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ความเป็นมา 
วารสารสังคมศาสตร์วิจัย (Journal for Social Sciences Research) เกิดขึ้นตามมติของการประชุม

การพัฒนางานบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันพุธที่ 23 
เมษายน พ.ศ. 2551 ซึ่งได้เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตกมีภาระงานร่วมกัน คือ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รับผิดชอบจัดท าวารสารบัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รับผิดชอบจัดท าวารสารบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมศาสตร์ และมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รับผิดชอบการจัดประชุมทางวิชาการ  ต่อมา 
ที่ประชุมการพัฒนางานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันอังคาร
ที่ 18 พฤศจิกายน 2551 ได้มีมติรับหลักการตามร่างโครงการจัดท าวารสารบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก และให้มหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่งที่รับผิดชอบภาระงานตามมติ
ที่ประชุม ครั้งที ่1/2551 จัดท าร่างโครงการเพ่ือเสนอต่อที่ประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาค
ตะวันตก ในวันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม 2551 ซึ่งที่ประชุมอธิการบดีในครั้งนั้นมีมติเห็นชอบในหลักการตามเสนอ 
งานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จึงได้รับผิดชอบจัดท าวารสารบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมศาสตร์ 
ภายใต้ชื่อ “วารสารสังคมศาสตร์วิจัย” จนถึงปัจจุบัน 

 

ผู้ด าเนินงาน :  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 



วัตถุประสงค์และขอบเขตของวารสารสังคมศาสตร์วิจัย 
 
 

วารสารสังคมศาสตร์วิจัย (Journal for Social Sciences Research) เกิดจากความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูมิภาคตะวันตก 4 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี) โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐมเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่วิจัยหรือผลงานทางวิชาการของนักศึกษา 
อาจารย์ และบุคคลทั่วไป ในสาขาที่เก่ียวกับครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์/จิตวิทยา เศรษฐศาสตร์/บริหารธุรกิจและ
การจัดการ และ สหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

วารสารสังคมศาสตร์วิจัย ก าหนดตีพิมพ์วารสารปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน และ
ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม วารสารสังคมศาสตร์วิจัยเน้นการน าเสนอบทความวิจัย โดยอาจมี 
บทความวิชาการ บทวิจารณ์หนังสือ (book review) หรือบทความปริทัศน์ (review article) ตีพิมพ์ร่วมด้วย 
และบทความที่จะตีพิมพ์ในวารสารต้องผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนอย่างน้อย 2 คน ใน 3 คน 
ชื่อผู้เขียนและผู้ทรงคุณวุฒิถือเป็นความลับ และการประสานงานระหว่างผู้เขียนและผู้ทรงคุณวุฒิต้องผ่าน 
กองบรรณาธิการเท่านั้น 

ผู้ประสงค์จะส่งบทความ ให้เตรียมบทความตามค าแนะน าส าหรับผู้เขียน และให้กรอกรายละเอียด 
ในหนังสือน าส่งบทความเพ่ือรับรองว่าผลงานดังกล่าวเป็นของตนจริงและเป็นผลงานใหม่ไม่เกิน 2 ปี ไม่เคย
เผยแพร่ในที่ใด ไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาเพ่ือเผยแพร่ในที่ใด และจะไม่ส่งเพ่ือพิจารณาเผยแพร่ในที่ใด
ภายใน 90 วัน จากวันที่รับบทความ กรณีที่บทความเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาควรใส่ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
เป็นผู้เขียนร่วมด้วย  

 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเผยแพร่วิจัยหรือผลงานทางวิชาการของนักศึกษา อาจารย์ และบุคคลทั่วไป  
 
สาขาที่เปิดรับบทความ 
ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์/จิตวิทยา  เศรษฐศาสตร์/บริหารธุรกิจและการจัดการ  และ สหวิทยาการ

ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 
ประเภทบทความ 
เน้นการน าเสนอบทความวิจัย โดยอาจมีบทความวิชาการ บทวิจารณ์หนังสือ (book review) หรือ

บทความปริทัศน์ (review article) ตีพิมพ์ร่วมด้วย  
 



 

ก าหนดตีพิมพ์วารสาร 
ก าหนดตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน และฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 
 
เงื่อนไข 
1. ผู้ประสงค์จะส่งบทความ ต้องเตรียมบทความตามค าแนะน าส าหรับผู้ เขียนของวารสาร  

โดยบทความต้องเป็นศาสตร์ในสาขาที่วารสารก าหนด 
2. บทความที่จะตีพิมพ์ในวารสารต้องผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนอย่างน้อย 2 คน ใน 3 คน 
3. ชื่อผู้เขียนและผู้ทรงคุณวุฒิถือเป็นความลับ และการประสานงานระหว่างผู้เขียนและผู้ทรงคุณวุฒิ

ต้องผ่านกองบรรณาธิการเท่านั้น 
4. ให้กรอกรายละเอียดในหนังสือน าส่งบทความเพ่ือรับรองว่าผลงานดังกล่าวเป็นของตนจริงและเป็น

ผลงานใหม่ไม่เกิน 2 ปี ไม่เคยเผยแพร่ในที่ใด ไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาเพ่ือเผยแพร่ในที่ใด และจะไม่ส่ง 
เพ่ือพิจารณาเผยแพร่ในที่ใดภายใน 90 วัน จากวันที่รับบทความ 

5. กรณีท่ีบทความเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา ควรใส่ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้เขียนร่วมด้วย 
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหา 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ 

ใช้ปัญหาเป็นฐานตามแนวสะเตม็ศึกษา 
 

DEVELOPMENT OF SCIENCE LEARNING ACHIEVEMENT AND ABILITY TO 
SOLVING PROBLEMS OF GRADE 7 STUDENTS USING PROBLEM-BASED 

LEARNING WITH STEM EDUCATION 
 

กรริสา  จันทร์สุวรรณ / KORNRISA  JANSUWAN1 
จินตนา  ศิริธัญญารัตน์ / CHINTANA  SIRITHANYARAT2 
จิตติรัตน์  แสงเลิศอุทัย / JITTIRAT  SAENGLOETUTHAI3 

 

บทคัดย่อ  

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการใช้ปัญหาเป็นฐานตามแนวสะเต็มศึกษา ระหว่าง
ก่อนเรียนกับหลังเรียน และหลังเรียนกับเกณฑ์ที่ก าหนด และ 2) เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการใช้ปัญหาเป็นฐานตามแนวสะเต็มศึกษา 
ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 อ าเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 43 คน 
ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการใช้
ปัญหาเป็นฐานตามแนวสะเต็มศึกษา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 5 แผนการจัดการเรียนรู้ 
รวม 24 ชั่วโมง ค่าความเที่ยงตรงระหว่าง 0.67–1.00 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 
ค่าความเที่ยงตรงเท่ากับ 1.00 ค่าความยากระหว่าง 0.25–0.80 ค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง 0.29–0.41 และ 
ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.86 และ 3) แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา ค่าความเที่ยงตรงเท่ากับ 1.00 
ค่าความยากระหว่าง 0.45–0.75 ค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง 0.30–0.38 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.90 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัด 
การเรียนรู้ด้วยกระบวนการใช้ปัญหาเป็นฐานตามแนวสะเต็มศึกษา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และหลังเรียน
สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 2) ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียน
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการใช้ปัญหาเป็นฐานตามแนวสะเต็มศึกษา หลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

ค าส าคัญ:  การจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้ปัญหาเป็นฐาน, สะเต็มศึกษา, ความสามารถในการแก้ปัญหา, 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were to compare: 1) the science learning achievement 
of grade 7 students before and after learning by using problem-based learning with STEM 
education, and after learning with the set criteria; and 2) the problem solving  ability of grade 
7 students before and after learning by using problem-based learning with STEM education. 
The research sample, derive by cluster random sampling, was 43 grade 7 students who was 
studying in the second semester of the academic year 2019 at Banharnjamsaiwittaya 1 School, 
Don Chedi District, Suphan Buri Province. The research instruments consisted of: 1) 5 lesson 
plans, for  24 hours learning, based on problem-based learning with STEM education for grade 
7 students with validity between 0.67-1.00; 2) a science achievement test with validity of 1.00, 
difficulty index between 0.25–0.80, power of discrimination between 0.29–0.41, and 
reliability of 0.86; and 3) a test on problem solving ability with validity of 1.00, difficulty index 
between 0.45–0.75, power of discrimination between 0.30–0.38, and reliability of 0.90. Data 
were analyzed with mean, standard deviation, and t-test.  
 The findings of this research were as follows: 1) the students’ science learning 
achievement after learning by using problem-based learning with STEM education was higher 
than that of before; and higher than the set criteria of 80% with statistical significance at .05 
level; and 2) the students’ problem solving ability after learning by using problem-based 
learning with STEM education was higher than that of before with statistical significance at .05 
level.  
 

Keywords:  problem-based learning, STEM education, problem solving ability, learning 

achievement 
 

บทน า  
 ในปัจจุบันการศึกษาของประเทศไทยมีการเตรียมความพร้อมด้านก าลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพ
ของประชากรในทุกช่วงวัย มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศ โดยพัฒนาคนให้เหมาะสมตาม
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ช่วงวัยเพ่ือให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ , 2560: 1) พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว 
รุนแรง พลิกผัน และคาดไม่ถึง คนยุคใหม่จึงต้องมีทักษะสูงในการเรียนรู้และปรับตัว (วิจารณ์  พานิช , 2555: 
18-19) การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 มาตรา 24 ระบุว่า 
การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้จัดกิจกรรมที่ฝึกทักษะกระบวนการคิดและประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและ
แก้ไขปัญหา (ส านักนายกรัฐมนตรี, 2562: 50) เพ่ือพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหานั้น การจัดการเรียนรู้
ของนักเรียนควรเน้นให้การเรียนรู้ของนักเรียนเกิดจากกิจกรรมที่เน้นกระบวนการ นักเรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง จึงส่งผลให้นักเรียนคิดเป็น ท าเป็น ตัดสินใจเลือกอย่างชาญฉลาด และสามารถแก้ปัญหาที่
ต้องเผชิญในทุกสถานการณ์ได้ (พิมพันธ์  เดชะคุปต์ และพเยาว์  ยินดีสุข , 2558: 5) ในชีวิตประจ าวันของคน
ต้องเผชิญกับปัญหาอยู่ตลอดเวลา ผู้ที่มีความสามารถในการแก้ปัญหา จะสามารถเผชิญกับสถานการณ์ 
ที่เคร่งเครียด และหาทางออกหรือวิธีการที่เหมาะสมกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ดังนั้นความสามารถในการแก้ไข
ปัญหาจึงมีความส าคัญต่อมนุษย์ หากบุคคลที่มีความสามารถในการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนได้จะสามารถด าเนินชีวิต
ได้อย่างมีความสุข (ไพฑูรย์  สินลารัตน์ และคณะ, 2561: 160) 
 ส าหรับแนวทางการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล แก้ปัญหาในชีวิตจริงอย่างสร้างสรรค์ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560: 30) 
จากการศึกษาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของนักเรียนไทย พบว่าผลการประเมินจาก PISA พ.ศ. 2558 
ด้านวิทยาศาสตร์ ประเทศไทยมีคะแนนลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับทุกปีที่ผ่านมา ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 421 คะแนน 
(ค่าเฉลี่ย OECD 493 คะแนน) (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , 2561: 33-47) จากผลการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 
ปีการศึกษา 2560 มีคะแนนต่ ากว่าระดับประเทศ 0.86 คะแนน (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน), 2560: ออนไลน์) และจากผลการประเมินการสอบปลายภาคเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 ปีการศึกษา 2559-2561 ที่ผ่านมาพบว่าคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ และคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการแก้ปัญหาวิทยาศาสตร์ของนัก เรียนมี
คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 (โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1, 2559; โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1, 
2560; โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1, 2561) นั่นสะท้อนว่าประเทศไทยยังต้องยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของ
นักเรียนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
 การจัดการเรียนการสอนแนวสะเต็มศึกษา โดยมูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติสหรัฐอเมริกา (National Science 
Foundation: NSF) เป็นผู้ให้ก าเนิดค าว่า “STEM” ซึ่งมาจาก วิชาวิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) 
วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) (ศุภวัลย์  ตันวรรณรักษ์, 2558: 12) มุ่งเน้น 
การแก้ไขปัญหาที่พบในชีวิตจริง เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในการปฏิบัติงานที่ต้องใช้ องค์ความรู้และ
ทักษะกระบวนการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี ผนวกกับการออกแบบเชิงวิศวกรรม น าไปสู่การสร้าง
นวัตกรรมในอนาคต (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2558: 4) นอกจากนี้แนวทางการจัด
การศึกษาจากร่างยุทธศาสตร์ชาติในด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์การปฏิรูปการเรียนรู้ 
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แบบพลิกโฉมโดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อ การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 ที่มุ่งเน้นการใช้
ฐานความรู้และระบบคิดในศาสตร์ส าคัญ ประกอบด้วย Science, Technology, Engineering และ Mathematics 
(ส านักนายกรัฐมนตรี, 2560: 90) สอดคล้องกับวศิณีส์  อิศรเสนา ณ อยุธยา (2559: 33) ได้กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้
สะเต็มศึกษาได้รับความสนใจมากในปัจจุบัน เป็นการสอนที่ให้นักเรียนได้ลงมือกระท าอย่างกระตือรือร้นและ 
ได้ผลงานออกมา โดยใช้กระบวนการต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอน นักเรียนได้เรียนรู้จากการวางแผนท า
กิจกรรม สืบค้น การคิดแก้ปัญหา  
 การจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning: PBL) เป็น
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นจุดตั้งต้นของกระบวนการเรียนรู้และเป็นตัวพัฒนาทักษะกระบวนการ
แก้ปัญหาด้วยเหตุผล (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550: 1) โดย วศิณีส์  อิศรเสนา ณ อยุธยา (2559: 38) 
ได้กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) เป็นการจัดการเรียนรู้
ตามแนวสะเต็มศึกษารูปแบบหนึ่ง ซึ่งครูมีหน้าที่เลือกวิธีที่น ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้เข้ากับวัย 
เนื้อหา จุดประสงค์ในการเรียนรู้และผลที่ได้รับ สอดคล้องกับวิจารณ์  พานิช (2555: 15) ครูต้องออกแบบ  
การเรียนรู้และอ านวยความสะดวก (facilitate) ในการเรียนรู้ให้นักเรียนเรียนรู้จากการเรียนแบบลงมือท า  
แล้วการเรียนรู้ก็จะเกิดจากภายในใจและสมองของตนเอง ส าหรับขั้นตอนของกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการใช้ปัญหาเป็นฐานตามกระบวนการจัดการเรียนรู้ของ Wood (2003: 9) ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน 
ได้แก่ ขั้นที่ 1 ระบุและท าความกระจ่างกับค าที่ไม่คุ้นเคยในสถานการณ์ ขั้นที่ 2 ก าหนดปัญหา ขั้นที่ 3 ระดม
สมองหาทางแก้ปัญหา ขั้นที่ 4 ระบุวิธีการแก้ปัญหา ขั้นที่ 5 ก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ขั้นที่ 6 ศึกษา
ค้นคว้าเพ่ิมเติมเป็นรายบุคคล และขั้นที่  7 น าสิ่งที่ได้ศึกษามาเสนอกลุ่ม การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น า 
การจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา และการใช้ปัญหาเป็นฐานตามกระบวนการจัดการเรียนรู้ของ Wood 
(2003: 9) มาปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 
ท าความเข้าใจและก าหนดปัญหาเพ่ือน าไปสู่การแก้ปัญหา ขั้นที่ 2 ระดมสมองและอธิบายการแก้ปัญหา  
ที่เป็นไปได้ ขั้นที่ 3 ก าหนดวัตถุประสงค์การแก้ปัญหาและค้นคว้าเพ่ิมเติม ขั้นที่ 4 ด าเนินการแก้ปัญหาและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มาใช้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์  โดยครอบคลุมขอบเขตพฤติกรรม 
ด้านพุทธิพิสัยของ Bloom 6 ระดับ ได้แก่ ความจ า ความเข้าใจ การน าไปใช้ การวิเคราะห์ การประเมินผล 
และการสร้างสรรค์ (Anderson & Krathwohl, 2001: 28) ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ใช้พฤติกรรมของ  Bloom  
4 ระดับ ได้แก่ ความจ า ความเข้าใจ การน าไปใช้ และการวิเคราะห์ และพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา 
โดยครอบคลุมขอบเขตการแก้ปัญหาของ Weir 4 ขั้นตอน (Weir, 1974: 16-18) ได้แก่ ขั้นที่ 1 ก าหนดปัญหา 
ขั้นที่ 2 วิเคราะห์ปัญหา ขั้นที่ 3 ก าหนดวิธีการแก้ปัญหา และขั้นที่ 4 ตรวจสอบผลลัพธ์ ซึ่งจากการศึกษา
งานวิจัยของอาทิตยา  พูนเรือง (2559: 30-66) พบว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และ
งานวิจัยของปุญญพัฒน์  โคตรบุตร (2560: 41-62) พบว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบสะเต็มศึกษา



วารสารสังคมศาสตร์วิจัย    ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 1 (มกราคม-มิถุนายน 2563)                                               5 
   

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และมีเจตคติ
ทางวิทยาศาสตร์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
 จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาน าการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการใช้ปัญหาเป็นฐาน  
ตามแนวสะเต็มศึกษา เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหาของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 
 

วัตถุประสงค ์
 1.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัด 
การเรียนรู้ด้วยกระบวนการใช้ปัญหาเป็นฐานตามแนวสะเต็มศึกษา ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนและหลังเรียน
กับเกณฑ์ที่ก าหนด 
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดการเรียนรู้
ด้วยกระบวนการใช้ปัญหาเป็นฐานตามแนวสะเต็มศึกษา ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน   
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1.  การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการใช้ปัญหาเป็นฐานตามแนวสะเต็มศึกษา หมายถึง วิธีการ
จัดการเรียนรู้ที่ใช้สถานการณ์ปัญหาที่เกิดข้ึนในชีวิตจริงเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
ลงมือปฏิบัติ มีการวางแผนท ากิจกรรม สืบค้น ออกแบบ ท างานเป็นกลุ่ม และน าเสนอการแก้ปัญหา เชื่อมโยง
ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โดยมีขั้นตอนการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ 4 ขั้น ดังนี้  
 ขั้นที่ 1 ท าความเข้าใจและก าหนดปัญหาเพ่ือน าไปสู่การแก้ปัญหา หมายถึง ครูก าหนดสถานการณ์
ปัญหาเกี่ยวกับพลังงานความร้อนที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจ าวันของนักเรียน นักเรียนวิเคราะห์สถานการณ์ และ 
ใช้ความรู้วิทยาศาสตร์ท าความเข้าใจปัญหา ก าหนดปัญหาแบบวิศวกรรมศาสตร์โดยตั้งข้อค าถามเพ่ือน าไปสู่  
การแก้ปัญหา ครูถามค าถามเพ่ือตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาที่ก าหนดให้ 
 ขั้นที่ 2 ระดมสมองและอธิบายการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้ หมายถึง นักเรียนร่วมกันคิด ระบุสาเหตุ
ของปัญหาเกี่ยวกับพลังงานความร้อนที่เกิดข้ึนจริงในชีวิตประจ าวันของนักเรียนที่ครูก าหนดให้ ใช้กระบวนการ
วิศวกรรมศาสตร์ ความรู้วิทยาศาสตร์ และความรู้คณิตศาสตร์ในการวางแผน ออกแบบ อธิบายการแก้ปัญหา 
หากมีหลายวิธีให้เรียงล าดับความเป็นไปได้แล้วเลือกการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้มากที่สุด  
 ขั้นที่ 3 ก าหนดวัตถุประสงค์การแก้ปัญหาและค้นคว้าเพ่ิมเติม หมายถึง นักเรียนร่วมกันก าหนด
วัตถุประสงค์การแก้ปัญหา แล้วแบ่งหัวข้อให้สมาชิกแต่ละคนไปค้นคว้าข้อมูลเพ่ิมเติมจากสื่อและแหล่งข้อมูล
สารสนเทศที่ครูเตรียมไว้ให้ โดยใช้เทคโนโลยี เช่น คอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์มือถือในการสืบค้นข้อมูล 
 ขั้นที่ 4 ด าเนินการแก้ปัญหาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หมายถึง นักเรียนน าความรู้วิทยาศาสตร์  
มาร่วมกันด าเนินการแก้ปัญหาเกี่ยวกับพลังงานความร้อนที่ครูก าหนดให้ ใช้เทคโนโลยี  ได้แก่ อุปกรณ์ต่าง ๆ 
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ในการท ากิจกรรม ใช้ความรู้คณิตศาสตร์ในการจดบันทึกข้อมูล ค านวณ การหาปริมาณวัสดุที่ต้องการใช้ และ
ใช้กระบวนการวิศวกรรมศาสตร์ในการประดิษฐ์หรือด าเนินการแก้ปัญหา และอธิบายผลที่เกิดขึ้นจากการแก้ปัญหา 
ครูและนักเรียนอภิปรายผลการเรียนรู้ร่วมกัน 
 2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความรู้ความสามารถของนักเรียนในด้านวิทยาศาสตร์ 
โดยในงานวิจัยนี้ครอบคลุมขอบเขตพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัยของ Bloom 4 ระดับ ได้แก่ 1) ความจ า 2) ความเข้าใจ 
3) การน าไปใช้ และ 4) การวิเคราะห์ ซึ่งวัดได้จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ซึ่งผู้วิจัย
สร้างข้ึน 
 3.  ความสามารถในการแก้ปัญหา หมายถึง การที่นักเรียนสามารถก าหนดปัญหา วิเคราะห์ปัญหา
เห็นสาเหตุของปัญหา ค้นหาวิธีการแก้ปัญหา และตรวจสอบผลลัพธ์ได้อย่างมีเหตุผล ซึ่งวัดได้จากการท า
แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา ซ่ึงผู้วิจัยสร้างขึ้น 
 

วิธีด าเนินการ 
 ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 อ าเภอดอนเจดีย์ 
จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 11 ห้องเรียน มีนักเรียนจ านวน 
472 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 อ าเภอดอนเจดีย์ 
จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียนจ านวน  
43 คน ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (cluster random sampling) 
 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา  
 1.  ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการใช้ปัญหาเป็นฐานตามแนวสะเต็มศึกษา  
 2.  ตัวแปรตาม ได้แก่ 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 2) ความสามารถในการแก้ปัญหา  
 แบบแผนการวิจัย การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบก่อนการทดลอง (pre-experimental design) 
แบบการวิจัยกลุ่มเดี่ยวทดสอบก่อนและหลังการทดลอง (one group pretest-posttest design) (จิตติรัตน์  
แสงเลิศอุทัย, 2557: 87-89) มีวิธีการ ดังตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1 แบบแผนการวิจัย 
 

ทดสอบก่อน ทดลอง ทดสอบหลัง 
T1 X T2 

 

ก าหนดให้  T1 หมายถึง การทดสอบก่อนเรียน 
 X  หมายถึง การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการใช้ปัญหาเป็นฐานตามแนวสะเต็มศึกษา 
 T2 หมายถึง การทดสอบหลังเรียน 
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การพัฒนาเครื่องมือวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการใช้ปัญหาเป็นฐาน

ตามแนวสะเต็มศึกษา 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และ 3) แบบทดสอบวัดความสามารถ
ในการแก้ปัญหา 

เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง 
1.  แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการใช้ปัญหาเป็นฐานตามแนวสะเต็มศึกษา มีขั้นตอนในการสร้าง 

ดังนี้ 
 1.1  ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

หลักสูตรสถานศึกษา โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โครงสร้างรายวิชา และค าอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร์ 2 
เรื่อง พลังงานความร้อน 

 1.2  สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการใช้ปัญหาเป็นฐานตามแนวสะเต็มศึกษา จ านวน 
5 แผน ประกอบด้วย แผนที่ 1 เรื่องความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสสาร จ านวน 5 ชั่วโมง แผนที่ 2 
เรื่องความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร จ านวน 5 ชั่วโมง แผนที่ 3 เรื่องความร้อนกับการขยายตัว
หรือหดตัวของสสาร จ านวน 5 ชั่วโมง แผนที่ 4 เรื่องการถ่ายโอนพลังงานความร้อน จ านวน  5 ชั่วโมง และ
แผนที่ 5 เรื่องสมดุลความร้อน จ านวน 4 ชั่วโมง รวม 24 ชั่วโมง 

 1.3  น าแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการใช้ปัญหาเป็นฐานตามแนวสะเต็มศึกษา ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทั้ง 5 แผน เสนอผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน เพ่ือพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา พบว่ามีค่าความเที่ยงตรงระหว่าง 0.67–1.00 

 1.4  น าแผนการจัดการเรียนรู้ไปทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่มน าร่อง (try out) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
จ านวน 43 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมและข้อบกพร่องต่าง ๆ แล้วปรับปรุงแก้ไข
และน าไปใช้จริงกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 43 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ด าเนินการสร้างและหาคุณภาพดังนี้ 
 2.1  ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

หลักสูตรสถานศึกษา โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โครงสร้างรายวิชา และค าอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร์ 2 
เรื่อง พลังงานความร้อน และการหาคุณภาพของแบบทดสอบ 

 2.2  สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 60 ข้อ  
 2.3 เสนอผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและพฤติกรรมที่

ต้องการวัด พบว่ามีค่าความเที่ยงตรงเท่ากับ 1.00 
 2.4  น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ไปทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่มน าร่อง 

(try out) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 43 คน ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง มีค่าความยากระหว่าง 0.25–0.80  
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ค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง 0.29–0.41 คัดเลือกไว้ จ านวน 30 ข้อ น าไปใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 43 คน มีค่าความเชื่อม่ันได้เท่ากับ 0.86 

3.  แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา ด าเนินการสร้างและหาคุณภาพดังนี้ 
 3.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

หลักสูตรสถานศึกษา โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โครงสร้างรายวิชา และค าอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร์ 2 
เรื่อง พลังงานความร้อน 

 3.2 สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา และเกณฑ์การประเมินรูบริค แล้วน า
แบบทดสอบและเกณฑ์การประเมินที่สร้างขึ้น เสนอผู้เชี ่ยวชาญ จ านวน 3 คน พบว่าค่าความเที่ยงตรง
เท่ากับ 1.00  

 3.3 น าแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่มน าร่อง 
(try out) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 43 คน มีค่าความยากระหว่าง 0.45-0.75 ค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง 
0.30–0.38  

   3.4 น าแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาที่คัดเลือกแล้ว จ านวน 3 สถานการณ์  
ไปใช้ กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 43 คน น าข้อมูลหาค่าความเชื่อมั่น
ได้เท่ากับ 0.90 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 
2563 ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 รวมทั้งสิ้น 6 สัปดาห์ วิธีการด าเนินการทดลองมีข้ันตอน ดังต่อไปนี้ 
 1.  ท าการทดสอบก่อนเรียน (pre-test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์  
และแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหากับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 43 คน 
 2.  จัดการเรียนการสอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐานตามแนวสะเต็มศึกษา จ านวน 
5 แผน ให้กับนักเรียนกลุ่มทดลอง 
 3.  ทดสอบหลังเรียน (post-test) เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการใช้ปัญหาเป็นฐานตาม
แนวสะเต็มศึกษา ทดสอบนักเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และแบบวัด
ความสามารถในการแก้ปัญหา ชุดเดียวกับท่ีใช้ทดสอบก่อนเรียน 
 4.  น าผลคะแนนการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนไปเปรียบเทียบความแตกต่างโดย
น ามาวิเคราะห์ค่าทางสถิติเพ่ือตรวจสอบสมมติฐาน 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1.  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับ 
การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการใช้ปัญหาเป็นฐานตามแนวสะเต็มศึกษา ก่อนเรียนกับหลังเรียนโดยใช้ 
การวิเคราะห์ข้อมูลแบบ dependent sample t-test และหลังเรียนกับเกณฑ์ที่ก าหนดโดยใช้การวิเคราะห์
ข้อมูลแบบ one sample t-test  
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 2.  เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการใช้ปัญหาเป็นฐานตามแนวสะเต็มศึกษา ก่อนเรียนกับหลังเรียนโดยใช้
การวิเคราะห์ข้อมูลแบบ dependent sample t-test 
   

ผลการวิจัย 
 ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการใช้ปัญหาเป็นฐานตามแนวสะเต็มศึกษา หลังเรียนกับก่อนเรียน และหลังเรียน
กับเกณฑ์ร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีรายละเอียด ดังตารางที่ 2 และตารางที่ 3 
ตามล าดับดังนี้ 
 

ตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัด 
การเรียนรู้ด้วยกระบวนการใช้ปัญหาเป็นฐานตามแนวสะเต็มศึกษา หลังเรียนกับก่อนเรียน  

                                                                                                               (n = 43) 

  การทดสอบผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิทยาศาสตร ์

 

           x  
 

S.D. 
                     

        d̅ 
 

 
S.D.  

        d̅ 
 

t Sig. 

  ก่อนเรียน 
  หลังเรียน 

14.30 
25.81 

3.60 
1.60 

11.51 0.40 28.59* .00 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
  

 จากตารางที่ 2 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการใช้ปัญหาเป็นฐานตามแนวสะเต็มศึกษา มีส่วนต่างคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 
กับก่อนเรียนเท่ากับ 11.51 โดยมีคะแนน หลังเรียน ( x =  25.81, S.D. = 1.60) สูงกว่าก่อนเรียน ( x = 14.30, 
S.D. = 3.60) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
ตารางท่ี 3  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัด 

การเรียนรู้ด้วยกระบวนการใช้ปัญหาเป็นฐานตามแนวสะเต็มศึกษา หลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 80 
ของคะแนนเต็ม 

                                                  (n = 43) 

  การทดสอบผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิทยาศาสตร ์

คะแนนเตม็ 
เกณฑร์้อยละ 80 
ของคะแนนเต็ม 

 

x  

 
S.D. t Sig. 

หลังเรียน 30 24 25.81 1.60 28.59* .00 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 จากตารางที่ 3 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการใช้ปัญหาเป็นฐานตามแนวสะเต็มศึกษา หลังเรียน ( x  = 25.81, S.D. = 1.60) 
สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
 ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัด 
การเรียนรู้ด้วยกระบวนการใช้ปัญหาเป็นฐานตามแนวสะเต็มศึกษา หลังเรียนกับก่อนเรียน ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลมีรายละเอียดดังตารางที่ 4 
 

ตารางท่ี 4  ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัด  
การเรียนรู้ด้วยกระบวนการใช้ปัญหาเป็นฐานตามแนวสะเต็มศึกษา หลังเรียนกับก่อนเรียน 

                                                                           (n = 43) 

   การทดสอบความสามารถ 
        ในการแก้ปัญหา 

 

         x  
 

S.D.             
 

        d̅ 
 

 
S.D.  

        d̅                
t Sig. 

ก่อนเรียน 
หลังเรียน 

18.35 
31.26 

2.83 
2.49 

12.91 0.27 48.18* .00 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 จากตารางที่ 4 พบว่า ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับ  
การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการใช้ปัญหาเป็นฐานตามแนวสะเต็มศึกษา หลังเรียน ( x  = 31.26, S.D. = 2.49) 
สูงกว่าก่อนเรียน ( x  = 18.35, S.D. = 2.83) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

อภิปรายผล 
 จากการวิจัยครั้งนี้สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
ด้วยกระบวนการใช้ปัญหาเป็นฐานตามแนวสะเต็มศึกษา มีส่วนต่างคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนกับก่อนเรียนเท่ากับ 11.51 
โดยมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการใช้ปัญหาเป็นฐานตามแนวสะเต็มศึกษา  
4 ขั้นตอน เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้สถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงเป็นจุดเริ่มต้นของ
กระบวนการเรียนรู้ผ่านกระบวนการลงมือปฏิบัติ มีการวางแผนท ากิจกรรม สืบค้น ออกแบบ ท างานเป็นกลุ่ม 
และน าเสนอการแก้ปัญหา เชื่อมโยงความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 

 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในการวิจัยครั้งนี้มีกระบวนการเริ่มตั้งแต่ ขั้นที่ 1 เป็นขั้นตอนท าความเข้าใจ
และก าหนดปัญหาเพื่อน าไปสู่การแก้ปัญหา โดยนักเรียนได้ศึกษาสถานการณ์ที่เกิดข้ึนจริงในชีวิตประจ าวันของ
นักเรียน และมีประเด็นปัญหานักเรียนคิดหาวิธีการแก้ปัญหา นักเรียนจึงมีความกระตือรือร้นสนใจใฝ่เรียนรู้ที่
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จะค้นหาค าตอบ ได้ทบทวนความรู้เดิมเป็นการส่งเสริมความจ า ความเข้าใจ การน าไปใช้ และการคิดวิเคราะห์
ของนักเรียน จากตัวอย่างสถานการณ์เกี่ยวกับพลังงานความร้อน ได้แก่ กระป๋องดูดความร้อน ร้อนช้าร้อนเร็ว 
หลอมละลาย เทอร์มอมิเตอร์อย่างง่าย  และช่วยน้ าร้อนให้เย็นลง นักเรียนจะต้องระบุปัญหา ข้อจ ากัด การคิด
เพ่ือแก้ปัญหาส่งผลให้นักเรียนได้ใช้ความคิดอย่างมีเหตุมีผลได้พัฒนาวิธีคิด 

การด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ขั้นที่ 2 เป็นการระดมสมองและอธิบายการแก้ปัญหา  
ที่เป็นไปได้ ขั้นตอนนี้นักเรียนร่วมกันวางแผนงานด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม นักเรียนท าการ
วาดภาพ ออกแบบ หรือร่างแบบตามจินตนาการหรือประสบการณ์เดิมของนักเรียน ซึ่งนักเรียนแต่ละคน
ภายในกลุ่มมีการออกแบบแตกต่างกัน มีทั้งการออกแบบที่สามารถใช้งานได้จริง และแปลกไม่สามารถ
น ามาใช้งานได้จริง นักเรียนร่วมกันระดมความคิดและช่วยกันตัดสินใจเลือกแบบร่างที ่ออกแบบไว้  
โดยค านึงถึงความเป็นไปได้ในการสร้าง ท าให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นซึ่ งกันและกัน 
เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ความคิดอย่างเสรี ช่วยให้นักเรียนมีความรู้ความจ า ความเข้าใจเกี่ยวกับ  
การถ่ายโอนความร้อน การน าความรู้ไปใช้ และการคิดวิเคราะห์ได้ดีขึ้น  

ส าหรับกิจกรรม ขั้นที่ 3 เป็นการก าหนดวัตถุประสงค์การแก้ปัญหาและค้นคว้าเพ่ิมเติมจาก
สถานการณ์ นักเรียนเลือกใช้วัสดุที่มีอยู่อย่างจ ากัดภายใต้เงื่อนไขที่ครูก าหนดไว้ ท าให้นักเรียนต้องค้นคว้า
ข้อมูลเพ่ิมเติมด้วยตนเองเพ่ือหาข้อมูลวัสดุที่จะน ามาใช้ในการท าชิ้นงาน โดยนักเรียนแบ่งหัวข้อให้สมาชิก  
แต่ละคนในกลุ่มไปค้นคว้าข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์ในห้องเรียน ขั้นตอนนี้ท าให้นักเรียนได้
ฝึกการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล นักเรียนต้องสืบค้น ท าความเข้าใจ และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตนเองเพ่ือ
น ามาเล่าให้เพื่อนในกลุ่มฟังเพ่ือประกอบการตัดสินใจเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในการท า ช่วยท าให้นักเรียนสามารถ
ค้นหาข้อมูลหรือสารสนเทศ วิเคราะห์ข้อมูลและประเมินสารสนเทศ ก่อนน ามาเล่าให้เพ่ือนฟัง ท าให้นักเรียน
จดจ าความรู้ได้ดีขึ้น เข้าใจเกี่ยวกับการถ่ายโอนความร้อน และสามารถน าความรู้มาใช้ในการแก้ปัญหาได้ 

 ส่วนกิจกรรมขั้นสุดท้ายในขั้นที่ 4 เป็นการด าเนินการแก้ปัญหาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นกิจกรรม
ที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้เลือกแบบร่าง และเลือกวัสดุอุปกรณ์ที่จะต้องใช้ในการท าชิ้นงานแล้ว นักเรียนร่วมกัน
ด าเนินการท าชิ้นงานตามที่ออกแบบไว้ เป็นการพัฒนาชิ้นงานด้วยกระบวนการวิศวกรรม เมื่อนักเรียนทุกกลุ่ม
ท าชิ้นงานเรียบร้อยแล้ว จึงร่วมกันทดสอบชิ้นงานผลงานที่ท า หลังจากนั้นนักเรียนบันทึกผลการทดสอบ แล้ว
ร่วมกันปรับปรุงพัฒนาชิ้นงาน เพ่ือพัฒนาชิ้นงานให้ประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลตามต้องการ ขั้นตอนนี้ช่วยท า
ให้นักเรียนมีความรู้ความจ า ความเข้าใจ การคิดวิเคราะห์ และการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนาชิ้นงานให้
ดีขึน้ได้ นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการประเมินชิ้นงานร่วมกันกับครู ได้อภิปรายผลการเรียนรู้ร่วมกัน นักเรียน
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาร่วมกัน ท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นการเน้นนักเรียนให้
เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้นักเรียนเป็นผู้เรียนเองโดยครูเป็นผู้สนับสนุนและชี้น าให้นักเรียนเข้าสู่การเรียนรู้  
ท าให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และจดจ าความรู้ได้ดีกว่าการที่ครูเป็นศูนย์กลางเพียงอย่างเดียว สอดคล้องกับ 
Weliner (2012 อ้างถึงใน วศิณีส์  อิศรเสนา ณ อยุธยา , 2559: 17) กล่าวว่า การสอนที่เน้นนักเรียนเป็น
ศูนย์กลาง โดยสอนให้นักเรียนคิดแก้ปัญหาและประเมินผลจากสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยการวิเคราะห์สร้างสมมติฐานคิด
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และท ากิจกรรมที่ได้แย้งกับสมมติฐานเป็นแนวทางในการเรียนรู้โดยครูเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้มากที่สุด พบว่า 
นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้เร็วขึ้นถ้าได้รับวิธีการสอนและเนื้อหาที่ชัดเจน เมื่อครูใช้นวัตกรรมการศึกษาที่ให้
นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ และคิดมากขึ้น อย่างการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษานี้ช่วยเสริมสร้างทัศนคติที่ดี
ในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ได้ดีขึ้นจากการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน สร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง เรียนรู้จาการแก้ปัญหา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของปุญญพัฒน์  โคตรบุตร (2560: 41-62) พบว่า
นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบสะเต็มศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์  
ร้อยละ 80 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
สอดคล้องกับงานวิจัยของอาทิตยา  พูนเรือง (2559: 30-66) พบว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนว
สะเต็มศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของศิขรินทร์ธาร  โคตรสิงห์  (2557: 40-52) พบว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตาม
รูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยทักษะกระบวนการแก้ปัญหาหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 มีพฤติกรรมทางการเรียนที่ดีขึ้น และมีเจตคติต่อการเรียน
วิทยาศาสตร์ดีขึ้น และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Marian (2011: 105-119) พบว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิคการใช้ค าถามตามแนวโซเครติสมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน แต่ความสามารถในการแก้ปัญหาของทั้งสองวิธีไม่แตกต่างกัน 
 2.  ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัด  
การเรียนรู้ด้วยกระบวนการใช้ปัญหาเป็นฐานตามแนวสะเต็มศึกษา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญ 
ทางสถิติท่ีระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการใช้ปัญหาเป็นฐานตามแนวสะเต็มศึกษา 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในการวิจัยครั้งนี้มีกระบวนการเริ่มตั้งแต่ ขั้นที่  1 เป็นขั้นตอน  
ท าความเข้าใจและก าหนดปัญหาเพ่ือน าไปสู่การแก้ปัญหา นักเรียนต้องใช้ความรู้ในการท าความเข้าใจปัญหา 
และระบุปัญหาที่ส าคัญของสถานการณ์ที่ก าหนดให้ เป็นการฝึกกระบวนการคิดแบบวิศวกรรมศาสตร์ จะเริ่ม
จากปัญหาที่ต้องแก้ไข คือ ตั้งค าถามเพ่ือให้ปัญหาชัดเจนขึ้น หาทางออกในการแก้ปัญหาเพ่ือประสบ
ความส าเร็จ และระบุข้อจ ากัด กิจกรรมในสถานการณ์นี้ได้แก่ กระป๋องดูดความร้อน ร้อนช้าร้อนเร็ว 
หลอมละลาย เทอร์มอมิเตอร์อย่างง่าย และช่วยน้ าร้อนให้เย็นลง นักเรียนได้ฝึกก าหนดปัญหา โดยนักเรียนต้อง
เชื่อมโยงข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการถ่ายโอนความร้อน และประสบการณ์เดิมของนักเรียนในการท าความเข้าใจ
และก าหนดปัญหา แล้วจดบันทึกไว้ ขั้นตอนนี้ช่วยให้นักเรียนสามารถระบุปัญหาที่ส าคัญของสถานการณ์  
ที่ก าหนดให้ได้ถูกต้องฝึกการวิเคราะห์ปัญหา การคิดแก้ปัญหาแบบวิศวกรรมศาสตร์ 
 การด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ขั้นที่ 2 เป็นการระดมสมองและอธิบายการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้ 
เป็นขั้นตอนที่นักเรียนได้ร่วมกันคิด วางแผน พัฒนางานด้วยกระบวนการทางวิศวกรรมโดยการวาดภาพ ออกแบบ 
หรือร่างแบบวิธีการแก้ปัญหาร่วมกันเป็นกลุ่ม เป็นการฝึกกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาหาสาเหตุของปัญหา 
เสนอวิธีการแก้ปัญหาของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่ม แล้วช่วยกันตัดสินใจโดยเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้ 
มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับทิศนา  แขมมณี (2558: 138) ได้กล่าวว่า การฝึกกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาและ
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การแก้ปัญหาร่วมกันเป็นกลุ่ม จะช่วยให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในปัญหานั้นอย่างชัดเจน ได้เห็นทางเลือกและ
วิธีการที่หลากหลายในการแก้ปัญหานั้น รวมทั้งช่วยให้นักเรียนเกิดความใฝ่รู้ เกิดทักษะกระบวนการคิด และ
กระบวนการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้นักเรียนสามารถระบุสาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหาในสถานการณ์ 
ที่ก าหนดให้ได้ ซึ่งเป็นสาเหตุที่เก่ียวข้องกับการท าให้เกิดปัญหา และฝึกการก าหนดวิธีการแก้ปัญหา 
 ส าหรับกิจกรรม ขั้นที่  3 เป็นการก าหนดวัตถุประสงค์การแก้ปัญหาและค้นคว้าเพ่ิมเติม  
เป็นขั้นตอนที่ท าให้นักเรียนมีข้อมูลเพียงพอต่อการแก้ปัญหา การตัดสินใจเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในการแก้ปัญหา
ฝึกทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อดิจิทัล คอมพิวเตอร์ ท าให้นักเรียนได้เรียนรู้การค้นหาข้อมูลหรือ
สารสนเทศ วิเคราะห์ ประเมินสารสนเทศก่อนน ามาใช้ในการแก้ปัญหาได้ การค้นคว้าข้อมูลเพ่ิมเติมนี้จะท าให้
นักเรียนสามารถระบุได้ว่านักเรียนควรน าความรู้เกี่ยวกับพลังงานความร้อนในเรื่องใดมาใช้ ในการแก้ปัญหา 
หรือบอกได้ว่าสถานการณ์นั้นเกี่ยวข้องกับพลังงานความร้อนในเรื่องใด จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
ใน 5 กิจกรรม ได้แก่ 1) ความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสสาร 2) ความร้อนกับการเปลี่ยนแปลง
สถานะของสสาร 3) ความร้อนกับการขยายตัวหรือหดตัวของสสาร 4) การถ่ายโอนความร้อน และ 5) สมดุล
ความร้อน นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานความร้อน รู้เท่าทันเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นใน
ชีวิตประจ าวันและรู้จักวิธีการแก้ปัญหา และฝึกวิธีการก าหนดวิธีการแก้ปัญหา 
 ส่วนกิจกรรมข้ันสุดท้ายในขั้นที่ 4 เป็นการด าเนินการแก้ปัญหาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นขั้นตอน
ที่นักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติการแก้ปัญหาด้วยตนเอง เรียนรู้จากข้อผิดพลาด เรียนรู้จากผล  
การแก้ปัญหาของเพ่ือนกลุ่มอ่ืน ช่วยกันเลือกวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องการใช้ เป็นการส่งเสริมกระบวนการ  
ทางวิศวกรรมในการประดิษฐ์ชิ้นงานต่าง ๆ นักเรียนได้ใช้ทักษะการคิดเชิงค านวณทางคณิตศาสตร์ในการจด
บันทึกข้อมูลและอ่านค่าเทอร์มอมิเตอร์ ซึ่งนักเรียนบางกลุ่มเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน เมื่อท าการทดสอบ
ผลลัพธ์ของการแก้ปัญหา นักเรียนมีการทดสอบชิ้นงาน ปรับปรุงพัฒนาชิ้นงานให้ดีขึ้น นักเรียน มี 
ความกระตือรือร้นในการท ากิจกรรม เมื่อสามารถแก้ปัญหาได้ส าเร็จก็จะเกิดความภาคภูมิใจ มีความมุ่งมั่น
ตั้งใจปรับปรุงพัฒนาชิ้นงานให้ดีขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของสุพรรษา  บุตตเขียว (2560: 244-255) พบว่า 
นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกันเทคนิคแผนผังความคิด มีคะแนนความสามารถ
ในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 และมี  
เจตคติทางวิทยาศาสตร์ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยเจตคติทางวิทยาศาสตร์ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 
ด้านความอยากรู้อยากเห็น และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านความซื่อสัตย์ ซื่อตรง 
อดทน และยุติธรรม สอดคล้องกับงานวิจัยของอัญมณี  อุปฮาด (2561: 883-892) พบว่านักเรียนที่ได้รับ 
การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานมีความเข้าใจมโนมติสารรอบตัวหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Scott (2012: 30-39) พบว่า นักเรียนที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษามีความสามารถในการแก้ปัญหาไดดีกว่านักเรียนระดับเดียวกันที่ไม่ได้
รับการสอนแบบสะเต็มศึกษา  
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ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะและการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1.1  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการใช้ปัญหาเป็นฐานตามแนวสะเต็มศึกษา ต้องใช้
เวลาในขั้นตอนการแก้ปัญหาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ค่อนข้างมาก ครูควรยืดหยุ่นเรื่องระยะเวลาในการสร้าง
และทดสอบชิ้นงานให้เหมาะสมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  1.2  ในการก าหนดสถานการณ์ปัญหา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ควรเป็นสถานการณ์ 
ที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจ าวันของนักเรียน เป็นปัญหาที่พบบ่อย และเหมาะสมกับพ้ืนฐานของนักเรียนพอที่จะ
กระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ 
 2.  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1  ควรมีการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถ 
ในการแก้ปัญหา โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการใช้ปัญหาเป็นฐานตามแนวสะเต็มศึกษาแบบบูรณาการ
ร่วมกับกลุ่มสาระอ่ืน ๆ เพ่ือให้การเรียนรู้ของนักเรียนดีขึ้น 
  2.2  ควรก าหนดสถานการณ์ปัญหาที่ท าให้นักเรียนได้มีโอกาสสร้างชิ้นงานที่ตรงกับความต้องการ
ของนักเรียน จะช่วยสนับสนุนให้นักเรียนต้องการลงมือปฏิบัติสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมได้มากขึ้นและ 
เกิดความภาคภูมิใจ 
 

สรุป 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหาของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการใช้ปัญหาเป็นฐานตามแนวสะเต็มศึกษา  
ที่มีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 4 ขั้น ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวพบว่า ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการใช้ปัญหาเป็นฐาน  
ตามแนวสะเต็มศึกษา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการใช้ปัญหาเป็นฐานตามแนวสะเต็มศึกษาหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ 
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บทคัดย่อ 
 ประเทศไทยมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติประกันสังคมและพระราชบัญญัติเงินทดแทนเพ่ือให้  
การคุ้มครองแรงงานที่ท างานในสถานประกอบการตามที่ได้บัญญัติไว้ ซึ่งความคุ้มครองนี้ได้ครอบคลุมถึง
แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานในประเทศไทยด้วย งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับความรู้ และ
การคุ้มครองแรงงานต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนของแรงงานต่างด้าว
ในจังหวัดปัตตานี  และ 2) เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับระดับความรู้  และ 
การคุ้มครองแรงงานต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน กลุ่มตัวอย่าง  
ที่ใช้ในการวิจัยเป็นแรงงานสัญชาติเมียนมา กัมพูชา และลาว จ านวน 210 คน ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย 
รวบรวมข้อมูลด้วยแบบทดสอบ และแบบสอบถามซึ่งผ่านการทดสอบค่าความตรงและความเชื่อมั่น จากนั้น
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพ้ืนฐาน t-test และ One-way ANOVA ผลการวิจัยพบว่า แรงงานต่างด้าวมีความรู้
เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของทั้งสองกองทุนในระดับมาก และประเมินว่าตนเองได้รับการคุ้มครองจากทั้งสอง
กองทุนในระดับมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับตัวแปรตาม พบว่า อายุ 
สถานภาพสมรส และระยะเวลาปฏิบัติงานทีต่่างกันส่งผลให้แรงงานต่างด้าวได้รับการคุ้มครองแรงงานตามสิทธิ
ของสองกองทุนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และแรงงานต่างด้าวที่มีประเภทการจ้างงาน
แตกต่างกันมีความรู้ด้านประกันสังคมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01  
 

ค าส าคัญ: แรงงานต่างด้าว, กองทุนประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน, จังหวัดปัตตานี 
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ABSTRACT 
 Thailand has launched the Social Security Act and the Compensation Act to protect 
workers working in specified workplaces. These laws also cover foreign workers working in 
Thailand. This research aimed to: 1) study the level of knowledge and foreign workers’ 
protection of foreign workers in Pattani Province according to laws about social security fund 
and compensation fund; and 2) compare the level of knowledge and foreign 
workers’protection according to laws about social security fund and compensation fund as 
classified by personal characteristics. The sample was, selected by simple random sampling, 
210 workers from Myanmar, Cambodia, and Laos. The data were collected by a test and a 
questionnaire which met the validity and reliability test. The data obtained in this study 
were analyzed with basic statistics, t-test and one way ANOVA. The results showed that the 
foreign workers obtained knowledge about the benefits of both funds at a high level. 
Additionally, they assessed themselves having the highest level of protection from both 
funds. When comparing the personal differences with the dependent variable, it found that 
the differences in age, marital status, and work tenure affected the workers to differently get 
protection from both funds with a statistical significance of .05. In addition, the workers with 
different types of employment had different knowledge on social security with a statistical 
significance of .01. 
  

Keywords:  foreign worker, social security fund, compensation fund, Pattani province 
 

บทน า 
 การเคลื่อนย้ายแรงงานมีความส าคัญอย่างมากต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสวัสดิการ 
ในประเทศต้นทางและประเทศปลายทาง แรงงานต่างชาติมีส่วนช่วยเหลือกิจการที่แรงงานในประเทศให้  
ความสนใจน้อย และค่าแรงในประเทศตนเองสูงขึ้นจนแบกรับไม่ไหว อีกทั้งช่วยบรรเทาการขาดแคลนแรงงาน 
ซึ่งจากการศึกษาตลาดแรงงานของไทยพบว่าการย้ายถิ่นของแรงงานต่างชาติเข้ามาก่อให้เกิดผลด้านบวกต่อ
เศรษฐกิจ โดยช่วยเพ่ิมผลผลิตและความสามารถในการท าก าไรของธุรกิจ อีกทั้งช่วยให้ประเทศไทยมีสถานะ 
ที่แข่งขันกับประเทศอ่ืนได้ในระยะสั้น นอกจากนี้ การที่แรงงานข้ามชาติทักษะต่ าที่ย้ายถิ่นเข้ามาจ านวนมาก 
ท าให้ก าลังแรงงานในประเทศดังเช่นแรงงานในภาคการเกษตรสามารถไปท างานที่ใช้ทักษะสูงขึ้นได้ เปิดโอกาส
ให้สตรีไทยสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานได้มากขึ้น  ขณะเดียวกันประเทศผู้ส่งแรงงานก็ได้รับประโยชน์ 
ทางเศรษฐกิจจากการส่งเงินกลับ ซึ่งสามารถน าเงินดังกล่าวไปพัฒนาหรือลงทุนต่อ รวมถึงการอพยพย้ายถิ่น 
ยังก่อให้เกิดบรรยากาศของการส่งเสริมการลงทุนภายในประเทศ (ธนาคารโลก, 2551: 11, 23-35, 45; 
ประชา  วสุประสาท, 2553: 6-18; พฤกษ์  เถาถวิล, 2553: 4-21)  
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 Wickramasekera (2002 อ้างถึงใน พฤกษ์  เถาถวิล, 2553: 6-7) นักวิชาการแห่งองค์กรแรงงาน
ระหว่างประเทศ (International Labor Organization: ILO) ให้ความเห็นว่าการเคลื่อนย้ายแรงงานมา
ท างานในประเทศปลายทางเป็นการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศปลายทาง เพราะแรงงานข้ามชาติ
ส่วนใหญ่มักได้รับค่าแรงต่ ากว่ามาตรฐานที่ควรจะได้รับ ผลประโยชน์ย่อมตกแก่ประเทศปลายทางมากกว่า 
และโต้แย้งว่าแรงงานข้ามชาติไม่ได้มาแย่งงานคนในประเทศปลายทางแต่อย่างใด เพราะงานที่แรงงานข้ามชาติ
มาท าส่วนใหญ่คืองานที่คนในประเทศปลายทางไม่ต้องการจะท า ที่เรียกกันว่า 3-D Job (dangerous, dirty, 
difficult) คืองานที่เสี่ยง สกปรก และยากล าบาก ดังนั้นตลาดงานจึงเป็นคนละตลาด ทั้งนี้ ประเทศไทยเป็น
ประเทศมีคนเข้าเมืองสุทธิ (net immigration) ซึ่งหมายถึงมีแรงงานจากต่างชาติเข้ามาท างานในประเทศสูง
กว่าคนไทยเดินทางไปท างานต่างประเทศ จากภาพที่ 1 แสดงให้เห็นว่าจ านวนแรงงานต่างด้าวที่ท างานใน
ประเทศเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

 

ภาพที่ 1  จ านวนแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานในประเทศไทยระหว่างปี 2551-2562 
ที่มา  (กรมการจัดหางาน, 2562)  
  

งานวิจัยที่ศึกษาการคุ้มครองแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยดังเช่น ศิริพร สัจจานันท์ (2558 : 145-
150) พบว่า แรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองถูกกฎหมายยังได้รับการปฏิบัติไม่สอดคล้องตามกฎหมายในเรื่อง
สวัสดิการ การหยุด และการลา ส่วนแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองยังไม่ได้รับการดูแลด้านสิทธิประโยชน์
และสวัสดิการต่าง ๆ  ส่วนผลการศึกษาของวิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ และวสุพงศ์ คงพรปรารถนา (2558: 1067-
1069) พบว่า แรงงานต่างด้าวไม่ได้รับความเป็นธรรมตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานหลายประเด็น อาทิ ไม่ได้
รับความยุติธรรมตามสัญญาจ้างงาน ได้รับมอบหมายให้ท างานที่ไม่เหมาะสมส่งผลต่อปัญหาสุขภาพ 
ความก้าวหน้าในต าแหน่งงานและการได้รับสวัสดิการน้อยกว่าคนไทย ไม่สามารถตรวจสอบผลการประเมิน 
การปฏิบัติงานได้ และนายจ้างไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดในกฎหมายที่ว่าด้วยการจ่ายค่าจ้าง การจ่ายค่าแรงกรณี
ท างานนอกเวลางาน การจ่ายเงินชดเชยในวันหยุด และการหยุดงาน ขณะเดียวกันอมรวรรณ  ศรีชูเปี่ยม 
(2550: 91-137) พบว่านโยบายด้านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานซึ่งถูกบัญญัติไว้ในกฎหมายไมไดมี 
การปฏิบัติอย่างแท้จริง และเป็นนโยบายที่มีปัญหาในการปฏิบัติมากที่สุด ท าให้แรงงานต่างด้าวไม ไดรับ 
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การคุ้มครองทั้งในเรื่องค่าจ้าง สภาพการจ้างและสวัสดิการแรงงานในด้านอ่ืน  ๆ เมื่อเทียบกับแรงงานไทย 
ประเด็นเหล่านี้มักเกิดกับแรงงานต่างด้าวจากประเทศเพ่ือนบ้านสามสัญชาติ ได้แก่ เมียนมา ลาว และกัมพูชา 
ที่เข้ามาท างานในประเทศไทยในกิจการที่มีการใช้แรงงานอย่างเข้มข้น สาเหตุหนึ่งเกิดจากการที่แรงงานเหล่านี้
ไม่มีโอกาสได้รับรู้หรือเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ที่ตนเองพึงมีพึงได้ตามที่กฎหมายก าหนดไว้ ขณะเดียวกันกลไก
ในการคุ้มครองสิทธิของแรงงานต่างด้าวตามกฎหมายก็ไม่เอ้ืออ านวยต่อการเข้าถึงของแรงงานมากนัก 
เนื่องจากยังมีปัญหาในเรื่องการสื่อสาร การท าความเข้าใจระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับตัวแรงงานเอง 
อุปสรรคในเรื่องสถานะทางกฎหมาย และแนวปฏิบัติที่ยังค านึงถึงสิทธิต่าง ๆ ของแรงงานข้ามชาติค่อนข้าง
น้อย การไม่สามารถรวมกลุ่มเพ่ือสร้างกลไกการเจรจาด้านแรงงานสัมพันธ์ รวมทั้งทัศนคติของสังคมไทยต่อตัว
แรงงานต่างด้าว ปัญหาเหล่านี้ก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิด้านต่าง ๆ ของแรงงานต่างด้าวในสังคมไทยเสมอมา 
และก่อให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบแรงงานข้ามชาติอย่างน่าเป็นห่วง ซึ่งหากไม่ได้รับการแก้ไขจะท าให้เกิดผล
กระทบต่อกระบวนการการจ้างงานต่อไป 

นอกจากนี้ข้อมูลของคณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านชนชาติ ผู้ไร้สัญชาติ แรงงานข้ามชาติและ  
ผู้พลัดถิ่น สภาทนายความ (2554: 77-80) ได้สะท้อนปัญหาแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยว่า นายจ้างมัก
เลือกปฏิบัติต่อแรงงานต่างด้าว โดยพบว่าแรงงานต่างด้าวมีสภาพการท างานที่ไม่ปลอดภัย และการถูกลิดรอน
สิทธิในเงินทดแทน แม้ว่าในหลักการนั้นแรงงานทุกคนต้องได้รับสิทธิในการเข้าถึงหลักประกันความปลอดภัย
ในการท างานโดยเท่าเทียมกัน เมื่อมีกรณีที่เกิดอันตรายขึ้นจากการที่ลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติตามค าสั่ง
ของนายจ้าง อันเป็นการกระท าเพ่ือประโยชน์ของนายจ้าง นายจ้างจึงมีหน้าที่ที่จะจ่ายเงินทดแทนให้แก่ลูกจ้าง
หรือทายาทตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 แต่ส าหรับกรณีลูกจ้างที่เป็นแรงงานข้ามชาติแล้ว 
ปัญหาและอุปสรรคในการได้รับเงินทดแทนหรือการเยียวยาจากนายจ้างยังคงพบเห็นอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งต้นตอของ
ปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวเกิดจากอคติที่แฝงตัวอยู่ในแนวปฏิบัติของเจ้าพนักงานผู้มีอ านาจรักษาการและ
ปฏิบัติงานตามกฎหมาย ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ กรณีที่ส านักงานกองทุนเงินทดแทนชี้แจงหลักเกณฑ์การให้
ความคุ้มครองแรงงานต่างด้าวที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท างานว่า พระราชบัญญัติเงิน
ทดแทน พ.ศ. 2537 จะให้ความคุ้มครองเฉพาะคนต่างด้าวที่เข้าเมืองถูกต้องตามกฎหมายและได้รับใบอนุญาต
ท างาน ส่วนแรงงานต่างด้าวที่ “เข้าเมืองผิดกฎหมาย และไม่ได้ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ ไม่มีเอกสารแสดง
สถานะบุคคล (ไม่ได้รับความคุ้มครอง) ซึ่งตามกฎหมายแล้วจะไม่สามารถเข้าระบบประกันสังคมได้” รวมถึง
กรณีส านักงานประกันสังคมสอบสวนและออกค าสั่งให้นายจ้างของแรงงานต่างด้าวนั้น เป็นผู้รับผิดชอบ
จ่ายเงินทดแทนให้แก่ลูกจ้างโดยตรงตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 แต่ความเป็น
จริง นายจ้างก็ยังคงฝ่าฝืนและไม่รับผิดชอบจ่ายเงินทดแทนให้แก่ลูกจ้างเช่นเดิม เนื่องจากพระราชบัญญัติเงิน
ทดแทน พ.ศ. 2537 มีบทลงโทษที่เบา นอกจากนี้ยังมีปัญหาที่ส าคัญอ่ืน ๆ ในการเข้าถึงสิทธิกองทุนเงิน
ทดแทน เช่น ปัญหาเกี่ยวกับการสื่อสาร ปัญหาจากการไม่รู้กฎหมายของแรงงานข้ามชาติ และปัญหาจากการที่
ไม่สามารถเข้าถึงมาตรการคุ้มครองทางกฎหมาย เป็นต้น เช่นเดียวกับประชา  วสุประสาท (2553: 4) ที่ระบุว่า
แรงงานต่างด้าวไม่ได้รับการคุ้มครองจากกองทุนเงินทดแทนและกองทุนประกันสังคมของไทย  นอกจากนี้ 
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ข้อมูลของกระทรวงยุติธรรม (2556: 59) ยังพบว่าผู้ใช้แรงงานยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ 
ในการประกันสังคม แนวปฏิบัติและผลประโยชน์ที่จะได้รับท าให้ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ได้เต็มที่ และ
พระราชบัญญัติประกันสังคมยังไม่ครอบคลุมถึงการคุ้มครองการเกิดโรคจากการท างานซึ่งเป็นความเสี่ยง 
ที่ส าคัญของผู้ใช้แรงงาน 
 ประเทศไทยมีการคุ้มครองแรงงานด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับ ในที่นี้ผู้วิจัยให้ความสนใจกับ
การคุ้มครองแรงงานตามกฎหมายประกันสังคมและเงินทดแทน โดยกองทุนประกันสังคมจัดตั้งขึ้นเพ่ือสร้าง
หลักประกันในการด ารงชีวิตในกลุ่มของสมาชิก ร่วมกันรับผิดชอบเฉลี่ยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเจ็บป่วย 
คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงาน เพื่อให้ได้รับการรักษาพยาบาลและมีรายได้
อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ประเทศไทยได้มีการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกองทุนประกันสังคม 4 ฉบับ ได้แก่  
1) พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 2) พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 
3) พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2537 4) พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533  
ซึ่งกฎหมายก าหนดให้นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป ต้องขึ้นทะเบียนนายจ้างพร้อมกับขึ้นทะเบียน
ลูกจ้างภายใน 30 วัน (กันยปริณ  ทองสามสี, 2562: 120-135) ส่วนกองทุนเงินทดแทนเป็นกองทุนที่เกิดขึ้น
ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 ให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
เนื่องจากการท างาน จนเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บ เจ็บป่วย สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ สูญหายหรือถึงแก่ความตาย 
ดังนั้น เมื่อลูกจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหายเนื่องจากการท างาน นายจ้างมีหน้าที่แจ้งต่อส านักงาน
ประกันสังคมท้องที่ที่ลูกจ้างท างานอยู่ หรือที่นายจ้างมีภูมิล าเนาอยู่ภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยกองทุนเงิน
ทดแทนจะจ่ายเงินทดแทนแก่ลูกจ้างแทนนายจ้าง อันประกอบด้วย ค่ารักษาพยาบาล ค่าทดแทน ค่าฟ้ืนฟู
สมรรถภาพในการท างาน และค่าท าศพ รวมถึงให้การบ าบัดรักษา และส่งเสริมฟ้ืนฟูสมรรถภาพแก่ลูกจ้างที่
ประสบอันตรายจากการท างานให้สามารถเลี้ยงชีพได้ด้วยตนเอง โดยไม่เป็นภาระแก่สังคม (ส านักงานกองทุน
เงินทดแทน ส านักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน, 2560: 3)  
 จากปัญหาที่น าเสนอข้างต้น ผนวกกับยังไม่มีการวิจัยในประเด็นการคุ้มครองแรงงานต่างด้าวตามสิทธิ
ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนของแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการจังหวัดปัตตานีมาก่อน ทั้งที่
จังหวัดปัตตานีมีแรงงานต่างด้าวเข้ามาท างานมากที่สุดถึง 11,821 คน ในปี 2562 เมื่อเปรียบเทียบกันในเขต
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานรวม 17,589 คน ดังรายละเอียดภาพที่ 2  
ข้อค้นพบในครั้งนี้สามารถใช้เป็นแนวทางปรับปรุงการให้บริการของส านักงานประกันสังคมที่ดูแลสิทธิของ
แรงงานต่างด้าว รวมถึงให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปสู่การบริหารจัดการที่เหมาะสมต่อไป 
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ภาพที่ 2  จ านวนแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ระหว่างปี 2551-2562 
ที่มา  (กรมการจัดหางาน, 2562) 
 

วัตถุประสงค์ 
1.  ศึกษาระดับความรู้ และการคุ้มครองแรงงานต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนประกันสังคมและ

กองทุนเงินทดแทนของแรงงานต่างด้าวในจังหวัดปัตตานี  
2.  เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับระดับความรู้ และการคุ้มครองแรงงานต่างด้าว

ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน 
 

วิธีด าเนินการ 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง     
 การวิจัยเชิงส ารวจใช้ประชากรในการวิจัยแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่ท างาน
ในจังหวัดปัตตานีจ านวน 11,821 คน (กรมการจัดหางาน, 2562) ค านวณกลุ่มตัวอย่างเพ่ือใช้ในการศึกษาด้วย 
โปรแกรม G*Power เวอร์ชัน 3.1.9.2 (Faul, Erdfelder, Lang & Buchner, 2007: 177-179) ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 0.95 ความคลาดเคลื่อน .05 พบว่าจ านวนกลุ่มตัวอย่างไม่ควรน้อยกว่า 177 คน ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูล
ได ้210 คน ใช้การสุ่มอย่างง่าย โดยกลุ่มตัวอย่างที่ให้ข้อมูลต้องท างานในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 2 ปี  
 การรับรองจริยธรรมการวิจัย 
 โครงการวิจัยนี้ได้รับการรับรองจริยธรรมวิจัยจากคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี เลขที่ psu.pn.2-018/61 

 การพัฒนาเครื่องมือวิจัย  
 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่พัฒนาจากทฤษฎี กฎหมาย แนวปฏิบัติ 
และงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง สร้างเป็นข้อค าถามที่ เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมยึดตาม
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พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ข้อค าถามที่เก่ียวข้องกับสิทธิประโยชน์กองทุนเงินทดแทน
ยึดตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 ผู้วิจัยทดสอบความตรงเชิงเนื้อหา (content validity)  
ด้วยการน าแบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน พิจารณาความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย ตัวแปร และข้อค าถาม เมื่ อค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of Item Objective 
Congruence: IOC) พบว่าผ่านเกณฑ์ทุกข้อ จากนั้นผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วทดลองใช้กับแรงงาน
ต่างด้าวจ านวน 30 คน และน าข้อมูลไปวิเคราะห์สัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach (Cronbach’s Alpha 

Coefficient: α) ข้อค าถามมีค่าสูงกว่า 0.50 ทุกข้อ ส่วนแบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้เรื่องสิทธิแรงงาน 
ด้านประกันสังคมและเงินทดแทน จ านวน  25 ข้อ ผู้วิจัยทดสอบหาค่าความยาก พบว่ามีค่าระหว่าง 0.2-0.8 
ค่าอ านาจการจ าแนก มีค่ามากกว่า 0.20 และค่าสหสัมพันธ์ (r) ซึ่งพบว่าผ่านการทดสอบตามเกณฑ์โดยมีค่า
สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.20  
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 เมื่อรวบรวมข้อมูลแล้วเสร็จน าข้อมูลจากแบบสอบถามมาบันทึกในโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
จากนั้นมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล  (data screening) จากนั้นวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าความถี่  
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ One-way ANOVA คุณลักษณะของแรงงานต่างด้าวที่เป็น
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 210 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อยู่ในช่วงอายุ 21-30 ปี มากที่สุด รองลงมาอยู่
ในช่วงอายุ 31-40 ปี ส่วนใหญ่มีสัญชาติเมียนมา รองลงมาเป็นสัญชาติกัมพูชา แรงงานต่างด้าวส่วนใหญ่ 
มีสถานภาพสมรส โดยทุกคนท างานในแผนกผลิต มีสถานภาพเป็นลูกจ้างรายวันมากที่สุด ทั้งนี้ แรงงานส่วนใหญ่
มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 2-5 ปี อาศัยในบ้านพักที่นายจ้างจัดให้โดยไม่คิดค่าเช่า   
 

ผลการวิจัย 
 ระดับความรู้และการคุ้มครองแรงงานต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนประกันสังคมและ
กองทุนเงินทดแทน  
 จากการสอบถามความรู้เรื่องสิทธิแรงงานตามสิทธิประกันสังคมพบว่าแรงงานต่างด้าวมีความรู้
เกี่ยวกับสิทธิการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมากที่สุด โดยตอบถูกร้อยละ 95.7 ส่วนประเด็นที่แรงงานมี
ความรู้น้อยที่สุดคือ การใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลของผู้ประกันตนซึ่งแรงงานส่วนใหญ่ยังเห็นว่าเบิกจ่าย
กรณีเจ็บป่วยจากการท างาน มีแรงงานตอบถูกในข้อนี้ร้อยละ 22.9 ขณะเดียวกันแรงงานมีความรู้ด้านสิทธิ
กองทุนเงินทดแทนมากที่สุดด้านการเข้าถึงการรักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วยจากการท างาน ตอบถูกร้อยละ 91.0 
ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความรู้น้อยที่สุดคือค่าทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท างาน 
ตอบถูกเพียงร้อยละ 27.6 
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ตารางที ่1  จ านวนและร้อยละความรู้สิทธิด้านประกันสังคมและสิทธิด้านเงินทดแทนของแรงงงานต่างด้าว 
 (n = 210) 

ความรู้เรื่องสิทธิแรงงาน 
ตอบถูก ตอบผิด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
สิทธิด้านประกันสังคม 
1. แรงงานต่างด้าวมีสิทธิขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนเช่นเดียวกับแรงงานชาวไทย 

 
201 

 
95.7 

 
9 

 
4.3 

2. กรณีท่านเพิ่งเข้าท างานในสถานประกอบการที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรก ท่านต้องขึ้น
ทะเบียนเป็นผู้ประกันตนภายใน 30 วัน 

192 91.4 18 8.6 

3.  แรงงานต่างด้าวจะขึ้นทะเบียนเปน็ผู้ประกันตนหรือไม่ขึ้นกับความสมัครใจ 69 32.9 141 67.1 

4.  กรณีท่านเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว เช่น ค าน าหน้าช่ือ (นางสาว, นาง) ท่านต้องแจ้ง
ให้นายจ้างทราบเพื่อสิทธิประโยชน์ด้านประกันสังคม 

173 82.4 37 17.6 

5.  นายจ้างตอ้งแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมลูส่วนตัวของท่าน เช่น ค าน าหน้าช่ือ (นางสาว, 
นาง) ให้ส านักงานประกันสังคมภายใน 15 วัน 

113 53.8 97 46.2 

6. ท่านใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ในกรณเีจ็บป่วยจากการท างานเท่าน้ัน 48 22.9 162 77.1 
7. ผู้ประกันตนที่เป็นผู้ชายสามารถใช้สิทธิรับเงินค่าคลอดบุตรส าหรับภรรยาที่ 

จดทะเบียนสมรสตามกฎหมายหรอืยืนยันการเป็นสามภีรรยากัน 
135 64.3 75 35.7 

8. กรณผีู้ประกันตนทุพพลภาพมีสิทธิได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ 143 68.1 67 31.9 
9. ผู้ประกันตนมสีิทธิไดร้ับเงินสงเคราะห์บุตรส าหรับบุตรที่อายุไม่เกิน 6 ปีบริบูรณ์ 

ทุกเดือน 
103 49.0 107 51.0 

10. กรณผีู้ประกันตนเสียชีวิต ทายาทจะไดร้ับค่าท าศพ 110 52.4 100 47.6 
11. บ านาญชราภาพจะจ่ายแกผู่้ประกนัตนที่จ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 180 เดือน ขึ้นไป 78 37.1 132 62.9 

12. บ าเหน็จชราภาพจะจ่ายแก่ผู้ประกันตนท่ีจ่ายเงินสมทบน้อยกว่า 180 เดือน  80 38.1 130 61.9 
13.  กรณผีู้ประกันตนลาออกจากงาน มีสิทธิได้รับเงินทดแทนกรณีว่างงาน 90 42.9 120 57.1 

สิทธิด้านเงินทดแทน     
14.  นายจ้างต้องยื่นแบบข้ึนทะเบียนลกูจ้างของท่านภายใน 30 วัน 186 88.6 24 11.4 
15. ท่านมีสิทธิไดร้ับการรักษาพยาบาลจากกองทุนเงินทดแทนได้ ในกรณีเจ็บป่วย 

จากการท างานเท่านั้น 
191 91.0 19 9.0 

16. ท่านต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนร่วมกับนายจ้าง 74 35.2 136 64.8 

17. ท่านมีสิทธิไดร้ับการคุ้มครองกรณสีูญหายทันทีตั้งแต่การเข้าท างานให้นายจ้างวันแรก 125 59.5 85 40.5 
18. ท่านมีสิทธิไดร้ับการคุ้มครองกรณปีระสบอันตรายทันทีตั้งแต่การเขา้ท างาน 

ให้นายจ้างวันแรก 
124 59.0 86 41.0 

19. เมื่อท่านประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท างาน ท่านไดจ้ะไดร้ับเงิน
ทดแทน ประกอบด้วย ค่ารักษา พยาบาล ค่าทดแทนรายเดือน และค่าฟื้นฟู
สมรรถภาพในการท างาน  

117 55.7 93 44.3 

20. หากแพทย์สั่งให้ท่านหยุดพักรักษาตัวเกิน 3 วัน กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
เนื่องจากการท างาน ตัวท่านจะไดร้ับค่าทดแทนร้อยละ 60 ของค่าจ้างรายเดือน 

58 27.6 152 72.4 
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ตารางที ่1  จ านวนและร้อยละความรู้สิทธิด้านประกันสังคมและสิทธิด้านเงินทดแทนของแรงงงานต่างด้าว (ต่อ) 
(n = 210) 

ความรู้เรื่องสิทธิแรงงาน 
ตอบถูก ตอบผิด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
21. กรณีท่านสูญเสียอวัยวะอันเนื่องจากการท างาน ท่านจะได้รับค่าทดแทนร้อยละ 60 

ของค่าจ้างรายเดือน เป็นระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี 
62 29.5 148 70.5 

22. กรณีท่านทุพพลภาพอันเนื่องจากการท างาน ท่านจะได้รับค่าทดแทนร้อยละ 60 ของ
ค่าจา้งรายเดือน เป็นระยะเวลาไมเ่กิน 10 ปี 

147 70.0 63 30.0 

23. กรณีท่านตายอันเนื่องจากการท างาน ทายาทจะได้รับค่าท าศพเพียงอย่างเดียว 123 58.6 87 41.4 

24. กรณีท่านสูญหายอันเนื่องจากการท างาน ทายาทจะไดร้ับค่าท าศพเพียงอย่างเดียว 123 58.6 87 41.4 
25. ท่านมีสิทธิยื่นค าร้องขอรับเงินทดแทนกรณีประสบอันตราย หรือเจบ็ป่วยจากการ

ท างานภายใน 180 วัน 
108 51.4 102 48.6 

26. กรณีท่านประสบอันตรายหรือเจบ็ป่วยเนื่องจากการท างาน ท่านมีสทิธิเข้ารับการ
รักษาในโรงพยาบาลที่ข้ึนทะเบียนเท่านั้นจึงจะมสีิทธิเบิกค่าทดแทนได้ 

86 41.0 124 59.0 

 

 จากตารางที ่1 สามารถค านวณคะแนนเฉลี่ยได้ดังรายละเอียดในตารางที ่2 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแรงงาน
ต่างด้าวสามสัญชาติมีความรู้สิทธิด้านประกันสังคมและสิทธิด้านเงินทดแทนในระดับมาก 
 
ตารางที ่2  คะแนนเฉลี่ยความรู้สิทธิด้านประกันสังคมและสิทธิด้านเงินทดแทนของแรงงานต่างด้าว  

(n=210) 
ความรู้เรื่องสิทธิแรงงาน  S.D. แปลผล 

สิทธิด้านประกันสังคม 7.31 2.92 มาก 

สิทธิด้านเงินทดแทน 7.26 1.62 มาก 

  
 ผลการวิจัยด้านการคุ้มครองแรงงานต่างด้าวพบว่า ผู้ที่เข้ามาท างานในจังหวัดปัตตานีได้รับการคุ้มครอง
ตามสิทธิประกันสังคมและเงินทดแทนระดับมากที่สุด (คะแนนเต็ม 4) ยกเว้นการได้รับเงินสงเคราะห์บุตร 
ที่ได้รับการการคุ้มครองระดับมาก รายละเอียดดังตารางที ่3 
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ตารางที ่3  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลผลการคุ้มครองแรงงานต่างด้าว  
(n=210) 

การคุ้มครองแรงงานต่างด้าว  S.D. แปลผล 

1. ท่านได้รับการขึ้นทะเบียนประกันสังคม 4.00 0.00 มากที่สุด 
2. ถ้านายจ้างไม่ขึ้นทะเบียนประกันสังคมให้แก่ท่าน ท่านเคยยื่นค าร้องต่อ

เจ้าหน้าท่ีรัฐ ให้จดช่ือท่านขึ้นทะเบียนประกันสังคม 
3.60 0.67 มากที่สุด 

3. เมื่อท่านบาดเจ็บจากการท างาน ท่านเคยได้รับการรักษาฟรีจากโรงพยาบาล 3.80 0.21 มากที่สุด 
4. ในกรณีท่านหยุดงานเกิน 3 วัน เพราะบาดเจ็บจากการท างาน ท่านเคยขอ

เงินทดแทนจากการหยุดงานจากกองทุนเงินทดแทน 
3.89 0.33 มากที่สุด 

5. ในกรณีสูญเสียอวัยวะบางส่วนของร่างการเนื่องจากการท างาน ท่านเคยขอ
หรือเคยได้รับเงินทดแทนการสูญเสียอวัยวะจากกองทุนเงินทดแทน 

3.91 0.25 มากที่สุด 

6. ในระหว่างที่ท่านลาคลอดบุตร ท่านได้รับเงินค่าจ้างจากนายจ้าง 3.43 0.94 มากที่สุด 
7. ท่าน/ภรรยาของท่านได้รับเงินค่าคลอดบุตรเหมาจ่าย จ านวน 13,000 บาท 

จากกองทุนประกันสังคม 
3.53 0.76 มากที่สุด 

8. ท่านได้รับเงินสงเคราะห์บุตร 3.08 1.44 มาก 
9. เมื่อท่านป่วยเป็นไข้จนต้องเข้ารับรักษาที่สถานพยาบาล (ผู้ป่วยนอก) ท่าน

ได้รับการรักษาฟรีจากสถานพยาบาลที่  ท่านเลือกขึ้นทะเบียนใช้สิทธิ
ประกันสังคม 

3.81 0.42 มากที่สุด 

10. ท่านได้รับเงินการขาดรายได้จากนายจ้างเมื่อแพทย์สั่งให้ท่านหยุดพักงานอัน
เนื่องจากการเจ็บป่วย 

3.78 0.56 มากที่สุด 

11. ท่านเคยได้รับการบริการทางทันตกรรม กรณีถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน และ
ผ่าฟันคุดในอัตราปีละ 900 บาท ตามสิทธิประกันสังคม 

3.93 0.21 มากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 3.71 0.35 มากที่สุด 

 
 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับระดับความรู้ และการคุ้มครองแรงงาน
ต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน 
 ผลการศึกษาพบว่าแรงงานต่างด้าวที่มีประเภทการจ้างงานแตกต่างกันมีระดับความรู้สิทธิแรงงานด้าน
ประกันสังคมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนแรงงานต่างด้าวที่มีช่วงอายุ สถานภาพ
สมรส และระยะเวลาการท างานแตกต่างกันได้รับการคุ้มครองตามสิทธิประกันสังคมและเงินทดแทนแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ขณะเดียวกันคุณลักษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีระดับความรู้สิทธิ
แรงงานด้านเงินทดแทนแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังรายละเอียดตารางที ่4-9  
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ตารางที ่4  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของตัวแปรตามจ าแนกตามเพศ 
 

เพศ 
ตัวแปรตาม 

ชาย (n=157) หญิง (n=53) 
F 

P-
Value  S.D.  S.D. 

ความรู้ด้านประกันสังคม 7.26 2.95 7.45 2.86 0.07 .68 
ความรู้ด้านเงินทดแทน 7.27 1.70 7.21 1.36 3.13 .80 

การคุ้มครองแรงงาน 3.69 0.36 3.75 0.30 3.19 .24 

 
ตารางที ่5  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของตัวแปรตามจ าแนกตามช่วงอายุ 
 

               อาย ุ
 

ตัวแปรตาม 

ต่ ากว่า 31 ปี1 
(n=114) 

31-40 ปี2 
(n=73) 

41 ปี ข้ึนไป3 
(n=23) 

F/ 
Welch 

P-
Value 

 S.D.  S.D.  S.D. 

ความรู้ด้านประกันสังคม 7.09 3.02 7.58 2.93 7.57 2.39 0.72 .49 

ความรู้ด้านเงินทดแทน 7.23 1.60 7.14 1.61 7.78 1.70 1.44 .24 

การคุ้มครองแรงงาน 3.77(1,2) 0.31 3.64 0.40 3.58(1,3) 0.34 4.72 .01 

หมายเหตุ ค่า F ใช้ในกรณีข้อมูลของแต่ละกลุ่มมีความแปรปรวนไม่แตกต่างกัน, ค่า Welch ใช้ในกรณีข้อมูลของแต่ละกลุ่มมี
ความแปรปรวนแตกต่างกัน (ทุกตาราง) 

 
ตารางที ่6  เปรียบเทียบความแตกต่างของตัวแปรตามจ าแนกตามสัญชาติ 
 

               สัญชาต ิ
 
ตัวแปรตาม 

เมียนมา1 
(n=139) 

ลาว2 
(n=5) 

กัมพูชา3 
(n=66) F 

P-
Value 

 S.D.  S.D.  S.D. 
ความรู้ด้านประกันสังคม 7.00 2.93 7.00 3.81 7.97 2.77 2.49 .09 

ความรู้ด้านเงินทดแทน 7.11 1.55 7.00 1.22 7.59 1.75 2.08 .13 
การคุ้มครองแรงงาน 3.67 0.36 3.76 0.21 3.76 0.34 1.26 .29 

 
ตารางที ่7  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของตัวแปรตามจ าแนกตามสถานภาพสมรส 
 

               อาย ุ
ตัวแปร 

โสด1 
(n=91) 

สมรส2 
(n=116) 

หม้าย/หย่า3 
(n=3) 

F/ 
Welch 

P-
Value 

 S.D.  S.D.  S.D. 

ความรู้ด้านประกันสังคม 7.27 3.36 7.28 2.50 9.67 4.04 0.46 .65 
ความรู้ด้านเงินทดแทน 7.52 1.61 7.04 1.61 7.67 1.15 2.31 .10 

การคุ้มครองแรงงาน 2.66(1,2) 0.399 2.53 0.443 2.40 0.454 11.09 .01 
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ตารางที ่8  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของตัวแปรตามจ าแนกตามประเภทการจ้างงาน 
 

การจ้างงาน 
 
ตัวแปรตาม 

รายเดือน 
(n=26) 

รายวัน 
(n=184) F 

P-
Value 

 S.D.  S.D. 

ความรู้ด้านประกันสังคม 6.15 2.11 7.47 2.99 8.45 .01 
ความรู้ด้านเงินทดแทน 7.08 1.65 7.28 1.62 0.00 .55 

การคุ้มครองแรงงาน 3.82 0.41 3.69 0.34 0.52 .07 

 
ตารางที ่9  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของตัวแปรตามจ าแนกตามระยะเวลาการท างาน 
 

               อายุงาน 
ตัวแปรตาม 

2-5 ปี1 
(n=100) 

6-10 ปี2 
(n=80) 

10 ปีขึ้นไป3 
(n=30) 

F/ 
Welch 

P-
Value 

 S.D.  S.D.  S.D. 

ความรู้ด้านประกันสังคม 7.12 3.02 7.56 2.99 7.27 2.41 0.511 .60 

ความรู้ด้านเงินทดแทน 7.36 1.59 7.24 1.71 6.97 1.47 0.69 .50 
การคุ้มครองแรงงาน 3.77(1,3) 0.33 3.68 0.35 3.52 0.37 6.80 .00 

 

อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยพบว่าแรงงานต่างด้าวสามสัญชาติมีความรู้สิทธิด้านประกันสังคมและสิทธิด้านเงินทดแทน
ในภาพรวมระดับมาก ซึ่ งจาการทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ยวข้องกับระดับความรู้ เรื่องสิทธิแรงงาน  
ด้านประกันสังคมและเงินทดแทน ไม่พบว่ามีการศึกษาในแรงงานต่างด้าวโดยตรง แต่งานวิจัยจะศึกษากับ
แรงงานที่เป็นคนไทย ตัวอย่างเช่น งานวิจัยของสิริกาญจน์   ศิโรจน์นวากุล (2557: 55) ที่ศึกษาเรื่อง ความรู้
เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทดแทนของผู้ประกันตนที่ท างานในสถานประกอบการนิคมอมตะนครจังหวัดชลบุรี  
เมื่อพิจารณาภาพรวมพบว่าผู้ประกันตนมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ 7 กรณีในระดับสูง โดยมีค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 25.95 (จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน) ส่วนงานวิจัยของศักระภีร์  วรวัฒนะปริญญา (2554) ได้ทดสอบ
ระดับความเข้าใจสิทธิของผู้ประกันตน พบว่า ผู้ประกันตนเข้าใจสิทธิพ้ืนฐาน และกรณีสงเคราะห์บุตรระดับมาก 
ส่วนอีก 6 กรณีของผู้ประกันตนอยู่ในระดับน้อย-ปานกลาง โดยผู้วิจัยไม่ได้วิเคราะห์ภาพรวม อย่างไรก็ตาม 
ผลการวิจัยครั้งนี้ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของรุ่งนภา  ถาบุญเรือง และสุชาดา  ภัยหลีกลี้ (2558: 367) ที่พบว่า
ผู้ประกันตนที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลหนองบัวล าภูมีระดับความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกั นสังคม
พ้ืนฐานและความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมทั้ง 7 กรณีอยู่ในระดับต่ า โดยจากค าถาม
ทั้งหมด 39 ข้อ คะแนนเฉลี่ยความรู้เท่ากับ 13.99 
 การคุ้มครองแรงงานต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน  พบว่า 
แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานในจังหวัดปัตตานีได้รับการคุ้มครองตามสิทธิประกันสังคมและเงินทดแทนระดับ
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มากที่สุด ยกเว้นการได้รับเงินสงเคราะห์บุตรที่ได้รับการการคุ้มครองระดับมาก การที่ผลการวิจัยพบเช่นนี้ 
เนื่องด้วยมาตรการภาครัฐที่มุ่งปฏิบัติต่อแรงงานต่างด้าวให้สอดคล้องกับอนุสัญญา ฉบับที่ 111 ว่าด้วย 
การเลือกปฏิบัติ (การจ้างงานและการประกอบอาชีพ) ค.ศ. 1958 (Convention No.111 Concerning 
Discrimination (Employment and Occupation), 1958) รัฐบาลไทยโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 
ได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาฉบับที่ 111 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 โดยจะมีผลบังคับใช้ในอีก 12 เดือนถัดไป
จากวันที่ให้สัตยาบัน การด าเนินการครั้งนี้เป็นการแสดงความมุ่งมั่นของประเทศโดยการให้พันธะสัญญาต่อ
ประชาคมระหว่างประเทศที่จะด าเนินการเพื่อส่งเสริมโอกาสอันเท่าเทียมกันด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติในมิติ
ต่าง ๆ ของการจ้างงานให้หมดไป อันเป็นหนทางไปสู่การบรรลุวาระงานที่มีคุณค่าและวาระเพ่ือการพัฒนา 
ที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ โดยอนุสัญญาฉบับที่ 111 ก าหนดให้มีนโยบายและมาตรการระดับชาติเพ่ือขจัดการ
เลือกปฏิบัติและส่งเสริมโอกาสความเสมอภาคในการจ้างงานและการประกอบอาชีพ โดยมุ่งเน้นการขจัด  
การเลือกปฏิบัติบนพื้นฐานของเชื้อชาติ สีผิว เพศ ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง สถานะทางสังคม ส าหรับ
ความหมายของการจ้างงานและการประกอบอาชีพตามอนุสัญญานี้จะครอบคลุมถึงการเข้าถึงการฝึกพัฒนา
ฝีมือแรงงาน การจ้างงานและการประกอบอาชีพบางประเภท รวมทั้งเงื่อนไขและสภาพการจ้าง (รัฐบาลไทย, 
2560; กระทรวงการต่างประเทศ, 2560)  และเป็นไปตามพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของ
คนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ที่ก าหนดให้แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานในประเทศไทยจะต้องขึ้นทะเบียนถูกต้อง
ตามกฎหมายจึงสามารถที่จะปฏิบัติงานได้ หากผู้ประกอบการน าแรงงานที่ผิดกฎหมายเข้ามาท างานในสถาน
ประกอบการ รัฐบาลมีการก าหนดถึงบทลงโทษ จับ ปรับหนักกับผู้เป็นนายจ้าง สถานประกอบการ และ
แรงงานต่างด้าวที่ท าผิดกฎหมาย เป็นเหตุที่ท าให้แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานในสถานประกอบการไทย
จะต้องด าเนินการยื่นขอใบอนุญาตท างานภายใน 30 วัน ตามกฎกระทรวงแรงงานด้วยเหตุนี้ท าให้แรงงานต่าง
ด้าวได้รับการดูแลตามสิทธิแรงงานต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนอยู่
ในระดับมากที่สุด และผลการวิจัยนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของศิริพร  สัจจานันท์ (2558: 140) ที่พบว่า
แรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองถูกกฎหมายส่วนใหญ่จะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานของไทย และไทยได้
ปฏิบัติสอดคล้องกับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและอนุสัญญาที่เก่ียวข้องที่ไทยได้ให้สัตยาบันแล้ว 
 ส่วนผลการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับการได้รับการคุ้มครองแรงงานนั้น ผลการวิจัยพบว่า 
แรงงานที่มีอายุแตกต่างกันได้รับการคุ้มครองแตกต่างกัน โดยแรงงานที่มีอายุน้อย (ต่ ากว่า 31 ปี) มีค่าเฉลี่ย
การได้รับการคุ้มครองแรงงานสูงกว่าผู้มีอายุ 31-40 ปี และผู้มีอายุ 41 ปีขึ้นไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ผลการวิจัยที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องจากส านักงานประกันสังคมมีการประชาสัมพันธ์ถึงสิทธิภายใต้
กองทุนเงินทดแทนและประกันสังคมหลากหลายช่องทาง ทั้งผ่านเว็บไซต์ของส านักงานประกันสังคม (สิทธิ
ประโยชน์กองทุนประกันสังคม https://www.sso.go.th/wpr/main/custom/custom_detail_ detail_1_ 
160_0/ 85 สิทธิประโยชน์กองทุนเงินทดแทน https://www.sso.go.th/wpr/main/privilege/กองทุนเงิน
ทดแทน_category_list-text-photo_1_126_0) หมายเลขโทรศัพท์สายด่วน 1506 เอกสารเผยแพร่ความรู้
หลากหลายรูปแบบ หลากหลายภาษา รวมทั้งการเข้าไปให้ความรู้แก่แรงงานต่างด้าวถึงในสถานประกอบการ 
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ท าให้แรงงานที่เพ่ิงเข้าท างานรู้สึกว่าตนเองได้รับการพิทักษ์สิทธิหรือได้รับการคุ้มครองมาก นอกจากนี้ หาก
พิจารณาจากผู้ใช้บริการสิทธิประกันสังคม 7 กรณี จะพบว่าระหว่างปี 2553-2562 (กองทุนประกันสังคม, 
2562) ผู้ประกันตนใช้สิทธิกรณีเจ็บป่วยมากที่สุด โดยในปี 2561 มีผู้ใช้สิทธิในกรณีนี้ถึง 43,503,139 คน (รวม
แรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว) เช่นเดียวกับงานวิจัยของสิริกาญจน์  ศิโรจน์นวากุล (2557: 48-50) ที่พบว่า
ผู้ประกันตนเคยใช้สิทธิกรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตรายอันมิใช่เนื่องจากการท างานมากที่สุด ส่วนสถิติ
ประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท างาน ปี 2559 (ส านักงานประกันสังคม, 2560) พบว่าแรงงาน
ประสบอันตรายโดยหยุดงานไม่เกิน 3 วัน มากที่สุด สาเหตุที่ประสบอันตรายมากที่สุดคือ วัตถุหรือสิ่งของตัด/
บาด/ทิ่มแทง อวัยวะที่ลูกจ้างได้รับอันตรายคือนิ้วมือ ผลของการประสบอันตรายท าให้เกิดบาดแผลลึก  
กลุ่มอายุของลูกจ้างที่มีการประสบอันตรายสูงสุดคือ 25-29 ปี ส่วนมากอยู่ในกิจการประเภทก่อสร้าง ดังนั้น 
แรงงานต่างด้าวที่อายุน้อยที่เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้หลากหลายช่องทาง และยังใช้สิทธิไม่ครบทั้ง 7 กรณี  
จึงรู้สึกว่าตนเองได้รับการคุ้มครองระดับมาก ส่วนแรงงานต่างด้าวที่มีอายุมากกว่าถึงแม้มี โอกาสเข้าถึง
แหล่งข้อมูลข่าวสารได้เท่าเทียมกับผู้ที่มีอายุน้อย หากแต่เมื่อไปใช้สิทธิเหล่านั้นแล้วก็พบอุปสรรคบางประการ 
เช่น แรงงานต่างด้าวชายจะใช้สิทธิคลอดบุตรให้แก่ภรรยาต้องมีทะเบียนสมรสหรือหนังสือรับรองว่าผู้ที่คลอดบุตร
เป็นภรรยาที่อยู่ด้วยกันในปัจจุบัน และตนเองไม่จดทะเบียนสมรสกับผู้หญิงอ่ืน รวมถึงกรณีใช้สิทธิเบิกเงิน
สงเคราะห์บุตรจะต้องมีหลักฐานเป็นทะเบียนสมรสเท่านั้น หากไม่มีหลักฐานก็ไม่สามารถใช้สิทธิได้ นอกจากนี้ 
ผลการวิจัยนี้ยังแตกต่างกับงานวิจัยของศักระภีร์  วรวัฒนะปริญญา (2554) ที่พบว่า ผู้ที่มีอายุมากกว่า (41-65 ป ี
และ 21-40 ปี) เข้าใจสิทธิด้านประกันสังคมสูงกว่าผู้ที่มีอายุน้อยกว่า (18-20 ปี) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 
ระดับ .05 
 แรงงานต่างด้าวที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกันได้รับการคุ้มครองแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 โดยกลุ่มที่มีสถานภาพโสดจะมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มที่สมรสแล้ว ทั้งนี้ อาจเนื่องจากผู้ที่มี
สถานภาพโสดมียังไม่มีโอกาสใช้สิทธิของผู้ประกันตนครบทั้ง 7 กรณี โดยเฉพาะสิทธิกรณีคลอดบุตรและ
สงเคราะห์บุตร แรงงานต่างด้าวบางคนไม่สามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้ โดยเฉพาะเพศชาย เนื่องจากไม่มีหนังสือ
รับรองการสมรส กลุ่มที่สมรสแล้วจึงรู้สึกว่าตนเองได้รับการคุ้มครองน้อยกว่า ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวแตกต่าง
กับผลการศึกษาของสมเกียรติ  ชูศรีทอง (2552: 91-92) ในเรื่องการใช้สิทธิแรงงานของลูกจ้างในจังหวัด
ขอนแก่นที่พบว่า ลูกจ้างโสดและแต่งงานส่วนใหญ่เคยใช้สิทธิแรงงานในระดับมาก แต่ลูกจ้างที่เป็นหม้ายหรือ
หย่าเคยใช้สิทธิแรงงานในระดับปานกลางเท่านั้น อีกท้ังแตกต่างกับงานวิจัยของวนิดา  สงค์จิตร (2549: 66-69) 
ในเรื่องการใช้สิทธิประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมของผู้ประกันตนที่ท างานในโรงงานผลิต
เครื่องใช้ไฟฟ้าในจังหวัดฉะเชิงเทรา จากผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์การใช้สิทธิประโยชน์ทดแทนบัตรรับรอง
สิทธิรักษาพยาบาลของผู้ประกันตนระหว่างกลุ่มที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน พบว่า ผู้ประกันตนที่มีสถานภาพ
สมรสส่วนใหญ่เคยใช้สิทธิประโยชน์ทดแทนบัตรรับรองสิทธิรักษาพยาบาล การใชสิทธิประโยชนทดแทนกรณี
คลอดบุตร การใชสิทธิประโยชนทดแทนสงเคราะหบุตรในระดับมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ประกันตนที่มี
สถานภาพโสด และหย่าหรือแยกกันอยู่ ที่เคยใช้สิทธิประโยชน์ทดแทนบัตรรับรองสิทธิรักษาพยาบาลในระดับ
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น้อยและปานกลาง และแตกต่างกับงานวิจัยของไชยปากรณ์  ศรีบุญเรือง, สุเมธ  พรหมอินทร์ และเก็ตถวา  
บุญปราการ (2561 : 50-53) ที่พบว่า ผู้ที่มีสถานภาพโสดมีความสัมพันธ์กับการรับบริการสวัสดิการ
ประกันสังคมอยู่ในระดับน้อย ในเรื่องการรับบริการกรณีเจ็บป่วยปกติ การรับบริการกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน  
การรับบริการเงินสงเคราะห์ค่าคลอดบุตร การรับบริการเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพ่ือการลาคลอด และ 
การรับบริการเงินสงเคราะห์บุตร เนื่องจากผู้ที่มีสถานภาพโสดจะมีความต้องการรับบริการทางด้านนี้น้อย 
เพราะกลุ่มตัวอย่างยังไม่มีครอบครัวจึงไม่ได้ให้ความส าคัญกับประเด็นนี้มากนัก  
 แรงงานต่างด้าวที่เป็นลูกจ้างรายวันมีคะแนนความรู้ด้านสิทธิประกันสังคมสูงกว่าลูกจ้างรายเดือน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากการศึกษาการใช้สิทธิประโยชน์ของลูกจ้างแต่ละประเภทพบว่า
แรงงานที่ เป็นลูกจ้างรายเดือนจะได้รับสิทธิประโยชน์มากกว่าลูกจ้างรายวัน โดยเฉพาะสิทธิตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการ (กันยปริณ   
ทองสามสี , 2562: 150-174) โดยลูกจ้างรายเดือนมีสิทธิลาหยุดได้ตามที่กฎหมายก าหนด และการลา 
บางประเภทก็สามารถรับค่าตอบแทนได้ เช่น การลาคลอด การลาป่วย การลาท าหมัน เป็นต้น รวมถึงสิทธิ  
ในการรับค่าชดเชยเมื่อถูกเลิกจ้าง ขณะที่ลูกจ้างรายวันจะได้รับค่าตอบแทนเฉพาะวันที่ท างานเท่านั้น และ
สวัสดิการอ่ืน ๆ น้อยกว่าลูกจ้างรายเดือน หากแต่ลูกจ้างรายวันได้รับสิทธิจากกองทุนเงินทดแทนและกองทุน
ประกันสังคมเท่าเทียมกับลูกจ้างรายเดือน ดังนั้น ลูกจ้างรายวันจึงต้องศึกษาความรู้เกี่ยวกับสิทธิของทั้งสอง
กองทุนเพ่ือปกป้องสิทธิของตนเองและคนในครอบครัวมากกว่าลูกจ้างรายเดือนที่ได้รับสวัสดิการอ่ืนร่วมด้วย 
แรงงานต่างด้าวที่เป็นลูกจ้างรายวันจึงมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิสองกองทุนมากกว่าลูกจ้างรายเดือน 

 แรงงานต่างด้าวที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานแตกต่างกันได้รับการคุ้มครองตามสิทธิประกันสังคมและ 
เงินทดแทนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยกลุ่มที่มีอายุงานน้อย (2-5 ปี) จะมีคะแนน
เฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มที่ปฏิบัติงานนาน (10 ปีขึ้นไป) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของสมเกียรติ  ชูศรีทอง (2552: 93-
94) ที่พบว่าลูกจ้างทั้งกลุ่มที่ท างานในสถานประกอบกิจการที่มีระยะเวลาการท างานน้อยกว่า 2 ปี และ 2-3 ปี 
ส่วนใหญ่เคยใช้สิทธิแรงงานในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบกับลูกจ้างที่ท างานมากกว่า 3 ปี เคยใช้สิทธิแรงงาน
ในระดับน้อยและปานกลาง หากแต่ผลการวิจัยนี้แตกต่างกับงานวิจัยของวนิดา  สงค์จิตร (2549: 76-78)  
ในเรื่องการใช้สิทธิประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมของผู้ประกันตนที่ท างานในโรงงานผลิต
เครื่องใช้ไฟฟ้าในจังหวัดฉะเชิงเทรา จากผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์การใช้สิทธิประโยชน์ทดแทนบัตรรับรอง
สิทธิรักษาพยาบาลของผู้ประกันตนระหว่างกลุ่มระยะเวลาการเป็นผู้ประกันตนต่างกัน พบว่า ผู้ประกันตนที่มี
ระยะเวลาการเป็นผู้ประกันตน 11-15 ปี ส่วนใหญ่เคยใช้สิทธิประโยชน์ทดแทนบัตรรับรองสิทธิรักษาพยาบาล
ในระดับมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ประกันตนที่มีระยะเวลาการเป็นผู้ประกันตน  6-10 ปี และ 1-5 ปี  
ส่วนใหญ่เคยใช้สิทธิประโยชน์ทดแทนบัตรรับรองสิทธิรักษาพยาบาลในระดับน้อยและปานกลาง และไม่
สอดคล้องกับงานวิจัยของนิรมล  รองศรีแย้ม (2552: 43) ในเรื่องการเข้าถึงสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคม
กรณีเจ็บป่วยของผู้ประกันตน ส านักงานประกันสังคมเขตพ้ืนที่ 4 จากผลการเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างระยะเวลาการเป็นผู้ประกันตนกับการเข้าถึงสิทธิประโยชนพบว่า ผู้ประกันตนที่มีระยะเวลาการเป็น
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ผู้ประกันตนต่างกัน ได้รับการเข้าถึงสิทธิประโยชนไมแตกต่างกันคือ ผู้ประกันตนที่มีระยะเวลาการเป็น
ผู้ประกันตนต่ ากว่า 4 ปี ได้รับการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ไมแตกต่างกับผู้ประกันตนที่มีอายุตั้งแต่ 4 ปขึ้นไป 
 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 จากผลการวิจัยพบว่าแรงงานต่างด้าวในจังหวัดปัตตานีได้รับการคุ้มครองตามสิทธิประกันสังคมและ
เงินทดแทนในระดับมากที่สุด ซึ่งการวิจัยนี้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่รัฐบาลมุ่งให้แรงงานต่างด้าวได้รับ 
การคุ้มครองเช่นเดียวกับแรงงานไทย อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติการเข้าถึงสิทธิทั้งสองกองทุนยังมีปัญหา
หลายประการ เช่น การเบิกจ่ายตามสิทธิสงเคราะห์บุตร หรือการใช้สิทธิกรณีคลอดบุตรของคู่สมรสแรงงานชาย 
(ซึ่งเป็นแรงงานส่วนใหญ่ที่มาท างานในจังหวัดปัตตานี) ต้องใช้หลักฐานทางราชการ การจะให้เดินทางกลับ
ประเทศเพ่ือไปเอาหลักฐาน หรือการด าเนินการแปลเอกสารถือเป็นความยุ่งยากและท าให้เสียเวลาในทัศนะ
ของแรงงาน ดังนั้น ส านักงานประกันสังคมควรประสานงานกับหน่วยงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวง  
การต่างประเทศ แจ้งให้แรงงานทราบถึงแนวปฏิบัติในการเข้าถึงสิทธิตามกฎหมายแรงงานขณะที่ท างาน 
ในประเทศไทย และให้แรงงานเตรียมหลักฐานให้ครบถ้วนก่อนเดินทาง  
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1.  งานวิจัยนี้มีข้อจ ากัดในการเข้าถึงกลุ่มตัวอย่างทั้งด้วยเงื่อนเวลา ภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร แล ะ 
การเข้าถึงตัวแรงงานต่างด้าว จึงมีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย ทั้งนี้ หากมีการวิจัยครั้งต่อไปนั้นควรน าประเภท
กิจการมาก าหนดกรอบประชากรและกลุ่มตัวอย่างด้วย จังหวัดปัตตานีมีแรงงานต่างด้าวเข้ามาท างาน  
ในกิจการหลากหลายประเภท และบางประเภทเป็นกิจการที่มีความเสี่ยงสูง ลูกจ้างประสบอันตรายบ่อยกว่า
กิจการทั่วไป ดังนั้น หากมีการน าตัวแปรประเภทกิจการมาใช้อาจจะได้ผลการวิจัยที่แตกต่างกัน 
 2.  การศึกษาครั้งนี้มุ่งวิเคราะห์ภาพรวมของการคุ้มครองแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ แต่หากพิจารณา
จ านวนแรงงานที่เข้ามาท างานในจังหวัดปัตตานี พบว่า สัญชาติลาวมีน้อยมาก การเข้าถึงข้อมูลก็ท าได้ยาก
เพราะบางครั้งนายจ้างน าแรงงานไปท างานที่ต่างพ้ืนที่หรือต่างจังหวัด การวิจัยครั้งต่อไปควรเน้นศึกษา  
ที่สัญชาติใดสัญชาติหนึ่งเป็นหลัก โดยเฉพาะแรงงานสัญชาติเมียนมาหรือกัมพูชาเพ่ือสามารถน าผลการวิจัย  
ไปใช้กับกลุ่มคนได้เฉพาะเจาะจงยิ่งขึ้น  
 3.  ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความรู้และการได้รับการคุ้มครองตามสิทธิประโยชน์กองทุนเงินทดแทนนั้น 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 เนื่องจากผู้วิจัยได้ก าหนดเงื่อนไขในการรวบรวมข้อมูลว่า 
แรงงานต่างด้าวที่เป็นกลุ่มตัวอย่างต้องปฏิบัติงานในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อมาส านักงานประกันสังคม
ได้ออกพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้วันที่ 9 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป  
ซึ่งในช่วงปี 2562 ส านักงานประกันสังคมได้เผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจในแนวปฏิบัติแก่บุคลากรทุกภาคส่วน
ในสถานประกอบการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่ปรับปรุงใหม่ ดังนั้น การวิจัยครั้งต่อไปต้องศึกษาให้ครอบคลุม
สิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561   
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สรุป 
 พ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชาเข้ามาท างาน 
ในจังหวัดปัตตานีปัตตานีมากที่สุด โดยแรงงานที่เข้ามาท างานในสถานประกอบการจะได้รับการคุ้มครองด้วย
กฎหมายประกันสังคมและกฎหมายเงินทดแทน ผลการศึกษาพบว่าแรงงานเหล่านี้มีความรู้เกี่ยวกับสิทธิ 
ของตนเองด้านการประกันสังคมและเงินทดแทนระดับมาก แต่ยังมีบางประเด็นที่แรงงานยังมีความรู้น้อย เช่น 
การใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลของผู้ประกันตน ค่าทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจาก 
การท างาน และกรณีสูญเสียอวัยวะจากการท างาน ส่วนการได้รับการคุ้มครองตามหลักเกณฑ์ของสองกองทุนนั้น 
แรงงานต่างด้าวได้ประเมินว่าตนเองได้รับการคุ้มครองมากที่สุด อย่างไรก็ตาม แรงงานต่างด้าวส่วนใหญ่ยังไม่มี
โอกาสใช้สิทธิครบถ้วนตามหลักการที่กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนได้ให้ความคุ้มครองไว้ เช่น 
กรณีว่างงาน กรณีทุพพลภาพ ส านักงานประกันสังคมจังหวัดปัตตานีและผู้ประกอบการจึงควรมีการจัดอบรม
ให้ความรู้เพิ่มเติมแก่แรงงานต่างด้าวให้มีความเข้าใจในสิทธิและแนวปฏิบัติให้ครบถ้วนทุกประเด็น   

 
กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนวิจัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
 

เอกสารอ้างอิง 
กรมการจัดหางาน.  (2562).  สถิติจ านวนคนต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาตท างานคงเหลือทั่วราชอาณาจักร.   

ค้นเมื่อ 15 ตุลาคม 2562, จาก https://www.doe.go.th/prd/alien/statistic/param/ 
site/152/cat/ 82/sub/76/pull/sub_category/view/list-label 

กระทรวงการต่างประเทศ.  (2560).  ไทยยื่นสัตยาบันสารอนุสัญญา ILO ฉบับท่ี 111 ว่าด้วยการเลือก
ปฏิบัติในการจ้างงานและอาชีพ ค.ศ. 1958 (พ.ศ. 2501) อย่างเป็นทางการ.  ค้นเมื่อ 12 ธันวาคม 
2561, จาก https://gnews2.apps.go.th/news?news=1797 

กระทรวงยุติธรรม.  (2556).  แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2557-2561).  กรุงเทพฯ: 
ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา.   

กองทุนประกันสังคม.  (2562).  จ านวนการใช้บริการของผู้ประกันตน ปี 2553-2562.  ค้นเมื่อ 13 มิถุนายน 
2562, จาก https://www.sso.go.th/wpr/assets/upload/files_storage/sso_th/fc67aaa6 
dbbf5e51f8ae5446978fef93.pdf 

กันยปริณ  ทองสามสี.  (2562).  การจัดสวัสดิการและการประกันสังคม.  ปัตตานี: ฝ่ายเทคโนโลยีทาง
การศึกษา ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 

คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านชนชาติ ผู้ไร้สัญชาติ แรงงานข้ามชาติและผู้พลัดถิ่น สภาทนายความ.  
(2554).  นโยบายและมาตรการการแก้ไขปัญหาแรงงานข้ามชาติ.  กรุงเทพฯ: มูลนิธิรักษ์ไทย. 



34                          JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH   Vol. 11 No. 1 (January-June 2020) 
  

ไชยปากรณ์  ศรีบุญเรือง, สุเมธ  พรหมอินทร์ และเก็ตถวา  บุญปราการ.  (2561).  ความรู้ เจตคติ และ 
การรับบริการสวัสดิการประกันสังคมของบุคลากรโรงพยาบาลสงขลานครินทร์.  สงขลา:  
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 

ธนาคารโลก.  (2551).  พลังบวกจากแรงงานข้ามชาติ: แนวโน้มด้านการย้ายถิ่นและบทเรียนเชิงนโยบาย
ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง.  กรุงเทพฯ: ธนาคารโลก. 

นิรมล  รองศรีแย้ม.  (2552).  การเข้าถึงสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมกรณีเจ็บป่วยของผู้ประกันตน 
ส านักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 4.  สารนิพนธ์พัฒนาแรงงานและสวัสดิการมหาบัณฑิต สาขาวิชา
พัฒนาแรงงานและสวัสดิการ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

ประชา วสุประสาท.  (2553).  วาระนโยบายแรงงานข้ามชาติของประเทศไทย: เส้นทางสู่ความสามารถ 
ในการแข่งขันระยะยาว.  กรุงเทพฯ: องค์การแรงงานระหว่างประเทศ.  

พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537.  ค้นเมื่อ 10 มกราคม 2561, จาก 
http://www.sso.go.th/sites/default/files/userfiles/file/comfundlaw2537.pdf   

พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2537.  ค้นเมื่อ 10 มกราคม 2561, จาก 
http://www.sso.go.th/sites/default/files/1.2web.htm  

พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2542.  ค้นเมื่อ 12 มกราคม 2561, จาก 
http://www.sso.go.th/sites/default/files/1.3web.htm  

พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2558.  ค้นเมื่อ 12 มกราคม 2561, จาก
http://www.sso.go.th/wpr/uploads/uploadImages/file/PRB(1).pdf  

พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533.  ค้นเมื่อ 15 มกราคม 2561, จาก 
http://www.sso.go.th/sites/default/files/1.1web_0.htm   

พฤกษ์  เถาถวิล.  (2553).  นโยบายการจัดการแรงงานข้ามชาติของไทย: จากความเกลียดกลัวคนต่างชาติถึง 
(เหนือกว่า) สิทธิมนุษยชน.  วารสารสังคมลุ่มน ้าโขง, 6 (3), 1-29. 

รัฐบาลไทย.  (2560).  ไทยยื่นจดทะเบียนสัตยาบันสาร ฉ.111 ต่อ ILO พร้อมพิจารณาเพิ่มอีก 2 ฉบับ.  
ค้นเมื่อ 12 ธันวาคม 2561, จาก http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/4532 

รุ่งนภา  ถาบุญเรอืง และสุชาดา  ภัยหลีกลี้.  (2558).  ความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมของ
ผู้ประกันตนที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลหนองบัวล าภู.  วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 3 (3), 367-376. 

วนิดา  สงค์จิตร.  (2549).  การใช้สิทธิประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมของผู้ประกันตนที่ท างานใน
โรงงานผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าในจังหวัดฉะเชิงเทรา.  ปัญหาพิเศษรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารทั่วไป วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา. 



วารสารสังคมศาสตร์วิจัย   ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 1 (มกราคม-มิถุนายน 2563)                                            35 
   

วิโรจน์  เจษฎาลักษณ์ และวสุพงศ์  คงพรปรารถนา.  (2558).  การเรียกร้องสิทธิของแรงงานต่างด้าวเพื่อ
ต่อรองกับนายจ้าง ในอ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร.  Veridian E-Journal, Silpakorn 
University, 8 (2), 1064-1074. 

ศักระภีร์  วรวัฒนะปริญญา.  (2554).  การรับรู้สิทธิและความเข้าใจพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 
ของผู้ประกันตนตามมาตรา 33 กรณีศึกษา: นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร.  
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี, 5 (10), 2-12.  ค้นเมื่อ 22 มกราคม 2563, จาก
http://www.thonburi-u.ac.th/Journal/Document/5-10/10-1-Sakrapee.pdf 

ศิริพร  สัจจานันท์.  (2558).  การคุ้มครองแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย: กรณีศึกษาจังหวัดนนทบุรี.  
วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช, 28 (2), 139-154. 

สมเกียรติ ชูศรีทอง.  (2552).  การใช้สิทธิแรงงานของลูกจ้างในจังหวัดขอนแก่น.  วิทยานิพนธ์ 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาการพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

ส านักงานกองทุนเงินทดแทน ส านักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน.  (2560).  รายงานประจ าปี 2559 
กองทุนเงินทดแทน.  นนทบุรี: ส านักงานกองทุนเงินทดแทน ส านักงานประกันสังคม กระทรวง
แรงงาน.  

ส านักงานประกันสังคม.  (2560).  สถิติการประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท างาน ปี 2559.  
ค้นเมื่อ 14 มิถุนายน 2562, จาก https://www.sso.go.th/wpr/assets/upload/files_storage/ 
sso_th/d3789f5205a06fa221f1feaf85bf76b7.pdf 

สิริกาญจน์  ศิโรจน์นวากุล.  (2557).  ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทดแทนของผู้ประกันตนที่ท างานใน
สถานประกอบการนิคมอมตะนครจังหวัดชลบุรี.  ปัญหาพิเศษรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารทั่วไป วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา. 

อมรวรรณ  ศรีชูเปี่ยม.  (2550).  รัฐไทยกับการน านโยบายแรงงานต่างด้าวไปปฏิบัติ: ศึกษากรณีแรงงาน
ประมง จังหวัดสมุทรสาคร.  วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง  
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  

Faul, F., Erdfelder, E., Lang, A. G. & Buchner, A.  (2007).  G*Power 3: A flexible statistical 
power analysis program for the social, behavioral, and biomedical sciences.  
Behavior Research Methods, 39, 175-191.  

 
 
 
 
 

(Received: 24/01/2020  Revised: 19/02/2020  Accepted: 04/03/2020) 

http://www.thonburi-u.ac.th/Journal/Document/5-10/10-1-Sakrapee.pdf


36                          JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH   Vol. 11 No. 1 (January-June 2020) 
  

____________________________________________________ 
1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาจารย์ที่ปรึกษา 
2นิสิต คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีอิทธิพลตอ่การตัดสินใจซื้อประกันภัยเดินทาง
ท่องเที่ยวต่างประเทศของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

 

MARKETING-MIXED FACTORS INFLUENCING OUTBOUND TRAVEL 
INSURANCE PURCHASING DECISION OF THAI TOURISTS 

 

คมสิทธิ์  เกียนวฒันา / KOMSIT  KIEANWATANA 1 
ชาลิสา  พงศ์ชัยไพบูลย์ / CHALISA  PHONGCHAIPAIBOON 2 
ณัฐพัชร์  ธิติพิมลพรรณ / NATTAPACH  THITIPIMOLPRA 2 

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ

ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศของนักท่องเที่ยวชาวไทย กลุ่มตัวอย่างเป็นนักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่เคยมีประสบการณ์การซื้อประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ จ านวน 385 คน 
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจง
ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว การใช้ค่าวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว กรณีพบค่าความแตกต่างเป็นรายกลุ่ม ผู้วิจัยจะ
วิเคราะห์ความแตกต่างนั้นเป็นรายคู่ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 และการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
แบบ Pearson ผลการวิจัย พบว่า 

1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตัดสินใจซื้อประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง จากด้านการรับรู้ปัญหา  
2. เมื่อเปรียบเทียบการตัดสินใจซื้อประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนก

ตามเพศ อายุ สถานภาพ และอาชีพ พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 แต่เมื่อจ าแนกตาม
ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่าไม่แตกต่างกัน 

3. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจซื้อประกันภัยอุบัติเหตุ 
การเดินทางของผู้ตอบแบบสอบถามมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในระดับปานกลาง 
โดยมีค่าสหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.673 

 

ค าส าคัญ: ส่วนประสมทางการตลาด, การตัดสินใจซื้อ, ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง, นักท่องเที่ยวชาวไทย 
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ABSTRACT 
 The purpose of this research was to study marketing-mixed factors influencing 
outbound travel insurance purchasing decision of Thai tourists. The sample was 385 Thai 
tourists who have purchased outbound travel insurance. A questionnaire was used to collect 
data. Statistics used for data analysis were  
Frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation, t-test, one-way analysis of 
variance at the significantly different level of .05, and Pearson’s product-moment correlation. 
The results were as followed: 
 1. The majority of the respondents decided to buy travel insurance because of 
problem recognition. 
 2.  When comparing the decision to buy travel insurance of the respondents, there 
were significant difference at .05 level among those classified by gender, age, marital status, 
and occupation. However, there was no difference among respondents different in education 
level and average monthly income. 
 3. The marketing-mixed factors correlated with the purchasing decision for travel 
insurance of respondents at a moderate level with the statistically significance at .05 level. 
The correlation coefficient (r) was 0.673. 

 

Keywords: marketing-mixed factor, purchasing decision, travel insurance, Thai tourist 
 

บทน า 
 การท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งของมนุษย์ที่ปรารถนาเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ โดยมี
วัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน และมีการพัฒนามายาวนานจนกลายเป็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีความส าคัญ
ระดับโลก และเติบโตมาตลอดในหลายทศวรรษที่ผ่านมา ในปัจจุบันอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้กลายมาเป็น
อุตสาหกรรมที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง เป็นแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่ส าคัญต่อทุกประเทศ โดยองค์การ
ท่องเที่ยวโลก (World Tourism Organization: WTO) เปิดเผยว่า จ านวนนักท่องเที่ยวทั่วโลกเพ่ิมขึ้นเป็น  
1.4 พันล้านคน ในปี 2561 โดยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 6 จากปี 2560 (ศิริลักษณ์  หาพันธ์นา, 2562) ด้วยสาเหตุจาก
ปัจจัยแรงขับเคลื่อนจากการเติบโตทางเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและมีส่วนส าคัญ  
ในการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานของการคมนาคมขนส่งที่ครอบคลุมมากขึ้น รวมถึงในประเทศไทย
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้กลายเป็นรายได้หลักของประเทศไทย มีความส าคัญต่อความก้าวหน้า  
ทางเสถียรภาพของเศรษฐกิจและสังคมไทยเป็นอย่างมาก เนื่องจากการท่องเที่ยวเป็นแหล่งรายได้จากเงินตรา
ต่างประเทศ การสร้างงาน และการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนั้นประกอบ 
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ไปด้วยธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรง ได้แก่ ธุรกิจด้านการขนส่ง ธุรกิจโรงแรมและที่พัก ธุรกิจร้านอาหารและ
ภัตตาคาร และธุรกิจจัดน าเที่ยว โดยในอนาคตตลาดการท่องเที่ยวมีแนวโน้มจะขยายตัวอย่างต่อเนื่องจาก
จ านวนนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศมีจ านวนที่มากข้ึน
ก่อให้เกิดรายได้เข้ามาในประเทศเพ่ิมมากขึ้น สอดคล้องกับโครงการศึกษาแนวโน้มและทิศทางการท่องเที่ยวไทย 
(กองวิจัยการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย , 2558) ที่ระบุว่า ในปี 2563 หากประเทศไทยมีอัตรา 
การเติบโตเท่าการคาดการณ์การเติบโตของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ร้อยละ 6.5 ประเทศไทยจะมีจ านวน
นักท่องเที่ยว 41.5 ล้านคน แต่หากประเทศไทยยังคงเติบโตสูงเหมือนในอดีตที่ผ่านมาในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 15 
และปรับเพ่ิมความสามารถในการรองรับในด้านต่าง ๆ ได้ ในปี 2563 จะมีจ านวนนักท่องเที่ยว 71 ล้านคน 
เท่ากับจ านวนประชากรไทยในปี 2563 
 การคมนาคมขนส่งเป็นธุรกิจที่มีผลกระทบโดยตรงต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยการคมนาคม
และการขนส่งที่ครอบคลุม ทั้งทางน้ า ทางบก และทางอากาศ เป็นปัจจัยพ้ืนฐานส าคัญที่ช่วยให้เกิด  
การเดินทางท่องเที่ยวไปได้อย่างกว้างขวาง และยังเป็นธุรกิจหนึ่งที่ช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว
ในการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง โดยเฉพาะการขนส่งทางอากาศท่ีมีความสะดวกและรวดเร็วมากที่สุด 
เป็นเหตุผลที่นักท่องเที่ยวนิยมเลือกใช้การขนส่งทางอากาศในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศเป็นหลัก  
ในปัจจุบันการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศของคนไทยมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ โดยในปี 2562 คนไทย  
ที่เดินทางไปต่างประเทศมีจ านวนที่เติบโตขึ้นถึงร้อยละ 5.4-7.4 ถือได้ว่า เป็นอัตราการเติบโตสูงสุดใน
ระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2562) นอกจากนี้ผลการส ารวจแผนการท่องเที่ยวระดับโลกของ
วีซ่า (Visa Global Travel Intentions Study) ได้ศึกษาแนวโน้มและพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักเดินทาง
จ านวน 1.75 หมื่นราย จาก 27 ประเทศทั่วโลก พบว่า ค่าเฉลี่ยของจ านวนแผนการเดินทางท่องเที่ยว
ต่างประเทศของคนไทยจะเพ่ิมเป็น 3.9 ครั้ง ภายในปี 2562 นี้ สูงกว่าค่าเฉลี่ยของแผนการเดินทางท่องเที่ยว
ของชาติในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอยู่ที่ 2.8 ครั้งต่อปี และสูงกว่าค่าเฉลี่ยของทั่วโลกอยู่ที่ 2.7 ครั้งต่อปี (มนต์ชัย  
วงษ์กิตติไกรวัล, 2561) โดยผู้คนจะเน้นไปเที่ยวระยะสั้นมากกว่าระยะยาว ปัจจุบันจ านวนวันเฉลี่ยต่อ 
การท่องเที่ยวหนึ่งครั้งทั่วโลกอยู่ที่ 8 คืนต่อครั้ง (ORC International, 2018) 
 จากข้อมูลดังกล่าวท าให้เห็นว่าคนไทยมีการท่องเที่ยวต่างประเทศเพ่ิมมากข้ึน โดยความปลอดภัยเป็น
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจก่อนการเดินทางและความพึงพอใจระหว่างการเดินทางของนักท่องเที่ยวเพราะ
จุดเริ่มต้นของการตัดสินใจและความคาดหวังของนักท่องเที่ยวในการเดินทางท่องเที่ ยว คือ การได้รับ
ประสบการณ์ใหม่ ๆ และการเดินทางในแต่ละครั้งของนักท่องเที่ยวมักมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเสมอ  
ทั้งสัมภาระสูญหายระหว่างการเดินทาง เที่ยวบินถูกยกเลิก ความล่าช้าของเที่ยวบิน การเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุ
ฉุกเฉิน กล่าวได้ว่าเมื่อมีการเดินทางย่อมมีความเสี่ยง แต่ในแง่ของข้อมูลเชิงสถิติ การเดินทางโดยเครื่องบิน
โดยสารถือเป็นการเดินทางที่มีความปลอดภัยสูงสุด สถิติอัตราการเสียชีวิตอยู่ที่ 1 ใน 205 ,552 คน (Munro, 
2018) ซึ่งน้อยกว่าอัตราการเสียชีวิตในรูปแบบอ่ืน ๆ แต่อุบัติเหตุที่เกิดจากการเดินทางโดยเครื่ องบินโดยสาร
มักเป็นอุบัติเหตุที่มีความร้ายแรง และก่อให้เกิดการสูญเสีย สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากนักบินไม่สามารถควบคุม
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ให้เครื่องบินอยู่ในเส้นทางการบินได้ หรือเกิดจากปัญหาสภาพแวดล้อมทางอากาศ ภัยธรรมชาติต่าง ๆ เมื่อเกิด
อุบัติเหตุประเภทนี้มักไม่มีผู้รอดชีวิต นอกจากอันตรายที่อาจเกิดระหว่างการเดินทางแล้วนักท่องเที่ยว 
ยังค านึงถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ณ จุดหมายปลายทางของการเดินทางมักเกิดอันตรายที่ไม่คาดฝัน อาทิ 
อันตรายจากโรคระบาด โรคติดต่อ โรคประจ าตัวของนักท่องเที่ยว อันตรายจากสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่มี
กิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อตัวนักท่องเที่ยว เช่น ปีนเขา ล่องแก่ง อันตรายจากธรรมชาติ อันตรายจาก
สัตว์ร้าย หรืออันตรายจากคน เช่น มิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามา รวมถึงอันตรายจากการกระท าผิดกฎหมายท้องถิ่น
โดยไม่รู้ตัว 
 การท าประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางเป็นทางเลือกหนึ่งของนักท่องเที่ยว ที่ช่วยบริหารความเสี่ยง
จากเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันซึ่งให้ความคุ้มครองแก่ผู้เดินทางหรือนักท่องเที่ยว หากนักท่องเที่ยวประสบอุบัติเหตุ 
หรือเกิดการบาดเจ็บต้องได้รับการรักษาพยาบาล สูญเสียอวัยวะต่าง ๆ หรือเสียชีวิต นอกจากการคุ้มครอง
ค่าใช้จ่ายจากอุบัติเหตุ ยังคุ้มครองความเสียหายในด้านอ่ืน ๆ เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน ความล่าช้าของสายการบิน 
ความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัว ทั้งนี้อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจะต้องเกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาการเดินทางที่ก าหนดไว้ หรือตลอดระยะเวลาที่นักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศ ดังนั้น 
บริษัทประกันภัยต่าง ๆ จึงออกแบบประกันภัยรูปแบบหนึ่งขึ้นมาเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้เดินทาง
หรือนักท่องเที่ยวที่ต้องการความคุ้มครองความเสี่ยงในการเดินทางตามจ านวนวันที่เดินทางด้วยการท า
ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง โดยส่วนมากจะออกแบบมาใช้ส าหรับการเดินทางท่องเที่ยวในต่างประเทศ  
แต่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มักไม่ให้ความส าคัญกับการท าประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง เนื่องจากมองว่า
สิ้นเปลือง อุบัติเหตุเป็นเรื่องไกลตัว มีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อย และคิดว่าการท าประกันเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก  
โดยนักทอ่งเที่ยวส่วนใหญ่มักเก็บเงินในการท าประกันไปใช้จ่ายส าหรับการท่องเที่ยวมากกว่า 
 จากความส าคัญของการท าประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง ผู้วิจัยจึงมีความสนใจ และต้องการศึกษา
ค้นคว้าวิจัยในเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยอุบัติเห ตุ 
การเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศของนักท่องเที่ยวชาวไทย เพ่ือเป็นแนวทางที่บริษัทประกันภัยต่าง ๆ น ามา
เป็นประโยชน์ในการปรับปรุง วางแผนและก าหนดกลยุทธ์ด้านต่าง ๆ ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคมาก
ที่สุด อีกทั้งช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้นักท่องเที่ยวตระหนักถึงความส าคัญของการท าประกันภัยอุบัติเหตุ
การเดินทางมากยิ่งข้ึน 
 

วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือศึกษาการตัดสินใจซื้อประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

 2.  เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง
ของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
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 3.  เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์กับการตัดสินใจซื้อ
ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทยโดยจ าแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายได้ 
 4.  เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจซื้อประกันภัย
อุบัติเหตุการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 1.  ด้านประชากร ประชากรที่ใช้ในการศึกษา การวิจัยครั้งนี้ศึกษาเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยช่วงอายุ
ตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป ที่เคยเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ และเคยซื้อประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง 
 2.  ด้านระยะเวลา ช่วงเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณอยู่ในระหว่างวันที่ 12 พฤศจิกายน 
ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
 3.  ด้านพ้ืนที่ ผู้ศึกษาวิจัยได้รับการอนุญาตจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้เป็นสถานที่ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล 
 4.  ด้านเนื้อหา การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เน้นการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ 
การตัดสินใจซื้อประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทย โดยเน้นศึกษา 2 ทฤษฎี ดังนี้ 
 4.1  แนวคิดส่วนประสมการตลาด 7P’s ของ Kotler (2009) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทาง 
การจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคคล ลักษณะทางกายภาพ และกระบวนการการให้บริการ  
 4.2 แนวคิดการวิเคราะห์การตัดสินใจซื้อของ Kotler (2009) ได้แก่ การรับรู้ถึงความต้องการหรือ
ปัญหา การค้นหาข้อมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมภายหลังการซื้อ 
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กรอบแนวคิดในงานวิจัย 
                   ตัวแปรอิสระ                                                           ตวัแปรตาม              

 

                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

สมมติฐานการวิจัย  
1. นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ต่างกันกันมีการตัดสินใจซื้อประกันภัย

เดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศต่างกัน 
2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อประกันภัยเดินทางท่องเที่ยว

ต่างประเทศของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
 

วิธีด าเนินการ 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยช่วงอายุตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไปที่เดินทาง

ท่องเที่ยวต่างประเทศ และเคยซื้อประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง 

ลักษณะประชากรศาสตร์ 

1. เพศ  2. อายุ 
3. สถานภาพ 4. ระดับการศึกษา  
5. อาชีพ   6. รายได้ 
(ท่ีมา: ศิริวรรณ  เสรีรัตน,์ 2550) 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
1. ด้านผลิตภัณฑ์ (product)  
2. ด้านราคา (price)  
3. ด้านช่องทางการจ าหน่าย (place)  
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 
(promotion) 
5. ด้านบุคคล (people) 
6. ลักษณะทางกายภาพ (physical 
evidence) 
7. ด้านกระบวนการ (process) 
(ท่ีมา: Kotler, 2009) 

การตัดสินใจซื้อ 
1. การรับรู้ถึงความต้องการหรือ
ปัญหา (problem/need 
recognition) 
2. การค้นหาข้อมูล (information 
search) 
3. การประเมินทางเลือก 
(evaluation of alternatives) 
4. การตัดสินใจซื้อ (purchase 
decision) 
5. พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (post 
purchase behavior) 
(ท่ีมา: Kotler, 2009) 
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การเลือกกลุ่มตัวอย่าง คณะผู้วิจัยได้ก าหนดตัวอย่างที่เป็นแบบสอบถามจากกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทย
ช่วงอายุตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไปที่เดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ และเคยซื้อประกันภัยอุบัติ เหตุการเดินทาง  
ซึ่งค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของ Cochran (1953) ดังนี้ 

สูตร n = 
Z2

4e2
 

 โดย  n คือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ 
  Z คือ ระดับความเชื่อมั่นหรือระดับนัยส าคัญ โดยระดับความเชื่อม่ันที่ก าหนดไว้อยู่ที่ร้อยละ 95 
หรือระดับนัยส าคัญ 0.05 มีค่า Z = 1.96 
  e คือ ระดับความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่สามารถยอมรับได้คือ ร้อยละ 5  (e มีค่า
เท่ากับ 0.05) 

แทนค่าในสูตร  n =  
(1.96)2

4(0.05)2
 

    n =  384.16 ≈ 385 คน 
  จากการค านวณ พบว่า ขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เท่ากับ 385 คน ดังนั้น
คณะผู้วิจัยท าการเก็บแบบสอบถามจ านวน 385 ชุด 
 

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1.  คณะผู้วิจัยได้ศึกษาวิจัย เอกสาร และทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเพ่ือเป็นแนวทาง 
ในการพัฒนาแบบสอบถามให้ถูกต้อง และเหมาะสมกับเนื้อหาและจุดมุ่งหมายของงานวิจัย โดยพิจารณา 
ความตรงเชิงเนื้อหา ด้วยวิธีการหาดัชนีความสอดคล้อง ( Index of Item Objective Congruence: IOC)  
ซึ่งคณะผู้วิจัยได้ก าหนดผู้เชี่ยวชาญพิจารณาการตรวจสอบทั้งหมด 5 ท่าน และก าหนดเกณฑ์ค่า IOC ตั้งแต่ 
0.6 ขึ้นไป (พวงรัตน์  ทวีรัตน์, 2534 อ้างถึงใน ยุทธ  ไกยวรรณ์, 2552)  
 2.  คณะผู้ วิจัยน าแบบสอบถามที่ ใช้ทดลองมาตรวจสอบความเชื่อมั่น ( reliability) โดยน า
แบบสอบถามที่ได้ไปทดลองใช้กับนักท่องเที่ยวที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน แล้วน าข้อมูลที่ได้มาท าการ
หาค่าความน่าเชื่อถือโดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของ Cronbach (Cronbach’s alpha coefficient) 
คณะผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าตั้งแต่ 0.7 ขึ้นไป (Nunnally & Bernstein, 1994) เพราะถือ
ว่าค่าที่ได้เพียงพอและเป็นที่ยอมรับทางสถิติ โดยคณะผู้วิจัยค านวณค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าด้านส่วนประสมทาง
การตลาดได้เท่ากับ 0.717 และค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าด้านการตัดสินใจซื้อได้เท่ากับ 0.705  ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ 
ที่เพียงพอและเป็นที่ยอมรับทางสถิติ หลังจากนั้นน าแบบสอบถามที่ทดลองใช้ ผ่านกระบวนการปรับปรุงให้
ถูกต้องและเหมาะสมทั้งด้านภาษาและรูปแบบการจัดพิมพ์ จึงน าไปใช้เก็บข้อมูลจริง 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (questionnaire) ประกอบด้วยข้อ

ค าถามท้ังหมด 3 ส่วนดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ลักษณะประชากรศาสตร์ เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ท าแบบสอบถาม 

โดยลักษณะของค าถามเป็นแบบเลือกตอบ (multiple choice) มีค าถามให้ผู้ตอบแบบสอบถาม 5 ข้อ ได้แก่ 
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามที่ เกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อประกันภัยอุบัติ เหตุการเดินทางของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ การรับรู้ปัญหา (problem recognition) การค้นหาข้อมูล (information 
search) การประเมินทางเลือก (evaluation of alternative) การตัดสินใจซื้อ (purchase decision) และ
พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (post purchase behavior) โดยลักษณะของแบบสอบถามใช้ประเภทมาตรวัด 
Likert (Likert’s scale) โดยการให้คะแนนเป็น 5, 4, 3, 2, 1 รวมทั้งหมด 19 ข้อ  

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดของบริษัทประกันที่เสนอแก่ผู้ตอบ
แบบสอบถาม ทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ (product) ด้านราคา (price) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
(place) ด้านการส่งเสริมการตลาด (promotion) ด้านบุคลากร (people) ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะ
ทางกายภาพ (physical evidence) และด้านกระบวนการให้บริการ (process) โดยลักษณะของแบบสอบถาม
ใช้ประเภทมาตรวัด Likert (Likert’s scale) โดยการให้คะแนนเป็น 5, 4, 3, 2, 1 รวมทั้งหมด 24 ข้อ  
  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 คณะผู้วิจัยวางแผนการด าเนินการเก็บข้อมูลปฐมภูมิและก าหนดวันเดินทางและท าการเก็บ
แบบสอบถามด้วยตนเอง ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ คณะผู้วิจัยท าการสุ่มเก็บแบบสอบถามเรื่อง ปัจจัย 
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ
ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (accidental sampling) จ านวน 385 ชุด  
คิดเป็นร้อยละ 100 โดยเฉลี่ยเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ขั้นตอนการแจก
แบบสอบถามแก่ผู้ตอบแบบสอบถามนั้น ขั้นแรกทีมงานจะสอบถามเบื้องต้นว่า “ท่านเคยซื้อประกันภัย
อุบัติเหตุการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศหรือไม่” และ “ท่านยินยอมตอบแบบสอบถามด้วยความสมัครใจ
หรือไม่” พร้อมกับอธิบายค าชี้แจงการวิจัยเบื้องต้น หากผู้ตอบแบบสอบถามท่านเคยซื้อประกันภัยอุบัติเหตุ
การเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศและยินยอมตอบแบบสอบถามด้วยความสมัครใจ ทีมงานจึงแจก
แบบสอบถามให้ผู้ตอบแบบสอบถามตอบแบบสอบถามได้ หลังจากนั้นทีมงานให้ผู้ตอบแบบสอบถามอ่านและ
ตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง หากมีข้อสงสัยทีมงานจะเป็นผู้ ตอบข้อสงสัยนั้น ในขั้นตอนที่ 2 เมื่อผู้ตอบ
แบบสอบถามตอบค าถามเรียบร้อยแล้ว ทีมงานน าแบบสอบถามที่ได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์ ลงรหัสข้อมูล 
และส่งผลมายังผู้วิจัยเพ่ือน าไปวิเคราะห์ผล โดยมีระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 
ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
 คณะผู้วิจัยได้จัดท าข้อมูลและวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistic analysis) 
ด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ด้านสังคมศาสตร์ (statistical package for social sciences) ดังนี้ 
 1.  ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้ แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์โดยแจกแจงความถี่ ( frequency) และค่าร้อยละ 
(percentage) 
 2.  ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางและส่วนประสมทางการตลาดของ

บริษัทประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง คณะผู้วิจัยน าข้อมูลมาวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต (x̅) และ
การหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) น าเสนอในตารางประกอบความเรียง โดยใช้เกณฑ์การประเมินค่าคะแนน
ที่ได้จากการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น โดยใช้เกณฑ์การประเมินค่าคะแนนที่ได้จากการวัดข้อมูลประเภท
อันตรภาค (interval scale) (บุญชม  ศรีสะอาด, 2559) ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง มีผลต่อระดับการตัดสินใจมากที่สุด    
ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20  หมายถึง มีผลต่อระดับการตัดสินใจมาก    
ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40  หมายถึง มีผลต่อระดับการตัดสินใจปานกลาง    
ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง  มีผลต่อระดับการตัดสินใจน้อย    
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง  มีผลต่อระดับการตัดสินใจน้อยที่สุด  

  3.  การเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง จ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ การจ าแนกเพศ  
โดยคณะผู้วิจัยเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยค่าที (t-test) และการจ าแนกตามอายุ ระดับ
การศึกษา และรายได้ คณะผู้วิจัยเปรียบเทียบความแตกต่างด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One–
Way Analysis of Variance: ANOVA) เพ่ือวิเคราะห์ความแตกต่างของตัวแปรเป็นรายกลุ่ม กรณีพบค่า 
ความแตกต่างเป็นรายกลุ่ม ผู้วิจัยจะวิเคราะห์ความแตกต่างนั้นเป็นรายคู่ด้วยวิธี Fisher’s Least Significant 
Difference (LSD) โดยในการทดสอบความมีนัยส าคัญทางสถิติ ผู้วิจัยก าหนดไว้ที่ระดับ .05 
 4.  การหาความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัย
อุบัติเหตุการเดินทาง คณะผู้วิจัยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ Pearson (Pearson’s product-moment 
correlation) โดยก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเกณฑ์การพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ (Hinkle, 1998) มีดังนี้ 

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.91-1.00 แสดงว่ามีความสัมพันธ์ระดับสูงมาก 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.71-0.90 แสดงว่ามีความสัมพันธ์ระดับสูง 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.31-0.70 แสดงว่ามีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.01-0.30 แสดงว่ามีความสัมพันธ์ระดับต่ า 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0         แสดงว่าไม่มีความสัมพันธ์ 
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ผลการวิจัย 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลประชากรศาสตร์ 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 257 คน คิดเป็นร้อยละ 66.75 อยู่ในช่วงอายุ  
30-39 ปี จ านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 32.99 มีสถานภาพโสด จ านวน 218 คน คิดเป็นร้อยละ 56.62  
มีระดับการศึกษาส่วนใหญ่ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ านวน 217 คน คิดเป็นร้อยละ 56.36 มีอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 38.70 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนสูงกว่า 55,000 บาท 
จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 27.78 

ตอนที่ 2 การตัดสินใจซื้อประกันอุบัติเหตุการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
การตัดสินใจซื้อประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

(x̅ = 4.30, S.D. = 0.48) และเมื่อพิจารณารายด้านตามข้อการตัดสินใจซื้อประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง 
พบว่า มีข้อแตกต่างกัน โดยการตัดสินใจซื้อของผู้ตอบแบบสอบถามรายด้าน ด้านการรับรู้ปัญหามากที่สุด  

(x̅ = 4.59, S.D. = 0.54) รองลงมา คือ ด้านการประเมินทางเลือก (x̅ = 4.42, S.D. = 0.53) ด้านพฤติกรรม

ภายหลังการซื้อ (x̅ = 4.32, S.D. = 0.65) ด้านการตัดสินใจซื้อ (x̅ = 4.17, S.D. = 0.57) และด้านการค้นหา

ข้อมูล (x̅ = 4.00, S.D. = 0.77) ตามล าดับ ดังตารางที่ 1 
 

ตารางท่ี 1  ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลด้านการตัดสินใจซื้อประกันอุบัติเหตุการเดินทาง  
 

การตัดสินใจซื้อประกันภัย 

อุบัติเหตุการเดินทาง 

x̅ S.D. การแปลผล 

1. ด้านการรับรู้ปัญหา  4.59 0.54 มากที่สุด 

2. ด้านการค้นหาข้อมูล  4.00 0.77 มาก 

3. ด้านการประเมินทางเลือก 4.42 0.53 มากที่สุด 

4. ด้านการตัดสินใจซื้อ 4.17 0.57 มาก 

5. ด้านพฤติกรรมภายหลังการซื้อ 4.32 0.65 มากที่สุด 

รวม 4.30 0.48 มากที่สุด 
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 ตอนที่ 3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อประกันอุบัติเหตุการ
เดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
 
ตารางท่ี 2  ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลด้านส่วนประสมทางการตลาดของบริษัทประกันภัย

อุบัติเหตุการเดินทาง 
 

ส่วนประสมทางการตลาดของบริษัทประกันภัย 
อุบัติเหตุการเดินทาง 

x̅ S.D. การแปลผล 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ 4.48 0.60 มากที่สุด 
2. ด้านราคา 4.37 0.60 มากที่สุด 
3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 4.48 0.60 มากที่สุด 
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 3.96 0.86 มาก 
5. ด้านบุคลากร 4.01 0.89 มาก 
6. ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ 4.49 0.56 มากที่สุด 
7. ด้านกระบวนการให้บริการ 4.21 0.82 มากที่สุด 

รวม 4.29 0.54 มากที่สุด 

 
 จากตารางที่ 2 พบว่าส่วนประสมทางการตลาดด้านส่วนประสมทางการตลาดของบริษัทประกัน 

โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.29, S.D. = 0.54) และเมื่อพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมทาง
การตลาดของบริษัทประกันรายด้าน พบว่า มีข้อแตกต่างกัน โดยด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทาง

กายภาพมากที่ สุ ด  (x̅ = 4.49, S.D. = 0.56) รองลงมาคือ  ด้ านผลิตภัณฑ์  (x̅ = 4.48, S.D. = 0.60 )  

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (x̅ = 4.48, S.D. = 0.60) ด้านราคา (x̅ = 4.37, S.D. = 0.60) ด้านกระบวนการ

ให้บริการ (x̅ = 4.21, S.D. = 0.82) ด้านบุคลากร (x̅ = 4.01, S.D. = 0.89) และด้านการส่งเสริมการตลาด 

(x̅ = 3.96, S.D. = 0.86) ตามล าดับ 
 

ตอนที่ 4 การเปรียบเทียบการตัดสินใจซื้อประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง จ าแนกตามเพศ อายุ 
ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
 การเปรียบเทียบการตัดสินใจซื้อประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตาม
เพศ ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมมีความแตกต่างกัน และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีความแตกต่างกัน 
จ านวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการรับรู้ปัญหา ด้านการประเมินทางเลือก และด้านพฤติกรรมภายหลังการซื้อ 
 การเปรียบเทียบการตัดสินใจซื้อประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตาม
อายุ ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีความแตกต่างกัน จ านวน 
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1 ด้าน คือ ด้านพฤติกรรมภายหลังการซื้อ และเมื่อน ามาเปรียบเทียบเป็นรายคู่ด้วยวิธี Fisher’s Least 
Significant Difference (LSD) พบว่ากลุ่มอายุต่าง ๆ มีการตัดสินใจซื้อประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง 
ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 คือ ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีช่วงอายุ 20-29 ปี มีค่าเฉลี่ยการ
ตัดสินใจซื้อประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางน้อยกว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มีช่วงอายุ 30-39 ปี ผู้ตอบ
แบบสอบถามที่มีช่วงอายุ 20-29 ปีมีค่าเฉลี่ยการตัดสินใจซื้อประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางน้อยกว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามที่มีช่วงอายุ 40-49 ปี และผู้ตอบแบบสอบถามที่มีช่วงอายุ 20-29 ปีมีค่าเฉลี่ยการตัดสินใจซื้อ
ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางน้อยกว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มีช่วงอายุ 50-59 ปี 
 การเปรียบเทียบการตัดสินใจซื้อประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตาม
สถานภาพ ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมไม่แตกต่างกันและเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีความแตกต่างกัน 
จ านวน 2 ด้าน คือ ด้านการรับรู้ปัญหา และด้านพฤติกรรมภายหลังการซื้อ และเมื่อน ามาเปรียบเทียบเป็นราย
คู่ด้วยวิธี Fisher’s Least Significant Difference (LSD) พบว่า กลุ่มสถานภาพต่าง ๆ มีการตัดสินใจซื้อ
ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง ด้านการรับรู้ แตกต่างกัน คือ ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีสถานภาพโสดมีค่าเฉลี่ย
การตัดสินใจซื้อประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางน้อยกว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มีสถานภาพสมรส ด้าน
พฤติกรรมภายหลังการซื้อ และด้านพฤติกรรมภายหลังการซื้อ แตกต่างกัน คือ ผู้ตอบแบบสอบถามที่มี
สถานภาพโสดมีค่าเฉลี่ยการตัดสินใจซื้อประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางน้อยกว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มี
สถานภาพสมรส ด้านพฤติกรรมภายหลังการซื้อ  
 การเปรียบเทียบการตัดสินใจซื้อประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตาม
ระดับการศึกษา ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 และเมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า ไม่แตกต่างกัน เช่นเดียวกัน 
 การเปรียบเทียบการตัดสินใจซื้อประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตาม
อาชีพ ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมไม่แตกต่างกันและเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีความแตกต่างกัน จ านวน 
2 ด้าน คือ ด้านการตัดสินใจซื้อ และด้านพฤติกรรมภายหลังการซื้อ และเมื่อน ามาเปรียบเทียบเป็นรายคู่ด้วย
วิธี Fisher’s Least Significant Difference (LSD) พบว่า กลุ่มอาชีพต่าง ๆ มีการตัดสินใจซื้อประกันภัย
อุบัติเหตุการเดินทาง ด้านการตัดสินใจซื้อ แตกต่างกัน คือ ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพนักเรียน/นิสิต
นักศึกษามีค่าเฉลี่ยการตัดสินใจซื้อประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางน้อยกว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพ
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจมีค่าเฉลี่ยการตัดสินใจซื้อ
ประกันภัยอุบัติ เหตุการเดินทางมากกว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และ 
ด้านพฤติกรรมภายหลังการซื้อ แตกต่างกัน คือ ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพนักเรียน/นิสิตนักศึกษามีค่าเฉลี่ย
การตัดสินใจซื้อประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางน้อยกว่าผู้ตอบแบบสอบถามทุกกลุ่มอาชีพ  
 การเปรียบเทียบการตัดสินใจซื้อประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตาม
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ไม่แตกต่างกัน 
เช่นเดียวกัน  
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ตอนที่ 5 การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง 
 ผลการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ Pearson ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในแต่ละด้าน
กับการตัดสินใจซื้อประกันอุบัติเหตุการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศของนักท่องเที่ยวชาวไทย พบว่า ภาพรวม
มีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับปานกลางที่ 0.673 และเมื่อพิจารณาในรายด้าน พบว่า มีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นัยส าคัญทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง โดยด้านผลิตภัณฑ์มีค่าสหสัมพันธ์มากที่สุด เท่ากับ 0.663 รองลงมา 
คือ ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ มีค่าสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.552 และด้านราคามีค่า
สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.535 ตามล าดับ ดังตารางที่ 3 
 
ตารางท่ี 3 ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจซื้อประกัน อุบัติเหตุการเดินทาง

ท่องเที่ยวต่างประเทศของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด การตัดสินใจซื้อ ระดับความสัมพันธ์ 

r p 

1. ด้านผลิตภัณฑ์  0.663 0.00* ปานกลาง 
2. ด้านราคา  0.535 0.00* ปานกลาง 
3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  0.454 0.00* ปานกลาง 
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด  0.503 0.00* ปานกลาง 
5. ด้านบุคลากร  0.455 0.00* ปานกลาง 
6. ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ  0.552 0.00* ปานกลาง 
7. ด้านกระบวนการให้บริการ  0.507 0.00* ปานกลาง 
รวม 0.673 0.00* ปานกลาง 

*p < .05 
 

อภิปรายผล 
 จากการวิเคราะห์การศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัย
อุบัติเหตุการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศของนักท่องเที่ยวชาวไทย  สามารถสรุปประเด็นส าคัญมาอภิปราย
ผลรายประเด็นได้ดังต่อนี้ 
 1.  การตัดสินใจซื้อประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางมีค่าเฉลี่ยด้านการรับรู้ปัญหามากที่สุด กล่าวได้ว่า 
ด้านการรับรู้ปัญหา ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกของการตัดสินใจซื้อ ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยอุบัติเหตุ 
การเดินทางมากที่สุด เนื่องจากผู้ซื้อรู้สึกถึงปัญหา และต้องการที่จะแก้ไข โดยเริ่มมองหาตัวช่วยที่จะน ามาใช้ใน
การแก้ปัญหานั้น ๆ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ Kotler (2009) ที่กล่าวว่า การตัดสินใจซื้อของมนุษย์เกิดจาก
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ความต้องการในขั้นการรับรู้ปัญหาโดยมีสาเหตุมากจากการที่บุคคลรับรู้ถึงความต้องการของตนซึ่งอาจเกิดขึ้น
เองหรือเกิดจากสิ่งกระตุ้นทั้งภายในและภายนอก สอดคล้องกับงานวิจัยของ Jiang (2009) ซึ่งได้ท าการศึกษา
เกี่ ยวกับเรื่ องความสมัครใจของผู้ อยู่ อาศัยในฉางชาในการซื้ อประกันภัย อุบัติ เหตุการเดินทาง  
ได้กล่าวว่า เพราะปัจจัยความเสี่ยงในการด ารงชีวิตที่ไม่คาดคิดและไม่แน่นอน ประกันภัยจึงน ามาใช้เพ่ือลด  
การสูญเสียที่เกิดจากอันตรายทางอุบัติเหตุ และความตั้งใจในการซื้อประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางได้รับ
อิทธิพลจากความต้องการส่วนบุคคล จากการรับรู้ความเสี่ยงในการเดินทาง และจากการรับรู้การประกันภัย
อุบัติเหตุการเดินทางของชาวฉางชา จากข้อมูลข้างต้น การรับรู้ปัญหาของแต่ละคนมีความแตกต่างกัน เพราะมี
ความคิด ค่านิยม และประสบการณ์ท่ีไม่เหมือนกัน การรับรู้ปัญหาจึงมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อในระดับมากที่สุด 
 2.  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางของ
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณารายด้านต่าง ๆ พบว่า  มีข้อ
แตกต่างกัน โดยด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพมีค่าเฉลี่ย มากที่สุด รองลงมาคือ  
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ตามล าดับ เนื่องจากลักษณะทางกายภาพเป็นองค์ประกอบ  
ที่ลูกค้าสามารถมองเห็นและใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาและตัดสินใจซื้อบริการได้ ซึ่งลักษณะทางกายภาพ 
จะสะท้อนถึงรูปแบบและคุณภาพของบริษัท ถึงแม้บางครั้งสิ่งที่มีตัวตนบางอย่างอาจไม่มีส่วนช่วยให้  
การบริการมีประสิทธิภาพสูงขึ้นมากนัก แต่จะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าและเป็นการสะท้อนถึง
รสนิยมของลูกค้าไปด้วย ซึ่งจะเป็นส่วนประกอบในการพิจารณาตัดสินใจ สอดคล้องกับชุติมา  ศรีบุรี (2558) ที่
ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางของบริษัท เอช ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซี
อินชัวร์รัน จ ากัด (มหาชน) ผู้ใช้บริการให้ความส าคัญกับด้านลักษณะทางกายภาพมากที่สุด รองลงมาคือ  
ด้านผลิตภัณฑ์ (กรมธรรม์) และด้านช่องการจัดจ าหน่าย ตามล าดับ 
 3.  เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของการตัดสินใจซื้อประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางของผู้ตอบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งเพศชายและเพศหญิงมีการตัดสินใจซื้อที่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจากเพศหญิงและเพศชายมีความแตกต่างกันทางความคิด และมี
ทัศนคติต่างกัน เพศหญิงมีการค านึงถึงความปลอดภัยมากกว่าเพศชาย ส่งผลให้เพศหญิงมีการตัดสินใจซื้อ
ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางมากกว่าเพศชาย สอดคล้องกับงานวิจัยของปริวรรต  ขาวผ่อง (2558) ได้
ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อประชาชน ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อประกันภัย
อุบัติเหตุการเดินทางส าหรับบุคคล จากผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
 เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของการตัดสินใจซื้อประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางของผู้ตอบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ พบว่า ด้านพฤติกรรมภายหลังการซื้อ มีความแตกต่างกัน อีกทั้งผลการวิจัย
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุมากกว่ามีค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมภายหลังการซื้อมากกว่าผู้ตอบแบบสอบถาม
ที่มีอายุน้อย เนื่องจากผู้ที่มีอายุมากกว่ามักมีประสบการณ์การเดินทางและอาจพบเจอเหตุการณ์ระหว่าง  
การเดินทางที่คาดไม่ถึงได้มากกว่าผู้ที่มีอายุน้อย จึงมีโอกาสใช้บริการประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางมากกว่า  
ผู้ที่มีอายุน้อย โดยจากประสบการณ์การเดินทางที่มากกว่าท าให้ผู้ที่มีอายุมากมักมีความรอบคอบและค านึงถึง
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ความปลอดภัยมากกว่าผู้ที่มีอายุน้อย สอดคล้องกับงานวิจัยของ Sarman, Curtale & Hajibaba (2019) ได้
ท าการศึกษาเกี่ยวกับตัวขับเคลื่อนในการซื้อประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง พบว่า คุณลักษณะทางบุคลิกภาพ
ที่เกี่ยวข้องกับความรอบคอบ และความเสถียรภาพทางอารมณ์มีส่วนในการก าหนดพฤติกรรมการซื้อ
ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางของนักท่องเที่ยว  
 เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของการตัดสินใจซื้อประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางของผู้ตอบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพ พบว่า ด้านการรับรู้ปัญหา และด้านพฤติกรรมภายหลังการซื้อมี 
ความแตกต่างกัน นอกจากนี้ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีสถานภาพโสด มีการรับรู้ปัญหา และมี
ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมภายหลังการซื้อที่น้อยกว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีสถานภาพสมรส เพราะส่วนใหญ่ผู้ที่มี
สถานภาพสมรสในการเดินทางท่องเที่ยว จะเดินทางเป็นครอบครัว ท าให้มีการค านึงถึงความปลอดภัย 
ในการเดินทาง และรับรู้ถึงความเสี่ยงในการเดินทาง ท าให้มีการซื้อประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง และส่งผล
ให้มีพฤติกรรมภายหลังการซื้อมากกว่า สอดคล้องกับวิจัยของเมธยา  แสนใจยา และเขมมารี  รักษ์ชูชีพ (2551) 
ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวไปต่างประเทศของคนไทย ซึ่งได้กล่าว
ไว้ว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่เดินทางท่องเที่ยวไปกับครอบครัว  
 เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของการตัดสินใจซื้อประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางของผู้ตอบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทุกระดับการศึกษามีการตัดสินใจซื้อ
ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจากการให้ข้อมูล
ของบริษัทประกันภัยมีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางของนักท่องเที่ยว ซึ่งการให้ข้อมูล
ในปัจจุบัน มีหลากหลายช่องทางและส่งข้อมูลได้ง่าย ท าให้สามารถเข้าถึงได้ทุกกลุ่มระดับการศึกษา ดังนั้น
ระดับการศึกษาที่แตกต่าง จึงมีการตัดสินใจซื้อประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางที่ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ 
กนกวรรณ  เทอดเกียรติ (2557) พบว่า ปัจจัยด้านระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อไม่แตกต่างกัน เนื่องจากปัจจุบันสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ประกันภัยมีหลากหลายช่องทาง ท าให้ผู้บริโภคทุกระดับการศึกษาสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับประกันภัย
อุบัติเหตุการเดินทางได้อย่างเท่าเทียม 
 เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของการตัดสินใจซื้อประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางของผู้ตอบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพ พบว่า ด้านการตัดสินใจซื้อ และด้านพฤติกรรมภายหลังการซื้อมี  
ความแตกต่างกัน โดยผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพนักเรียนหรือนิสิตนักศึกษา มีค่าเฉลี่ย
ระดับการตัดสินใจซื้อและมีพฤติกรรมภายหลังการซื้อที่น้อยกว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่ประกอบอาชีพ
ข้าราชการ พนักงานบริษัทเอกชน ธุรกิจส่วนตัว และอาชีพอ่ืน ๆ เนื่องด้วยนักเรียน หรือนิสิตนักศึกษายังไม่ มี
อ านาจในการตัดสินใจซื้อประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางด้วยตนเอง โดยอ านาจการตัดสินใจซื้อประกันภัย
อุบัติเหตุการเดินทางข้ึนอยู่กับการตัดสินใจของผู้ปกครอง ซึ่งสอดคล้องกับ Kotler (2009) กล่าวว่า พฤติกรรม
การตัดสินใจซื้อหรือตัดสินใจบริโภคของบุคคลย่อมแปรเปลี่ยนไปตามระยะเวลาที่ยังมีชีวิตอยู่ ขณะอยู่ในวัย
ทารกหรือวัยเด็ก พ่อแม่จะเป็นผู้ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์มาให้บริโภคเกือบทั้งหมด เมื่ออยู่ในวัยรุ่นบุคคลจะ
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ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ด้วยตนเองในบางอย่าง โดยเฉพาะเมื่ออยู่ลับหลังพ่อแม่ เมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ที่มีรายได้เป็น
ของตนเอง อ านาจในการตัดสินใจซื้อจะมีมากที่สุด และเมื่อเข้าสู่วัยชรา ความคิดเห็นจากบุคคลอ่ืน ๆ เช่น 
ญาติพ่ีน้อง บุตรหลาน จะหวนกลับเข้ามาอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออีกครั้ง 
 เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของการตัดสินใจซื้อประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางของผู้ตอบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนทุกระดับ  
มีการตัดสินใจซื้อประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจาก
ทุกการเดินทางมีความเสี่ยงจากเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง และมนุษย์ทุกคนมีความต้องการความปลอดภั  
ยตามทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของ Maslow (1954 อ้างถึงใน ศุภลักษณ์  อัครางกูร, 2553) ซึ่งทุกคนที่มี
รายได้แตกต่างกัน ย่อมมีความต้องการความปลอดภัยที่เหมือนกัน และเพ่ือป้องกันการเกิดปัญหาในภายหลัง 
ที่อาจเกิดขึ้นได้ ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของชุติมา  ศรีบุรี (2558) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้
ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางบริการของบริษัทเอช ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีอินชัวร์รัน จ ากัด (มหาชน) ที่กล่าวไว้ว่า 
รายได้ที่แตกต่างกัน ส่งผลให้พฤติกรรมของผู้ที่ซื้อประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางแตกต่างกัน แต่สอดคล้องกับ
ศนิษา  สัมพคุณ, ชัชวาล  แสงทองล้วน และกาญจนา  พันธุ์เอ่ียม (2561) กล่าวว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้ต่อเดือน
ต่างกัน มีกระบวนการ และการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน แสดงให้
เห็นว่าผู้บริโภคให้ความส าคัญกับการท าประกันชีวิต ส าหรับผู้ที่มีฐานะดีอยู่แล้วถ้าต้องเสียชีวิตก่อน เวลาอั น
สมควรก็อาจจะไม่ทิ้งภาระไว้กับผู้ที่อยู่ข้างหลังแต่ส าหรับผู้ที่มีฐานะไม่มั่นคงการเสียชีวิตของผู้น า ครอบครัว
ต้องเป็นปัญหาใหญ่กับผู้ที่ใกล้ชิดจึงท าให้ผู้บริโภคตัดสินใจในการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตไม่แตกต่างกัน  
 4.  การหาความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัย
อุบัติเหตุการเดินทาง จากผลทดสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์  Pearson (Pearson’s product-moment 
correlation) ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในแต่ละด้านกับการตัดสินใจซื้อประกันภัยอุบัติเหตุ 
การเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศของนักท่องเที่ยวชาวไทย พบว่า โดยรวมมีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญ 
ทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง โดยด้านผลิตภัณฑ์มีค่าสหสัมพันธ์มากที่สุด เท่ากับ 0.663 ซึ่งสอดคล้องกับ
ทฤษฎีของฉัตยาพร  เสมอใจ (2549) ได้กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าและบริการที่บริษัทน าเสนอให้กับลูกค้า 
โดยพิจารณาถึงความจ าเป็นและเข้าใจความต้องการของลูกค้า เพ่ือน าเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการ
ของลูกค้าได้มากที่สุดโดยเฉพาะในตลาดที่มีการแข่งขันสูงที่ท าให้ต้องมุ่งเน้นที่ตลาดเฉพาะส่วน ซึ่งผลิตภัณฑ์
ในธุรกิจบริการมีความแตกต่างจากสินค้าทั้งด้านรูปแบบและการด าเนินงาน ดังนั้นกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์
ส าหรับธุรกิจบริการจึงมีความแตกต่างกัน นอกจากนี้ยั งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  Jiang (2009)  
ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องความสมัครใจของผู้อยู่อาศัยในฉางชาในการซื้อประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง 
โดยกล่าวไว้ว่า ความตั้งใจในการซื้อประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางได้รับอิทธิพลจากความต้องการส่วนบุคคล 
จากการรับรู้ความเสี่ยงในการเดินทาง และบริษัทประกันภัยมีการผลิตผลิตภัณฑ์ (กรมธรรม์) ที่มีอยู่ให้เป็น
รูปแบบต่าง ๆ หลายรูปแบบ และมีความน่าสนใจ เพื่อตอบสนองความต้องการเป็นรายบุคคลของลูกค้า ดังนั้น
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จากทฤษฎีและวิจัยที่เกี่ยวข้องข้างต้นที่กล่าวมาท าให้ผลิตภัณฑ์มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันอุบัติเหตุ 
การเดินทางมากท่ีสุด 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1.  บริษัทประกันภัยควรน าเสนอข่าวต่าง ๆ รวมทั้งแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ 
บนสื่อออนไลน์ และโซเชียลมีเดีย เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ตระหนักถึงความเสี่ยงในการเดินทางมากข้ึน 
 2.  บริษัทประกันภัยควรมีการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับกรมธรรม์ 
รายละเอียดของบริษัท ผ่านการโฆษณาทางโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ ตัวแทนประกันชีวิต และทางโซเชียลมีเดีย 
เช่น Google, Line และ Facebook มากขึ้น 
 3.  บริษัทประกันภัยควรมีกระบวนการการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว สะดวก ถูกต้องแม่นย า 
สามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง มีส านักงานเป็นหลักแหล่ง ติดต่อได้ง่าย เพ่ือเพ่ิมความเชื่อมั่น และสร้าง
ความน่าเชื่อถือให้กับบริษัทมากขึ้น 
 4. บริษัทควรสร้างกรมธรรม์ที่มีเบี้ยประกันราคาถูก มีความเหมาะสม และมีความคุ้มครองที่หลากหลาย
ตรงต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว 
 5.  บริษัทประกันภัยควรมีกระบวนการให้บริการที่สะดวกและรวดเร็วในการเรียกร้องสินไหมทดแทน
ให้กับนักท่องเที่ยว รวมถึงการช่วยเหลือที่รวดเร็วหากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยว  

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
1.  ผู้วิจัยควรศึกษาปัจจัยด้านอ่ืน ๆ เช่น จ านวนเบี้ยประกัน ปัญหาในการเรียกร้องค่าสินไหม ซึ่งส่งผล

ต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศของนักท่องเที่ยวชาวไทย  
 2.  ผู้วิจัยควรเปรียบเทียบความแตกต่างของการตัดสินใจซื้อของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ 
เพ่ือให้เห็นมุมมองที่หลากหลาย 
 

สรุป 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยเดินทาง
ท่องเที่ยวต่างประเทศของนักท่องเที่ยวชาวไทย สามารถสรุปผลการวิจัย ดังนี้ 

1. ผู้ตอบแบบสอบถามมีการตัดสินใจซื้อประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางด้านการรับรู้ปัญหามากที่สุด 
และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ของผู้ตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด 

2. ผู้ตอบแบบสอบที่มีเพศ อายุ สถานภาพ และอาชีพแตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อประกันภัย
อุบัติเหตุการเดินทางที่แตกต่างกัน แต่ผู้ตอบแบบสอบที่มีระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน
มีการตัดสินใจซื้อประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางที่ไม่แตกต่างกัน 
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3. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจซื้อประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางของผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความสัมพันธ์กันระดับปานกลาง 
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1 นักศึกษาปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม 

โมเดลเชิงสาเหตุของปจัจัยที่มีอิทธิพลตอ่ประสิทธิผลโรงเรียนเอกชนในยุคดิจิทัล 
 

A CASUAL MODEL OF FACTOR INFLUENCING TO PRIVATE SCHOOL 
EFFECTIVENESS IN DIGITAL AGE 

 

จันทิมา  รุ่งเรือง / JUNTIMA  RUNGRUEANG 1 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษากรอบแนวคิดโมเดลเชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ

ประสิทธิผลโรงเรียนเอกชนในยุคดิจิทัล 2) ศึกษาระดับของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลโรงเรียนเอกชนใน
ยุคดิจิทัล และ 3) พัฒนาและตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลเชิงสาเหตุของปัจจัยที่ มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิผลโรงเรียนเอกชนในยุคดิจิทัลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือโรงเรียนเอกชน 
359 แห่ง โดยมีผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วยผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการโรงเรียนหรือผู้ช่วยผู้อ านวยการ
โรงเรียน และครูหัวหน้ากลุ่มสาระ ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบวิเคราะห์
เอกสาร แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง และแบบสอบถาม ที่สร้างโดยผู้วิจัย มีค่าความตรงด้านเนื้อหา เท่ากับ 
0.60–1.00 และมีความเที่ยงเท่ากับ 0.99 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และการวิเคราะห์เส้นทาง  

ผลการวิจัยพบว่า 
1.  กรอบแนวคิดโมเดลเชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลโรงเรียนเอกชนในยุคดิจิทัล

ประกอบด้วย ภาวะผู้น าดิจิทัล การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล การท างานเป็นทีม การสื่อสาร การสร้าง
แรงจูงใจ  

2. ระดับของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลโรงเรียนเอกชนในยุคดิจิทัลเรียงล าดับจากมากไปหา
น้อยได้ดังนี้ 1) การสื่อสาร 2) การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 3) การท างานเป็นทีม 4) การสร้างแรงจูงใจ 
และ 5) ภาวะผู้น าดิจิทัล ปัจจัยดังกล่าวมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลโรงเรียนเอกชนในยุคดิจิทัล ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน  

3. ผลการพัฒนาและตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลเชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิผลโรงเรียนเอกชนในยุคดิจิทัลกับข้อมูลเชิงประจักษ์พบว่า  อิทธิพลทางตรง เรียงล าดับปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อประสิทธิผลโรงเรียนเอกชนในยุคดิจิทัล เรียงล าดับจากมากไปน้อยคือ 1) การท างานเป็นทีม  
2) การสื่อสาร และ 3) ภาวะผู้น าดิจิทัล ตามล าดับ เมื่อพิจารณาอิทธิพลทางอ้อมพบว่า 1) การท างานเป็นที 
มมีอิทธิพลทางอ้อมผ่านภาวะผู้น าและการสื่อสาร   2) ภาวะผู้น าดิจิทัลมีอิทธิทางอ้อมผ่านการบริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาล และการสื่อสาร 3) การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลมีอิทธิพลทางอ้อมผ่านการท างานเป็นทีม
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และการสร้างแรงจูงใจ 4) การสร้างแรงจูงใจมีอิทธิทางอ้อมผ่านการท างานเป็นทีม และ 5) การสื่อสารมี
อิทธิพลทางอ้อมผ่านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ส าหรับอิทธิพลรวม เรียงล าดับตามปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิผลโรงเรียนเอกชนในยุคดิจิทัล เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยคือ 1) การท างานเป็นทีม 2) ภาวะผู้น า
ดิจิทัล 3) การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 4) การสร้างแรงจูงใจ และ 5) การสื่อสาร ตามล าดับ  
 ส าหรับผลการตรวจสอบโมเดลเชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลโรงเรียนเอกชนในยุค
ดิจิทัล โดยผู้เชี่ยวชาญพบว่า โมเดลมีความเหมาะสม เป็นไปได้ ถูกต้อง และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
 

ค าส าคัญ: ปัจจัยที่มอิีทธิพล, ประสิทธิผล, โรงเรียนเอกชน, ยุคดิจิทัล 

 

ABSTRACT  
 This research aimed to: 1) study the conceptual framework of causal model of factor 
influencing private school effectiveness in digital age; 2) study the level of factors influencing 
private school effectiveness in digital age; and 3) develop and validate the consistency of 
causal model of factor influencing private school effectiveness in digital age with the empirical 
data. The research sample was from 359 schools.  The informants were directors, vice directors 
or assistants to the director, and heads of subject, derived by stratified random sampling. The 
research instruments were a document analysis form, a semi-structured interview, and a 
questionnaire constructed by the researcher with the validity between 0.60–1.00 and the 
reliability of 0.99. The statistics used in this research were mean, percentage, standard 
deviation, and path analysis. 
 The research results were as follows: 
 1. The conceptual framework of causal model of factors influencing private school 
effectiveness in digital age consisted of digital leadership, good governance administration, 
team working, communication, and incentive. 
 2. The factors influencing private school effectiveness, in the descending order, were 
1. communication, 2. good governance administration, 3. team working, 4. incentive, and 5. 
Digital leadership. Overall and in specific aspects, these factors influenced private school 
effectiveness in digital age at a high level.  
 3. Regarding the development and validation of the causal model consistency with 
the empirical data, the factors with direct influence on private school effectiveness in digital 
age, in the descending order, were 1) team working, 2) communication, and 3) digital 
leadership. As for the indirect influential factors, 1) team working had influence on digital 
leadership and communication; 2) digital leadership had influence on good governance 
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administration and communication; 3) good governance administration had influence on team 
working and incentive; 4) incentive had influence on team working; and 5) communication had 
influence on good governance administration. When considering the total influence in the 
descending order, the aspects were 1) team working, 2) digital leadership, 3) good governance 
administration, 4) incentive, and 5) communication. 
 The validation of the causal model of factor influencing private school effectiveness 
in digital age by the experts showed that the developed model was appropriate, feasible, 
correct, and useful. 
 

Keywords: influential factor, effectiveness, private school, digital age  
 

บทน า 
สถานการณ์โลกหรือที่เรียกว่าโลกไร้พรมแดนในปัจจุบันที่พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก รวดเร็ว 

และตลอดเวลา ทั้งในด้านสังคมที่เป็นกระแสแห่งความเป็นโลกาภิวัตน์ ไม่ว่าจะเป็น ผลกระทบของการ เป็น
ประชาคมอาเซียน ตั้งแต่เดือนธันวาคม ปีพุทธศักราช 2558 ความท้าทายที่เป็นพลวัตของโลกศตวรรษที่ 21 
การเปลี่ยนแปลงสู่ อุตสาหกรรม 4.0 ( the fourth industrial revolution) รวมทั้งความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีดิจิทัลแบบก้าวกระโดดซึ่งหมายถึง การก้าวเข้าสู่ยุคอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (Internet of Things) เช่น 
คอมพิวเตอร์พกพา โทรศัพท์สมาร์ตโฟน แท็บเล็ต และเครื่องมือสื่อสารอ่ืน ๆ กล่าวได้ว่าเป็นยุคที่โลกของเรา
ก าลังขับเคลื่อนเข้าสู่ยุคดิจิทัล (digital era) ซึ่งเป็นยุคที่พลโลกจะต้องก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดนิ่ง เพ่ือให้
รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก ในด้านต่าง ๆ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ที่ท าให้เกิดการแข่งขันในด้านต่าง ๆ 
รวมทั้งด้านธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงตัวตนด้วยระบบชีวภาพ การขับเคลื่อนของยานยนต์ด้วยพลังงานไฟฟ้า 
เป็นต้น (เศรษฐพงค์  มะลิสุวรรณ, 2560: ออนไลน์) กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างมากมาย ท าให้เกิด
ความกังวลใจว่า ประชากรของชาติ ทั้งผู้ใหญ่ที่เกิดก่อนยุคดิจิทัลจะมีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญ
ในการใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายได้หรือไม่ เด็กและเยาวชนซึ่งถือเป็นก าลังส าคัญของชาติที่เกิดในยุคดิจิทัล  
ซึ่งมีความรู้ความสามารถและ ความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยี จะรู้จักการน าเทคโนโลยีมาใช้ได้อย่าง
ถูกต้องและชาญฉลาดเพียงใด นับว่าเป็นสิ่งที่ทุกภาคส่วนต้องให้ความส าคัญในการให้ค าแนะน าเพ่ือให้เด็กและ
เยาวชน ของชาติใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลได้อย่างปลอดภัย 

ยุคดิจิทัลน ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้ามามีบทบาท
ส าคัญจึงเป็นหน้าที่ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา คือผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่
จะต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คือ “การพัฒนาคน” ให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และใช้ชีวิตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ให้มีความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21 จาการศึกษาเอกสาร และงานวิจัย
พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประกอบด้วย ภาวะผู้น าดิจิทัล การบริหารตามหลัก  
ธรรมาภิบาล การท างานเป็นทีม การสื่อสาร และการสร้างแรงจูงใจ สอดคล้องกับอัจฉรา  จุ้ยเจริญ (2561: 
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ออนไลน์) กล่าวว่า ท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลง ผู้น าจ าเป็นต้องมองเชิงรุก และใช้ประโยชน์จาก
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีได้หลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องเป็นผู้บริหารมืออาชีพในโลกศตวรรษที่ 21  
สุกัญญา  แช่มช้อย (2561: 107) ได้กล่าวว่า จริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นคุณลักษณะของความดีงาม 
และความจริงที่ต้องมีอยู่ในตัวตนของผู้บริหาร ในการแสดงออกมาเป็นพฤติกรรม หรือการกระท าที่เป็นจิตกุศล 
ปกรณ์  ลี้สกุล (2561: ออนไลน์) ได้กล่าวว่า ล าดับขั้นตอนที่ไม่มากจนเกินไปจะส่งผลให้ผู้น าและผู้ร่วมงาน
สามารถท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ธัญวิทย์  ศรีจันทร์ (2559: 145) ได้กล่าวว่า ผู้น าที่ดีจะ
ใช้วาจาที่โน้มน้าวใจเพ่ือสร้างวิสัยทัศน์ให้ทุกคนเห็นพ้องเข้าใจง่าย  

การจัดการศึกษาของประเทศไทยนั้น เอกชนได้เข้ามามีบทบาทส าคัญยิ่งในการให้บริการการศึกษา
เพ่ือแบ่งเบาภาระของรัฐ ดังที่สมจิตร  อุดม (2547: 3) ได้กล่าวว่าการส่งเสริมสนับสนุนให้เอกชนเข้ามามีส่วน
ร่วมจัดการศึกษา จะท าให้ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาของภาครัฐบาลสูงขึ้นเนื่องจากมีการแข่งขันของ
ภาครัฐ ปัจจุบันโรงเรียนเอกชนได้ให้การบริการด้านการศึกษาเพ่ือแบ่งเบาภาระของรัฐมาโดยตลอด โดยเฉพาะ
ในส่วนที่รัฐไม่สามารถจัดได้ หรือจัดได้ไม่เพียงพออันเนื่องมาจากข้อจ ากัดด้านทรัพยากร ดังนั้นเพ่ือให้การจัด
การศึกษาของภาคเอกชนด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
ประเทศ จึงได้จัดตั้งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการขึ้นเมื่อวันที่ 1 
ตุลาคม 2515 เพ่ือท าหน้าที่ดูแล ส่งเสริม สนับสนุนภาคเอกชนให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (2539: 1) เป็นหน่วยงานเดียวของรัฐที่ดูแลการจัดการศึกษาเอกชน
ในระดับต่ ากว่าปริญญาตรี รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ก าหนดให้รัฐสนับสนุน
เอกชนในการจัดการศึกษาอบรมให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของเอกชน จุดเด่นของ
โรงเรียนเอกชน คือ สามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ได้ทันท่วงที และถึงแม้การสนับสนุนด้านต่าง ๆ จะไม่ได้
เท่าเทียมรัฐบาลแต่ก็ไม่ได้ท าให้โรงเรียนเอกชนหยุดนิ่ง แต่กลับพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพ่ือยกระดับการศึกษา
ของไทยให้ดีขึ้น จากแนวคิดข้างต้นที่นักการศึกษาได้ให้ข้อคิดเห็น ซึ่งไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม และ 
ที่ส าคัญที่สุด คือด้านการศึกษาที่จะต้องผลิตคนให้เป็นคนที่มีคุณภาพ โดยสามารถด ารงชีพอยู่ในโลกที่มี 
การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้ ดังนั้นการจะพัฒนาโรงเรียนเอกชนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในยุคดิจิทัล 
จ าเป็นต้องพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในทุกขั้นตอนของการจัดการศึกษา ผู้วิจัยจึงมีความสนใจ 
ที่จะท าการวิจัยโมเดลเชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลโรงเรียนเอกชนในยุคดิจิทัล ส าหรับเป็น
แนวทางให้ผู้บริหารใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการพัฒนาประสิทธิผลของโรงเรียน และการก าหนด
นโยบายในการส่งเสริมปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลโรงเรียนเอกชนในยุคดิจิทัล ตลอดจนการพัฒนา
ความก้าวหน้าทางวิชาการของโรงเรียนเอกชนในยุคดิจิทัลในด้านอ่ืน ๆ 
 

วัตถุประสงค ์
1.  เพ่ือศึกษากรอบแนวคิดโมเดลเชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิต่อประสิทธิผลโรงเรียนเอกชนในยุคดิจิทัล 
2.  เพ่ือศึกษาระดับของปัจจัยทีม่ีอิทธิต่อประสิทธิผลโรงเรียนเอกชนในยุคดิจิทัล 
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3.  เพ่ือพัฒนาและตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลเชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิต่อประสิทธิผล
โรงเรียนเอกชนในยุคดิจิทัลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 

สมมติฐานการวิจัย 
 โมเดลเชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลโรงเรียนเอกชนในยุคดิจิทัล มีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์  
   

กรอบแนวคิดการวิจยั             

  
 

 

 

 

     

 

ภาพที่ 1  แบบจ าลองโมเดลเชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลโรงเรียนเอกชนในยุคดิจิทัล  

 
แนวคิดที่เกี่ยวข้อง 
 แบบจ าลองโมเดลเชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลโรงเรียนเอกชนในยุคดิจิทัล ดังแสดง
ในภาพที่ 1 ได้มาจาก 
 1.  การสังเคราะห์เอกสาร งานวิจัย และการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ พบว่าตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับ
ประสิทธิผลโรงเรียนเอกชนในยุคดิจิทัล ประกอบด้วย ภาวะผู้น าดิจิทัล การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล  
การสื่อสาร การสร้างแรงจูงใจ และการท างานเป็นทีม โดยสังเคราะห์มาจากแนวคิดของวิจารณ์  พานิช (2558: 
14) ไพฑูรย์  สินลารัตน์ และคณะ (2559: 11-12) ชัยยนต์  เพาพาน (2559: 303) กนกวรรณ  โพธิ์ทอง 
(2559: บทคัดย่อ) ปกรณ์  วงศ์รัตนพิบูลย์ (2559: ออนไลน์) ศศิรดา  แพงไทย (2559: 9) พสุ  เดชะรินทร์ 
(2560: ออนไลน์) ปณตนนท์  เถียรประภากุล (2561: 1994) ปกรณ์  ลี้สกุล (2561: ออนไลน์) เกสรา   
ศักดิ์มณีวงศา (2561: ออนไลน์) สุกัญญา แช่มช้อย (2561: 30-31, 103) อนุสรา  สุวรรณวงศ์ (2559: ออนไลน์) 
Aungus (2012) Lautzenheiser (2009) Weigel (2012) Gaze (2016) Krames (2010) 

ประสิทธิผล โรงเรยีน
เอกชนในยุคดิจิทัล 

การสื่อสาร 

การบริหารตาม
หลักธรรมาภิบาล 

การสร้าง
แรงจูงใจ 

ภาวะผู้น า
ดิจิทัล 

การท างาน
เป็นทีม 
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 2. จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียนเอกชนในยุคดิจิทัล 
สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้  

2.1 แนวคิดการบริหารโรงเรียนเอกชน โรงเรียนเอกชนต้องบริหารจัดการศึกษาด้วยตนเอง ต้อง
เร่งสร้างมาตรฐานให้แตกต่างจากโรงเรียนรัฐบาลทั้งในด้านการสร้างคุณภาพให้กับผู้เรียนในการจัดการเรียน
การสอนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก การเปลี่ยนแปลงและปรับสภาพต่าง ๆ ตามที่รัฐบาลก าหนด
ได้อย่างรวดเร็วและคล่องตัว เนื่องจากไม่มีขั้นตอนในการอนุมัติหลายขั้นตอนเหมือนกับโรงเรียนของรัฐบาล 
ผู้ปกครองมีความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการของโรงเรียน ที่มีระบบการส่งเสริมให้ครูมีความรู้ในรายวิชาที่ต้อง
รับผิดชอบ มีมาตรการในการดูแลความปลอดภัยของนักเรียนอย่างทั่วถึง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
ไม่ว่าจะเป็นการสอบ O-NET หรือการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของรัฐทีม่ีแนวโน้มสูงขึ้นตลอดมา  

2.2  ผู้บริหาร และครู ในโรงเรียนเอกชนในยุคดิจิทัลจะต้องมีบทบาทในการเป็นผู้น า 
การเปลี่ยนแปลง ต้องรอบรู้และเชี่ยวชาญเทคโนโลยี  สามารถน าพาและสนับสนุนให้บุคลากรในโรงเรียน 
ได้ศึกษา พัฒนาตนเองให้มีความรู้ มีความเชี่ยวชาญเพ่ีอจะได้น าไปพัฒนาผู้เรียนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  
มีความเข้าใจและรอบรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมทางการศึกษา เป็นผู้สร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรทางการศึกษา  
ในการน าเทคโนโลยีมาใช้  ให้ก าลังใจกับบุคลากรทางการศึกษา มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถก าหนด
ทิศทางขององค์การให้ไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ ให้ความส าคัญกับการท างานเป็นทีม มุ่งมั่น เป็นนักริเริ่ม  
มีวิสัยทัศน์ บริหารงานอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และสร้างความเป็นผู้น าให้เกิด
กับบุคคลอ่ืนได้  

2.3  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนในยุคดิจิทัล ประกอบด้วย ภาวะผู้น า
ดิจิทัล ทักษะการสื่อสาร ทักษะการท างานเป็นทีม คุณธรรมจริยธรรม และการสร้างแรงจูงใจ  
 

นิยามศัพท์เฉพาะ  
1.  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลโรงเรียนเอกชนในยุคดิจิทัล หมายถึง องค์ประกอบที่เป็นปัจจัย

เป็นแนวทางของการบริหารโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลโรงเรียน ให้สามารถบริหารโรงเรียนอย่างมีคุณภาพ มีมาตรฐาน ภายใต้การเปลี่ ยนแปลงของ
เทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดในยุคดิจิทัล อันประกอบด้วย ภาวะผู้น าดิจิทัล การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
การท างานเป็นทีม การสื่อสาร และการสร้างแรงจูงใจ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1.1 ภาวะผู้น าดิจิทัล หมายถึง พฤติกรรมของผู้บริหารที่มีภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ที่แสดงออกถึงการมีวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิสัยทัศน์  
การใช้เทคโนโลยีและเผยแพร่วิสัยทัศน์นั้นอย่างกว้างขวาง วางแผน ก ากับ การใช้สื่อเทคโนโลยีเชิงระบบ  
ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ ส่งเสริมวัฒนธรรมความรับผิดชอบและสนับสนุนนโยบายการพัฒนานวัตกรรมด้วย
เทคโนโลยีสนับสนุนให้มีการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ ไวต่อการเปลี่ยนแปลง  



วารสารสังคมศาสตร์วิจัย   ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 1 (มกราคม-มิถุนายน 2563)                                            61 
   

ใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจและเป็นผู้น าในการพาองค์กรของตนให้อยู่ในฐานะผู้น าการเปลี่ยนแปลงได้ 
สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลทั้งจากภายนอกและภายในองค์กร 

1.2 การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล หมายถึง การบริหารงานอย่างมีศีลธรรมของผู้บริหาร 
ที่ประพฤติตนเรียบร้อย อ่อนโยนมีกิริยามารยาทที่ดี งาม ใช้หลักนิติธรรม คือใช้อ านาจตามกฎระเบียบ
บริหารงานด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ยอมรับฟังเหตุผล และข้อแตกต่างทางความคิดของบุคลากร 
ก าหนดขอบเขต อ านาจ และหน้าที่ในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน บริหารงานด้วยความเป็นธรรม เสมอภาค 
และไม่เลือกปฏิบัติ มีความโปร่งใส คือ เปิดเผยตรงไปตรงมา สามารถตรวจสอบได้และสามารถชี้แจงได้เมื่อมี
ข้อสงสัย มีระบบการตรวจสอบการท างานภายในหน่วยงาน มีการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร/เผยแพร่
ข้อมูล บริหารงานอย่างคุมค่า โดย จัดล าดับความส าคัญของงาน บริหารจัดการผลงานอย่างคุ้มค่าเมื่อเทียบกับ
เป้าหมาย งบประมาณ และเวลาที่ใช้ไป  สามารถแนะแนวทางแก้ไขปัญหาการท างาน มีความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ และยอมรับผลการด าเนินงาน ทั้งรับผิดและรับชอบ แสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และ
ผลงานต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้ มีจิตส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และร่วมแสดงความคิดเห็นได้ มีการใช้กระบวนการตัดสินใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(stakeholder) ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และกระบวนการพัฒนา 
แผนงานหรืองานด้านต่าง ๆ และการแก้ปัญหา 

1.3  การท างานเป็นทีม หมายถึง ผู้บริหารและบุคลากรร่วมกันก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของงานที่ถูกต้องชัดเจน ตั้งเป้าหมายความส าเร็จของงานก่อนการปฏิบัติงานร่วมกันประเมินผลความส าเร็จ
ของงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานด้วยความอดทน เสียสละ และเต็มใจ ผู้บริหารไว้วางใจบุคลากรในสถานศึกษาว่า
สามารถท างานให้ส าเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย มีความจริงใจในการท างานร่วมกันด้วยความเต็มใจ แบ่งปัน
ทรัพยากรแก่กัน ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนซึ่งกันและกัน รับฟังเหตุผลซึ่งกันและกัน เคารพในบทบาทหน้าที่
ของผู้อ่ืนและยอมรับในเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล บุคลากรในสถานศึกษามีความกระตือรือร้นที่จะ
ช่วยเหลือกันในเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว รวมทั้งมีการสื่อสารอย่างเปิดกว้าง มีอิสระ  

1.4 การสื่อสาร หมายถึง การติดต่อสื่อสารโดยใช้ช่องทางที่หลากหลาย เป็นการสื่อสารเชิงบวก 
ที่ต้องท าอย่างสม่ าเสมอ  ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เพ่ือให้การท างานเกิดประสิทธิผล
ตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้  ทักษะในการติดต่อสื่อสารที่ดี  ชัดเจน เข้าใจง่าย ถูกต้องครบถ้วน สามารถซักถาม
ตรวจสอบข้อสงสัยซึ่งกันและกันได้อย่างเปิดเผย จะท าให้งานประสบความส าเร็จ   

1.5  การสร้างแรงจูงใจ หมายถึง การพูดโน้มน้าวให้ผู้อ่ืนท างานเป็นการสร้างแรงจูงใจ การสร้าง
แรงขับหรือแรงกระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือตอบสนองความต้องการหรือจุดมุ่งหมาย
ที่ต้องการ ในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้น าต้องสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ร่วมงาน ไม่ว่าจะเป็นการใช้ค าพูด
โน้มน้าว หรือการให้ค าชมเสมอเมื่องานส าเร็จ แรงจูงใจเชิงบวกเป็นสิ่งที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ 



62                          JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH   Vol. 11 No. 1 (January-June 2020) 
  

1.6  ประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนในยุคดิจิทัล หมายถึง คุณภาพของโรงเรียนที่เกิดจาก
ผู้บริหารที่มีภาวะผู้น า ทีม่ีวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิสัยทัศน์
การใช้เทคโนโลยีและเผยแพร่วิสัยทัศน์นั้นอย่างกว้างขวาง เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง สามารถสร้าง 
การเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลทั้งจากภายนอกและภายในองค์กร บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ใช้อ านาจ
ตามกฎระเบียบบริหารงานด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ยอมรับฟังเหตุผล และข้อแตกต่างทางความคิด
ของบุคลากร ใช้ระบบการท างานเป็นทีม โดยตั้งเป้าหมายความส าเร็จของงานก่อนการปฏิบัติงานร่วมกัน
ประเมินผลความส าเร็จของงานที่ปฏิบัติ มีการสื่อสารโดยใช้ช่องทางที่หลากหลายทางเทคโนโลยี และสร้าง
แรงจูงใจให้กับผู้ร่วมงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิผล ผู้ปกครองและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อ 
การก าหนดนโยบายการบริหารจัดการของสถานศึกษา รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนของครู และผลสัมฤทธิ์
ที่เกิดขึ้น 

2.  โรงเรียนเอกชน หมายถึง สถานศึกษาเอกชนที่จัดการศึกษาไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนที่อยู่ในระบบหรือ
โรงเรียนนอกระบบ ที่มิใช่เป็นสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
 

วิธีด าเนินการ  
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสม (mixed method) ประกอบด้วยข้อมูลเชิงปริมาณ 

และข้อมูลเชิงคุณภาพ การสร้างโมเดลเชิงสาเหตุ จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ร่วมกับการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับโมเดลเชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิต่อประสิทธิผล
โรงเรียนเอกชนในยุคดิจิทัล ได้ตัวแปรที่ได้จากการศึกษาประกอบด้วย ภาวะผู้น าดิจิทัล การบริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาล การท างานเป็นทีม การสื่อสาร การสร้างแรงจูงใจ และประสิทธิผลโรงเรียนเอกชนในยุคดิจิทัล  

ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

จ านวน 3,588 แห่ง 
กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ สถานศึกษาเอกชนขั้นพ้ืนฐานระดับประถมศึกษาและระดับ

มัธยมศึกษา ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากการเปิดตาราง Yamane (1973 อ้างถึงใน มาเรียม  นิลพันธุ์, 
2555: 121) ในระดับความเชื่อมั่น 95% ได้โรงเรียนเป็นกลุ่มตัวอย่างรวม 359 แห่ง โดยมีผู้ให้ข้อมูลคือ 
ผู้อ านวยการโรงเรียน 1 คน รองผู้อ านวยการโรงเรียนหรือผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน 1 คน ครูหัวหน้ากลุ่ม
สาระ 1 คน รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 1,077 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (stratified random sampling)  

ตัวแปร 
1. ตัวแปรพ้ืนฐาน คือ ตัวแปรที่เกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ เพศ อายุการศึกษา 

ต าแหน่งการท างานในปัจจุบัน และประสบการณ์ในการท างาน 
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2.  ตัวแปรที่ศึกษา คือตัวแปรที่เป็นปัจจัยเชิงสาเหตุของการบริหารโรงเรียนเอกชนในยุคดิจิทัล พบว่า
มีตัวแปร ดังนี้   

2.1  ภาวะผู้น าดิจิทัล 
2.2  การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
2.3  การสื่อสาร 
2.4  การสร้างแรงจูงใจ 
2.5  การท างานเป็นทีม 
2.6  ประสิทธิผลรงเรียนเอกชนในยุคดิจิทัล 

เครื่องมือและการพัฒนาเครื่องมือในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย  
1.  แบบวิเคราะห์เอกสาร ซึ่งมีลักษณะเป็นตารางวิเคราะห์รายละเอียดของโมเดลเชิงสาเหตุของปัจจัย

ที่มีอิทธิต่อประสิทธิผลโรงเรียนเอกชนในยุคดิจิทัลเพ่ือวิเคราะห์ประเด็นหลักของเอกสาร และสังเคราะห์ สรุป
องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาเอกสาร น าไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ และน ามาแก้ไข ปรับปรุง 

2.  แบบสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความสามารถ และมี
ประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยี เป็นแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (semi-structured interview) โดย
วิเคราะห์จากแบบวิเคราะห์เอกสาร จัดท าเป็นข้อสรุปเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลโรงเรียนเอกชน
ในยุคดิจิทัล น าแบบสัมภาษณ์ไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณา และน าแบบสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ
จ านวน 5 ท่าน  

3.  แบบสอบถามโมเดลเชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลโรงเรียนเอกชนในยุคดิจิทัล  
มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (rating scale) จ านวน 138 ข้อ สร้างและตรวจสอบ
คุณภาพด้วยการน าแบบสอบถามที่ผ่านการแก้ไขปรับปรุงแล้ว ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวน 5 ท่าน พิจารณา
ตรวจสอบความถูกต้องด้านโครงสร้างเนื้อหา (content validity) เพ่ือพิจารณาความชัดเจนและความเหมาะสม
ของภาษาที่ใช้ ความครอบคลุมและสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและจุดประสงค์ของการสอบถาม มีค่า IOC 
อยู่ระหว่าง 0.60-1.00 จากนั้นน าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบ
อีกครั้งก่อนน าไปทดลองใช้ (try out) กับผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการโรงเรียนหรือผู้ช่วยผู้อ านวยการ
โรงเรียน ครูหัวหน้ากลุ่มสาระ ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน เพ่ือน ามาตรวจสอบความเชื่อมั่น 
(reliability) โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach (Cornbrash’s alpha coefficient) โดยผล
การวิเคราะห์ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.99 

4.  แบบตรวจสอบและยืนยันโมเดล ผู้วิจัยด าเนินการสร้างแบบตรวจสอบและยืนยันโมเดล มีลักษณะ
เป็นแบบตรวจสอบรายการ (check list) โดยประมวลผลการวิเคราะห์เส้นทาง (path analysis) ความสัมพันธ์
โครงสร้างเชิงเส้นของโมเดลเชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลโรงเรียนเอกชนในยุคดิจิทัลที่ได้จาก
แบบสอบถาม 138 ข้อ มาใช้ตรวจสอบและยืนยันโมเดลใน 4 ด้าน ได้แก่ ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 
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ความถูกต้องและการน าไปใช้ประโยชน์ และยืนยันโมเดลเชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผล
โรงเรียนเอกชนในยุคดิจิทัลว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ จากนั้นน าแบบตรวจสอบและยืนยันโมเดลไปให้
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน พิจารณา ผลการตรวจสอบและยืนยันโมเดลพบว่า มีความเหมาะสม เป็นไปได้ 
ถูกต้อง และน าไปใช้ประโยชน์ได ้

การรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถามที่ส่งไปตามโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ได้รับแบบสอบถามกลับมา 

291 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 81.06 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลและการประมวลผล ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินผลโดยใช้โปรแกรม

ส าเร็จรูป มีขั้นตอน ดังนี้ 
1.  การวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร งานวิจัย แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ใช้การวิเคราะห์

เชิงเนื้อหา (content analysis) 
2.  การวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง และประสบการณ์

ในการท างาน ใช้การวิเคราะห์ค่าความถ่ี (frequency) และค่าร้อยละ (percentage) 
3.  การวิเคราะห์ระดับภาวะผู้น าดิจิทัล การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล การท างานเป็นทีม การสื่อสาร 

การสร้างแรงจูงใจ และประสิทธิผลโรงเรียนเอกชน ใช้การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (X̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) โดยมีเกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยของคะแนน (บุญชม  ศรีสะอาด, 2553: 102) คือ ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 
4.51–5.00 หมายถึง ระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด 3.51-4.50 หมายถึง ระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
2.51-3.50 หมายถึง ระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 1.51-2.50 หมายถึง ระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย 
และ 1.00-1.50 หมายถึง ระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

4. วิเคราะห์โมเดลปัจจัยที่มีอิทธิต่อประสิทธิผลโรงเรียนเอกชนในยุคดิจิทัล.โดยการวิเคราะห์เส้นทาง 
(path analysis) 

5.  ตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลโดยรวม (overall fit assessment) โดยใช้สถิติ
ประเมินความเหมาะสมกลมกลืนระหว่างข้อมูลเชิงประจักษ์กับข้อมูลเชิงทฤษฎี  ซึ่งนักวิชาการได้น าเสนอค่า
ดัชนีการวัดความสอดคล้องของโมเดล (สุวิมล  ติรกานนัท,์ 2555: 240-249) สรุปได้ดังนี้     

5.1  ทดสอบด้วย ค่าไค-สแควร์ (2) ถ้าหากผลการทดสอบไม่มีนัยส าคัญแสดงว่าโมเดลมี 
ความเหมาะสม กล่าวคือความแปรปรวนร่วมในประชากรตามโมเดลกับความแปรปรวนร่วมจากกลุ่มตัวอย่าง
ไมแ่ตกต่างกัน แสดงว่าโมเดลมีความเหมาะสมสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์       

5.2  ค่า (2) / df พิจารณาใช้ลดข้อจ ากัดในการประเมินด้วยค่าสถิติไค-สแควร์ที่มีแนวโน้ม
ปฏิเสธสมมติฐานหลักเมื่อใช้กลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ โดยพิจารณาใช้ค่าสถิติอ่ืน ร่วมประกอบการประเมิน

เมื่อมีขนาดกลุ่มตัวอย่างขนาด แนะน าว่าเมื่อค่าไค-สแควร์ ปฏิเสธ H0 ควรพิจารณา ค่า (2) /df ซึ่งยอมรับว่า
โมเดล มีความสอดคล้องกับข้อมูลได้หากมีค่าน้อยกว่า 2.00     
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5.3  Normed Fit Index (NFI) เป็นดัชนีเชิงเปรียบเทียบมีค่าอยู่ระหว่าง 0-1 แปลความว่า 0 
หมายถึง ไม่มีความเหมาะสม ส่วน 1 หมายถึง มีความเหมาะสมสูง ซึ่งเป็นดัชนีเปรียบเทียบโมเดลที่น าเสนอ
กับโมเดลหลังตามสมมติฐาน NFI ควรมีค่าตั้งแต่ .90 ขึ้นไป จึงถือว่าโมเดลมีความเหมาะสม     

5.4  Goodness of Fit Index (GFI) เป็นดัชนีที่น าค่าไค-สแควร์ มาแปลงค่าอีกครั้ง GFI เป็น
อัตราส่วนผลต่างระหว่างความเหมาะสมก่อนและหลังปรับโมเดล เป็นค่าที่ไม่ข้ึนกับขนาดเหมือนค่าไค-สแควร์ 
ซึ่งค่าอยู่ระหว่าง 0-1 ถ้ามีค่ามากว่า .90 จึงยอมรับได้ว่าโมเดลมีความเหมาะสม     

5.5  Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) เป็นดัชนีปรับแก้ GFI โดยค านึงถึงค่าองศาอิสระ 
จ านวนตัวแปร และขนาดตัวอย่าง มีเกณฑ์เช่นเดียวกับ GFI คือถ้ามีค่ามากกว่า .85 ถือว่าโมเดลมีความเหมาะสม     

5.6 Root Mean Square Residual (RMR) เป็นดัชนีวัดความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยของกลุ่มข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างที่คลาดเคลื่อนไปจากโมเดลสมมติฐาน ซึ่งโมเดลที่มีความสอดคล้องควรมีค่าเฉลี่ย  
ความคลาดเคลื่อนเข้าใกล้ 0   

5.7  Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) เป็นดัชนีที่พิจารณาเศษเหลือ
หรือความคลาดเคลื่อนต่อหน่วยองศาอิสระ ซึ่งเป็นผลต่างระหว่างความแปรปรวนร่วม ของกลุ่มตัวอย่างกับ
ความแปรปรวนร่วมตามโมเดล ถ้าเศษเหลือต่ าแสดงว่าโมเดลมีความเหมาะสม เกณฑ์ที่ใช้ตัดสินเป็นดังนี้  
ถ้า RMSEA มีค่าน้อยกว่า .05 ถือว่าโมเดลมีความเหมาะสมมาก ถ้ามากกว่า .05 แต่น้อยกว่า .08 ถือว่ามี 
ความเหมาะสม ถา้มีค่าระหว่าง .08-1.00 ถือว่ามคีวามเหมาะสมพอใช้  

5.8  ดัชนีความสอดคล้องเชิงสัมพัทธ์ IFI (incremental fit index) เป็นดัชนีที่บอกว่าโมเดล 
ที่น ามาตรวจสอบดีกว่าโมเดลที่ตัวแปรไม่มีความสัมพันธ์กัน หรือโมเดลอิสระ ค่าดัชนีควรมีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 1 
ทั้งนี้ IFI ที่ดีควรมีค่า 0.90 ขึ้นไป 

5.9  ดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index: CFI) ใช้เปรียบเทียบ
โมเดลเชิงสมมติฐานว่ามีความสอดคล้องสูงกว่าข้อมูลเชิงประจักษ์มากน้อยเพียงใด ถ้ามีค่าตั้งแต่ 0.90–1.00
แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

5.10 ดัชนีความสอดคล้องเชิงสัมพัทธ์ PNFI (parsimony normed fit index) เป็นดัชนีที่บอกว่า 
โมเดลที่น ามาตรวจสอบดีกว่าโมเดลที่ตัวแปรไม่มีความสัมพัทธ์กัน หรือโมเดลอิสระ ค่าดัชนีควรมีค่าตั้งแต่ 0  
ถึง 1 ค่า PNFI ควรมีค่าต่ าหรือควรมีค่าน้อยกว่า 0.05 

 

ผลการวิจัย 
 1.  กรอบแนวคิดโมเดลเชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลโรงเรียนเอกชนในยุคดิจิทัล  
มีปัจจัยประกอบด้วย การสื่อสาร การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล การท างานเป็นทีม การสร้างแรงจูงใจ และ
ภาวะผู้น าดิจิทัล 
 2.  ระดับของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลโรงเรียนเอกชนในยุคดิจิทัล ปรากฏดังตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และล าดับของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียนเอกชน
ในยุคดิจิทัล 

       (n = 291) 
ข้อ รายการ  SD ระดับ ล าดับ 
1 ภาวะผู้น าดิจิทัล (Leader) 4.26 .64 มาก 5 
2 การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล (Admin) 4.46 .56 มาก 2 
3 การท างานเป็นทีม (Team) 4.44 .53 มาก 3 
4 การสื่อสาร (Commu) 4.47 .59 มาก 1 
5 การสร้างแรงจูงใจ (Incentive) 4.40 .70 มาก 4 
 รวม 4.40 .60 มาก  

   
  จากตารางที่ 1 พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลโรงเรียนเอกชนในยุคดิจิทัล ในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ดังนี้ 
1) การสื่อสาร 2) การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 3) การท างานเป็นทีม 4) การสร้างแรงจูงใจ และ 5) ภาวะ
ผู้น าดิจิทัล 
 3.  พิจารณาและตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลเชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผล
โรงเรียนเอกชนในยุคดิจิทัลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ปรากฏดังภาพที่ 2 

                          
 

ภาพที่ 2  โมเดลเชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลโรงเรียนเอกชนในยุคดิจิทัล 
 

จากภาพที่ 2 พบว่า อิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของโมเดลเชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิผลโรงเรียนเอกชนในยุคดิจิทัล พบว่า อิทธิพลทางตรง เรียงล าดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผล
โรงเรียนเอกชนในยุคดิจิทัล จากมากไปน้อยคือ 1) การท างานเป็นทีม 2) การสื่อสาร และ 3) ภาวะผู้น าดิจิทัล 
ตามล าดับ เมื่อพิจารณาอิทธิพลทางอ้อมพบว่า 1) การท างานเป็นทีมมีอิทธิพลทางอ้อมผ่านภาวะผู้น าและ 
การสื่อสาร 2) ภาวะผู้น าดิจิทัลมีอิทธิทางอ้อมผ่านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและการสื่อสาร 3) การบริหาร
ตามหลักธรรมาภิบาลมีอิทธิพลทางอ้อมผ่านการท างานเป็นทีมและการสร้างแรงจูงใจ 4) การสร้างแรงจูงใจมี

X
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อิทธิทางอ้อมผ่านการท างานเป็นทีม และ 5) การสื่อสารมีอิทธิพลทางอ้อมผ่านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล  
ส าหรับอิทธิพลรวม เรียงล าดับตามปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลโรงเรียนเอกชนในยุคดิจิทัล จากมากไปหาน้อย
คือ 1) การท างานเป็นทีม 2) ภาวะผู้น าดิจิทัล 3) การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 4) การสร้างแรงจูงใจ และ 
5) การสื่อสาร ตามล าดับ ดังตารางที่ 2  
 
ตารางท่ี 2 อิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของโมเดลเชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลโรงเรียน

เอกชนในยุคดิจิทัล 
(n = 291) 

ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อประสิทธิผล
โรงเรียนเอกชน 

ยุคดิจิทัล 

อิทธิพล
ทางตรง 

อิทธิพลทางอ้อม อิทธิพล
รวม ภาวะผู้น า

ดิจิทัล 
การบริหารตาม

หลักธรรมาภิบาล 
การท างาน

เป็นทีม 
การสื่อสาร การสร้าง

แรงจูงใจ 

ภาวะผู้น าดิจิทัล   .08 - .54 - .24 - .86 
การบริหารตามหลัก 
ธรรมาภิบาล   

- - - .12 - .63 .75 

การท างานเป็นทีม   .59 .50 - - .54 - 1.63 
การสื่อสาร   .26 - .20 - - - .46 
การสร้างแรงจูงใจ - - - .58 - - .58 

 

อภิปรายผล  
 ผลการวิจัยครั้งนี้มีประเด็นส าคัญที่ค้นพบจากโมเดลเชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผล
โรงเรียนเอกชนในยุคดิจิทัล และสามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ดังนี้ 
 1.  ระดับภาวะผู้น าดิจิทัล การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล การสื่อสาร การสร้างแรงจูงใจ และ 
การท างานเป็นทีม  มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลโรงเรียนเอกชนในยุคดิจิทัล ซึ่งจากกรอบแนวคิดในการวิจัย 
เรียงล าดับตัวแปรจากค่ามากที่สุดถึงค่าน้อยที่สุดได้แก่ 1) การสื่อสาร 2) การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล  
3)การท างานเป็นทีม 4) การสร้างแรงจูงใจ 5) ภาวะผู้น าดิจิทัล ซึ่งสามารถน ามาอภิปรายผล โดยแต่ละตัวแปร
มีรายละเอียด ดังนี้ 
 1.1  ระดับการสื่อสารเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลโรงเรียนเอกชนในยุคดิจิทัล  ทั้งนี้
เนื่องจากปัจจุบันความสามารถในการติดต่อสื่อสารให้เป็นไปในทิศทางบวก เป็นสิ่งที่ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลกับผู้ร่วมงานในการปฏิบัติงาน เนื่องจากการสื่อสารมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทั้งในรูปแบบวิธีการ 
เนื้อหา ช่องทางการสื่อสาร ข่าวสาร สัญลักษณ์ที่ใช้ อีกทั้งผู้รับสารและผู้ส่งสารไม่ได้เกิดขึ้นตามรูปแบบ  
ที่ก าหนดขึ้นเสมอไป ดังนั้นจึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะต้องสื่อสารอยู่ตลอดเวลาเพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดข้ึนได้ตลอดเวลา สอดคล้องกับไพฑูรย ์ สินลารัตน์ และคณะ (2559: 8-9) ได้กล่าวว่า ผู้น าในศตวรรษที่ 21 
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จะต้องเป็นผู้น าที่สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นเดียวกับชัยยนต์  เพาพาน (2559: 304) ได้กล่าวว่า 
ผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพไม่เพียงแต่การสื่อสารโดยการแบ่งปันข้อมูลผ่านหลายสื่อเท่านั้น แต่ยังต้องเป็นผู้ฟัง 
ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะต้องเป็นผู้สื่อสารที่มีประสิทธิภาพกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด 
 1.2  ระดับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลโรงเรียนเอกชน
ในยุคดิจิทัล ทั้งนี้เนื่องจากในสภาวะปัจจุบันสังคม ต้องการสภาพคุณงามความดีและความถูกต้องในการแสดงออก 
ทั้งกาย วาจา และใจของแต่ละบุคคล ได้แก่ ความมีคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ การใช้
หลักนิติธรรมในการบริหารงาน การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพ่ือเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในสิ่ง 
ที่ดีงาม เหมาะสม และเป็นที่นิยมชมชอบหรือยอมรับจากสังคม สันติสุขของบุคคลและความสงบเรียบร้อย  
ของสังคม เป็นสิ่งส าคัญที่ช่วยให้การท างานประสบความส าเร็จ รวมทั้งการสร้างจิตส านึกให้ผู้ตามเกิด  
ความต้องการอย่างแรงกล้าที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงและร่วมมือกันในการท างาน โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม 
คือ เปิดโอกาสให้บุคคลเข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้ ร่วมคิด ร่วมเสนอความเห็นในการตัดสินใจ เพ่ือให้งานมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับชัยยนต์  เพาพาน (2559: 311) ได้กล่าวว่า คุณธรรมและจริยธรรมในศตวรรษที่ 21 
ที่ผู้บริหารสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับบริบทการบริหารจัดการ คือ คุณธรรมที่อยู่ในตัวผู้บริหารและการน า
หลักธรรมมาปฏิบัติส าหรับตนเอง คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานในหน้าที่การบริหาร และคุณธรรม
จริยธรรมส าหรับสังคม เช่นเดียวกับธัญวิทย์  ศรีจันทร์ (2559: 144) ได้กล่าวว่า ผู้น าจะต้องปฏิบัติงานโดยใช้
คุณธรรมน าผลงาน และการท างานอย่างมุ่งเป้าหมาย 
 1.3  ระดับการท างานเป็นทีมเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลโรงเรียนเอกชนในยุคดิจิทัล ทั้งนี้
เนื่องจากการท างานที่น าความคิด ความสามารถของคน ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากผู้ใต้บังคับบัญชา 
มาพิจารณาในการปฏิบัติงาน ให้สิทธิในการตัดสินใจ รวมทั้งเน้นการปฏิบัติงานโดยให้ทุกคนมีส่วนร่วม มีการสร้าง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน รับฟังข้อคิดเห็นและการชี้แนะของสมาชิก มีการสื่อสารอย่างเปิดกว้าง มีอิสระ  
ให้ข้อมูลแก่สมาชิกอย่างสม่ าเสมอและมีทักษะในการสื่อสาร มีการแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูล สนับสนุนการมี
ส่วนร่วมอย่างอิสระในการก าหนดวัตถุประสงค์ การวางแผน การด าเนินการ การตัดสินใจ การแก้ปัญหา
ร่วมกันกับผู้น า สิ่งเหล่านี้จะท าให้สมาชิกให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน และส่งผลให้งานส าเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับชัยยนต์  เพาพาน (2559: 305) ที่กล่าวว่า ผู้บริหารต้องแสวงหา แบ่งปันข้อมูล 
และความรู้อย่างเปิดเผยชัดเจน มีการค้นหาความเข้าใจและปฏิบัติอย่างเข้าใจกับคนอ่ืน มีการติดต่อกับโลก
ภายนอกผ่านทางบล็อกและสื่อทางสังคม และต้องสร้างความร่วมมือกับผู้ อ่ืน เช่นเดียวกับอนุสรา  สุวรรณวงศ์ 
(2559: ออนไลน์) ได้กล่าวว่า ผู้บริหารมีบทบาทในการระดมทรัพยากรและความร่วมมือจากหน่วยงาน
ภายนอกเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาของสถานศึกษา รวมทั้งสร้างความร่วมมือกับนักวิชาการจากสถานศึกษา
ใกล้เคียงเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
 1.4  ระดับการสร้างแรงจูงใจเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลโรงเรียนเอกชนในยุคดิจิทัล ทั้งนี้
เนื่องจากการสร้างแรงขับหรือแรงกระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือตอบสนองความต้องการ
หรือจุดมุ่งหมายที่ต้องการ เพ่ือเป้าหมายของการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ น าต้องสร้างแรงจูงใจให้กับ
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ผู้ร่วมงาน ไม่ว่าจะเป็นการใช้ค าพูดโน้มน้าวหรือการให้ค าชมสอดคล้องกับชัยยนต์  เพาพาน (2559: 305) 
กล่าวว่า ผู้บริหารควรสร้างความกระตือรือร้นและความคิดเชิงบวกต่อบุคลากรในการร่วมกันก าหนดทิศทางใน
อนาคต และทั้งหมดนี้ต้องเน้นให้เกิดขึ้นในขณะที่ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร เช่นเดียวกับธัญวิทย์ ศรีจันทร์ (2559: 
145) กล่าวว่า ผู้น าที่ดีจะใช้วาจาที่โน้มน้าวใจเพ่ือสร้างวิสัยทัศน์ให้ทุกคนเห็นพ้องเข้าใจง่าย และอยากเข้าร่วม
ในวิสัยทัศน์  
 1.5  ระดับภาวะผู้น าดิจิทัล เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลโรงเรียนเอกชนในยุคดิจิทัล ทั้งนี้
เนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริหารที่มีภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่แสดงออกถึงการมีวิสัยทัศน์ทาง
เทคโนโลยี จะมีส่วนส าคัญที่จะส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิสัยทัศน์การใช้เทคโนโลยี
และเผยแพร่วิสัยทัศน์นั้นอย่างกว้างขวาง มีแนวทางในการวางแผน ก ากับ การใช้สื่อเทคโนโลยีเชิงระบบ  
ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ ส่งเสริมวัฒนธรรมความรับผิดชอบและสนับสนุนนโยบายการพัฒนานวัตกรรมด้วย
เทคโนโลยี สนับสนุนให้มีการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคิดสร้ างสรรค์ ไวต่อการเปลี่ยนแปลง 
ใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ และเป็นผู้น าในการพาองค์กรของตนให้อยู่ในฐานะผู้น าการเปลี่ยนแปลงได้ 
สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลทั้งจากภายนอกและภายในองค์กร เพ่ือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ครู
และบุคลากรทางการศึกษาสามารถน าความรู้ทางเทคโนโลยีไปพัฒนาการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับไพฑูรย์  สินลารัตน์ (2555: 8-9) ได้กล่าวว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของไทย
จะต้องเข้าใจปัญหาของสังคมไทยเป็นอย่างดีและเชื่อมโยงการศึกษากับสังคมได้ เช่นเดียวกับชัยยนต์  เพาพาน 
(2559: 303) ได้กล่าวว่า ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีคุณลักษณะที่โดดเด่นมีทักษะและบทบาทในการบริหาร
การเปลี่ยนแปลงให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้ข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือใช้ในการก าหนดยุทธศาสตร์และ
น าไปสู่การปฏิบัติในอนาคต 
 2.  ความสอดคล้องของโมเดลเชิงสาเหตุของปัจจัยมีอิทธิต่อประสิทธิผลโรงเรียนเอกชนในยุค
ดิจิทัลกับข้อมูลเชิงประจักษ ์
  ผลการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลเชิงสาเหตุของปัจจัยมีอิทธิต่อประสิทธิผล
โรงเรียนเอกชนในยุคดิจิทัลสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ สามารถน ามาอภิปรายตามค่าอิทธิพลรวมที่มี
อิทธิพลต่อประสิทธิผลโรงเรียนเอกชนในยุคดิจิทัล จากมากไปน้อย ดังนี้ 
 2.1  การท างานเป็นทีม มีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลโรงเรียนเอกชนในยุคดิจิทัล และมี
อิทธิพลทางอ้อมผ่านภาวะผู้น าดิจิทัล และการสร้างแรงจูงใจ สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ซึ่ งเป็นไปตาม
สมมติฐานการวิจัย ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีค่าอิทธิพลรวมสูงสุด ทั้งนี้เป็นเพราะว่าการท างานเป็นทีม เป็นหัวใจส าคัญ
ของงาน เป็นการรวมตัวของบุคคลที่มีความสามารถที่ต่างกัน ผลลัพธ์ของการท างานเป็นทีมมักจะประสบ
ความส าเร็จ ท าให้องค์กรเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว เพราะหากในทีมช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ท างานร่วมกัน ตั้งแต่
การวางวัตถุประสงค์ของงาน การวางแผนงาน การเสนอความคิดเห็น การตัดสินใจ การปฏิบัติงาน รวมไป
จนถึงการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ทุกคนในทีมต้องให้ความไว้วางใจกัน ต้องสื่อสารกัน ที่ส าคัญคือต้องมี  
การแลกเปลี่ยนข้อมูลและส่งเสริมให้สมาชิกในทีมได้รับความรู้อย่างต่อเนื่อง จึงจะส่งผลให้เกิดประสิทธิผลต่อ
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โรงเรียนอย่างสูงสุด สอดคล้องกับมนัสวาสน์  โกวิทยา (2551: 91) พบว่าภาวะผู้น าแบบมีส่วนร่วม มีลักษณะ
และบทบาทดังต่อไปนี้ 1) มีการสื่อสารอย่างเปิดกว้าง 2) มีการแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูล 3) รับฟังข้อคิดเห็น
และการชี้แนะของสมาชิก 4) ให้การยอมรับนับถือและเชื่อถือไว้วางใจสมาชิกทุกคน 5) สร้างแรงจูงใจ  
ในการปฏิบัติงานให้แก่สมาชิก 6) สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการท างาน 7) พัฒนาศักยภาพของสมาชิกอย่าง
สม่ าเสมอ 8) มีทักษะในการแก้ปัญหา ชี้แนะแนวทางให้แก่สมาชิก 9) เอาใจใส่ความคิด ความรู้สึกและเข้าใจ
ความรู้สึกของสมาชิก 10) มีความกระตือรือร้นและมีความสุขในการท างาน และ 11) มีทัศนคติที่ดีต่อสมาชิก 
การท างานและปัญหาที่เผชิญ เช่นเดียวกับ Aungus (2012: online) ที่กล่าวว่า ผู้บริหารต้องมีความเข้าใจ 
ในการปฏิบัติงานกับคนในองค์การ และบุคคลภายนอกองค์การ เพ่ือแบ่งปันข้อมูลผ่านทางสื่อ และต้องสร้าง
ความร่วมมือกับผู้อ่ืน  
 2.2  ภาวะผู้น าดิจิทัล มีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลโรงเรียนเอกชนในยุคดิจิทัล และมีอิทธิพล
ทางอ้อมผ่านการสื่อสาร และการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานการวิจัย เป็นปัจจัยที่มีค่าอิทธิพลรวมรองเป็นอันดับสอง ทั้งนี้เป็นเพราะว่าผู้น าเป็นบุคคลที่ส าคัญ
ที่สุด โดยเฉพาะผู้น าดิจิทัล เป็นบุคคลที่ต้องแสดงออกถึงการมีวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี คือ มีการส่งเสริมให้ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิสัยทัศน์การใช้เทคโนโลยีและเผยแพร่วิสัยทัศน์นั้นอย่างกว้างขวาง 
วางแผน ก ากับ การใช้สื่อเทคโนโลยีเชิงระบบให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ สนับสนุนนโยบายการพัฒนานวัตกรรม
ด้วยเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง มีความคิดสร้างสรรค์ ไวต่อการเปลี่ยนแปลง ต้องใช้แนวคิดแบบดิจิทัลในทุกส่วน
ของชีวิตประจ าวัน สนับสนุนให้มีการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะการสื่อสารและการรับฟังอย่าง
มีประสิทธิผล มีพฤติกรรมเชิงรุก และกล้าเสี่ยง ให้ก าลังใจกับทุกคน อันเป็นคุณลักษณะร่วมของผู้น าการศึกษา
ที่ประสบความส าเร็จ สอดคล้องกับวิจารณ์  พานิช (2558: 14) ที่กล่าวว่า การสร้างคนเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ต้องพัฒนารอบด้านเพ่ือสร้าง 3L คือ Student Learning, Teacher Learning และ System Learning 
เช่นเดียวกับปรัชญนันท์  นิลสุข (2556: 19) กล่าวว่า การเป็นผู้บริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล ผู้บริหารต้องมี
ความรู้ความเข้าใจไอซีทีเพ่ือการศึกษาที่กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา ซึ่งเป็นหน้าที่ส าคัญของผู้น าใน
การบริหารสถานศึกษายุคดิจิทัล   
 2.3  การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล มีอิทธิพลทางอ้อมผ่านการท างานเป็นทีม และการสร้าง
แรงจูงใจ สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีค่าอิทธิพลรวมเป็น
ล าดับที่สาม ทั้งนี้เป็นเพราะว่า การปฏิบัติงานโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส หลักนิติธรรม และ
การมีส่วนร่วม เป็นสิ่งที่ส าคัญของการบริหาร การบริหารงานด้วยการยึดหลักประชาธิปไตย ให้ความส าคัญกับ
หลักการของประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม จะช่วยท าให้การท างานประสบความส าเร็จได้ ท าให้ทั้งผู้บริหารและ
ผู้ร่วมงาน ตั้งใจปฏิบัติงานให้กับองค์การอย่างทุ่มเท สอดคล้องกับปรัชญนันท์  นิลสุข (2556: 245-246) กล่าวว่า 
หลักการพ้ืนฐานทางด้านคุณธรรมไอซีที ที่เป็นที่ยอมรับทั่วไปในการบริหารจัดการองค์การที่เรียกว่าบรรษัทภิบาล 
หรือธรรมาภิบาล (good governance) ตามพระราชกฤษฎีกา พ.ศ. 2546 และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 ว่าธรรมาภิบาลมีองค์ประกอบ 6 ประการ 
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ได้แก่ 1) หลักนิติธรรม ได้แก่ การตรากฎหมาย กฎ ข้อบังคับต่าง ๆ ให้ทันสมัย และเป็นธรรม 2) หลักความโปร่งใส 
ได้แก่ การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน โดยมีการให้และการรับข้อมูลที่เป็นจริง 3) หลักการมีส่วนร่วม 
ได้แก่ การเปิดโอกาสให้บุคคลเข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้ ร่วมคิด ร่วมเสนอความเห็นในการตัดสินใจ 4) หลัก
ความรับผิดชอบตรวจสอบได้ 5) หลักความคุ้มค่า ได้แก่ การบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัดให้เกิด
ประโยชน์คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม และ 6) หลักคุณธรรม ได้แก่ การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม 
ส านึกในหน้าที่ของตนเอง มีความซื่อสัตย์สุจริต จริงใจ ขยันอดทน มีระเบียบวินัย และเคารพในสิทธิของผู้อื่น 
 2.4  การสร้างแรงจูงใจ มีอิทธิพลทางอ้อมผ่านการท างานเป็นทีม สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีค่าอิทธิพลรวมเป็นล าดับที่สี่ ทั้งนี้เป็นเพราะว่าแรงจูงใจหรือ
แรงกระตุ้นเป็นสิ่งที่ผู้บริหารควรใช้อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอในการท างาน ไม่ว่าจะเป็น การพูดชม ในขณะที่
บุคลากรก าลังปฏิบัติหน้าที่ หรือท างานได้บรรลุตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ และให้รางวัลส าหรับผู้ที่ท าผลงานได้
อย่างดีเยี่ยม เป็นวิธีการที่สามารถสร้างแรงจูงใจ ท าให้ผู้ร่วมงานปฏิบัติงานอย่างมีความสุข และท างานอย่าง
เต็มที่และมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสมุทร  ช านาญ (2555: 279) พบว่าปัจจัยด้านแรงจูงใจของผู้บริหาร
สถานศึกษาโดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะความต้องการในการท างานของ
มนุษย์มาจากปัจจัยที่ท าให้เกิดความพอใจในงาน เช่นเดียวกับงามตา  ธานีวรรณ (2553: บทคัดย่อ) พบว่า 
แรงจูงใจส่งผลต่อประสิทธิผลสถานศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษายโสธรในระดับมาก และความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยด้านแรงจูงใจมีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับปานกลางอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 2.5  การสื่อสาร มีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลโรงเรียนเอกชนในยุคดิจิทัล และมีอิทธิพล
ทางอ้อมผ่านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน 
การวิจัย ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีค่าอิทธิพลรวมน้อยที่สุด ทั้งนี้เป็นเพราะว่า การสื่อสารเป็นวิธีการส่งข้อมูลให้กับ
บุคคลในองค์กรได้ทราบความเป็นไปขององค์กร รวมทั้งแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่ผู้บริหารต้องการสื่อสารให้กับ
บุคลากรทราบการสื่อสารเป็นสิ่งที่สร้างความเข้าใจ สร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างบุคคลในองค์กร 
โดยเฉพาะการสื่อสารทางบวก การสื่อสารมีด้วยกันหลายทางและหลายรูปแบบ ผู้บริหารจ าเป็นต้องเลือกใช้ให้
เหมาะสม เพ่ือเป็นการสร้างคุณภาพให้กับงาน สอดคล้องกับโสภิณ  ม่วงทอง (2555: 24) ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญในภาคตะวันออก เรียงล าดับตามค่าอิทธิพลจากมากไปน้อยมี
ทัง้หมด 6 ปัจจัย คือ พฤติกรรมการบริหารของผู้น ากับบรรยากาศของโรงเรียน ปัจจัยวัฒนธรรมของโรงเรียน 
ปัจจัยคุณภาพชีวิตในการท างาน ปัจจัยการสื่อสาร และปัจจัยความผูกพันของครู โดยร่วมกันท านาย
ประสิทธิผลของโรงเรียน เช่นเดียวกับทรงยศ  แก้วมงคล (2556: 63-80) ที่งานวิจัยพบว่า ปัจจัยระดับผู้บริหาร 
พฤติกรรมการบริหารด้านการเป็นผู้น า การตัดสินใจ และการติดต่อสื่อสารมีอิทธิพลทางบวกต่อค่าเฉลี่ย
ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการรายโรงเรียน 
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ข้อเสนอแนะ 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้และการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 
 1.  ข้อเสนอแนะเพื่อน าไปใช้ 
 1.1  ผลการศึกษาระดับปัจจัยพบว่า ภาวะผู้น าดิจิทัลมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่ามีค่าใกล้เคียงกัน ประเด็นที่มีค่าต่ าสุด คือ 1) ผู้บริหารส่งเสริมให้มีการจัดห้องเรียนเสมือนจริง (virtual 
classroom) 2) ผู้บริหารจัดหาโปรแกรมส าเร็จรูปที่มีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรให้บุคลากรได้ใช้ในการเรียนการสอน 
และ 3) ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรใช้สมาร์ตโฟน (smart phone) ในการจัดการเรียนการสอน ตามล าดับ 
ดังนั้นเพ่ือให้เกิดประสิทธิผลในการการจัดการศึกษา ผู้บริหารจึงควรท าสิ่งต่อไปนี้ 1) จัดท าห้องเรียนเสมือนจริง 
(virtual classroom) ให้ครูและนักเรียนได้ใช้ 2) จัดหาโปรแกรมส าเร็จรูปที่มีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรให้ครู 
เพ่ือการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และ 3) สนับสนุนการจัดการเรียนโดยใช้สมาร์ตโฟน เช่นการใช้ 
Google Classroom 
 1.2  ผลการวิเคราะห์โมเดลเชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลโรงเรียนเอกชนในยุค
ดิจิทัลพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงกับประสิทธิผลโรงเรียนเอกชน มี 3 ปัจจัย คือ 1) ภาวะผู้น ายุคดิจิทัล 
ผู้บริหารต้องมีวิสัยทัศน์ในการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ สนับสนุนให้ครูและนักเรียนใช้เทคโนโลยี
ในการจัดการเรียนการสอน ต้องเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง คือพร้อมเสมอในการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น 
ในองค์การ และที่ส าคัญคือ ท าอย่างไรให้เกิดการสร้างนวัตกรรมในองค์การอย่างหลากหลาย ดังนั้นนอกจาก
จะต้องมีภาวะผู้น าดิจิทัลดังกล่าวแล้ว หากต้องการบริหารโรงเรียนเอกชนให้มีประสิทธิผล ผู้บริหารจ าเป็น
จะต้องน าทักษะด้านอ่ืน ๆ มาพัฒนาร่วมด้วยดังนี้ 1.1) เป็นผู้มีคุณธรรม 1.2) ใช้หลักนิติธรรมในการบริหารงาน 
1.3) มีความโปร่งใส 1.4) บริหารงานอย่างคุ้มค่า 1.5) มีความรับผิดชอบ และ 1.6) ใช้หลักการมีส่วนร่วม  
2) การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ผู้บริหารจะต้องสนับสนุนและส่งเสริมการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ดังนี้  
2.1) การใช้สื่อทางเทคโนโลยีอย่างหลากหลายในการสื่อสาร 2.2) การสื่อสารต้องเป็นการสื่อสารเชิงบวก และ 
2.3) การสื่อสารต้องท าอย่างสม่ าเสมอ อย่างชัดเจนเข้าใจง่าย ถูกต้องและครบถ้วน และ 3) การท างานเป็นทีม 
ผู้บริหารควรส่งเสริมให้เกิดระบบการท างานเป็นทีมในสถานศึกษา อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ 3.1) สถานศึกษา
ต้องงมีเป้าหมายของการท างาน 3.2) ต้องให้ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน 3.3) ให้การยอมรับ และ 3.4) ให้
เกียรติกันในการท างาน มีความเคารพในบทบาทหน้าที่ของผู้อ่ืน  นอกจากนี้การท างานเป็นทีมจะประสบ
ความส าเร็จ และท าให้เกิดประสิทธิผลต่อโรงเรียน ต้องประกอบไปด้วยภาวะผู้น าดิจิทัล และการบริหารตาม
หลักธรรมาภิบาลด้วย  

2.  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพในด้านภาวะผู้น าดิจิทัล การสื่อสาร และการท างานเป็นทีม 

โดยท าการศึกษาวิจัยในแต่ละกรณีอย่างละเอียด เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลโรงเรียนเอกชนในยุคดิจิทัล 
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2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับห้องเรียนเสมือนจริง (virtual classroom) ว่ามีลักษณะอย่างไร
มีความคุ้มค่าเพียงใด และสามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านการจัดการศึกษาได้มากน้อยเพียงใด เพ่ือให้
เหมาะกับการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัล คือผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ และทุกเวลา 

2.3 ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณเกี่ยวกับปัจจัยด้านอ่ืน ๆ ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลโรงเรียน
เอกชนในยุคดิจิทัล เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์และความแข็งแกร่งในชีวิตก่อน

และหลังการเข้าร่วมโปรแกรมการแนะแนว และเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์และความแข็งแกร่งในชีวิต
ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จ านวน 30 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 15 คน และกลุ่มควบคุม 15 คน ซึ่งได้มา
โดยการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยโปรแกรมการแนะแนว แบบวัดความฉลาด 
ทางอารมณ์ และแบบวัดความแข็งแกร่งในชีวิต สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และการทดสอบที ผลการวิจัยพบว่า 
 นักศึกษาที่เข้าร่วมโปรแกรมการแนะแนวมีความฉลาดทางอารมณ์และความแข็งแกร่งในชีวิตหลัง  
การเข้าร่วมโปรแกรมสูงกว่าก่อนการเข้าร่วมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีความฉลาดทาง
อารมณ์และความแข็งแกร่งในชีวิตของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 

ค าส าคัญ:  โปรแกรมการแนะแนว, ความฉลาดทางอารมณ์, ความแข็งแกร่งในชีวิต 
 

ABSTRACT 
The purposes of this research were to: compare the emotional intelligence and 

resilience before and after participating in a guidance program; and compare the emotional 
intelligence and resilience of the experimental and control group. The research sample was 
30 undergraduate students in education studying at Nakhon Pathom Rajabhat University, 
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derived by simple random sampling. The sample was divided into 2 groups: 15 participants in 
experimental and control groups. The research instruments included a guidance program, an 
emotional intelligence test, and a resilience test. The statistics used in the research were 
mean, standard deviation, and the t–test. The results of the study were as follows: 

The students’ emotional intelligence and resilience after participating in the guidance 
program was higher than that of before with statistical significance at .05. Additionally, the 
emotional intelligence and resilience of the experimental group was higher than that of the 
control group with statistical significance at .05. 
 

Keywords:  guidance program, emotional intelligence, resilience  

 

บทน า  
 ปัญหาการด าเนินชีวิตเกี่ยวกับการเรียน การท างาน เศรษฐกิจ การเมือง ค่านิยม และวัฒนธรรม
เกิดขึ้นอย่างผสานสัมพันธ์และเป็นวงกว้างในสังคม เพราะสภาพสังคมปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ในทุกด้านท าให้ชีวิตขาดดุลยภาพเป็นสาเหตุให้เกิดความเครียดเมื่อความเครียดมีระดับที่มากจนเกินไปย่อม
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของบุคคล องค์การอนามัยโลกคาดการณ์ว่าประชากรโลกสามในสี่
ของประชากรทั้งหมดจะมีความเครียด ปัญหาด้านสุขภาพจิต และมีอัตราการฆ่าตัวตายสูงขึ้น ปี 2562 
ประเทศไทยมีอัตราการฆ่าตัวตายสูงเป็นอันดับที่ 32 ของโลก ข้อมูลของกรมสุขภาพจิต พบว่าสาเหตุหลักของ
การเสียชีวิตของวัยรุ่นคือการฆ่าตัวตาย โดยปี 2561 กลุ่มเยาวชนอายุ 20-24 ปี มีอัตราการฆ่าตัวตายที่ 4.94 
ต่อประชากรแสนคน ในปี 2562 เพ่ิมขึ้นเป็น 5.33 ต่อประชากรแสนคน และข้อมูลดังกล่าวสอดคล้องกับ 
การให้บริการสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ที่พบว่า กลุ่มเยาวชนโทรเข้ามาปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตมากขึ้น  
คิดเป็นร้อยละ 14.6 และเป็นกลุ่มเยาวชนอายุ 20-25 ปี 14,173 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 20.1 โดย 5 อันดับ
ปัญหาที่พบมากที่สุดในกลุ่มเยาวชน คือ ปัญหาความเครียดหรือวิตกกังวล ปัญหาทางจิตเวช ปัญหาความรัก 
ปัญหาซึมเศร้า และปัญหาครอบครัว ความเครียดและสุขภาพจิตจึงเป็นปัญหาส าคัญและจ าเป็นเร่งด่วนต่อ 
การแก้ไขและป้องกัน (BLTBangkok, 2562: 1 และกรมสุขภาพจิต, 2563: 1)   
 ปัญหาความเครียดและสุขภาพจิตเป็นปัญหาทีทุ่กคนตระหนักถึงความส าคัญ แต่ประเด็นที่จุดประกาย
ความสนใจเกิดขึ้นเมื่อ Gibb (1995: 24-31) เขียนบทความชื่อ “The EQ Factor” ลงในนิตยสารไทม์ เมื่อปี 1995 
โดยน าเสนอว่าความสามารถทางสติปัญญาเพียงสิ่งเดียวไม่สามารถท าให้มนุษย์ประสบความส าเร็จ 
ในการด าเนินชีวิตได้ แต่ต้องอาศัยความฉลาดทางอารมณ์ในการด าเนินชีวิต ปัจจุบันทุกคนรู้จักและยอมรับว่า
ความฉลาดทางอารมณ์คือคุณลักษณะทางจิตวิทยาที่ส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของทุกคน ประเด็นส าคัญคือ
บุคคลที่ขาดความฉลาดทางอารมณ์จะท าให้เกิดความเครียด ความวิตกกังวล และไม่มีความสุขในการด าเนิน
ชีวิตในสังคม ตรงกันข้ามหากบุคคลมีความฉลาดทางอารมณ์สูงจะเป็นบุคคลที่เข้าใจตนเอง รู้จักใช้ชีวิตอย่าง
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เหมาะสม ปรับตัวเข้ากับสังคมได้ และด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข ทุกภาคส่วนจึงมุ่งเน้นการพัฒนาความฉลาด
ทางอารมณ์ (เจษฎา  บุญมาโฮม, ขวัญเรือน  อัศดรศักดิ์ และลัดดาวัลย์  พุทธรักษา, 2544: 2)   
 ปัจจุบันนอกจากการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์แล้วยังมีคุณลักษณะทางจิตวิทยาอ่ืน ๆ เช่น  
ความฉลาดทางสังคม ความฉลาดทางวัฒนธรรม การเผชิญปัญหา และการมองโลกในแง่ดีที่นักการศึกษานิยม
พัฒนาให้เกิดขึ้นกับเยาวชนเพราะคุณลักษณะเหล่านี้มีความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต แต่คุณลักษณะ
ส าคัญประการหนึ่งที่ได้รับความสนใจตั้งแต่ปี 2553 คือ ความแข็งแกร่งในชีวิต เพราะคุณลักษณะดังกล่าว 
เป็นความสามารถของบุคคลในการยืนหยัด อดทนอย่างมีสติ รู้เท่าทันตนเอง และปัญหาท่ามกลางเหตุการณ์ที่
ท าให้เกิดความยุ่งยากใจหรือความเครียดในชีวิต และสามารถฟ้ืนตัวได้ในเวลารวดเร็วท าให้เข้าใจชีวิตมากขึ้น 
บุคคลที่มีความแข็งแกร่งในชีวิตจะด าเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคและจัดการ
ความเครียดได้ ทั้งนี้มีผลการวิจัยพบว่า ความแข็งแกร่งในชีวิตมีความสัมพันธ์ทางบวกกับรู้จักตนเอง การจูงใจ
ตนเอง สัมพันธภาพ การจัดการอารมณ์ และการปรับตัว ซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้เป็นองค์ประกอบส าคัญของ
ความฉลาดทางอารมณ ์(ลัดดา  แสนสีหา และคณะ, 2561: 191-192) 
 การศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตประกอบด้วยการเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ มี 
ความเกี่ยวข้องกับชีวิตของมนุษย์ จ าเป็นต้องมีความเข้มงวด จริงจัง ต้องได้รับฝึกฝนจนเกิดความมั่นใจเพ่ือ
สามารถให้การจัดการเรียนรู้และดูแลผู้ เรียนได้จริง  ใช้ความระมัดระวังเพ่ือไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดขณะ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ปรับตัวเข้ากับวิทยาการและนวัตกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอน
และพฤติกรรมของนักเรียน นอกจากนี้ยังต้องปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ดังนั้นนักศึกษาหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิตจึงอาจเกิดความเครียด กังวล กดดัน ขาดความเชื่อมั่น และรับรู้คุณค่าในตนเองต่ า นักศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตจึงเป็นกลุ่มบุคคลที่ควรได้รับการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และความแข็งแกร่ง
ในชีวิตเพราะอยู่ในช่วงวัยรุ่นที่ต้องเผชิญกับปัญหาอุปสรรคเหมือนกับบุคคลทั่วไปและต้องเตรียมความพร้อม
การประกอบวิชาชีพครูทีต่้องเก่ียวข้องกับนักเรียนในบริบทการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและประกอบวิชาชีพ
ครูในอนาคตด้วย 
 โปรแกรมการแนะแนวเป็นเครื่องมือพัฒนาบุคคลที่มีลักษณะการบูรณาการองค์ความรู้และ
ประสบการณ์ผ่านกระบวนการจิตวิทยาและการแนะแนวกลุ่ม  ซึ่งมีความส าคัญต่อการพัฒนามนุษย์ใน 
ยุคปัจจุบัน เพราะโปรแกรมการแนะแนวหรือกิจกรรมแนะแนวกลุ่มนั้น มีหลายลักษณะ เช่น กิจกรรมกลุ่ม  
การปรึกษาเชิงจิตวิทยา กลุ่มพัฒนาตน แต่มีวัตถุประสงค์ส าคัญคือ  การเสริมสร้างความรู้สึกที่ดี ตระหนักรู้
คุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน พัฒนาความรู้และทักษะต่าง ๆ เพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางสร้างสรรค์ (สมร  
ทองด ีและปราณี  รามสูต, 2555: 16) นั่นคือโปรแกรมการแนะแนวสามารถพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และ
ความแข็งแกร่งในชีวิตของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตได้ สอดคล้องกับผลการวิจัยของศิริภิญญา  
ตระกูลรัมย์ (2554: 25-30) ฐิราวัลย์  เส็งพานิช (2560: 64-71) และจิตตินันท์  บุญสถิรกุล (2561: 128)  
ที่พบว่าโปรแกรมการแนะแนวสามารถพัฒนาคุณลักษณะที่เป็นองค์ประกอบย่อยของความฉลาดทางอารมณ์



วารสารสังคมศาสตร์วิจัย   ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 1 (มกราคม-มิถุนายน 2563)                                            79 
   

และความแข็งแกร่งในชีวิต เช่น การเห็นคุณค่าในตนเอง แรงจูงใจ ความคิดเชิงบวก และความสามารถ  
ในการฟันฝ่าอุปสรรคของนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 จากแนวคิดข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และความแข็งแกร่งในชีวิต
ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมด้วยโปรแกรมการแนะแนว เพ่ือเป็น 
การแก้ปัญหาและพัฒนาเยาวชนต่อไป 
 

วัตถุประสงค ์
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของโปรแกรมการแนะแนวที่มีต่อความฉลาดทางอารมณ์

และความแข็งแกร่งในชีวิตของนักศึกษาครุศาสตร์บัณฑิตโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะดังนี้ 
1.  เปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์และความแข็งแกร่งในชีวิตของนักศึกษาก่อนและหลังการเข้า

ร่วมโปรแกรมการแนะแนว  
2.  เปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์และความแข็งแกร่งในชีวิตของนักศึกษาระหว่างกลุ่มทดลอง

และกลุ่มควบคุม 
 

สมมติฐานการวิจัย 
1.  ความฉลาดทางอารมณ์และความแข็งแกร่งในชีวิตของนักศึกษาหลังการเข้าร่วมโปรแกรมการแนะแนว

สูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรม  
2.  ความฉลาดทางอารมณ์และความแข็งแกร่งในชีวิตของนักศึกษากลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 โปรแกรมการแนะแนว หมายถึง ชุดกิจกรรมแนะแนวกลุ่มเชิงบูรณาการองค์ความรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
เพ่ือพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และความแข็งแกร่งในชีวิตของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยอาศัยหลักการและองค์ประกอบของการแนะแนวกลุ่มเพ่ือให้ผู้รับ 
การทดลองได้รับข้อสนเทศ เรียนรู้  ฝึกปฏิบัติ จากเทคนิคต่าง ๆ ของการแนะแนวกลุ่ม ประกอบด้วยแผนการ
จัดกิจกรรมแนะแนวและสื่อการเรียนรู้ จ านวน 12 หน่วยกิจกรรม คือ 1) ปฐมนิเทศ 2) ธรรมชาติของมนุษย์  
3) ส ารวจตัวตนของฉัน 4) แล้วเราคือใคร 5) อารมณ์กับการด าเนินชีวิต 6) การบริหารจัดการอารมณ์และ
ความรู้สึก 7) มนุษย์ย่อมมีปัญหา 8) คุณค่าของชีวิต 9) เรื่องเล่าและก าลังใจ 10) เธอหมุนรอบฉันฉันหมุนรอบเธอ 
11) ฉันมีความสุขเล็ก ๆ และ 12) ปัจฉิมนิเทศและสัญญาใจ  

ความฉลาดทางอารมณ์ หมายถึง การรู้จักเข้าใจความรู้สึก ความคิด อารมณ์ของตนเองและผู้อ่ืน 
สามารถเผชิญ จัดการ และใช้ประโยชน์จากอารมณ์ความรู้สึกต่าง ๆ ของตนเอง สามารถควบคุมตนเอง อดทน
อดกลั้นรอคอยต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ได้  มีทักษะการปฏิบัติตนที่ดี  สามารถโน้มน้าวจิตใจผู้ อ่ืน แสดง
พฤติกรรมได้เหมาะสมถูกกาลเทศะอย่างไม่คับข้องใจ ทั้งสร้างเสริมก าลังใจและแรงจูงใจตนเองได้ ท าให้เกิดสิ่ง
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ที่ดีงามแก่ตนเอง เพ่ือให้สามารถด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข แบ่งออกเป็น 5 องค์ประกอบ 
คือ 1) การตระหนักรู้ตนเอง  2) การจัดการอารมณ์ตนเอง 3) การจูงใจตนเอง 4) การสร้างสัมพันธภาพ และ 
5) การโน้มน้าวจิตใจผู้อ่ืน ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้จะด าเนินการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ในภาพรวมไม่ได้แยก
รายองค์ประกอบย่อยและคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ได้มาจากการวัดโดยแบบความฉลาดทางอารมณ์ของ
เจษฎา  บุญมาโฮม, ขวัญเรือน  อัศดรศักดิ์ และลัดดาวัลย์  พุทธรักษา (2544) ที่ผู้วิจัยได้ตรวจสอบคุณภาพ
เครือ่งมือแล้ว 

ความแข็งแกร่งในชีวิต หมายถึง การที่บุคคลมีศักยภาพที่จะยืนหยัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมที่
จะฟ้ืนตัวและน าตนเองให้พ้นจากผลกระทบจากสภาวการณ์ไม่สุขสบายใจ  ที่ก่อให้เกิดความเครียดในชีวิตได้
อย่างรวดเร็วท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ส่งผลให้บุคคลเติบโตและเข้าใจชีวิตมากขึ้น แบ่งออกเป็น  
3 องค์ประกอบ คือ 1) ฉันมี (I Have) เป็นแหล่งสนับสนุนภายนอกที่ท าให้เกิดความแข็งแกร่งในชีวิต 2) ฉัน
เป็นคนที่ (I am) เป็นความเข้มแข็งภายในของบุคคล และ 3) ฉันสามารถที่จะ (I can) เป็นปัจจัยด้านทักษะ
การจัดการกับปัญหาและสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้จะด าเนินการพัฒนาความแข็งแกร่งใน
ชีวิตในภาพรวมไม่ได้แยกรายองค์ประกอบย่อยและคะแนนความแข็งแกร่งในชีวิตได้มาจากการวัดโดยแบบ
ความแข็งแกร่งในชีวิตของพัชรินทร์  นินทจันทร์ และคณะ (2553) ที่ผู้วิจัยได้ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือแล้ว 

นักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต หมายถึง นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ที่มีคะแนนความฉลาดทางอารมณ์และความแข็งแกร่งในชีวิตทั้ง 2 อย่าง ต่ ากว่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 40 ลงมา 
จ านวน 64 คน ซึ่งได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาจิตวิทยาการแนะแนวและการให้การปรึกษาในภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2562   
 นักศึกษากลุ่มทดลอง หมายถึง กลุ่มของนักศึกษา จ านวน 15 คน ที่มีคะแนนความฉลาดทางอารมณ์
และความแข็งแกร่งในชีวิตต่ ากว่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 40 ลงมา ที่ผู้วิจัยด าเนินการจัดกระท าตามระเบียบวิธีการ
วิจัยให้เรียนรู้ด้วยโปรแกรมการแนะแนวที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยด าเนินการทดลองนอกเวลาเรียนลักษณะ 
การเสริมประสบการณเ์พ่ือแก้ไขปัญหาตามขอบข่ายของการแนะแนวด้านการแก้ไขปัญหา 
 นักศึกษากลุ่มควบคุม หมายถึง กลุ่มของนักศึกษา จ านวน 15 คน ที่มีคะแนนความฉลาดทางอารมณ์
และความแข็งแกร่งในชีวิตต่ ากว่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 40 ลงมา ที่ผู้วิจัยด าเนินการจัดกระท าตามระเบียบวิธี 
การวิจัยให้เรียนรู้โดยไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรมการแนะแนวที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น   
 

วิธีด าเนินการ 
 การวิจัยเรื่อง ผลของโปรแกรมการแนะแนวที่มีต่อความฉลาดทางอารมณ์และความแข็งแกร่งในชีวิตของ
นักศึกษาครุศาสตรบัณฑิตนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองมีรายละเอียดขอบเขตของการวิจัยดังนี้ 
 แบบแผนการทดลอง 
 การวิจัยด าเนินการวิจัยด้วยแบบแผนการวิจัยการทดลองที่มีกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมด าเนินการ
วัดตัวแปรตามก่อนและหลังการทดลอง (pretest-posttest control group design) 
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 ประชากร  
ประชากร คือ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จ านวน 64 คน  

ที่ลงทะเบียนรายวิชาจิตวิทยาการแนะแนวและการให้การปรึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  
โดยนักศึกษาต้องมีคะแนนความฉลาดทางอารมณ์และความแข็งแกร่งในชีวิตทั้ง 2 อย่าง ต่ ากว่าเปอร์เซ็นต์ไทล์
ที่ 40 ลงมา  
 กลุ่มตัวอย่าง  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
ที่ลงทะเบียนรายวิชาจิตวิทยาการแนะแนวและการให้การปรึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 และต้อง
มีคะแนนความฉลาดทางอารมณ์และความแข็งแกร่งในชีวิตต่ ากว่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 40 ลงมา ได้มาโดยวิธีการ
สุ่มอย่างง่ายด้วยการจับสลากและสอบถามความสมัครใจได้นักศึกษา จ านวน 30 คน หลังจากนั้นแบ่งเป็น  
2 กลุ่มเท่ากันโดยการสุ่มแบบ Randomly Assigned เป็นกลุ่มทดลอง จ านวน 15 คน (ชาย 6 คน หญิง 9 คน) 
เข้าร่วมโปรแกรมการแนะแนวตามวันเวลาที่ก าหนด และกลุ่มควบคุม จ านวน 15 คน (ชาย 8 หญิง 7 คน) 
ไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรมการแนะแนว 

และเพ่ือให้แน่ใจว่านักศึกษาทั้ง 2 กลุ่มมีคุณสมบัติและความเท่าเทียมเหมาะสมที่จะจัดกระท าเป็น
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจึงได้ทดสอบความฉลาดทางอารมณ์และความแข็งแกร่งในชีวิตของ
นักศึกษาทั้ง 2 กลุ่ม ก่อนการทดลองด้วย t-test แบบ Independent น าเสนอได้ดังตารางที่ 1  

 
ตารางท่ี 1  การเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์และความแข็งแกร่งในชีวิตของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างก่อน

การทดลองด้วยสถิติทดสอบที (independent t-test) 
 

ตัวแปร กลุ่มตัวอย่าง n x  S t 

ความฉลาดทางอารมณ์ 
กลุ่มทดลอง 15 109.26 2.37 

.14 
กลุ่มควบคุม 15 110.26 2.71 

ความแข็งแกร่งในชีวิต 
กลุ่มทดลอง 15 95.26 3.59 

.33 
กลุ่มควบคุม 15 94.73 3.17 

 
 ตัวแปร 
 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 
  ตัวแปรต้น    โปรแกรมการแนะแนว 
 ตัวแปรตาม  1) ความฉลาดทางอารมณ ์และ 2) ความแข็งแกร่งในชีวิต 
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 ระยะเวลาในการทดลอง 
 การวิจัยครั้งนี้ด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงเดือน
กันยายน 2562 โดยด าเนินการทดลองวันอังคารและพฤหัสบดี เวลา 16.00–17.00 น. รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 
12 ครั้ง เป็นเวลา 6 สัปดาห์ 
 

เครื่องมือและการพัฒนาเครื่องมือการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 

 1.  โปรแกรมการแนะแนว เป็นเครื่องมือทางจิตวิทยาที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพ่ือพัฒนาความฉลาด 
ทางอารมณ์และความแข็งแกร่งชีวิตส าหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ประกอบด้วยแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวและสื่อการเรียนรู้ จ านวน 12 หน่วยกิจกรรม คือ 1) ปฐมนิเทศ  
2) ธรรมชาติของมนุษย์ 3) ส ารวจตัวตนของฉัน 4) แล้วเราคือใคร 5) อารมณ์กับการด าเนินชีวิต 6) การบริหาร
จัดการอารมณ์และความรู้สึก 7) มนุษย์ย่อมมีปัญหา 8) คุณค่าของชีวิต 9) เรื่องเล่าและก าลังใจ 10) เธอ
หมุนรอบฉันฉันหมุนรอบเธอ 11) ฉันมีความสุขเล็ก ๆ และ 12) ปัจฉิมนิเทศและสัญญาใจ ใช้จัดกิจกรรม 
หน่วยละ 1 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 12 ชั่วโมง องค์ประกอบของแผนการจัดกิจกรรมประกอบด้วยความคิดรวบยอด 
เนื้อหา วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ขั้นตอนกิจกรรม (ขั้นน า ขั้นด าเนินการ ขั้นสรุป) สื่อประกอบกิจกรรม และ
การประเมินผล ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือดังกล่าวด้วยการให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดกิจกรรมแนะแนว
พิจารณาความตรงตามเนื้อหาและความสอดคล้องของกิจกรรมด้วยแบบประเมินโปรแกรมการแนะแนวที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้น มีลักษณะประมาณค่า 4 ระดับ คือ ไม่ผ่าน ต้องปรับปรุง ผ่าน และดี โดยมีการให้คะแนน 0 1 2 และ 3 
ตามล าดับ เป็นรายโปรแกรมย่อยทั้ง 12 กิจกรรม พบว่า ผลการประเมินอยู่ระหว่าง 2.20–2.60 จากนั้น
ปรับปรุงแล้วทดลองใช้ 1 วงรอบ  
 2.  แบบวัดความฉลาดทางอารมณ์ เป็นแบบวัดความฉลาดทางอารมณ์ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลายและนิสิตนักศึกษา สร้างขึ้นโดยเจษฎา  บุญมาโฮม, ขวัญเรือน  อัศดรศักดิ์ และลัดดาวัลย์  พุทธรักษา 
(2544) เป็นแบบวัดที่ให้รายงานตนเองมีลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับ คือ ไม่จริง จริงบางครั้ง 
ค่อนข้างจริง และจริงมากโดยมีการให้คะแนน 1 2 3 และ 4 ตามล าดับ จ านวน 53 ข้อ ประกอบด้วย  
5 องค์ประกอบ คือ 1) การตระหนักรู้ตนเอง (ข้อ 1-11) 2) การจัดการอารมณ์ตนเอง (ข้อ 12–22) 3) การจูงใจ
ตนเอง (ข้อ 23–32) 4) การสร้างสัมพันธภาพ (ข้อ 33-43) และ 5) การโน้มน้าวจิตใจผู้ อ่ืน (ข้อ 44-53) 
ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 7 ท่าน และตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างมีค่า
น้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .71-.84 มีค่าความเชื่อมั่น .93  
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้น าแบบวัดฉบับดังกล่าวมาปรับข้อค าถามให้เหมาะสมกับบริบทของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม แล้วให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหามีค่า IOC อยู่
ระหว่าง .80–1.00 จากนั้นให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาจิตวิทยาส าหรับครู จ านวน 120 คน ตอบแล้ว
วิเคราะห์ความเชื่อม่ันของแบบวัดด้วยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟ่า Cronbach เท่ากับ .89  
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 3.  แบบวัดความแข็งแกร่งในชีวิต สร้างขึ้นโดยพัชรินทร์  นินทจันทร์ และคณะ (2553) เป็นแบบวัด
ที่ให้รายงานตนเอง มีลักษณะมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือไม่ เห็นด้วยอย่างยิ่ง ไม่เห็นด้วย เฉย ๆ  
เห็นด้วย และเห็นด้วยอย่างยิ่ง โดยมีการให้คะแนน 1 2 3 4 และ 5 ตามล าดับ จ านวน 28 ข้อ ประกอบด้วย  
3 องค์ประกอบ คือ 1) ฉันมี (I Have) เป็นแหล่งสนับสนุนภายนอกที่ท าให้เกิดความแข็งแกร่งในชีวิต คือ ข้อที่ 1, 
3, 5, 7, 11, 18, 23, 24 และ 28 2) ฉันเป็นคนที่ (I am) เป็นความเข้มแข็งภายในของบุคคล คือข้อที่ 2, 9, 
12, 13, 16, 17, 19, 21, 25 และ 27 และ 3) ฉันสามารถที่จะ (I can) เป็นปัจจัยด้านทักษะการจัดการกับ
ปัญหาและสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ข้อที่ 4, 6, 8, 10, 14, 15, 20, 22 และ 26 ตรวจสอบความตรงเชิง
โครงสร้างมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .964-.967 และมีค่าความเชื่อม่ัน .89 

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้น าแบบวัดฉบับดังกล่าวมาปรับข้อค าถามให้เหมาะสมกับบริบทของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม แล้วให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหามีค่า IOC  
อยู่ระหว่าง .80–1.00 จากนั้นให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาจิตวิทยาส าหรับครู จ านวน 120 คน ตอบแล้ว
วิเคราะห์ความเชื่อมั่นของแบบวัดด้วยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของ Cronbach เท่ากับ .83 
 
 การรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการด าเนินการดังนี้  
 1.  ผู้วิจัยด าเนินการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยให้นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครปฐม ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาจิตวิทยาการแนะแนวและการให้การปรึกษาในภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2562 จ านวน 18 หมู่เรียน รวมทั้งสิ้น 466 คน วัดความฉลาดทางอารมณ์และความแข็งแกร่ง 
ในชีวิตด้วยแบบวัดความฉลาดทางอารมณ์และความแข็งแกร่งในชีวิตที่ผู้วิจัยด าเนินการหาคุณภาพเครื่องมือแล้ว 
พบว่า 
 1.1  ความฉลาดทางอารมณ์และความแข็งแกร่งในชีวิตมีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิต ิเพ่ือเป็นข้อมูลการสร้างและพัฒนาโปรแกรมการแนะแนว 
 1.2  มีนักศึกษาจ านวน 64 คน ที่มีคะแนนความฉลาดทางอารมณ์และความแข็งแกร่งในชีวิตทั้ง  
2 อย่าง ต่ ากว่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 40 ลงมา  
 2.  ด าเนินการจัดท ากระท ากลุ่มตัวอย่างเพ่ือเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พร้อมตรวจสอบ 
การแจกแจงข้อมูลของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมก่อนด าเนินการทดลองเพ่ือตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้น 
การใช้สถิติด้วยสถิติทดสอบ Kolmogorov-Smirnov Test พบว่า ข้อมูลมีการแจกแจงแบบโค้งปกติผู้วิจัยจึงใช้
สถิติทดสอบทีวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.  ด าเนินการให้นักศึกษากลุ่มทดลองเข้าร่วมโปรแกรมการแนะแนว ส่วนกลุ่มควบคุมให้เรียนรู้ศึกษา
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ์และความแข็งแกร่งในชีวิตด้วยตนเอง จากนั้นด าเนินการทดสอบหลัง
การทดลอง 
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 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบที โดยทดสอบ
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ด้วย t-test แบบ Dependent และทดสอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ด้วย t-test แบบ 
Independent  
 

ผลการวิจัย 
1.  การเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์และความแข็งแกร่งในชีวิตของนักศึกษากลุ่มทดลองก่อน

และหลังการทดลอง  
 
ตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษากลุ่มทดลองก่อนและหลังการทดลองด้วยสถิติ

ทดสอบท ี(dependent t-test) 
  

การทดลอง n x  S d  S d  t 

ก่อนการทดลอง 15 109.26 2.37 
62.07 1.72 35.97* 

หลังการทดลอง 15 171.33 6.30 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษากลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความฉลาดทางอารมณ์ก่อนการเข้าร่วม
โปรแกรมการแนะแนว เท่ากับ 109.26 คะแนน และหลังการเข้าร่วม เท่ากับ 171.33 คะแนน เมื่อ
เปรียบเทียบด้วยสถิติทดสอบทีพบว่า นักศึกษากลุ่มทดลองมีความฉลาดทางอารมณ์สูงกว่าก่อนการเข้าร่วม
โปรแกรมการแนะแนวอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ .05 ดังผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตารางที่ 2 
 
ตารางท่ี 3 การเปรียบเทียบความแข็งแกร่งในชีวิตของนักศึกษากลุ่มทดลองก่อนและหลังการทดลองด้วยสถิติ

ทดสอบที (dependent t-test) 
 

การทดลอง n x  S d  S d  t 
ก่อนการทดลอง 15 95.26 3.59 

20.73 1.76 11.77* 
หลังการทดลอง 15 116.00 4.84 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษากลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความแข็งแกร่งในชีวิตก่อนการเข้าร่วมโปรแกรม
การแนะแนว เท่ากับ 95.26 คะแนน และหลังการเข้าร่วม เท่ากับ 116.00 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบด้วยสถิติ
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ทดสอบทีพบว่า นักศึกษากลุ่มทดลองมีความแข็งแกร่งในชีวิตสูงกว่าก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมการแนะแนว
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ .05 ดังผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตารางที่ 3 

2.  การเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์และความแข็งแกร่งในชีวิตของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างหลัง
การทดลอง  

 
ตารางท่ี 4  การเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์และความแข็งแกร่งในชีวิตของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง  

หลังการทดลองด้วยสถิติทดสอบที (Independent t-test) 
 

ตัวแปร กลุ่มตัวอย่าง n x  S t 

ความฉลาดทางอารมณ์ 
กลุ่มทดลอง 15 171.33 6.30 

8.08* 
กลุ่มควบคุม 15 155.33 4.35 

ความแข็งแกร่งในชีวิต 
กลุ่มทดลอง 15 116.00 4.84 

5.65* 
กลุ่มควบคุม 15 107.06 3.75 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

ผลการวิจัยพบว่า หลังการทดลองนักศึกษากลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความฉลาดทางอารมณ์ เท่ากับ 
171.33 คะแนน ส่วนความแข็งแกร่งในชีวิต เท่ากับ 116.00 คะแนน และกลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉลี่ย  
ความฉลาดทางอารมณ์ เท่ากับ 155.33 คะแนน ส่วนความแข็งแกร่งในชีวิต เท่ากับ 107.06 คะแนน  
เมื่อเปรียบเทียบด้วยสถิติทดสอบทีพบว่า หลังการทดลองนักศึกษากลุ่มทดลองมีความฉลาดทางอารมณ์และ
ความแข็งแกร่งในชีวิตสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ .05  ดังผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ในตารางที่ 4 
 

อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัย สามารถอภิปรายผลโดยน าเสนอตามสมมติฐานการวิจัยได้ดังนี้ 

1.  การเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์และความแข็งแกร่งในชีวิตก่อนและหลังการเข้าร่วม
โปรแกรมการแนะแนว พบว่า นักศึกษากลุ่มทดลองมีความฉลาดทางอารมณ์และความแข็งแกร่งในชีวิตสูงกว่า
ก่อนเข้าร่วมโปรแกรมการแนะแนวอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้เป็นไปตาม
สมมติฐานการวิจัยที่ก าหนดไว้   

ทั้งนี้ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าโปรแกรมการแนะแนวเป็นเครื่องมือที่มีลักษณะกระบวนการทาง
จิตวิทยาที่มีประสิทธิภาพสามารถพัฒนาการเรียนรู้และคุณลักษณ์ทางพฤติกรรมของบุคคลได้ เพราะโปรแกรม
การแนะแนวเป็นการจัดมวลประสบการณ์ให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้บนฐานความคิด อารมณ์ และความรู้สึก 
เพ่ือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรรมอย่างเป็นระบบ ดัง Ferbert, Grififth & Forrest (2005: 27-32) ได้เสนอว่า
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การจัดกิจกรรมแนะแนวเป็นการบูรณการมวลประสบการณ์ 2 ส่วนส าคัญ คือ จิตวิทยาแนะแนวและการให้
ค าปรึกษาร่วมกับการสอน ดังนั้นกิจกรรมแนะแนวจึงมีประสิทธิภาพสามารถเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้และ
พฤติกรรมของบุคคลได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับนิรนาท  แสนสา (2556 อ้างถึงใน เรียม  ศรีทอง, 2559: 10)  
ได้กล่าวว่ากิจกรรมแนะแนวมีความส าคัญต่อผู้เรียน  3 ประการ คือ 1) ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เข้าใจ
ตนเอง เห็นคุณค่าตนเอง รักและพึงพอใจในตนเอง รู้จักเป็นผู้ให้ผู้รับสามารถปรับตัวและสร้างสัมพันธภาพที่ดี
กับผู้อ่ืน 2) ป้องกันปัญหาต่าง ๆ ที่จะเกิดแก่ผู้เรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนที่มีความหลากหลายด้านเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม อาจก่อให้เกิดการถูกล่อลวง การใช้
แรงงานข้ามชาติ การละเมิดสิทธิส่วนบุคคล รวมทั้งการกระท าความรุนแรงต่าง ๆ ต่อบุคคล และ 3) ส่งเสริม
การจัดการปัญหาของผู้เรียน ทั้งด้านการศึกษา การประกอบอาชีพ และการพัฒนาส่วนตัว และแนวคิดของ
เจษฎา  บุญมาโฮม (2563: 136) ที่อธิบายว่ากิจกรรมแนะแนวสามารถเสริมสร้างความเข้าใจตนเองและ
สภาพแวดล้อมท าให้ปรับตัว วางแผนและจัดการชีวิต ด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งคุณลักษณะ
ดังกล่าวเป็นองค์ประกอบของความฉลาดทางอารมณ์และความแข็งแกร่งในชีวิต ดังนั้น โปรแกรมการแนะแนว
จึงช่วยพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และความแข็งแกร่งในชีวิตได ้

นอกจากนี้โปรแกรมการแนะแนวครั้งนี้พัฒนาขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ โดยด าเนินการสร้างและ
พัฒนาโปรแกรมการแนะแนว ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือดังกล่าวและทดลองใช้แล้วปรับปรุงแล้ว 1 วงรอบ 
จึงท าให้ความฉลาดทางอารมณ์และความแข็งแกร่งในชีวิตของนักศึกษากลุ่มทดลองสูงกว่าก่อนการเข้าร่วม 

ผลการวิจัยครั้งนี้จึงสอดคล้องกับการวิจัยของศิริภิญญา  ตระกูลรัมย์ (2554 : 25-30) ที่ใช้
โปรแกรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างแรงจูงใจภายในของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
จ านวน 43 คน เข้าร่วมโปรแกรม 10 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 2 ครั้ง พบว่า ภายหลังการเข้าร่วม
กิจกรรมแนะแนวนักศึกษามีแรงจูงใจภายในซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของความฉลาดทางอารมณ์และ 
ความแข็งแกร่งในชีวิตสูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สอดคล้องกับ
งานวิจัยของฐิราวัลย์  เส็งพานิช (2560: 64-71) ที่ได้ใช้กิจกรรมแนะแนวพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ชั้นปีที่ 1 จ านวน 20 คน เข้าร่วมโปรแกรม 6 ครั้ง ครั้งละ 1.5 ชั่วโมง 
สัปดาห์ละ 3 ครั้ง พบว่า ภายหลังการเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวนักศึกษามีการเห็นคุณค่าในตนเองซึ่งเป็น
องค์ประกอบหนึ่งของความฉลาดทางอารมณ์และความแข็งแกร่งในชีวิตสูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของจิตตินันท์  บุญสถิรกุล (2561: 128)  
ที่ศึกษาผลของการจัดกิจกรรมตามแนวจิตตปัญญาศึกษาต่อความมุ่งมั่นในการเรียนของนิสิตปริญญาตรี  
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ านวน 30 คน โดยเข้าร่วมโปรแกรม 14 ครั้ง ครั้งละ 1.5 ชั่วโมง 
สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง พบว่า ภายหลังการเข้าร่วมกิจกรรมตามแนวคิดจิตตปัญญาซึ่งเป็นกิจกรรมแนะแนว
ประเภทหนึ่งสามารถพัฒนานิสิตปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้มีความมุ่งมั่นใน
การเรียนสูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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2.  การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตัวแปรต้นด้วยการเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม ผลการวิจัย
พบว่า ภายหลังการทดลองนักศึกษากลุ่มทดลองมีความฉลาดทางอารมณ์และความแข็งแกร่งในชีวิตสูงกว่ากลุ่ม
ควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อ 2 ที่ก าหนดไว้ 
ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของพัชรินทร์  นินทจันทร์ (2555: 74-91) ที่ได้ศึกษาผลของโปรแกรม
การสร้างความแข็งแกร่งในชีวิตของนักศึกษาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต จ านวน 26 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 13 คน เข้าร่วมโปรแกรม 6 ครั้ง ครั้งละ 1.5 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ผลการวิจัย
พบว่ากลุ่มทดลองมีความแข็งแกร่งในชีวิตสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้อง
กับผลการวิจัยของวิภาพร  สร้อยแสง (2558: 39) ที่ใช้โปรแกรมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาพัฒนาความแข็งแกร่ง
ในชีวิตของนักศึกษาพยาบาล จ านวน 20 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 9 คน และกลุ่มควบคุม 11 คน เข้าร่วม
โปรแกรม 6 ครั้ง ครั้งละ 1.5 ชั่วโมง ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มทดลองมีความแข็งแกร่งในชีวิตสูงกว่ากลุ่มควบคุม
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับผลการวิจัยของชนกนาฏ ยิ่งอุปการและจิตตินันท์   
บุญสถิรกุล (2561: 83-84) ที่ศึกษาผลของกิจกรรมแนะแนวที่มีต่อการเพ่ิมความคิดเชิงบวกและความสามารถ
ฟันฝ่าอุปสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 24 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 
12 คน เข้าร่วมโปรแกรม 12 ครั้ง ครั้งละ 50 นาที สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มทดลองมีความคิด
เชิงบวกและความสามารถฟันฝ่าอุปสรรคซึ่งเป็นองค์ประกอบย่อยของความฉลาดทางอารมณ์และ 
ความแข็งแกร่งในชีวิตสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

อีกทั้งผลของการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องแนวคิดของนพวรรณ  คนึงชัยสกุล (2557: 45-46) ที่อธิบาย
ว่ากิจกรรมแนะแนวมีคุณค่าสามารถช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนรู้จักตนเองและผู้อ่ืน ยอมรับความหลากหลายของมนุษย์ 
สร้างแรงจูงใจในการด าเนินชีวิต เพราะลักษณะของกิจกรรมแนะแนวเน้นการมีส่วนร่วมและการไตร่ตรอง
ความคิดมากขึ้น เกิดความสนใจและกระตือรือร้นมากขึ้น ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ชีวิตของตนเองผ่านกิจกรรมต่าง ๆ 
ได้หลายแบบตามความถนัดและความสนใจท าให้ไม่เบื่อหน่ายจึงสามารถพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และ
ความแข็งแกร่งในชีวิตได้ดีกว่าวิธีการอ่ืน ๆ ผู้วิจัยอภิปรายสนับสนุนผลการวิจัยได้ว่า โปรแกรมการแนะแนว 
ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้สร้างและพัฒนาอย่างเป็นระบบ ลักษณะเนื้อหาและกิจกรรมของโปรแกรมการแนะแนว
ในครั้งนี้สอดคล้องกับธรรมชาติและพัฒนาการของผู้เรียนที่ต้องการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติ สามารถสร้าง
แรงจูงใจให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นที่จะเรียน ทั้งมีความสุขในการเรียน แนวคิดนี้สอดคล้องกับการสังเกต
พฤติกรรมของนักเรียนกลุ่มทดลองที่ผู้วิจัยพบว่า  ขณะเข้าร่วมโปรแกรมการแนะแนวนักศึกษาอย่างตั้งใจ  
มีบรรยากาศการเรียนรู้ที่สนุกสนานและเอ้ือต่อการเรียนรู้ นักศึกษาช่วยกันคิดหาค าตอบเนื้อหาในบทเรียน 
เปิดโอกาสให้ผู้ได้มีส่วนร่วมการปฏิบัติกิจกรรม ดังการเขียนรายงานการเรียนรู้ของนักศึกษาในกิจกรรมที่ 10 
เรื่องเธอหมุนรอบฉันฉันหมุนรอบเธอ ที่นักศึกษารายงานเป็นกิจกรรมที่สนุกได้เรียนชีวิตจากสิ่งที่ตนเองชอบคือ
บทเพลง ท าให้เข้าใจชีวิตของตนเองว่าเราจะไม่เปลี่ยนแปลงตนเองเพ่ือผู้อ่ืนจนเสียความเป็นตัวตนไปและเรา
จะไม่เปลี่ยนแปลงผู้อ่ืนให้เป็นตามที่เราคิด เราจะอยู่กับผู้อื่นด้วยความเข้าใจยอมรับอย่างที่เราเป็นและเขาเป็น 
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อีกทั้งต่อไปจะเรียนรู้ชีวิตตนเองและผู้อ่ืนผ่านสิ่งที่อยู่รอบตัว เช่น บทเพลง ละคร ภาพยนตร์ จากที่กล่าวมา 
จึงเป็นเหตุให้นักศึกษากลุ่มทดลองมีความฉลาดทางอารมณ์และความแข็งแกร่งในชีวิตสูงกว่ากลุ่มควบคุม 
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1.  จากการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาพบว่านักศึกษากลุ่มทดลองสามารถเรียนรู้กิจกรรมได้อย่าง

รวดเร็ว จึงควรน าเทคนิคที่มีความหลากหลาย ทั้งทางด้านความคิด อารมณ์ และพฤติกรรมมาผสมผสานกัน 
เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนพฤติกรรมได้ดีขึ้น  

2.  ควรตรวจสอบประสบการณ์การเรียนรู้และประสบการณ์ชีวิตของนักศึกษากลุ่มทดลอง เพราะ
เนื้อหาบางกิจกรรมอาจกระทบกับความคิดและความรู้สึก ท าให้เกิดเจตคติเชิงลบต่อการเข้าร่วมกิจกรรมได้ 

3.  นักศึกษากลุ่มทดลองมีความคิดเห็นเพ่ิมเติมว่าควรเพ่ิมช่วงเวลาการจัดกิจกรรมเรื่องที่ 6 การบริหาร
จัดการอารมณ์และความรู้สึก เพราะต้องการฝึกหัดให้มากกว่าขึ้น ดังนั้น การน าผลการวิจัยไปใช้จึงควรเพ่ิมเติม
เนื้อหา กิจกรรม และช่วงเวลาของการบริหารจัดการอารมณ์และความรู้สึกเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1.  ควรมีการติดตามผลภายหลังการเข้าร่วมโปรแกรมการแนะแนวเพ่ือตรวจสอบความคงทน 

(retention) ว่านักศึกษามีความฉลาดทางอารมณ์และความแข็งแกร่งในชีวิตเปลี่ยนแปลงหรือไม่ภายหลัง
ระยะเวลา 3 เดือนหรือ 6 เดือน 

2.  การวิจัยครั้งนี้พบว่าความฉลาดทางอารมณ์มีความสัมพันธ์กับความแข็งแกร่งในชีวิต ดังนั้นจึงควร
ศึกษาปัจจัยหรือสาเหตุที่ส่งผลต่อความฉลาดทางอารมณ์และความแข็งแกร่งในชีวิต เพ่ือใช้ข้อมูลปรับปรุง
โปรแกรมการแนะแนวให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน  

3.  ควรน าโปรแกรมการแนะแนวที่สร้างขึ้นในครั้งนี้ไปเปลี่ยนรูปแบบเป็นสื่อออนไลน์แล้วศึกษา
ประสิทธิภาพของโปรแกรมการแนะแนว 

 

สรุป 
โปรแกรมการแนะแนวที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสามารถพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และ 

ความแข็งแกร่งในชีวิตของนักศึกษาไดอ้ย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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การเปรียบเทียบทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ระหว่างกลุ่มที่จดัการเรียนการสอนตามแนว 

ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตแ์ละกลุม่ที่จัดการเรียนการสอนแบบปกติ 
 

THE COMPARISON OF ENGLISH LISTENING AND SPEAKING SKILLS OF 
MATTHAYOMSUKSA 4 STUDENTS AT SAMUTSAKHON WITTAYALAI 

SCHOOL BETWEEN USING CONSTRUCTIVIST THEORY AND  
USUAL INSTRUCTION 

 

ธงชยั  เช้ือนิล / THONGCHAI  CHUANIN 1  
ศุภานัน  สิทธิเลิศ / SUPANAN  SITTILERD 2 

 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยระหว่างกลุ่มที่จัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎี  
คอนสตรัคติวิสต์และกลุ่มที่จัดการเรียนการสอนแบบปกติและเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนกลุ่มที่ได้รับ
การเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ทั้งหมด 2 ห้องเรียน จ านวน 90 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ และแบบปกติ แบบทดสอบวัด
ทักษะการฟังภาษาอังกฤษ แบบประเมินทักษะการพูดภาษาอังกฤษ และแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อ
การเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และการทดสอบที ผลวิจัยพบว่า 1) ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษหลังได้รับการจัดการเรียนการสอน
ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์สูงกว่าการเรียนการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ . 05  
2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 

ค าส าคัญ: ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ, ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์, การเรียนการสอนแบบปกติ 
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ABSTRACT 

The aim of this study was to compare English listening and speaking skills of 
Mathayomsuksa 4 students at Samutsakhon Wittayalai School between using constructivist 
theory and usual instruction; and to study the satisfaction of students taught by constructivist 
theory. The sample was 2 classes of Mathayomsuksa 4 students studying in the second 
semester of academic year 2018, totaling 90 students. They were selected by cluster random 
sampling. The research instruments were lesson plans based on constructivist theory and 
usual instruction, an achievement test of English listening, an assessment form of English 
speaking skill, and a satisfaction questionnaire about teaching by constructivist theory. The 
statistics used for data analysis were mean, standard deviation, and t-test. The results revealed 
that: 1) the English listening and speaking skills after teaching by constructivist theory was 
higher than usual instruction with statistical significance at .05 level. 2) The Matthayomsuksa 
4 students at Samutsa Khonwittayalai School satisfied with teaching by constructivist theory 
at the highest level. 

 

Keywords: English listening and speaking skills, constructivist theory, usual instruction 
 

บทน า 

การศึกษาในยุค Thailand 4.0 เป็นการเตรียมความพร้อมของคนให้เป็นมนุษย์ที่มีความรู้ มีคุณธรรม 
และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ นั่นคือการสร้างคนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นทักษะการคิดวิเคราะห์
เป็นหลักในขณะเดียวกันประเทศไทยยุค 4.0 มุ่งพัฒนาประเทศให้มีความทันสมัย มีรายได้มากขึ้นและก้าวพ้น
จากการเป็นประเทศรายได้น้อยหรือรายได้ปานกลาง โดยการผลิตนวัตกรรมเพ่ือเป็นฐานในการพัฒนาประเทศ 
และสามารถติดต่อค้าขายกับนานาประเทศได้ ดังนั้นการศึกษาจึงต้องเร่งด าเนินการปฏิรูปการเรียนรู้ให้กับ
เด็กไทยได้ก้าวเข้าสู่ Thailand 4.0 อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีทักษะภาษาอังกฤษเป็นหัวใจส าคัญในการสื่อสาร 
ทั้งเพ่ือการติดต่อสื่อสาร การแลกเปลี่ยนความรู้ การประสานความร่วมมือ และการค้าขายกับนานาชาติ 
ภาษาอังกฤษจึงมีบทบาทส าคัญต่อการด ารงชีวิตของคนไทย ประกอบกับการที่ประเทศไทยเข้าร่วมกับกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน ภาษาอังกฤษยิ่งทวีความส าคัญเพราะจะเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารและการประกอบ
อาชีพระหว่างประเทศ นอกจากนั้นในการจัดการศึกษาของประเทศก าลังก้าวหน้าไปสู่ความเป็นนานาชาติ
ระดับสากล การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ทั้งในปัจจุบันและอนาคตจึงมีเป้าหมายเพ่ือการส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ไปพร้อม ๆ กัน กระทรวงศึกษาธิการได้เร่งด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ 
คือ การขับเคลื่อนการศึกษา นโยบายประการหนึ่ง คือ การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ เพ่ือยกระดับ
ภาษาอังกฤษให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้ ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะได้
ก าหนดให้เด็กไทยเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปจนถึงระดับปริญญาตรี โท และ
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เอก ก็ตาม แต่ยังคงพบว่า มีคนไทยจ านวนมากที่พูดหรือสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้น้อยหรือไม่ได้เลย ทั้ง ๆ ที่
ระบบการศึกษาก าหนดให้เด็กเรียนภาษาอังกฤษเป็นเวลานานมากกว่า 15 ปี ก็ตาม (ส านักงานรัฐมนตรี 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2559) ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุด 
เนื่องจากเป็นภาษากลาง ที่ใช้สื่อสารไปเกือบทั่วโลก ทั้งในฐานะที่เป็นเครื่องมือที่จะเข้าถึงแหล่งวิทยาการต่าง ๆ 
และค้นคว้าความรู้ใหม่ ๆ ซึ่งปัจจุบันมีคนทั่วโลกใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการสื่อสารถึงจ านวน 2,000 ล้านคน 
หรือ 1 ใน 3 ของประชากรของโลก ดังนั้น จึงเป็นความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะส่งเสริมให้ประชากรไทยได้เรียนรู้
ภาษาอังกฤษในระดับที่จะสื่อสารได้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้และการประกอบอาชีพ (สถาบัน
ภาษาอังกฤษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2555)     

สภาพปัญหาอันเนื่องมาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษส่วนใหญ่ค่อนข้างต่ า  
จนเป็นที่กล่าวถึงด้วยความวิตกกังวลอย่างกว้างขวางทั้งในกลุ่มผู้บริหารการศึกษาระดับชาติ ผู้บริหารสถานศึกษา 
ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ด้วยเหตุนี้กระทรวงศึกษาธิการได้เร่งรัดพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา สู่องค์กรทางการศึกษาในท้องถิ่นและสถานศึกษา โดยองค์ประกอบส าคัญของการพัฒนาการศึกษา  
คือ การที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้พัฒนาหลักสูตรแกนกลางในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ก าหนดให้การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มีความส าคัญ
และจ าเป็นอย่างยิ่งในชีวิตประจ าวัน เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือส าคัญในการติดต่อสื่อสาร การศึกษาต่อ
ในระดับสูง การแสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพ การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ของ
ชุมชนโลก (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2551: 220) การจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจึง
แตกต่างจากกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน เพราะเป็นการเรียนที่ผู้เรียนไม่ได้เรียนรู้เพ่ือความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
เท่านั้น แต่เป็นการเรียนเพ่ือน าภาษาอังกฤษไปใช้ในการติดต่อสื่อสารกับผู้ อ่ืนได้ตามความต้องการใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งนี้การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารจะได้ผลมากที่สุด  ถ้าครูผู้สอนได้ใช้
ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ที่สอดคล้องกับความเป็นจริงที่สัมพันธ์กับการด ารงชีวิตประจ าวันของผู้เรียน  
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษฟัง-พูด จึงเป็นเรื่องส าคัญของครูผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวข้องที่จะต้อง
ตระหนักถึงเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายแปลกใหม่ เร้าความสนใจของผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการใช้ภาษาอังกฤษในสังคมปัจจุบัน 

จากการศึกษารายงานผลการวิเคราะห์การจัดการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ในช่วงเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ถึงปัจจุบัน สะท้อนผ่านผลการประเมินคุณภาพภายนอกของส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)  ปรากฏผลเป็นภาพรวมทั้งประเทศว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ทั้งระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาอังกฤษ เป็นรายวิชา
ที่สถานศึกษาส่วนใหญ่มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานระดับชาติทุกปีการศึกษา  ถึงแม้จะมีการพัฒนา
เพ่ิมขึ้นในทุก ๆ ปีก็ตาม แต่ก็ยังคงไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับชาติ จากการจัดเก็บคะแนนเฉลี่ยระดับชาติ ในปี 
พ.ศ. 2558-พ.ศ. 2560 พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยดังนี้ พ.ศ. 2558 ร้อยละ 24.98 พ.ศ. 2559 ร้อยละ 27.76 และ 
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พ.ศ. 2558 ร้อยละ 28.31 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ถึง 
พ.ศ. 2560 มีผลคะแนนเฉลี่ย ที่สูงกว่าระดับชาติทุก ๆ ปี จากการจัดเก็บข้อมูลได้คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ปี   
พ.ศ. 2558-พ.ศ. 2560 คือ 26.59, 28.46 และ 31.21 ตามล าดับ (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
(องค์กรมหาชน), 2560)  

จากการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษฟัง -พูด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2560 ของผู้วิจัย พบว่า นักเรียนสามารถท าข้อสอบในรายวิชาภาษาอังกฤษ ฟัง -พูด ได้ในระดับ
พอใช้ แต่เมื่อให้นักเรียนทดสอบแบบสัมภาษณ์กับครูพบว่านักเรียนไม่สามารถสื่อสารและปฏิบัติได้อย่างเข้าใจ
และไม่กล้าที่จะสื่อสารกับครูต่างชาติ เนื่องจากนักเรียนมีความกังวลมาจากการออกเสียง และไวยากรณ์ จึงท า
ให้นักเรียนไม่สามารถฟังและพูดได้ ผู้วิจัยจึงได้ท าการสอบถามในการเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษ ฟัง -พูด 
พบว่านักเรียนมีความเห็นว่าสิ่งที่ครูต้องปรับปรุงการเรียนการสอน คือ กิจกรรมในการเรียนการสอนไม่ควรเน้น
การบรรยายมากเกินไป การจัดกิจกรรมยังไม่มีความหลากหลาย ยังไม่มีการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียน
การสอน นักเรียนมีความเบื่อหน่ายในการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากจัดการเรียนการสอนโดยเน้นครูเป็น
ศูนย์กลาง เน้นการบรรยาย ท าให้สามารถสรุปได้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษ ฟัง-พูด 
ส่วนหนึ่งเกิดจากการจัดการเรียนการสอนที่นักเรียนขาดการมีส่วนร่วมและเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้   

ประเด็นปัญหาข้างต้นส่งผลให้ผู้วิจัยในฐานะครูวิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด พยายามศึกษาวิธีการจัดการเรียนรู้
รูปแบบต่าง ๆ โดยออกแบบการจัดการเรียนรู้และใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ตามขั้นตอนในแต่ละรูปแบบ  
ที่คาดหวังว่าสามารถพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษได้ และค้นพบว่าการจัดการเรียนรู้ตามแนว
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เป็นกระบวนการพัฒนาทางสติปัญญาที่ผู้ เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ของตนเอง 
กระบวนการสร้างความรู้ เกิดจากการที่ผู้ เรียนมีประสบการณ์ตรงจากการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและ
กระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู้ เกิดจากความพยายามเชื่อมโยงข้อมูลใหม่เข้ากับความรู้เดิม ด้วยการอธิบาย
ให้เหตุผล โดยการเปรียบเทียบหรือตรวจสอบความขัดแย้งของข้อมูลใหม่กับความเข้าใจที่มีอยู่เดิม ท าให้เกิด
การปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางสติปัญญาที่มีความซับซ้อน และมีความคงทนยิ่งขึ้น การที่ผู้ เรียนพยายาม
ประยุกต์ใช้โครงสร้างความรู้ เดิมกับสถานการณ์ใหม่ร่วมกับการใช้ประสบการณ์การท างานเป็นฐาน 
(Shepardson, 1997: 873) ซึ่งการเรียนรู้จากประสบการณ์ (experiential learning) คือกระบวนการสร้าง
ความรู้ ทักษะ และเจตคติเพ่ือสร้างการเรียนรู้ใหม่ ๆ ขึ้น โดยมีขั้นตอนการสอนตามแนวการจัดการเรียนการสอน
ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 6 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 การสร้างประสบการณ์ (concrete experience) ขั้นที่ 2 
ทบทวนความรู้เดิม (elicitation of the prior knowledge) ขั้นที่ 3 ปรับเปลี่ยนความคิด (turning restructuring 
of ideas) ขั้นที่  4 การสรุปองค์ความรู้ (abstract conceptualization) ขั้นที่ 5 การประยุกต์ใช้ความรู้ 
(active experimentation) และขั้นที่ 6 ขั้นทบทวน (review)  

จากสภาพปัญหาและความส าคัญของการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพ่ือพัฒนาทักษะฟัง-พูด 
ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะวิจัยเพ่ือพิสูจน์ว่าการจัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ สามารถพัฒนา
ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ได้สูงกว่า
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การจัดการเรียนการสอนแบบปกติ ทั้งนี้เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น และจะได้น าผลการวิจัยมาต่อยอด ตลอดจนเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ส าหรับครูและผู้ที่สนใจต่อไป 

 

วัตถุประสงค ์

1.  เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการฟังภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
สมุทรสาครวิทยาลัยระหว่างกลุ่มที่จัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์และกลุ่มที่จัดการเรียน
การสอนแบบปกติ 

2.  เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียน
สมุทรสาครวิทยาลัย ระหว่างกลุ่มที่จัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์และกลุ่มที่จัดการเรียน
การสอนแบบปกติ 

3.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยที่มีต่อ
การจัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 

 

สมมติฐานของการวิจัย 
1.  ทักษะการฟังภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กลุ่มที่

ได้รับการจัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ 
2.  ทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กลุ่มที่

ได้รับการจัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยศึกษาแนวการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะการฟังและการพูด

ภาษาอังกฤษโดยให้นักเรียนได้รับข้อมูลใหม่จากสิ่งแวดล้อมเข้าไปไว้ในโครงสร้างทางปัญญา เชื่อมโยงความรู้
เดิมที่มีมาก่อนกับความรู้ใหม่ จนกระทั่งนักเรียนสามารถสร้างความรู้ใหม่เกิดขึ้นมาได้ หรือเกิดการเรียนรู้
นั่นเอง โดยจัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ โดยก าหนดกรอบแนวคิดของการวิจัยไว้ดังนี้ 
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  ตัวแปรต้น                                                  ตัวแปรตาม        

 
 
     
  
  

 
 
 

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดของการวิจัย  
 

วิธีด าเนินการ 
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบทดลองโดยมีแบบแผนการทดลองแบบ  Pretest-Posttest Control 

Group Design  
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย  

จังหวัดสมุทรสาคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ทั้งหมด 11 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 45 คน จ านวน 495 คน 
โดยแต่ละห้องเรียนมีการจัดการเรียนการสอนแบบคละความสามารถท้ังเก่ง ปานกลาง และอ่อน  

 
กลุ่มตัวอย่าง  
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย โดยใช้การสุ่มแบบกลุ่ม (cluster sampling) และใช้หน่วยการสุ่มเป็นห้อง  
ได้ห้อง ม.4/6 และ ม.4/7 จากนั้นท าการจับฉลากก าหนดห้องที่ใช้แผนการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 
และใช้การจัดการเรียนการสอนแบบปกติ ผลปรากฏว่า ห้อง ม.4/6 ใช้การเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 
และห้อง ม.4/7 ใช้การจัดการเรียนการสอนแบบปกติซึ่งมีแบบแผนการทดลองดังนี้ 

 
ตารางท่ี 1 แบบแผนการทดลอง  

 

กลุ่มตัวอย่าง ทดสอบก่อน การทดลอง ทดสอบหลัง 
E - X1 O1 
C - X2 O2 

 

E คือ กลุ่มทดลองท่ีได้รับการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 
C คือ กลุ่มควบคุมท่ีได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ 

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
ได้แก่ 
- การจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์ 
- การจัดการเรียนการสอนแบบปกติ 

 

- ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 
- ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กลุ่มที่ ได้รับ      
การจัดการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎี     
คอนสตรัคติวิสต์ 
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X1 คือ การจัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 
X2 คือ การจัดการเรียนการสอนแบบปกติ 
O1 คือ การสอบหลังการทดลองของกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎี 
  คอนสตรัคติวิสต์ 
O2 คือ การสอบหลังการทดลองของกลุ่มที่ได้รับการสอนแบบปกติ 
 

ตัวแปรที่ศึกษา 
1.  ตัวแปรต้น ได้แก่ รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ 
  1.1  การจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์  
  1.2  การจัดการเรียนการสอนแบบแบบปกติ 
2.  ตัวแปรตาม ได้แก่  
  2.1  ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 
   2.2 ความพึงพอใจของนักเรียน กลุ่มที่ได้รับการจัดการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 
1.  แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์   
2.  แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 

 
การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือ 
1.  แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ และแบบปกติ ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้าง

ตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
   1.1  ศึกษาหนังสือ เอกสารงานวิจัยต่างประเทศ และในประเทศเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ และแบบปกต ิ
   1.2  ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้และ

มาตรฐานการเรียนรู้ รายวิชาภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
  1.3  วิเคราะห์เนื้อหาและวัตถุประสงค์การเรียนรู้ รายวิชาภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ สาระที่ 1 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร และสาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม สาระที่ 3 ภาษากับ
ความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ อ่ืน  สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก  ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 แล้วก าหนดหน่วยการจัดการเรียนรู้ และแบ่งเนื้อหาให้เหมาะสมกับเวลาที่ใช้ในการเรียนการสอน
แต่ละคาบ 
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   1.4  สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ซึ่งมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
แบ่งเป็น 6 ขั้นตอน ดังนี้  

     ขั้นที่ 1 การสร้างประสบการณ์ (concrete experience)  
  ขั้นที่ 2 ทบทวนความรู้เดิม (elicitation of the prior knowledge) 
   ขั้นที่ 3 ปรับเปลี่ยนความคิด (turning restructuring of ideas)  
    ขั้นที ่4 การสรุปองค์ความรู้ (abstract conceptualization)   
   ขั้นที่ 5 การประยุกต์ใช้ความรู้ (active experimentation) 
    ขั้นที่ 6 ขั้นทบทวน (review) 

 แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ  ซึ่งประกอบด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  3 ขั้นตอน 
ประกอบด้วย  

        ขั้นที่ 1 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
   ขั้นที่ 2 ขั้นพัฒนาผู้เรียน 
    ขั้นที่ 3 ขั้นสรุปความคิดรวบยอด 
       ผู้วิจัยจัดท าเป็นหน่วยการจัดการเรียนรู้เรื่อง Travel in Samut Sakhon และจ าแนกเรื่องย่อย

จ านวน 12 แผนการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 
        แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1-3  เรื่อง  How to be a Guide?   เวลา 3 คาบ  

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4-6  เรื่อง  Giving Direction         เวลา 3 คาบ  
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7-8  เรื่อง  Interesting Places   เวลา 2 คาบ  
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9-10  เรื่อง  Food       เวลา 2 คาบ  

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11-12  เรื่อง  Planning              เวลา 2 คาบ 
1.5  จากนั้นน าแผนการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์และแบบปกติ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น

เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความเหมาะสม ความถูกต้อง ความชัดเจนของเนื้อหา ได้แก่ มาตรฐาน
การเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การวัด
และประเมินผล เวลา แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข 

1.6  น าแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ไปให้ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (content validity) จ านวน 3 คน 

1.7  น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้รับจากผู้เชี่ยวชาญ มาค านวณหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดย
หาดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ทีม่ีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป และค่า IOC ของแผนการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์พบว่า มีค่า IOC เท่ากับ 0.67 แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ มีค่า IOC เท่ากับ 1.00 ทุกข้อ  

1.8  ปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์และแผนการจัดการเรียนรู้
แบบปกติ ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญก่อนน าไปใช้จริง 
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2.  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
2.1  แบบทดสอบวัดทักษะการฟังภาษาอังกฤษ แบบเลือกตอบ ชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 

ให้คะแนนข้อที่ตอบถูก 1 คะแนน และให้คะแนนข้อที่ตอบผิด 0 คะแนน  ก่อนและหลังการจัดการเรียน 
การสอน ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

 2.1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบทดสอบทักษะการฟังภาษาอังกฤษ 
การเขียนข้อสอบและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา และศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

    2.1.2  สร้างตารางวิเคราะห์เนื้อหาสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 4 เรื่อง Travel in Samut Sakhon เพ่ือวิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้และเนื้อหาที่จะวัดผลตามกรอบ
แนวคิด การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ Benjamin S. Bloom ซึ่งได้รับการปรับปรุงใหม่ โดย Anderson 
และ Krathwohl (พัชรินทร์  ชมพูวิเศษ, 2559: 123) โดยเรียงตามล าดับขั้นการเกิดพฤติกรรมเป็น 6 ระดับ 
คือ จ า (remembering) เข้าใจ (understanding) ประยุกต์ใช้ (applying) วิเคราะห์ (analysing) ประเมินค่า 
(evaluating) และคิดสร้างสรรค์ (creating) ซึ่งในวิจัยนี้ ผู้วิจัยท าการวัดพฤติกรรม ระดับที่ 2-4 คือ เข้าใจ 
ประยุกต์ใช้และคิดวิเคราะห์  

 2.1.3  น าแบบทดสอบวัดทักษะการฟังภาษาอังกฤษ เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสม แล้วน าไปปรับปรุงแก้ไปข้อบกพร่องตามที่อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์เสนอแนะ 

 2.1.4  น าแบบทดสอบวัดทักษะการฟัง ภาษาอังกฤษ ไปให้ผู้ เชี่ยวชาญตรวจสอบ 
ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (content validity) และพิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์
การเรียนรู้ จ านวน 3 คน 

 2.1.5  น าแบบทดสอบวัดทักษะการฟังภาษาอังกฤษ ที่ได้รับการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว 
มาค านวณหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) ที่มีค่าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ผู้วิจัย
จึงเลือกข้อสอบที่มีค่า IOC เท่ากับ 1 จ านวน 30 ข้อ ที่มีการวัดเนื้อหาไม่ซ้ ากัน และไม่มีข้อเสนอให้ปรับแก้จาก
ผู้เชี่ยวชาญ  

  2.1.6  น าแบบทดสอบวัดทักษะการฟังภาษาอังกฤษ ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน 
ซ่ึงเป็นนักเรียนที่เรียนเนื้อหานี้แล้ว น าคะแนนที่ได้จากการทดสอบมาหาค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจ
จ าแนก (r) โดยใช้เทคนิค 27% ของ Chung Teh Fan ได้ค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.33-0.80 และค่า
อ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.20-0.87 

 2.1.7  น าแบบทดสอบทักษะการฟัง ภาษาอังกฤษ ไปหาค่าความเชื่อมั่น โดยใช้วิธี Kuder-
Richardson ตามสูตร KR-20 โดยมีค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ เท่ากับ 0.90 
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  2.1.8  น าแบบทดสอบวัดทักษะการฟัง ภาษาอังกฤษ ที่ผ่านการหาคุณภาพของแบบทดสอบ
และปรับแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 

2.2  แบบประเมินทักษะการพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้สถานการณ์จ าลองการเป็นมัคคุเทศก์ 
ในจังหวัดสมุทรสาคร โดยการให้นักเรียนจัดทริปเพ่ือน าเสนอผลงานตามค าสั่งโดยก าหนดสถานการณ์จ าลอง
ในการเป็นมัคคุเทศก์ จ านวน 1 สถานการณ์ ก่อนและหลังการจัดการเรียนการสอน ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้าง
ตามข้ันตอน ดังต่อไปนี้  

 2.2.1  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบประเมินทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษ โดยใช้สถานการณ์จ าลองในการเป็นมัคคุเทศก์ในจังหวัดสมุทรสาคร การเขียนข้อสอบและ
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา และศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 สาระ 
การเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้ รายวิชาภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

  2.2.2  ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนการจัดทริปสถานการณ์จ าลองการเป็นมัคคุเทศก์ 
ในจังหวัดสมุทรสาคร เป็นแบบประเมินทักษะการพูดภาษาอังกฤษแบบแยกส่วน (analytic rubric scoring) 

    2.2.3  น าแบบประเมินทักษะการพูด ภาษาอังกฤษ โดยใช้สถานการณ์จ าลองจากการเป็น
มัคคุเทศก์ ในจังหวัดสมุทรสาคร เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อ งและ
เหมาะสมแล้วน าไปปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตามท่ีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เสนอแนะ 

  2.2.4  น าแบบประเมินทักษะการพูด ภาษาอังกฤษ โดยใช้สถานการณ์จ าลองในการเป็น
มัคคุเทศก์ ในจังหวัดสมุทรสาคร ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (content validity) 
และพิจารณาความสอดคล้องของข้อค าถามกับจุดประสงค์การเรียนรู้ จ านวน 3 คน 

 2.2.5  น าแบบประเมินทักษะการพูด ภาษาอังกฤษ โดยใช้สถานการณ์จ าลองในการเป็น
มัคคุเทศก์ ในจังหวัดสมุทรสาคร ที่ได้รับตรวจจากผู้เชี่ยวชาญ มาหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC) ที่มีค่า IOC 0.5 ขึ้นไป โดยมีค าถามที่ใช้วัดค่าดัชนีความสอดคล้อง จ านวน 8 ข้อ ซึ่งทุกข้อ
ผู้เชี่ยวชาญให้ค่า เท่ากับ 1  

   2.2.6  น าแบบประเมินทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ไปปรับแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ
และน าไปใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 

2.3  แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์  
ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างตามข้ันตอน ดังต่อไปนี้  

   2.3.1  ศึกษาเอกสาร หรือต าราที่เก่ียวกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์  
   2.3.2  ศึกษาเอกสาร ต ารา หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบประเมิน ความพึงพอใจ 
   2.3.3  ศึกษาหลักการสร้างและการหาคุณภาพของแบบประเมินความพึงพอใจ 
   2.3.4  สร้างแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนตามแนว

ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ( rating scale) ตามแบบของ Likert Scale ที่มี  
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5 ระดับ (Likert, 1967: 90-95) จ านวน 16 ข้อ โดยก าหนดค่าระดับความพึงพอใจแต่ละช่วงคะแนนและ
ความหมาย ดังนี้  

  ระดับ 1 หมายถึง พึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด  
  ระดับ 2 หมายถึง พึงพอใจอยู่ในระดับน้อย  
  ระดับ 3 หมายถึง พึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง  
  ระดับ 4 หมายถึง พึงพอใจอยู่ในระดับมาก  
  ระดับ 5 หมายถึง พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  
  ส าหรับการให้ความหมายของค่าที่วัดได้ ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการให้

ความหมาย โดยการให้ค่าเฉลี่ยเป็นรายด้านและรายข้อ ดังนี้  
  1.00-1.50 หมายถึง พึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด   
  1.51-2.50 หมายถึง พึงพอใจอยู่ในระดับน้อย   
  2.51-3.50 หมายถึง พึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง    
  3.51-4.50 หมายถึง พึงพอใจอยู่ในระดับมาก   
  4.51-5.00 หมายถึง พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
 2.3.5  น าแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัด 

การเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรง
ตามเนื้อหา (content validity) โดยดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับลักษณะความพึงพอใจ 
ตลอดจนภาษาที่ใช้ในการสื่อความหมาย ที่มีค่าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ผู้วิจัยเลือกข้อค าถามที่มีค่า IOC เท่ากับ 1 จ านวน 
14 ข้อ ส่วนข้อค าถามที่มีค่า IOC ต่ ากว่า 0.5 จ านวน 2 ข้อ ผู้วิจัยได้ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

 2.3.6  น าแบบประเมินความพึงพอใจไปใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 ที่ได้รับ 
การจัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ หลังจากได้รับการจัดการเรียนการสอน 

 
วิธีรวบรวมข้อมูล 
1.  ขั้นเตรียมผู้เรียนก่อนการทดลอง 
    แนะน าวิธีการเรียนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์และวิธีการเรียนตามแบบปกติ วิธีการท า

แบบทดสอบวัดทักษะการฟังและการประเมินทักษะการพูดภาษาอังกฤษ การท ากิจกรรมระหว่างเรียน  
2.  ขั้นด าเนินการทดลอง 
   ด าเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 

โดยมี 6 ขั้นตอนในการจัดการเรียนการสอนกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 4/6 และใช้แผนการจัดการเรียน
การสอนแบบปกติซึ่งมี 3 ขั้นตอนในการสอน กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 4/7 จ านวน 12 แผน  
คาบละ 50 นาท ี  
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3.  ขั้นด าเนินการหลังการสอน 
   3.1  ทดสอบวัดทักษะการฟังภาษาอังกฤษ   
   3.2  ประเมินทักษะการพูดภาษาอังกฤษ โดยผู้สอนจ านวน 3 คน  
   3.3  ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ของ

นักเรียนกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 
   3.4  น าคะแนนทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ มาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
1.  สถิติเชิงพรรณนา    
   1.1  ค่าเฉลี่ย (×̅) แสดงระดับคะแนนทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษของกลุ่มตัวอย่าง  

หลังเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์และตามแบบปกติ และแสดงระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
การเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์   

  1.2  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แสดงการกระจายตัวและความแตกต่างของคะแนนทักษะ 
การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ ของกลุ่มตัวอย่าง จากการทดสอบหลังเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
และแบบปกติบอกการกระจายตัวและความแตกต่างของระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนตาม
แนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์   

2.  สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน  
    วิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนทักษะการฟังและการพูด ภาษาอังกฤษ หลังการจัดการเรียนการสอน 

ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ และการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test independent 
sample) 

 

ผลการวิจัย 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ทักษะการฟังภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
สมุทรสาครวิทยาลัย ระหว่างกลุ่มที่จัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ และกลุ่มที่จัดการเรียน
การสอนแบบปกต ิ

ผู้วิจัยได้วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเปรียบเทียบทักษะการฟัง ภาษาอังกฤษ หลังเรียน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์และแบบปกติ 
โดยใช้การทดสอบค่าที (independent-samples t-test) ดังตารางที่ 2                 
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ตารางท่ี 2 ทักษะการฟังภาษาอังกฤษหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้
ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์กับการสอนแบบปกติ     

               (n = 45) 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
จากผลการวิเคราะห์ในตารางที่ 2 พบว่า ทักษะการฟังภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์สูงกว่าการเรียนการสอนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน

สมุทรสาครวิทยาลัย ระหว่างกลุ่มที่จัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ และกลุ่มที่จัดการเรียน
การสอนแบบปกต ิ

ผู้วิจัยได้วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเปรียบเทียบทักษะการพูด ภาษาอังกฤษ  
หลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์และ
แบบปกติ โดยใช้การทดสอบ independent-samples t-test ดังตารางที่ 3 

 
ตารางท่ี 3  ผลสัมฤทธิ์ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ หลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัด 

การเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์กับการสอนแบบปกติ                                 
               (n = 45) 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากผลการวิเคราะห์ในตารางที่ 3 พบว่า ทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์สูงกว่าการเรียนการสอนแบบปกติ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

ทักษะการฟังภาษาอังกฤษ 
(หลังเรียน) ×̅ S.D. t p-value 

กลุ่มเรียนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์   23.36 3.91 4.94* .000 
 กลุ่มเรียนตามแบบปกติ  19.62 3.24 

ผลสัมฤทธิ์ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ  
(หลังเรียน) ×̅ S.D. t p-value 

  กลุ่มเรียนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์   16.67 1.79 8.26* .000 

  กลุ่มเรียนตามแบบปกติ  12.96 2.43 
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ตอนที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 
หลังจากได้รับการจัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์  

ผู้วิจัยได้น าคะแนนความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย  
จากแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ โดยได้ท าการ

ประเมินหลังการเรียนการสอนแล้วน าคะแนนความพึงพอใจมาค านวณเพ่ือวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (×̅) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิเคราะห์ปรากฏดังตารางที่ 4  

 
ตารางท่ี 4  ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์  เป็นรายด้านของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 
 

ประเด็นความพึงพอใจ ×̅ S.D. ระดับ อันดับค่าเฉลี่ย 

1. ด้านเนื้อหา 4.30 0.57 มาก 4 
2. ด้านรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 4.62 0.37 มากที่สุด 2 
3. ด้านพฤติกรรมนักเรียน 4.46 0.56 มาก 3 
4. ด้านการวัดผลประเมินผล 4.74 0.39 มากที่สุด 1 

รวม 4.52   0.26 มากที่สุด  

 
จากตารางที่ 4 พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 โรงเรียนสมุทรสาคร

วิทยาลัย ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด   

(×̅ = 4.52, S.D. = 0.26) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  อยู่ในระดับมากที่สุด 2 ด้าน มาก 2 ด้าน  

เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยดังนี้ ด้านการวัดผลประเมินผล (×̅ = 4.74, S.D. = 0.39) ด้านรูปแบบการจัดการเรียน 

การสอน (×̅ = 4.62, S.D. = 0.37) ด้านพฤติกรรมนักเรียน (×̅= 4.46, S.D. = 0.56) และด้านเนื้อหา  

(×̅= 4.30, S.D. = 0.57)  
 

อภิปรายผล 

จากการวิจัยครั้งนี้  มีข้อค้นพบที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเปรียบเทียบทักษะการฟังและการพูด
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ระหว่างกลุ่มที่จัดการเรียน  
การสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ และกลุ่มที่จัดการเรียนการสอนแบบปกติ และความพึงพอใจของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย หลังจากได้รับการจัดการเรียนการสอนตามแนว
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ สมควรที่ผู้วิจัยน ามาอภิปรายผลดังต่อไปนี้ 

1.  จากการวิจัย พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์                   
มีทักษะการฟังสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ แสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนการสอน
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ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ มีกระบวนการพัฒนานักเรียนให้สร้างความรู้ใหม่ด้วยตนเอง โดยมุ่งเน้นให้
สร้างความรู้ใหม่ที่เหมาะสมของแต่ละบุคคลตามความรู้เดิมเป็นพ้ืนฐานผ่านการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งเป็นกลุ่ม
และเป็นรายบุคคล นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติงานและค้นหาค าตอบด้วยตนเอง มีการสร้างปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างนักเรียนกับครู และนักเรียนกับนักเรียน นักเรียนมีส่วนร่วมกันตรวจสอบความเข้าใจและ 
ความถูกต้อง สอดคล้องกับทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ที่อธิบายว่านักเรียนเรียนรู้จากประสบการณ์เดิมที่มีอยู่และ
สร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่เข้าด้วยกัน และผู้สอนต้องเป็นผู้จัดกิจกรรมให้
เกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม องค์ความรู้จะเกิดขึ้นขณะที่นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม ซึ่งเกิดจากการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน หรือเกิดจากการท าความเข้าใจกับปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น สอดคล้องกับ
แนวคิดของพรสวรรค์  สีป้อ (2555 : 61) กล่าวว่า นักเรียนสามารถสร้างความรู้ ได้ด้วยตนเองจาก 
การปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนและสิ่งแวดล้อมอย่างกระตือรือร้น ครูคอยกระตุ้น จัดสถานการณ์ และสร้าง
บรรยากาศท่ีส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง (เวชฤทธิ์  อังกนะภัทรขจร, 2555: 66) ได้วิจัยเรื่อง 
การประยุกต์ใช้แนวคิด Teach Less, Learn More (TLLM) สู่การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนคณิตศาสตร์   
ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษ ของผู้เรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 6 ขั้น ขั้นที่ 1 
การสร้างประสบการณ์ ขั้นที่ 2 ทบทวนความรู้เดิม ขั้นที่ 3 ปรับเปลี่ยนความคิด ขั้นที่ 4 การสรุปองค์ความรู้ 
ขั้นที่ 5 การประยุกต์ใช้ความรู้ ขั้นที่ 6 ขั้นทบทวนใหม่ ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษให้สูงขึ้น
สอดคล้องกับงานวิจัยของฝนทิพย์  นัดทะยาย (2558: 27-39) ที่ได้วิจัยเรื่องการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
โดยใช้แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ประกอบการใช้สถานการณ์จ าลองเพ่ือพัฒนาความสามารถด้านการฟัง
และการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จากการวิจัยพบว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
โดยใช้แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ประกอบสถานการณ์จ าลอง มีความสามารถด้านการฟังภาษาอังกฤษหลังเรียน 
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับข้อเสนอในการฝึกทักษะการฟังของ 
Cabrera (2002: 123) ที่กล่าวว่า ให้ผู้เรียนฟังข้อความหรือเรื่องราวที่เตรียมไว้ และควรเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้
ฟังซ้ า ซึ่งจะฟังซ้ ากี่ครั้งขึ้นอยู่กับความยาวและความยากง่ายของเรื่องที่ฟัง ส าหรับการฟังภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบปกติมีทักษะการฟังน้อยกว่านักเรียน 
ที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ อาจเป็นเพราะการจัดการเรียนการสอนมี
กิจกรรมที่ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติน้อย ครูผู้สอนเป็นผู้ให้ความรู้มากกว่าการให้นักเรียนไปศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
ผู้เรียนอยู่ในบรรยากาศเดิม ๆ ท าให้ขาดความกระตือรือร้น ขาดการฝึกปฏิบัติ สะท้อนให้เห็นว่าการจัด 
การเรียนการสอนการสอนแบบปกติควรปรับเปลี่ยน โดยให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการฟังในสถานการณ์ต่าง ๆ 
เช่น การฝึกฟังจากสื่อรายการโทรทัศน์ สื่อออนไลน์ต่าง ๆ และกิจกรรมที่หลากหลาย 

2.  จากข้อค้นพบที่ว่า ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
สมุทรสาครวิทยาลัย กลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับ
การจัดการเรียนการสอนแบบปกติ ที่เป็นดังนี้อาจเป็นเพราะการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ มีความเหมาะสม
กับการพัฒนาทักษะการพูด เนื่องจากมีขั้นตอนที่เน้นให้นักเรียนได้ฝึกพูดซ้ า ๆ ตั้งแต่ขั้ นที่ 1 ถึงขั้นที่ 6 
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สอดคล้องกับงานวิจัยของพรศิริ  อูปค า (2558) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การใช้วิธีสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคชั่นนิสซึ่ม
เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนสาขาวิชาท่องเที่ยว ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
จากการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษสูงขึ้นหลังได้รับการสอนตามทฤษฎี 
คอนสตรัคชั่นนิสซึ่ม และนักเรียนมีความคิดเห็นเชิงบวกต่อการเรียนภาษาอังกฤษ ฝนทิพย์  นัดทะยาย (2558: 
13) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนากระบวนการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ประกอบการใช้
สถานการณ์จ าลองเพ่ือพัฒนาความสามารถด้านการฟังและการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  
ปีที่ 1 พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ประกอบสถานการณ์จ าลอง   
มีความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน เป็นเพราะหลักการเรียนการสอนตาม
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เป็นการเรียนรู้ที่นักเรียนรู้จากการสร้างงานและด าเนินกิจกรรมการเรียนด้วยตนเอง
ตามความสนใจ และได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อ่ืน สอดคล้องกับสุจิตรา  แสนคมคาย (2558: 1-10)  
ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบความสามารถด้านทักษะการพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้บทสนทนาความมั่นใจ
ในตนเอง กลุ่มสาระการเรียนรูภาษาต่างประเทศ เรื่อง Places ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จากการวิจัย
พบว่า รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีกระบวนการสอนอย่างเป็นระบบ มีกระบวนการที่เน้นให้นักเรียน 
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีโอกาสศึกษาจากใบความรู้ ใบกิจกรรม มีสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายในแต่ละ
แผนการเรียนรู้  จนสามารถสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง  มีขั้นตอนเปิดโอกาส ให้ผู้ เรียนได้ฝึกใช้ภาษา 
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ใกล้เคียงกับสถานการณ์จริงให้มากที่สุด เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
ได้อย่างเหมาะสมถูกต้องและเป็นที่ยอมรับของสังคมที่ใช้ภาษานั้น ๆ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์
ระหว่างกันและช่วยเสริมแรงจูงใจให้แก่ผู้เรียน ส าหรับทักษะการพูดของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอน
แบบปกติ น้อยกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอน อาจเป็นเพราะมีกระบวนการฝึกฝนน้อยกว่า จึงไม่
สามารถส่งเสริมให้นักเรียนที่เรียนอ่อนพัฒนาทักษะการพูดได้ สอดคล้องกับรายงานของส านักงานรัฐมนตรี 
กระทรวงศึกษาธิการ (2559) ยังคงพบว่ามีเด็กจ านวนมากที่พูดภาษาอังกฤษได้น้อยหรือไม่ได้เลย ทั้ง ๆ ที่
ระบบการศึกษาก าหนดให้เด็กเรียนภาษาอังกฤษเป็นเวลานานมากว่า 15 ปี เป็นเพราะการจัดการเรียนการสอน
ฝึกให้นักเรียนได้พูดน้อยเกินไป และผู้สอนไม่เปิดโอกาส ให้นักเรียนได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

3.  จากข้อค้นพบที่ว่า ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย   
ที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด อาจเป็น
เพราะการจัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์มีกระบวนการที่กระตุ้นให้ผู้เรียนปฏิบัติ โดยมี
เนื้อหาตรงตามความสนใจและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ เนื้อหาสามารถพัฒนาทักษะการฟังและการพูดได้จริง 
นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองจากการเรียนรู้ที่หลากหลาย สนุกสนานและได้ลงมือปฏิบัติด้วยความเต็มใจ 
มีอิสระในการเรียนรู้ มีโอกาสแสดงภาวะผู้น ามีส่วนร่วมและมีความพึงพอใจต่อการวัดและประเมินผลตนเอง 
สอดคล้องกับงานวิจัยของทิฏิ์ภัทรา   สุดแก้ว (2554: 124) เรื่อง ความพึงพอใจในการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็น
รูปแบบหนึ่งของการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้นักเรียนเลือกเรียน หรือได้เรียนตามความสนใจของตนเอง 
โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และสามารถบ่งบอกได้ว่านักเรียนมีความสนใจและชื่นชอบการเรียน
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การสอน สอดคล้องกับงานวิจัยของถวัลย์รัชต์  ภู่สวาสดิ์ (2560: 12) ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกหรือทัศคติ 
ความนึกคิด ความชอบ ความเห็นด้วยต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งท าให้อยากท างานหรือปฏิบัติกิจกรรม ซึ่งสามารถเป็นไป
ได้ทั้งทางบวกและทางลบ ถ้าเป็นทางบวกก็จะท าให้ท ากิจกรรมนั้นได้ดี ถ้าเป็นทางลบก็จะปฏิบัติกิจกรรมนั้นได้ไม่ดี
หรือไม่ปฏิบัติกิจกรรมนั้นเลย แสดงให้เห็นว่าแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์  มีกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
โดยให้ผู้เรียนสร้างความรู้ใหม่ด้วยตนเองตามพ้ืนฐานความรู้เดิมของแต่ละบุคคล จึงท าให้ผู้เรียนเกิดการสนใจ 
ใฝ่เรียนรู้ มีความพึงพอใจที่จะเสาะหาความรู้ด้วยตนเอง มีความพึงพอใจที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืน 
ผู้สอนมีหน้าที่จัดการเรียนการสอนให้ความส าคัญกับผู้เรียนและเชื่อมั่นว่านักเรียนสามารถพัฒนาหาความรู้ได้
ด้วยตนเอง โดยการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ
กฤษณา  ไกยราช (2553 : 25-26) พบว่า ความพึงพอใจของผู้ เรียนที่มีต่อสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ 
บนเครือข่ายตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง Present Simple Tense อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก 
และสอดคล้องกับทฤษฎีของ  Poster and Lawler Model ซึ่ งเป็นกลุ่มทฤษฎีกระบวนการเน้นเรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างความพอใจกับผลการปฏิบัติงาน ซึ่งเมื่อผู้เรียนได้เกิดการใช้ความพยายามในการท า
กิจกรรม อันเกิดจากแรงกระตุ้น และได้รับผลของงานอันเป็นที่น่าพึงพอใจ อันเนื่องมาจากการเรียนรู้ การใช้
เหตุผลการท าความเข้าใจและการตัดสินใจ (Luthans, 1998: 169) 

 

ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน าผลวิจัยไปใช้ 

1.1  การจัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ครูควรท าการวิเคราะห์ลักษณะของ
กิจกรรมให้สอดคล้องกันทุกขั้นตอนของการจัดการเรียนการสอนเน้นให้ผู้เรียนได้สร้างความรู้ด้วยตนเองและ
ครูเป็นผู้สร้างบรรยากาศในการส่งเสริมการเรียนรู้กระตุ้นให้ผู้เรียนได้เกิดประเด็นศึกษา  

1.2  การประเมินผลงาน ควรให้นักเรียนในห้องมีส่วนร่วมประเมินผลงานให้ข้อเสนอแนะทั้งข้อดี  
ข้อควรปรับปรุง และการให้นักเรียนประเมินผลงานของตนเอง เพ่ือเป็นการแสดงผลย้อนกลับในการแก้ไขงาน 
 2.  ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

2.1  ควรมีการวิจัยผลของการจัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์และแบบปกติ 
เพ่ือพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาระดับชั้นอื่น ๆ    

2.2  ควรมีการวิจัยผลของการจัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์และแบบปกติ  
เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ และเจตคติภาษาอังกฤษในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   

2.3  ควรมีการวิจัยผลของการจัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์และแบบปกติ  
เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนของผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ ที่นอกเหนือจากกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
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สรุป 
การจัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์  สามารถพัฒนาทักษะการฟังและพูด 

ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ได้สูงกว่าการจัดการเรียนการสอน
แบบปกติ ส าหรับการจัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์ทั้ง 6 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 การสร้าง
ประสบการณ์ (concrete experience) ขั้นที่ 2 ทบทวนความรู้เดิม (elicitation of the prior knowledge) 
ขั้นที่ 3 ปรับเปลี่ยนความคิด (turning restructuring of ideas) ขั้นที่ 4 การสรุปองค์ความรู้ (abstract 
conceptualization) ขั้นที่ 5 การประยุกต์ใช้ความรู้ (active experimentation) และขั้นที่ 6 ขั้นทบทวน 
(review) ซึ่งทั้ง 6 ขั้นตอน เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และให้นักเรียนได้น า
ความรู้เดิมมาผสมผสานกับความรู้ใหม่ จนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยครูมีหน้าที่ ในการชี้แนะ
แนวทางในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองให้กับนักเรียนจากการลงมือปฏิบัติ 
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กลยุทธ์การส่งเสริมความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมของนิสติระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

 

STRATEGIES FOR PROMOTING ENVIRONMENTAL AWARENESS OF 
UNDERGRADUATE STUDENTS AT KASETSART UNIVERSITY,  

KAMPHAENG SAEN CAMPUS 
 

นุสภา  พูนผล / NUSSAPA  POONPON 1 
วราภรณ์  แย้มทิม / VARAPORN  YAMTIM 2 

จุฑาทิพย์  ถาวรรัตน์ / CHUTATHIP  THAWORNRATANA 3 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมและปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อ

ความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม 2) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม 3) เพ่ือน าเสนอ
กลยุทธ์การส่งเสริมความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมของนิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน กลุ่มตัวอย่างคือ นิสิต จ านวน 388 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ  
ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา SWOT Analysis และจัดท ารูปแบบตาราง TOWS Matrix  

ผลการวิจัย พบว่า 1) ความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม (Y) ของนิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อม (X5)  
อยู่ในระดับสูง ประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม (X6) อยู่ในระดับมาก การให้คุณค่าด้านสิ่งแวดล้อม (X7) อยู่ใน
ระดับมากที่สุด การรับรู้ข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม (X8) อยู่ในระดับปานกลาง 2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตระหนัก
ด้านสิ่งแวดล้อมของนิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีจ านวน 2 ปัจจัย 
ได้แก่ การให้คุณค่าด้านสิ่งแวดล้อม ประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม โดยร่วมกันอธิบายความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม 
(Y) ได้ร้อยละ 48.10 และสามารถสร้างเป็นสมการพยากรณ์ความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมในรูปคะแนนดิบ   

Ŷ = 66.700 + 1.446X7  + .748X6 และสมการพยากรณ์ในรูปมาตรฐาน Zy = .564Zx7+ .372Zx6  3) กลยุทธ์ 
การส่งเสริมความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมของนิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน ได้แก่ กลยุทธ์การเสริมสร้างคุณค่าและประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม กลยุทธ์ขยาย



วารสารสังคมศาสตร์วิจัย   ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 1 (มกราคม-มิถุนายน 2563)                                            111 
   

 

พ้ืนที่การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงการติดตามประเมินผล กลยุทธ์พัฒนาความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม
ของนิสิต กลยุทธ์ปลูกจิตส านึกเพ่ือความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม 

 

ค าส าคัญ: กลยุทธ์, ความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม 

 
ABSTRACT 

This research aimed to: 1) study the environmental awareness and factors affecting 
environmental awareness; 2) study the factors affecting environmental awareness of 
undergrad students; and 3) propose the strategies for promoting environmental awareness of 
undergraduate students at Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus. The sample was 
388 undergraduate students, derived by multi-stage sampling. The data were collected by a 
questionnaire. The statistics used for quantitative data analysis were frequency, percentage, 
mean, standard deviation, and stepwise multiple regression analysis. The qualitative data were 
analyzed by SWOT analysis and TOWS Matrix. 

The results of the study were as follows: 1) overall the environmental awareness (Y) 
of students was at a high level. Specifically, the environmental knowledge (X5) and the 
environmental experience (X6) were at a high level. Environmental value (X7) was at the highest 
level, while the environmental perception (X8) was at a moderate level. 2) The two factors 
affecting environmental awareness of students were environmental experience and 
environmental values, which together predicted the environmental awareness at the 
percentage of 48.10. The prediction equation of raw scores was: Ŷ = 66.700 + 1.446X7 + .748X6, 
and the prediction equations of standard scores was: Zy = .564 Zx7 + .372. Zx6. 3) The strategies 
for promoting environmental awareness of undergraduate students at Kasetsart University, 
Kamphaeng Saen Campus were enhancing value and participatory environmental experiences, 
expanding environmental learning area and improving monitoring and evaluation, developing 
environmental awareness among students, and raising consciousness for environmental 
awareness. 

 

Keywords: strategy, environmental awareness 
 

บทน า 
ปัจจุบันสถานการณ์วิกฤตปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับโลกทวีความรุนแรงมากข้ึน ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมลดลงอย่างต่อเนื่อง มลพิษและของเสียต่าง ๆ มีปริมาณสูงขึ้นทั่วโลกส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิต
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ของมนุษย์ (มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย , 2556) ซึ่งในประเทศไทยมีสถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้น
มากมาย เช่น คุณภาพดินและคุณภาพน้ าเสื่อมโทรม ทรัพยากรป่าไม้ลดน้อยลง ระบบนิเวศถูกท าลาย มีการใช้
พลังงานประเภทต่าง ๆ เพ่ิมมากขึ้น เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อันเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดภาวะโลกร้อนและ
เกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติต่าง ๆ ตามมา จากสถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากการพัฒนา
ประเทศอย่างต่อเนื่อง ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (2540-2544) ไปจนถึงฉบับที่ 12 
(2560-2564) ได้มีแนวทางการพัฒนาที่มีเป้าหมายที่ส าคัญเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ในทุกมิติ ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม โดยการฝึกอบรมให้ความรู้เพ่ือปลูกฝังความคิด สร้างความตระหนักและจิตส านึกของประชาชนต่อ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งในองค์กรภาครัฐ เอกชน ชุมชน และ
สถาบันการศึกษาที่ส่งเสริมการน าหลักสูตรด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาเข้ามาในระบบการศึกษาของประเทศไทย
อย่างต่อเนื่อง (ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2561) 

สิ่งแวดล้อมศึกษามีจุดมุ่งหมายว่าในสังคมต้องให้ความส าคัญและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน 
ในฐานะก าลังส าคัญของประเทศผู้สานต่อนโยบายในอนาคต ควบคู่กับการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ระบบการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในบริบทของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มากกว่าการให้
ความรู้และการสร้างความตระหนัก แต่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสม เพ่ือเตรียมพร้อมก้าวสู่
การพัฒนาอย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตามการมีความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ส าคัญต่อ 
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหากมีแนวทางในการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อการส่ง เสริม
ความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม (มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย, 2556) ทั้งนี้ความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม 
(environmental awareness) คือการรับรู้ถึงปัญหาและผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการมีจิตส านึกและ
เห็นความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถ้าหากบุคคลนั้นมีความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมก็จะ
มีแนวโน้มในการปรับเปลี่ยนการด าเนินชีวิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยปัจจุบันจะเห็นได้ว่านักจัดการ
สิ่งแวดล้อมตลอดจนนักการศึกษาต่างให้ความสนใจกับการส่งเสริมให้บุคคลมีความรู้สึกที่เป็นคุณกับ
สิ่งแวดล้อม จึงด าเนินกิจกรรมเพ่ือรณรงค์ให้ประชาชนมีความตระหนักในทางบวกด้วยเทคนิคต่าง ๆ ทั้งด้าน
การให้ข้อมูลข่าวสาร การให้การศึกษาผ่านกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา พยายามผลักดันให้ได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทางด้านสิ่งแวดล้อม (กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2558)  

สถานศึกษาหลายสถาบันมีการน าหลักสูตรด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้
ก าหนดขึ้นเพ่ือใช้การเรียนรู้หล่อหลอมให้เป็นพลเมืองเพ่ือสิ่งแวดล้อมเข้ามาปรับใช้ เพ่ือส่งเสริมความตระหนัก
ด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่นิสิต นักศึกษา รวมทั้งมีการก าหนดนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติ ด้านสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งในกระบวนการจัดการศึกษาต่าง ๆ เช่น การด าเนินการเรียนการสอน ด้านอาคารสถานที่และการใช้สื่อ
โสตทัศนูปกรณ์ ย่อมมีการใช้ทรัพยากรและพลังงาน การบริหารจัดการที่ลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมนับเป็น
สิ่งส าคัญที่ทุกมหาวิทยาลัยควรให้ความส าคัญ และสามารถพัฒนาตนไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่ค านึงถึง
สิ่งแวดล้อมหรือมหาวิทยาลัยสีเขียว (ปิยะมาศ  สามสุวรรณ และสมทิพย์  ด่านธีรวนิชย์, 2555) โดยในปีที่ผ่าน ๆ มา 
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ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยที่ได้มีการเข้าร่วมและด าเนินการตามเกณฑ์การจัด
อันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวอย่างต่อเนื่อง  ภายในปี 2018 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นอันดับที่ 90 ของโลกและอันดับที่ 2 ของประเทศไทย (UI Green Matric, 
2019) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีนโยบายมุ่งม่ันที่จะพัฒนาส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในด้านวิชาการ และ
การมีส่วนร่วมตลอดจนการสร้างจิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการจัดการสิ่งแวดล้อมทั้งในมิติทรัพยากร 
มิติเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มิติของเสียและมลพิษ และมิติมนุษย์และสังคม เพ่ือเป็นแบบอย่างสถาบันการศึกษา
ชั้นน าที่มีความใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการยอมรับในระดับอาเซียน และประชาคมโลก โดยสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้ทุกวิทยาเขตเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556)  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน เป็นวิทยาเขตที่มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม 
เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พลังงาน โดยการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้แก่บุคลากรและนิสิต ร่วมแรงร่วมใจ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เคยใช้พลังงานสิ้นเปลือง ลด ละ เลิกการใช้อุปกรณ์ไม่ถูกวิธี (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน, 2560) และยังส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมใช้พลังงานทดแทน โดยการเข้าร่วมโครงการ
จักรยานวิทยาเขตสีเขียวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รณรงค์การใช้จักรยานอย่างต่อเนื่องแก่นิสิต บุคลากร 
และประชาชนทั่วไป มีการด าเนินงานภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียวเชิงนิเวศ รณรงค์ปลูกต้นไม้เพ่ิมพ้ืนที่สี
เขียว โครงการเกี่ยวกับการเพ่ิมพูนการกักเก็บคาร์บอนหลายโครงการและยังเข้าร่วมโครงการลดก๊าซเรือน
กระจกภาคสมัครใจส าหรับประเทศไทย (องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก, 2561) 

แม้ว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม มีการเข้าร่วม
โครงการและด าเนินกิจกรรมทางด้านสิ่งแวดล้อมให้กับนิสิตได้เรียนรู้และมีส่วนร่วมเพ่ือส่งเสริมให้นิสิตมี 
ความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีการรายงานผลการจัดการพลังงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสนเกี่ยวกับการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น ปริมาณการใช้พลังงาน และระบุถึง  
การด าเนินงานตามแผนด้านพลังงาน เช่น การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานที่มีนิสิตเป็นผู้เข้าร่วม  
แต่ยังไม่มีการติดตามประเมินผลที่เกิดขึ้นกับนิสิตถึงความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีความส าคัญในการน าไปสู่
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมของนิสิต
โดยศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือไปสู่การจัดท ากลยุทธ์การส่งเสริมความตระหนัก
ด้านสิ่งแวดล้อมของนิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน เพ่ือให้ทาง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสนซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าไปใช้ด าเนินการ
ส่งเสริมความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมต่อไปได ้

 

วัตถุประสงค ์
1.  เพ่ือศึกษาความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมและปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม

ของนิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
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2.  เ พ่ือศึกษาปัจจัยที่ ส่ งผลต่อความตระหนักด้ านสิ่ งแวดล้อมของนิสิตระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

3.  เพ่ือน าเสนอกลยุทธ์การส่งเสริมความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมของนิสิตระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นฐานคิดและแนวทางในการศึกษา ผู้วิจัยได้

ก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัยไว้ แสดงดังภาพที่ 1 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

  

ตัวแปรต้น 
1. เพศ 
2. รายได้ของนิสิต 
3. ภูมิล าเนา 
4. จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 
5. ความรู้ความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อม 
6. ประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม 
7. การให้คุณคา่ด้านสิ่งแวดล้อม 
8. การรับรู้ข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม 
 

 

ตัวแปรตาม 
ความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม 
 

จุดแข็ง
(Strengths) 

 

จุดอ่อน
(Weaknesses) 

 

กลยุทธ์การส่งเสริมความตระหนกัด้านสิ่งแวดล้อม 

- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน
สิ่งแวดล้อม 
- ช่ือเสียงในด้านการเป็น
มหาวิทยาลยัสีเขยีว 
- มีบุคลากรที่มคีวามรู้,
ประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม 
 

โอกาส 
(Opportunities) 

 

อุปสรรค
(Threats) 

 

- ขาดการตดิตามประเมินผลที่
เกิดขึน้ทางด้านความตระหนัก
ด้านสิ่งแวดล้อมของนิสติ 
- การออกคา่ยชมรมเกีย่วกับ

สิ่งแวดลอ้มจ ากดัจ านวนสมาชิก 

- นโยบายของรัฐบาล 
- เงินทุนสนับสนุนจากรัฐบาล 
- กฎหมาย ข้อบังคับ  
การลงโทษ 
- โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว 

- ความก้าวหน้าของ
เทคโนโลย ี
- กระแสทางสังคม 
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วิธีด าเนินการ 

ประชากร คือ นิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ที่ลงทะเบียน
เรียนปีการศึกษา 2562 ชั้นปีที่1-4 จ านวน 12,433 คน (กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน, 2562) 

กลุ่มตัวอย่าง คือ นิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จ านวน 
388 คน โดยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของ Yamane (1973) ที่ระดับความคลาดเคลื่อน 5% จากนั้น
ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (multi-stage sampling) ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 สุ่มแบบกลุ่ม (cluster sampling) โดยสุ่มหลักสูตรในสายสังคมศาสตร์และสายวิทยาศาสตร์
เป็นตัวแทนสายละ 1 กลุ่มหลักสูตร ได้หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

ขั้นตอนที่ 2 สุ่มแบบกลุ่ม (cluster sampling) โดยสุ่มสาขาวิชาในแต่ละหลักสูตรเป็นตัวแทนหลักสูตร
ตามสัดส่วน โดยหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตได้ 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาและสาขาวิชา
พลศึกษาและสุขศึกษา ส่วนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ได้ 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 
สาขาวิช าวิ ศวกรรมโย ธา -ชลประทาน สาขาวิ ช าวิ ศวกรรมอาหาร  และสาขาวิช าวิ ศวกรรม 
อุสาหการ-โลจิสติกส์  

ขั้นตอนที่ 3 สุ่มแบบแบ่งชั้น (stratified sampling) โดยสุ่มนิสิตตามสัดส่วนแต่ละสาขาจ าแนกตาม
ชั้นปี แสดงดังตารางที่ 1 

 

ตารางท่ี 1  จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างแต่ละสาขาจ าแนกตามชั้นปี  
 

สาขาวิชา ชั้นป ี ประชากร(คน) กลุ่มตัวอย่าง 
วิทยาศาสตร์ศึกษา ปี 1  62 16 

 ปี 2  61 16 
 ปี 3 50 13 
 ปี 4 42 11 
 รวม 215 56 

พลศึกษาและสุขศึกษา ปี 1 98 26 
 ปี 2 80 21 
 ปี 3 74 20 
 ปี 4 64 17 
 รวม 316 84 

วิศวกรรมเกษตร ปี 1 
ปี 2 
ปี 3 
ปี 4 

69 
51 
66 
56 

18 
14 
18 
15 

 รวม 242 65 
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ตารางท่ี 1  จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างแต่ละสาขาจ าแนกตามชั้นปี (ต่อ)  
 

สาขาวิชา ชั้นป ี ประชากร(คน) กลุ่มตัวอย่าง 
วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน ปี 1 

ปี 2 
ปี 3 
ปี 4 

97 
61 
55 
52 

26 
16 
15 
14 

 รวม 265 71 

วิศวกรรมอาหาร ปี 1 
ปี 2 
ปี 3 
ปี 4 

60 
48 
48 
56 

16 
13 
13 
15 

 รวม 212 57 
วิศวกรรมอสุาหการ-โลจสิติกส ์ ปี 1 

ปี 2 
ปี 3 
ปี 4 

59 
49 
46 
52 

16 
13 
12 
14 

 รวม 206 55 
 รวมท้ังหมด 1,456 388 

 
กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี จ านวน 388 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 

(ร้อยละ 52.10) มีอายุระหว่าง 18-21 ปี  (ร้อยละ76.80) และศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่ 1 มีสัดส่วนสูงสุด  
(ร้อยละ 31.20) รองลงมา ได้แก่ ชั้นปีที่ 2  และชั้นปีที่ 3 (ร้อยละ 24.00 และ22.70 ตามล าดับ) นิสิตส่วนใหญ่
ศึกษาอยู่ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ก าแพงแสน (ร้อยละ 64.20) เมื่อพิจารณาตามสาขาวิชาพบว่ากลุ่มตัวอย่าง
ศึกษาอยู่ในสาขาพละศึกษาและสุขศึกษามีสัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ 21.60) รองลงมาได้แก่ สาขาวิศวกรรมโยธา-
ชลประทาน และ สาขาวิศวกรรมเกษตร (ร้อยละ 18.30 และ 16.80 ตามล าดับ) โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
จ านวนสมาชิกในครอบครัวต่ ากว่า 6 คน (ร้อยละ 78.10) มีรายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 5,001 -10,000 บาท 
(ร้อยละ 65.70) และมีภูมิล าเนาอาศัยอยู่ในต่างจังหวัด (ร้อยละ 75.80) 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามและแบบทดสอบ จ านวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็น 6 ตอน 

ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไปของนิสิต มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (check list) และให้เติม
ค าตอบ จ านวน 7 ข้อ 
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ตอนที่ 2 ความรู้ความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อม มีลักษณะเป็นแบบทดสอบชนิด ถูก ผิด มีเกณฑ์การให้
คะแนน คือ ตอบผิดให้ 0 คะแนน และตอบถูกให้ 1 คะแนน จ านวน 20 ข้อ  ใช้เกณฑ์แปลความหมายของ 
Bloom (1971) แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ สูง (16 -20 คะแนน) ปานกลาง (12-15 คะแนน) และต่ า (น้อยกว่า 
12 คะแนน) 

ตอนที่ 3 ประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม มีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 15 ข้อ 
ตอนที่ 4 การให้คุณค่าด้านสิ่งแวดล้อม มีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 15 ข้อ 
ตอนที่ 5 การรับรู้ข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม มีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 15 ข้อ 
ตอนที่ 6 ความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม มีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 50 ข้อ 

แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ พฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อม จ านวน 15 ข้อ การรับรู้ด้านสิ่งแวดล้อม จ านวน 15 ข้อ 
และทัศนคติด้านสิ่งแวดล้อม จ านวน 20 ข้อ  

ในตอนที่ 3-6 ใช้เกณฑ์แปลความหมายของ Best (1997) แบ่งเป็น 5 ระดับ ได้แก่ มากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 
4.51-5.00) มาก (ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50) ปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50) น้อย (ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50) และ 
น้อยที่สุด (ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50) 

 
การตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
การตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือ (validity) ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอ

ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา โดยการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่าง
ข้อค าถามกับเนื้อหา/วัตถุประสงค์ (Index of Item Objective Congruence: IOC) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.60–1.00 

การตรวจสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (reliability) ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงแล้วไปตรวจสอบความเชื่อมั่นโดยน าแบบสอบถามไปทดลองใช้ ( try out) กับนิสิตระดับ
ปริญญาตรีในสาขาอ่ืน ๆ ที่ไม่ได้รับการสุ่ม ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 30 คน 
แล้วน ามาค านวณหาค่า สัมประสิทธ์แอลฟ่าของ Cronbach (Cronbach’s alpha coefficient) โดยประสบการณ์
ด้านสิ่งแวดล้อมเท่ากับ 0.937 การให้คุณค่าด้านสิ่งแวดล้อม เท่ากับ 0.968 การรับรู้ข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม 
เท่ากับ 0.919 และความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม เท่ากับ 0.963 ส่วนค่าความเชื่อมั่นความรู้ความเข้าใจด้าน
สิ่งแวดล้อม ค านวณด้วยสูตร KR-20 ได้เท่ากับ 0.723 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน เพ่ือขออนุญาตเก็บข้อมูลกับนิสิต และด าเนินการลงพ้ืนที่
เก็บข้อมูลด้วยตนเอง โดยใช้แบบสอบถามและแบบทดสอบในการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามจ านวนกลุ่มตัวอย่าง
ที่ได้ก าหนดไว้ 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 1) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ได้แก่ ความถี่ 
(frequency) ร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และ 
การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise multiple regression) 2) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา SWOT Analysis ประกอบไปด้วย จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส  อุปสรรค และจัดท ารูปแบบ
ตาราง TOWS Matrix   

 

ผลการวิจัย 
ผลการวิจัย พบว่า ภาพรวมนิสิตมีความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.10, S.D. = 0.74) 

เมื่อพิจารณาทั้ง 3 องค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ทัศนคติด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ใน

ระดับมาก (�̅� = 4.33, S.D. = 0.66) รองลงมา ได้แก่ พฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.17, 

S.D. = 0.76) ส่วนองค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การรับรู้ด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.80, 
S.D. = 0.79) เมื่อพิจารณาตามองค์ประกอบมีรายละเอียดดังนี้ 

พฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า การปิดไฟทุกครั้งหลังใช้เสร็จ เพ่ือไม่ให้สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้ามี

ค่าเฉลี่ยสูงสุด (�̅�= 4.44, S.D. = 0.68) รองลงมา ได้แก่ การไม่ทิ้งของเสียที่มีส่วนประกอบของสารเคมี 
ลงพ้ืนดินโดยตรงแต่จะทิ้งในถังขยะอันตราย เพ่ือไม่ให้เป็นอันตรายต่อทรัพยากรดินและสิ่งมีชีวิตในดิน  

(�̅� = 4.42, S.D. = 0.71) และการไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ าล าคลองแต่จะทิ้งขยะในถังขยะ เพ่ือไม่ให้น้ าเน่าเสีย

และไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ า (�̅� = 4.41, S.D. = 0.63)  
การรับรู้ด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า การรับรู้ว่าค่าฝุ่นละอองในอากาศมีปริมาณสูงขึ้นเรื่อย ๆ ในทุก ๆ ปี 

และพ้ืนที่ป่าไม้มีจ านวนลดลงเรื่อย ๆ สัตว์ป่าลดน้อยลง สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด 

(�̅� = 4.26, S.D. = 0.74 และ �̅� = 4.26, S.D. = 0.79 ตามล าดับ) รองลงมา ได้แก่ น้ ามัน ก๊าซธรรมชาติ และ

ถ่านหิน ที่เป็นแหล่งผลิตพลังงานที่ส าคัญของโลกก าลังเสื่อมโทรมร่อยหรอลง (�̅� = 4.19, S.D. = 0.65) และ

ในหลายพื้นท่ียังมีปัญหาน้ าเน่าเสียหรือปนเปื้อนสารพิษท่ีเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต (�̅� = 4.17, S.D. = 0.78)   
ทัศนคติด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า ความคิดที่จะเปลี่ยนมาบริโภคผลิตภัณฑ์ที่ประหยัดไฟฟ้า เช่น  

ใช้หลอดไฟตะเกียบหรือ LED แทนการใช้หลอดไฟธรรมดา เป็นต้น เพ่ือไม่ให้สิ้นเปลืองพลังงานมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 

(�̅� = 4.53, S.D. = 0.66) รองลงมา ได้แก่ ความคิดที่จะเปลี่ยนมาทิ้งขยะที่ถังขยะทุกครั้งแทนการทิ้งขยะลง

แม่น้ าล าคลอง เพ่ือไม่ให้เกิดน้ าเน่าเสีย (�̅� = 4.50, S.D. = 0.62) และความคิดที่จะเลือกใช้โต๊ะ เก้าอ้ี ที่ใช้วัสดุ
ไม้แผ่น ซึ่งท าจากชิ้นส่วนหรือเศษไม้มาขึ้นรูปใหม่ เพ่ือไม่ให้สิ้นเปลืองทรัพยากรป่าไม้ที่ก าลังเสื่อมโทรม  

(�̅� = 4.47, S.D. = 0.62) แสดงดังตารางที่ 2 
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ตารางท่ี 2  ความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมจ าแนกตามองค์ประกอบ 
(n = 388) 

เนื้อหา �̅� S.D. แปลผล 

พฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อม 4.17 0.76 มาก 
การรับรูด้้านสิ่งแวดล้อม 3.80 0.79 มาก 
ทัศนคติด้านสิ่งแวดล้อม 4.33 0.66 มาก 

ความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม 4.10 0.74 มาก 

 
ปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมของนิสิต 

 ความรู้ความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า ภาพรวมนิสิตมีความรู้ความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ใน
ระดับสูง จ านวน 335 คน (ร้อยละ 86.34) รองลงมา ได้แก่ นิสิตมีความรู้ความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ใน
ระดับปานกลาง จ านวน 48 คน (ร้อยละ12.37) และนิสิตมีความรู้ความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับต่ า 
จ านวน 5 คน (ร้อยละ 1.29) แสดงดังตารางที่ 3 
 

ตารางท่ี 3  ความรู้ความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อมของนิสิต 
 

 
ประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า ภาพรวมนิสิตมีประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับมาก 

(�̅� = 3.63, S.D. = 0.85) โดยการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ใช้พลังงานไฟฟ้า

อย่างประหยัด ปิดไฟทุกครั้งหลังใช้ เป็นต้น มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (�̅� = 4.13, S.D. = 0.79) รองลงมา ได้แก่ การมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า เช่น ใช้น้ าอย่างประหยัด ปิดน้ าทุกครั้งหลังใช้เสร็จ ใช้น้ าเท่าที่จ าเป็น เป็นต้น 

(�̅� = 4.12, S.D. = 0.75) และการมีส่วนร่วมในการป้องกันการเกิดมลพิษทางอากาศ เช่น การหลีกเลี่ยงการกระท า

ที่ก่อให้เกิดฝุ่นควัน เป็นต้น  (�̅� = 3.89, S.D. = 0.75)  
การให้คุณค่าด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า ภาพรวมนิสิตมีการให้คุณค่าด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับมากที่สุด 

(�̅� = 4.56, S.D. = 0.63) โดยเรื่องที่นิสิตมีการให้คุณค่าเรื่องน้ าเป็นสิ่งจ าเป็นต่อพืชและสัตว์ ช่วยในการเจริญเติบโต

และเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ าหลายชนิดมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (�̅� = 4.67, S.D .= 0.57) รองลงมา ได้แก่ น้ าเป็น

คะแนน คะแนนเฉลี่ย 
ร้อยละ 

แปลผล จ านวน (388 คน) ร้อยละ (100.00) 

16 -20 ร้อยละ 80-100 สูง 335 86.34 

12 - 15  ร้อยละ 60-79 ปานกลาง 48 12.37 

0 -12  น้อยกว่าร้อยละ 60 ต่ า 5 1.29 

x̅ = 17.21, S.D. = 1.76 
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แหล่งก าเนิดพลังงาน โดยที่พลังงานน้ าจากเขื่อนสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าเพ่ือให้มนุษย์ได้มีไฟฟ้าไว้ใช้ (�̅� = 4.65, 
S.D. = 0.61) และน้ าเป็นสิ่งจ าเป็นต่อร่างกายของมนุษย์ ใช้ดื่มกิน ประกอบอาหาร ช าระร่างกาย เป็นต้น  

(�̅� = 4.63, S.D. = 0.63)  
การรับรู้ข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า ภาพรวมนิสิตมีการรับรู้ข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับ

ปานกลาง (�̅� = 3.46, S.D. = 1.07) โดยการรับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมจากทางสื่อสังคม

ออนไลน์ เช่น Facebook Line twitter Youtube เป็นต้น มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (�̅� = 4.32, S.D. = 0.82) 

รองลงมา ได้แก่ การรับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมจากทางสื่อโทรทัศน์ (�̅� = 4.20, S.D. = 0.93) 

และการรับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโดยการฟังจากอาจารย์ (�̅� = 3.95, S.D. = 1.03) แสดงดัง
ตารางที่ 4 
 

ตารางท่ี 4  ปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมของนิสิต 
 (n = 388) 

เนื้อหา �̅� S.D. แปลผล 
ประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม 3.63 0.85 มาก 
การให้คุณคา่ด้านสิ่งแวดล้อม 4.56 0.63 มากที่สุด 
การรับรู้ข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม 3.46 1.07 ปานกลาง 

 
ปัจจัยที่ มีความสัมพันธ์กับความตระหนักด้านสิ่ งแวดล้อมของนิสิตระดับปริญญาตรี  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
ตัวแปรที่น ามาวิเคราะห์ความสัมพันธ์มี 8 ตัว ได้แก่ เพศ (X1) จ านวนสมาชิกในครอบครัว (X2) รายได้

ต่อเดือน (X3) ภูมิล าเนา (X4) ความรู้ความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อม (X5) ประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม (X6)  
การให้คุณค่าด้านสิ่งแวดล้อม (X7) การรับรู้ข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม (X8) ความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม (Y)  

จากการศึกษา พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมของนิสิต ได้แก่ การให้
คุณค่าด้านสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูง (r = .585, p = .000) และประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม
มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง (r = .404, p = .000) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระทั้ง 8 ตัว เข้าด้วยกัน ซึ่งตัวแปรอิสระทุกตัว มีค่า 
ต่ ากว่า .90 นั่นหมายถึงไม่เกิด Multicollinearity แสดงว่าตัวแปรเป็นอิสระจากกัน แสดงดังตารางที่ 5 
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ตารางท่ี 5  ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 
 

ตัวแปร X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 Y 
X1 1         
X2 .165 1        
X3 .257 -.089 1       
X4 .120 .051 -.238 1      
X5 .155   .183**  -.121* .182 1     
X6 .397 -.029 -.092 .310 -.183** 1    
X7 .259 .126* -.043 .280 .367**    .057 1   
X8 .369 -.204**   .215** .376 -.363**   .375** -.159** 1  

Y .047 .128* -.085 .093 .114* .404** .585** .097 1 
 

หมายเหตุ **นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01, *นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน 

จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน พบว่า มีตัวแปรที่มีผลต่อความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม 
จ านวน 2 ตัวแปร ได้แก่ การให้คุณค่าด้านสิ่งแวดล้อม (X7) และประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม (X6) ซ่ึงสามารถ
สร้างเป็นสมการพยากรณ์ความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมของนิสิตระดับปริญญาตรี ได้ดังนี ้

Ŷ = 66.700 + 1.446X7 + .748X6 

เมื่อ Y   =  ความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม 
 X7   =  การให้คุณค่าด้านสิ่งแวดล้อม 
 X6   =  ประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม 
การให้คุณค่าด้านสิ่งแวดล้อม (X7) อธิบายความแปรปรวนของความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมของนิสิต

ระดับปริญญาตรี ได้อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 ถึงร้อยละ 34.30 ส่วนตัวแปรที่มีอิทธิพลร่วมกับการให้คุณค่า
ด้านสิ่งแวดล้อมคือ ประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม (X6) สามารถอธิบายความแปรปรวนเพ่ิมข้ึนอีกร้อยละ 13.80 
(r2change =.138) เมื่อพิจารณาตัวแปรทั้ง 2 ตัว พบว่า สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของความตระหนัก
ทางด้านสิ่งแวดล้อมของนิสิตระดับปริญญาตรี ได้ร้อยละ 48.10 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ .693 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงดังตารางที่ 6 
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ตารางท่ี 6  ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนปัจจัยที่ส่งผลต่อความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม 
(n = 388) 

ตัวแปร 𝑹𝟐     𝑹𝟐 
𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 b β t p-value 

การให้คุณคา่ด้านสิ่งแวดล้อม (X7) .343 .343 1.446 .564 15.340 .000 
ประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม(X6) .481 .138 .748 .372 10.125 .000 

ค่าคงท่ี 66.700; SEest = ±12.190 

R = .693 ; R2 = .481 ; F = 201.25 ; p-value ≤ .01 

 
กลยุทธ์การส่งเสริมความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตก าแพงแสน 
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทฤษฎี หลักการ แนวคิดต่าง ๆ รวมถึงผลการวิจัย  สามารถน ามา

วิเคราะห์ SWOT Analysis เพ่ือหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค และท าตารางรูปแบบตาราง TOWS 
Matrix เพ่ือก าหนดกลยุทธ์ ได้ดังต่อไปนี้ 

 
การวิเคราะห์ SWOT Analysis 
จากการน าข้อมูลต่าง ๆ มาใช้ในการวิเคราะห์เนื้อหา  SWOT Analysis เพ่ือก าหนดจุดแข็ง จุดอ่อน 

โอกาส อุปสรรค ซึ่งผู้วิจัยได้ระบุแหล่งที่มาของข้อมูลไว้ แสดงดังตารางที่ 7 
 

ตารางท่ี 7  แหล่งที่มาประกอบการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

SWOT ผลการวิจัย การวิเคราะห์เอกสาร 
1. S (Strength) = จุดแข็ง S1 นิสิตมีการให้คณุค่าด้าน

สิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับมากที่สดุ 
S3 หน่วยงานมีนโยบายอนุรักษ์พลังงาน
สิ่งแวดล้อม (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน, 2560) 

 S2 นิสิตมีประสบการณด์้าน
สิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับมาก 

S4 มีชื่อเสียงในดา้นการเปน็มหาวิทยาลัย 
สีเขียว (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน, 2562) 

  S5 มีบุคลากรที่มีความรู้ ประสบการณ์ 
และช านาญการด้านสิ่งแวดล้อม
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน, 2562) 
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ตารางท่ี 7  แหล่งที่มาประกอบการวิเคราะห์ข้อมูล (ต่อ) 

SWOT ผลการวิจัย การวิเคราะห์เอกสาร 
2. W (Weaknesses) = จุดอ่อน  W1 หน่วยงานมีการตดิตามผลของ 

การด าเนินงานการอนุรักษ์พลังงาน 
เฉพาะด้านปริมาณการใช้พลังงาน และ
ด้านการจดักิจกรรมการอนรุักษ์พลังงาน
ที่ด าเนินการเสรจ็สิ้นแล้วและก าลงั
ด าเนินการ (มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน, 2560) 

  W2 ชมรมที่จดัตั้งขึ้นเพื่อให้นสิติมีสว่นร่วม
เกี่ยวกับการอนุรักษส์ิ่งแวดล้อมมจี านวน
น้อย และยังจ ากัดจ านวนสมาชิกเมื่อมี
การจัดออกค่ายท ากิจกรรม (ประภัสสร  
พงษ์ประวัต,ิ 2562) 

3. O (Opportunities)= โอกาส 
 
 

 O1 รัฐบาลมีการก าหนดนโยบายและ
แนวทางการปฏิบัติเกีย่วกับสิ่งแวดล้อม 
ทั้งทางด้านการเสริมสร้างความรู้และ
ความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม และ 
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่ีเป็นมติรกับ
สิ่งแวดล้อม  (ส านักนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 
2561) 

  O2 รัฐบาลสนับสนุนเงินทุนในการจัดท า
โครงการและด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
ทางด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิด
ประโยชนส์ูงสุด (ส านักนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 
2561) 

  O3 มีการก าหนดกฎหมาย ข้อบังคับ 
และการลงโทษ เช่น การทิ้งขยะใน
แม่น้ าล าคลองหรือในพ้ืนท่ีสาธารณะ 
การลักลอบเผาขยะในพื้นที่ต่าง ๆ หาก
ฝ่าฝืนจะได้รับโทษ (กรมส่งเสริมคณุภาพ
สิ่งแวดล้อม, 2562) 
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ตารางท่ี 7  แหล่งที่มาประกอบการวิเคราะห์ข้อมูล (ต่อ) 

SWOT ผลการวิจัย การวิเคราะห์เอกสาร 
  O4 มีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสเีขียว

เพื่อวัดความพยายามเกี่ยวกับความยั่งยืน
ของมหาวิทยาลยั ช่วยสร้างความตระหนัก
ถึงความส าคัญของความยั่งยืนด้าน
สิ่งแวดล้อม (UI Green Metric, 2019) 

4. T (Threats) = อุปสรรค 
 

 T1 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีท าให้มี
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นฐานการผลติมากข้ึน
ตามไปด้วย (มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
คณะวิทยาศาสตร,์ 2559) 

  T2 ค่านิยมในการบริโภค ได้แก่  
การบริโภคเนื้อหรืออวัยวะของสัตว์ท่ีมี
ส่วนส าคญัในการรักษาสมดุลของระบบ
นิเวศ เช่น ปลาวาฬ ปลาฉลาม เปน็ต้น 
การใช้สิ่งของตามแฟช่ัน เช่น เสื้อผ้า 
รองเท้า กระเป๋าหนังสัตว์ ซึ่งสิ่งของ
เหล่านีล้้วนมีวัตถดุิบในการผลิตและ
ขั้นตอนการผลิตจากการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทั้งสิ้น (ภรณี  ลีนตุพงษ,์ 2556) 

 
การใช้รูปแบบตาราง TOWS Matrix ในการก าหนดกลยุทธ์ 
จากการวิเคราะห์ SWOT Analysis สามารถน าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์มาก าหนดกลยุทธ์โดยใช้

รูปแบบตาราง TOWS Matrix แสดงดังตารางที่ 8  
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ตารางท่ี 8  ข้อมูลการก าหนดกลยุทธ์โดย TOWS Matrix 
 

        
             จุดแข็ง-จุดอ่อน 
 
 
 
 
โอกาส-อุปสรรค                

จุดแข็ง (Strength) 
S1 นิสิตมีการให้คณุค่าด้าน
สิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับมากที่สดุ  
S2 นิสิตมีประสบการณด์้าน
สิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับมาก 
S3 หน่วยงานมีนโยบายอนุรักษ์
พลังงานสิ่งแวดล้อม  
S4 มีชื่อเสียงในด้านการเป็น
มหาวิทยาลยัสีเขยีว  
S5 มีบุคลากรที่มีความรู้ 
ประสบการณ์ และช านาญการ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

จุดอ่อน (Weakness) 
W1 หน่วยงานมีการตดิตามผลของ
การด าเนินงานการอนุรักษ์พลังงาน 
เฉพาะด้านปริมาณการใช้พลังงาน 
และด้านการจดักิจกรรมการอนุรักษ์
พลังงานท่ีด าเนินการเสรจ็สิ้นแล้ว
และก าลังด าเนินการ 
W2 ชมรมที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้นสิิตมี
ส่วนร่วมเกีย่วกับการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมมีจ านวนน้อย และยัง
จ ากัดจ านวนสมาชิกเมื่อมีการจัด
ออกค่ายท ากิจกรรม 

โอกาส (Opportunity) 
O1 รัฐบาลมีการก าหนดนโยบายและ 
แนวทางการปฏิบัติเกีย่วกับสิ่งแวดล้อม  
ทั้งทางด้านการเสริมสร้างความรู้และ 
ความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม และ 
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่ีเป็นมติรกับ
สิ่งแวดล้อม  
O2 รัฐบาลสนับสนุนเงินทุนในการจัดท า
โครงการและด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
ทางด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 
O3 มีการก าหนดกฎหมาย ข้อบังคับ และ
การลงโทษ เช่น การทิ้งขยะในแมน่้ า 
ล าคลองหรือในพื้นที่สาธารณะ  
การลักลอบเผาขยะในพื้นที่ต่าง ๆ  
หากฝ่าฝืนจะได้รับโทษ 
O4 มีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสเีขียว
เพื่อวัดความพยายามเกี่ยวกับความยั่งยืน
ของมหาวิทยาลัย ช่วยสร้างความตระหนัก
ถึงความส าคัญของความยั่งยืนด้าน
สิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์การเสริมสร้างคุณค่าและ
ประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมแบบ
มีส่วนร่วม (SO Strategy) 
1. เสริมสร้างความรู้และ 
ความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม 
โดยบุคลากรที่มคีวามรู้
ความสามารถ (S5, O1,) 
2. จัดกิจกรรมทางด้านสิ่งแวดล้อม
โดยเน้นการมสี่วนร่วมของนิสติใหม้ี
ความรู้ในเรื่องกฎหมาย ข้อบังคับ 
และการลงโทษทางด้านสิ่งแวดล้อม 
(S2,O3) 
3. ส่งเสรมิให้นิสิตมีส่วนร่วม 
ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม 
เพื่อให้นิสิตได้เห็นคณุค่าและ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรมที่เป็นมิตรกบั
สิ่งแวดล้อมตามนโยบายของรัฐบาล 
(S1,S2,01) 

กลยุทธข์ยายพ้ืนที่การเรียนรู้ 
ด้านสิ่งแวดล้อมและปรับปรุง 
การติดตามประเมินผล (WO 
Strategy) 
1. จัดการด าเนินการตดิตามและ
ประเมินผลเชิงคุณภาพท่ีเกิดขึ้นกบั
นิสิตถึงความตระหนักด้าน
สิ่งแวดล้อมตามนโยบายและ 
แนวทางการปฏิบัติดา้นสิ่งแวดล้อม
ของรัฐบาล ด้วยเงินสนบัสนุน 
ของรัฐบาล (W1,01,02) 
2. น าหลักเกณฑ์การเป็น
มหาวิทยาลยัสีเขยีวในด้านการวาง
ระบบโครงสร้างพื้นฐานและสถานที่ 
มาใช้ในการจัดสรรพื้นที่ในการจดัตั้ง
ชมรมด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้นิสิต
ทุกคนสามารถเข้าถึงในการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (W2, O4) 
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ตารางท่ี 8  ข้อมูลการก าหนดกลยุทธ์โดย TOWS Matrix (ต่อ) 
 

        
             จุดแข็ง-จุดอ่อน 
 
 
 
 
โอกาส-อุปสรรค                

จุดแข็ง (Strength) 
S1 นิสิตมีการให้คณุค่าด้าน
สิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับมากที่สดุ  
S2 นิสิตมีประสบการณด์้าน
สิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับมาก 
S3 หน่วยงานมีนโยบายอนุรักษ์
พลังงานสิ่งแวดล้อม  
S4 มีชื่อเสียงในด้านการเป็น
มหาวิทยาลยัสีเขยีว  
S5 มีบุคลากรที่มีความรู้ 
ประสบการณ์ และช านาญการ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

จุดอ่อน (Weakness) 
W1 หน่วยงานมีการตดิตามผลของ
การด าเนินงานการอนุรักษ์พลังงาน 
เฉพาะด้านปริมาณการใช้พลังงาน 
และด้านการจดักิจกรรมการอนุรักษ์
พลังงานท่ีด าเนินการเสรจ็สิ้นแล้ว
และก าลังด าเนินการ 
W2 ชมรมที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้นสิิตมี
ส่วนร่วมเกีย่วกับการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมมีจ านวนน้อย และยัง
จ ากัดจ านวนสมาชิกเมื่อมีการจัด
ออกค่ายท ากิจกรรม 

อุปสรรค (Threat) 
T1 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีท าให้มี
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ซึ่งเป็นฐานการผลิตมากขึ้นตามไปด้วย 
T2 ค่านิยมในการบริโภค ได้แก่  
การบริโภคเนื้อหรืออวัยวะของสัตว์ท่ีมีส่วน
ส าคัญในการรักษาสมดลุของระบบนิเวศ 
เช่น ปลาวาฬ ปลาฉลาม เป็นต้น การใช้
สิ่งของตามแฟช่ัน เช่น เสื้อผ้า รองเท้า 
กระเป๋าหนังสัตว์ ซึ่งสิ่งของเหลา่นีล้้วนมี
วัตถุดิบในการผลิตและขั้นตอนการผลิต
จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท้ังสิ้น 

กลยุทธ์พัฒนาความตระหนัก 
ด้านสิ่งแวดล้อมของนิสิต (ST 
Strategy) 
1. ส่งเสรมิให้นิสิตเห็นคณุค่าและ
ความส าคญัของสิ่งแวดล้อม รู้จัก 
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุด (S1,S3,T1) 
      - รณรงค์พฤติกรรมการบริโภค
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
      - ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตสู่การเปน็
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
2. มหาวิทยาลัยจดักิจกรรมรณรงค์
โดยใช้เทคโนโลยีในการประชาสัมพนัธ์
ต่อต้านการบริโภคที่ท าลาย
สิ่งแวดล้อมให้แก่นิสิต บุคลากร และ
ชุมชนโดยรอบ (S4,T1,T2)  

กลยุทธ์ปลกูจิตส านึกเพ่ือ 
ความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม 
(WT Strategy) 
1. ปลูกฝังให้นิสติเห็นถึงความสัมพนัธ์
ของสิ่งแวดล้อมกับการใช้ชีวิตประจ าวัน
ของนิสิต รวมไปถึงเห็นโทษของ 
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอยา่งไม่รูจ้ักพอ 
(W1,T1,T2) 
2. สนับสนุนให้นิสติบรโิภคสินค้าที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และปลูกฝัง
ให้บริโภคอยา่งเป็นประจ าเพื่อให้เกิด
การกระท าเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่าง
แท้จริง (W1,T2) 

 

อภิปรายผล 
จากการศึกษากลยุทธ์การส่งเสริมความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมของนิสิตระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน พบว่า ภาพรวมนิสิตมีความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ใน
ระดับมาก และเมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า นิสิตมีทัศนคติด้านสิ่งแวดล้อม พฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อม และ
การับรู้ด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (2558) ที่กล่าวถึง 



วารสารสังคมศาสตร์วิจัย   ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 1 (มกราคม-มิถุนายน 2563)                                            127 
   

 

ทฤษฏีการกระท าด้วยเหตุผล (Theory of Reasoned Action: TRA) ว่า มนุษย์เป็นผู้มีเหตุผล ใช้ข้อมูลที่มีอยู่
อย่างเป็นระบบควบคุมโดยระดับจิตส านึก หากรู้ถึงสาเหตุและคุ้นเคยกับปัญหา ก็จะรู้ว่าควรท าอย่างไรเพ่ือลด
ผลกระทบจากปัญหา รวมทั้งตระหนักรู้ว่าการกระท าใดจะสามารถน ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลง รวมไปถึงเกิด
ทัศนคติที่ส่งผลต่อพฤติกรรมที่แสดงออก ตลอดจนมีความมุ่งมั่นและความรู้สึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และ
สอดคล้องกับการศึกษาของตรีชฎา เลาแก้วหนู (2558) พบว่า ผู้ใช้ประโยชน์ในอุทยานแห่งชาติเอราวัณมี 
ความตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับมาก และยังพบว่า การรับรู้ถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน ทัศนคติต่อ
สิ่งแวดล้อม และพฤติกรรมที่เก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลต่อความตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม แสดงให้เห็นว่า
การส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมทางบวกจ าเป็นต้องส่งเสริมให้มีความตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมมากข้ึนด้วย  

จากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความตระหนักของนิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตก าแพงแสน พบว่า มี 2 ปัจจัย ดังต่อไปนี้ 

1.  การให้คุณค่าด้านสิ่งแวดล้อม จากผลการวิจัยพบว่า การให้คุณค่าด้านสิ่งแวดล้อมส่งผลต่อ 
ความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมของนิสิต ทั้งนี้เนื่องจาก นิสิตได้รับประโยชน์จากสิ่งแวดล้อม ช่วยในการด าเนินชีวิต
และตอบสนองต่อความต้องการขั้นพ้ืนฐาน อีกทั้งยังรับรู้ผลกระทบที่เกิดจากการใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมนั้น
มากเกินไปขาดการจัดการที่เหมาะสม จึงเกิดความรู้สึกห่วงใยและเห็นความส าคัญของสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของก าจร  วงศ์ประเสริฐ (2553) พบว่า ประชาชนให้คุณค่าด้านสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมแตกต่างกัน 
มีความตระหนักต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ .05 เนื่องมาจาก
ประชาชนในชุมชนได้รับประโยชน์ในด้านต่าง ๆ มากน้อยไม่เท่ากัน จึงมีความรู้สึกใส่ใจหวงแหนที่จะอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน การให้คุณค่าจึงมีผลต่อความตระหนัก 

2.  ประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม จากผลการวิจัยพบว่า ประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมส่งผลต่อ  
ความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมของนิสิต ทั้งนี้อาจเกิดจากความแตกต่าง ในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้าน
สิ่งแวดล้อม ปริมาณการรับรู้ที่ไม่เท่ากัน เพราะหากบุคคลใดมีการรับรู้บ่อยครั้งเท่าใดหรือนานเท่าใดก็ยิ่งท าให้
มีโอกาสเกิดความตระหนักได้มากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับการศึกษาของชลิตา  อินชัย (2555) พบว่า นักท่องเที่ยว
ที่มีประสบการณ์ในการท่องเที่ยวแตกต่างกันมีผลต่อความตระหนักต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรในเขตอนุรักษ์
แตกต่างกัน เนื่องจากความตระหนักของแต่ละบุคคลขึ้นอยู่กับการรับรู้ของแต่ละบุคคล ปัจจัยที่มีผลต่อ  
การรับรู้จึงมีผลต่อความตระหนัก ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อความตระหนักอีกประการหนึ่งคือ ระยะเวลาและความถี่
ในการรับรู้ หรือประสบการณ์ทางด้านสิ่งแวดล้อมที่บุคคลนั้นจะได้รับการน าเสนอกลยุทธ์การส่งเสริม 
ความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมของนิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตก าแพงแสน  
ได้กลยุทธ์ดังต่อไปนี้ 1) กลยุทธ์การเสริมสร้างคุณค่าและประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม โดย 
การเสริมสร้างความรู้และความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมจากบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้วยการจัด
กิจกรรมทางด้านสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมปลูกฝังให้นิสิตมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้นิสิต 
ได้เห็นคุณค่าและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามนโยบายของรัฐบาล 2) กลยุทธ์พัฒนา
ความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมของนิสิต ส่งเสริมให้นิสิตเห็นคุณค่าและความส าคัญของสิ่งแวดล้อม ด้วยการให้
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นิสิตเข้ามามีบทบาทในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และอาจร่วมกับทางมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมที่ใช้เทคโนโลยี
ในการประชาสัมพันธ์ต่อต้านการบริโภคที่ท าลายสิ่งแวดล้อมให้แก่นิสิตด้วยกันเอง บุคลากร และชุมชน
โดยรอบ 3) กลยุทธ์ขยายพ้ืนที่การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงการติดตามประเมินผล โดยจัดการ
ด าเนินการติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพที่เกิดขึ้นกับนิสิตถึงความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมตามนโยบาย
และแนวทางการปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของรัฐบาล และน าหลักเกณฑ์การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวในด้าน  
การวางระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและสถานที่ มาใช้ในการจัดสรรพื้นที่ในการจัดตั้งชมรมด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้
นิสิตทุกคนสามารถเข้าถึงการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4) กลยุทธ์ปลูกจิตส านึกเพ่ือ
ความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม โดยการปลูกฝังให้นิสิตเห็นถึงความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมกับการใช้
ชีวิตประจ าวันของนิสิต รวมไปถึงเห็นโทษของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างไม่รู้จักพอ และ
สนับสนุนให้นิสิตบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปลูกฝังให้บริโภคอย่างเป็นประจ าเพ่ือให้เกิด 
การกระท าเพ่ือสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าทั้ง 4 กลยุทธ์จะต้องใช้ความร่วมมือกันของทุกภาคส่วน 
เนื่องจากการมีส่วนร่วมนั้นจะท าให้เกิดผลส าเร็จในการด าเนินจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี และยังก่อเกิด
ประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติเพ่ือสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับบุคคลและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาสุลิยา  อัมมวงศ์  (2560) ที่ศึกษาเรื่องการเสริมสร้างความรู้ และความตระหนักในการอนุรักษ์ป่าชุมชน
ให้แก่เยาวชนโดยการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียน บ้าน และวัด: กรณีศึกษา เยาวชน พบว่า การจัดกิจกรรมส่งเสริม
โดยการมีส่วนร่วม ได้แก่ กิจกรรมการอบรมเสริมสร้างความรู้และความตระหนักในการอนุรักษ์ป่าชุมชนให้แก่
เยาวชน กิจกรรมค่ายเยาวชนเดินป่าชุมชน กิจกรรมปลูกไม้เสริมป่าชุมชน กิจกรรมบวชต้นไม้ในป่าชุมชน  
หลังการทดลองใช้กิจกรรม เยาวชนมีความรู้และความตระหนักในการอนุรักษ์ป่าชุมชนสูงกว่าก่อนการทดลอง
ใช้กิจกรรมและผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด โดยมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อยู่ในระดับมาก และ
สอดคล้องกับส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ก าหนดแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564 ที่ระบุว่า ให้ความส าคัญกับ
หลักการมีส่วนร่วม เพ่ือให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเกิดความตระหนักต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างรอบคอบ รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มุ่งถึง
ประโยชน์อย่างแท้จริงต่อประเทศชาติทั้งในรุ่นปัจจุบันและอนาคต  

 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
1.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน สามารถน าเอากลยุทธ์การส่งเสริมความตระหนัก

ด้านสิ่งแวดล้อมไปใช้ โดยการด าเนินการจัดกิจกรรมตามกลยุทธ์ที่ก าหนดขึ้นจากผลการวิจัย มุ่งเน้นกิจกรรม  
ที่มีการปฏิบัติเพ่ือสิ่งแวดล้อมเป็นรายกลุ่มหรือรายบุคคล ด้วยการให้นิสิตได้รับประสบการณ์โดยตรงจากการปฏิบัติ
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กิจกรรม ท าให้นิสิตเห็นถึงประโยชน์หรือคุณค่าของสิ่งแวดล้อม ข้อดีของการท าเพ่ือสิ่งแวดล้อม จนเกิดเป็น
จิตส านึกท่ีดีและน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือสิ่งแวดล้อมได้อย่างแท้จริง  

2.  จากผลการวิจัยปัจจัยต่าง ๆ พบว่า การรับรู้ข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อมของนิสิตอยู่ในระดับปานกลาง 
มีค่าเฉลี่ยน้อยสุดเมื่อเปรียบเทียบกับปัจจัยอ่ืน ๆ ดังนั้นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน  
ควรน าข้อมูลเหล่านี้มาประกอบการหาแนวทางหรือวิธีการสร้างการรับรู้ข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่นิสิตเพ่ิม
มากขึ้น โดยผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ การรับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมจากทางสื่อสังคม
ออนไลน์ เช่น Facebook Line Twitter YouTube เป็นต้น เนื่องจากผลการวิจัยพบว่านิสิตรับทราบข่าวสาร
ด้านสิ่งแวดล้อมจากช่องทางสื่อสังคมออนไลน์มากกว่าการรับทราบข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อมจากช่องทางอ่ืน ๆ  

3.  จากผลการวิจัยความรู้ความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า นิสิตมีความรู้ความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อม
ในเรื่องพลังงานอยู่ในระดับปานกลาง และมีสัดส่วนที่มีค่าน้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับเรื่องดิน น้ า อากาศ ป่าไม้  
ซึ่งทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีนโยบายและการด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์
พลังงานต่าง ๆ มากมาย จึงควรมีการหาวิธีการส่งเสริมความรู้หรือมาตรการในการยกระดับความรู้เรื่องพลังงาน
ให้กับนิสิต 

 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
1.  เนื่องจากงานวิจัยครั้งนี้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมของนิสิตระดับ

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ซึ่งเป็นอิทธิพลทางตรงเพียงอย่างเดียว จึงท าให้
ตัวแปรที่เป็นปัจจัยซึ่งมีอิทธิพลต่อตัวแปรตามที่ส าคัญตามทฤษฎีบางตัว เช่น ความรู้ ไม่ส่งผลต่อความตระหนัก
ด้านสิ่งแวดล้อม ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมของตัวแปรต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อความตระหนัก
ด้านสิ่งแวดล้อม โดยการวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ลึกซึ้งมากยิ่งข้ึน 

2.  ควรด าเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือขับเคลื่อนกลยุทธ์ส่งเสริมความตระหนักด้าน
สิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมกันของทุกภาคส่วน เช่น หน่วยงานทางภาครัฐ  องค์กรเอกชน มหาวิทยาลัย 
ชุมชน และโดยเฉพาะนิสิตผู้ซึ่งเป็นเป้าหมายของการพัฒนา เพ่ือให้นิสิตเกิดจิตส านึกที่ดี อันจะน าไปสู่การกระท า
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 

สรุป 
นิสิตมีความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาทั้ง 3 องค์ประกอบ พบว่า 

องค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ทัศนคติด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับมาก รองลงมา ได้แก่ พฤติกรรมด้าน
สิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับมาก ส่วนองค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การรับรู้ด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับมาก 
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม มี 2 ตัวแปร ได้แก่ การให้คุณค่าด้านสิ่งแวดล้อมมี
ความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูง และประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนพบว่า มีตัวแปรที่มีผล
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ต่อความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม จ านวน 2 ตัวแปร ได้แก่ 1) การให้คุณค่าด้านสิ่งแวดล้อม 2) ประสบการณ์
ด้านสิ่งแวดล้อม โดยร่วมกันอธิบายความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม ได้ร้อยละ 48.10 และสามารถน าผลจาก
ศึกษามาใช้ในการวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อก าหนดกลยุทธ์ ได้ทั้งหมด 4 กลยุทธ์ คือ  

1.  กลยุทธ์การเสริมสร้างคุณค่าและประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 
2.  กลยุทธ์ขยายพื้นที่การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงการติดตามประเมินผล 
3.  กลยุทธ์พัฒนาความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมของนิสิต 
4.  กลยุทธ์ปลูกจิตส านึกเพ่ือความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม 
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การพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริโภควัยเยาว์   
ด้วยการจัดการเรียนรูแ้บบสตอรี่ไลน์ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 

 

DEVELOPMENT OF CRITICAL THINKING ABILITY OF YOUNG CONSUMERS 
USING STORYLINE LEARNING MANAGEMENT OF GRADE 6 STUDENTS 
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นันท์นภัส  นิยมทรัพย์ / NANNABHAT  NIYOMSAP 2 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณส าหรับ
ผู้บริโภควัยเยาว์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์ก่อนเรียนกับหลังเรียน 
และ 2) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์   
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทพวิทยา อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ซ่ึงได้มา 
โดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม จ านวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์  
2) แบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการ
เรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบที 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์มี คะแนนเฉลี่ยความสามารถ
ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 2) นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด   
 

ค าส าคัญ:  การจัดการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์,  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ,  ผู้บริโภควัยเยาว์ 
 

ABSTRACT 
The research aimed to: 1) compare the critical thinking ability for young consumers of 

grade 6 students before and after learning by using storyline learning management; and  
2) study the satisfaction of grade 6 students towards storyline learning management. The 
sample, derived by cluster random sampling, was 30 grade 6 students of Thepwittaya School, 
Ban Pong District, Ratchaburi Province. The research instruments were 1) the storyline learning 
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management plans, 2) a critical thinking ability test, and 3) a satisfaction questionnaire on 
storyline learning management. The statistics used for data analysis were mean, standard 
deviation, and t-test. 

The results showed that: 1) the students’ critical thinking ability after learning by using 
storyline learning management was higher than that of before with statistical significance at.05 
level; and 2) the grade 6 students’ satisfaction towards storyline learning management was at 
the highest level. 
 

Keywords: storyline learning management, critical thinking, young consumer 
 

บทน า 
จากผลของการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในระยะที่ผ่านมา ตั้งแต่

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับแรก ซึ่งเริ่มในปีพุทธศักราช 2504 จนถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ซึ่งสิ้นสุดในปีพุทธศักราช 2560 ประเทศไทยประสบความส าเร็จในการพัฒนา 
ด้านเศรษฐกิจเป็นอย่างยิ่ง การผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและบริการมีการขยายตัวเพ่ิมมากขึ้นจนมีแนวโน้มที่จะ
เป็นศูนย์กลางในการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมโลก นอกจากนี้การเพ่ิมขึ้นของชนชั้นกลางในภูมิภาคเอเชีย 
ช่วยเพ่ิมก าลังซื้อในตลาดท าให้ตลาดมีการขยายตัวเป็นผลดีต่อการส่งออกของไทย แต่ในด้านลบของ  
การพัฒนาพบว่าทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมของไทยมีแนวโน้มเสื่อมโทรมรุนแรง ก่อให้เกิด  
การขาดแคลนน้ า การใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง ไม่คุ้มค่าและปริมาณของเสียที่เพ่ิมขึ้น ส่งผลกระทบต่อ
ความมั่นคงด้านอาหาร พลังงาน สุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
การพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนา ฉบับที่ 12 ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2560-2564 จึงก าหนด
ทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ส าคัญข้อหนึ่ง คือ การส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม สนับสนุนการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560) 

กระบวนการในการปรับสู่ระบบเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนตามยุทธศาสตร์ดังกล่าว
ข้างต้น คือการพัฒนาเยาวชนไทยตั้งแต่ระดับประถมศึกษาให้ตระหนักถึงผลกระทบของสิ่งแวดล้อมและ  
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติจากพฤติกรรมการบริโภคที่ขาดข้อมูล ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
กระบวนการผลิตสินค้า ขาดหลักการในการตัดสินใจเลือกซื้อและการค านึงถึงผลกระทบที่จะตามมาจาก 
การตัดสินใจของผู้บริโภค ซึ่งนักเรียนเลือกซื้อสินค้าตามความพึงพอใจไม่ค านึงถึงผลดีผลเสียของการเลือกซื้อ
สินค้า ดังนั้น กระบวนการที่ช่วยพัฒนาเยาวชนไทยให้สามารถตัดสินใจแสดงพฤติกรรมการบริโภคอย่างมี
เหตุผลเพ่ือสร้างสังคมน่าอยู่ก็คือการพัฒนาเยาวชนไทยที่เป็นผู้บริโภครุ่นเยาว์ ให้สามารถคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ซึ่งทิศนา  แขมมณี และคณะ (2544: 149-150) มีความเห็นว่าการคิดอย่างมีวิจารณญาณมี
ลักษณะเป็นกระบวนการคิดซึ่งมีความส าคัญและจ าเป็นส าหรับผู้เรียนทุกระดับ ซึ่งการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
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มีคุณลักษณะที่จะช่วยให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น มีแรงจูงใจที่จะค้นหาข้อเท็จจริงโดยอาศัยหลักการและ
เหตุผลสรุปข้อคิดจากหลักฐานต่าง ๆ โดยการใช้สติปัญญาของตนเอง รับฟังความคิดเห็นข้อวิพากษ์วิจารณ์ 
สามารถเข้าถึงประเด็นปัญหาได้โดยไม่วิตกกังวล ไม่สับสนในรายละเอียดปลีกย่อย วัชรา  เล่าเรียนดี (2560: 94) 
กล่าวว่าเนื่องจากกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณมีเป้าหมายเพ่ือให้ได้ความคิดที่ผ่านการพิจารณาถึงข้อมูล 
หลักฐานและเหตุผลมาอย่างรอบคอบแล้ว ซึ่งความคิดที่ได้นี้จะสามารถน าไปใช้ได้อย่างกว้างขวางในทุก ๆ 
สถานการณ์ เพราะการกระท าใด ๆ ก็ตามควรต้องผ่านการคิดที่รอบคอบก่อน การคิดอย่างมีวิจารณญาณจึง
เป็นพ้ืนฐานของการคิดทั้งปวง ความคิดที่ผ่านการคิดอย่างมีวิจารณญาณแล้วสามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจ 
น าไปใช้แก้ปัญหา น าไปปฏิบัติ หรือน าไปศึกษาวิจัยต่อ นอกจากนี้ ชนาธิป  พรกุล (2557: 5) ได้กล่าวว่า 
การคิดอย่างมีวิจารณญาณสามารถฝึกฝนได้  บุคคลที่ได้รับการฝึกบ่อย ๆ ก็จะกลายเป็นนักคิดอย่างมี
วิจารณญาณคือผู้ที่คิดจนเป็นนิสัย มีการทบทวนสิ่งที่คิดและขณะที่คิดจะปรับปรุงคุณภาพการคิดอยู่เสมอ   

การจัดการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์มีการจัดการเรียนรู้ตามเส้นทางเดินเรื่องของหัวเรื่องที่สร้างขึ้นโดย
บูรณาการเนื้อหาต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กับหัวข้อเรื่องนั้น และมีการใช้ค าถามหลักในแต่ละตอนของเส้นทาง
เดินเรื่องที่ประกอบด้วย ฉาก ตัวละคร การด าเนินชีวิตและปัญหาที่ต้องแก้ไข เพ่ือให้นักเรียนฝึกทักษะการคิด 
การสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง และน าความรู้ไปตัดสินใจแก้ปัญหาได้ ทิศนา  แขมมณี (2558: 259) กล่าวว่า
การจัดการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์ประกอบด้วย ขั้นที่ 1 การก าหนดเส้นทางเดินเรื่องให้เหมาะสม ขั้นที่ 2 การด าเนิน
กิจกรรมการเรียนการสอน และขั้นที่ 3 ขั้นประเมินจากการศึกษางานวิจัยพบว่า มีผู้น ารูปแบบการจัดการเรียนรู้
สตอรี่ไลน์ไปใช้ในการพัฒนาการคิด โดยเฉพาะการคิดอย่างมีวิจารณญาณเพ่ือตัดสินใจแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนได้ 
อาทิ งานวิจัยของพิมพา  เพียเทพ (2549) ได้ศึกษาผลการใช้วิธีสอนแบบสตอรี่ไลน์ในวิชาสังคมศึกษาที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนด้วยวิธี  สตอรี่ไลน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยแห่งชาติดงโดก สุภารัตน์  ทวีวงศ์ (2554) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่องระบบนิเวศ
ที่เรียนโดยใช้วิธีสตอรี่ไลน์กับการเรียนตามคู่มือ และศิรเมศร์  ศิริศักดิ์ธนากุล (2556) ได้ศึกษาผลของการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่มีต่อพฤติกรรมการบริโภคที่ยั่งยืนของนักเรียน
มัธยมศึกษา  

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริโภควัยเยาว์ด้วยการจัดการเรียนรู้
แบบสตอรี่ไลน์ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะในการเรียนรู้ 
การเป็นผู้บริโภคท่ีดีสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  

 

วัตถุประสงค ์
1.  เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริโภควัยเยาว์ส าหรับนักเรียน   

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทีไ่ด้รับการจัดการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์ก่อนเรียนกับหลังเรียน 
2.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์     
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ระดับมาก  

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
การจัดการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์เป็นรูปแบบการสอนที่ได้รับการคิดค้นจากการพัฒนาของ Steve 

Bell และ Sallie Harkness ซึ่งเป็นรูปแบบที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและให้ความส าคัญต่อการจัดกิจกรรมที่
หลากหลาย วลัย  พานิช (2547: 42-43) ได้กล่าวถึงขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์มีขั้นตอนดังนี้  
1) เตรียมหัวข้อเรื่องที่จะสอน 2) เตรียมการผูกเรื่องหรือเขียนเส้นทางด าเนินเรื่อง โดยค านึงถึงองก์ 4 องก์ คือ 
ฉาก ตัวละคร วิถีชีวิตและปัญหาที่ต้องแก้ไข 3) การตั้งค าถามหลักซึ่งท าหน้าที่เชื่อมโยงการด าเนินเรื่องแต่ละองก์ 
เป็นตัวกระตุ้นหรือเปิดประเด็นให้ผู้เรียนได้ ลงมือปฏิบัติเพ่ือน าไปสู่การเรียนการสอน 4) การจัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนได้ตอบค าถามหลักเป็นการพัฒนาการเรียนของผู้เรียน กิจกรรมที่จัดควรเป็นกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติเอง 5) การจัดลักษณะชั้นเรียนเป็นการจัดผู้เรียนให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อาจจัดได้
หลายรูปแบบ เช่น เป็นกลุ่มขนาดย่อย รายบุคคลหรือเป็นคู่ เป็นต้น 6) การประเมินผลจากค าถามในกิจกรรมหลัก
สะท้อนให้เห็นผลการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยสามารถประเมินผลได้จากการสังเกตพฤติกรรม พัฒนาการต่าง ๆ 
ของผู้เรียนและผลงานที่ผู้เรียนได้ท าขึ้น และ 7) การก าหนดระยะเวลาในการสอน เนื่องจากหลักการส าคัญ 
ของสตอรี่ไลน์เน้นการบูรณาการการก าหนดเวลาควรมีความยืดหยุ่นในแต่ละหัวข้อ Creswell (1997 อ้างถึงใน  
สุคน  สินธนพานนท์, 2554: 131) ได้น าเสนอขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์ดังนี้  ขั้นที่ 1 เล่านิทาน
หรือเล่าเรื่อง ขั้นที่ 2 วางแผนโครงเรื่องให้น่าติดตาม ขั้นที่ 3 วางแผนเนื้อหาให้เป็นไปตามหลักสูตรมีการวางกรอบ
ของเส้นทางเดินเรื่อง ผู้เรียนเป็นผู้ท ากิจกรรมค้นหาข้อมูลรายละเอียดด้วยตนเอง ขั้นที่ 4 ผู้เรียนเป็นเจ้าของ
เรื่องราวหรือหรือประสบการณ์ต่าง ๆ กล่าวคือ ผู้เรียนต้องน าความรู้หรือประสบการณ์เดิมของตนมาวิเคราะห์
เชื่อมโยงเพ่ือตอบค าถามหลักของผู้สอน ขั้นที่ 5 การด าเนินเรื่องซึ่งอาจเป็นนิทานหรือเล่าเรื่องต้องเป็นเรื่องที่
เกี่ยวเนื่องกัน ขั้นที่ 6 ทุกคนมีโอกาสแสดงความสามารถเท่าเทียมกัน และทิศนา  แขมมณี (2558: 259) 
กล่าวถึงขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์ประกอบด้วย ขั้นที่ 1 การก าหนดเส้นทางเดินเรื่องให้
เหมาะสม ขั้นที่ 2 การด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน และข้ันที่ 3 การประเมินผล  

จากแนวคิดของวลัย  พานิช (2547: 42–43) Creswell (1997 อ้างถึงใน  สุคน  สินธนพานนท์, 
2554: 131) และทิศนา  แขมมณี (2558: 259) ผู้วิจัยได้น ามาสังเคราะห์เป็นเส้นทางเดินเรื่อง ประกอบด้วย 
ฉาก ตัวละคร การด าเนินชีวิต และปัญหาที่ต้องแก้ไข ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้มี 3 ขั้น ได้แก่ ขั้นน า กระตุ้น
ด้วยค าถามส าคัญ ขั้นการด าเนินกิจกรรม แบ่งกลุ่มนักเรียนเพ่ือท ากิจกรรมการศึกษาค้นคว้าหาค าตอบ สรุป
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ความคิดรวบยอดและความรู้ เชื่อมโยงน าไปสู่การค้นคว้าตอบค าถามในข้อต่อไป น าข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจ
แก้ปัญหา และข้ันสรุป น าเสนอผลการเรียนรู้ อภิปรายและสรุปผลการศึกษาค้นคว้า 

ผู้วิจัยได้ศึกษาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณตามแนวคิดของ Dressel & Mayhew 
(1957: 179-181) ได้แก่ 1) นิยามปัญหาและตระหนักถึงปัญหา 2)  การเลือกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการหา
ค าตอบของปัญหา 3) การระบุข้อสันนิษฐานและพิจารณาความน่าเชื่อถือของข้อสันนิษฐานในการอ้างเหตุผล 
4) การก าหนดและเลือกสมมติฐานที่เป็นไปได้มากที่สุด 5) การลงสรุปอย่างสมเหตุสมผล และแนวคิดของ 
สุวิทย์  มูลค า (2547: 107) ได้แก่ 1) การสังเกต 2) อธิบาย 3) รับฟัง 4) เชื่อมโยงความสัมพันธ์ 5) วิจารณ์  
6) สรุป เพ่ือมาพัฒนาความสามารถในการอย่างมีวิจารณญาณ จากแนวคิดข้างต้นน ามาสรุปขั้นตอนในการประเมิน
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณได้ ดังนี้ 1) การเสนอปัญหา 2) การเลือกข้อมูลที่เกี่ยวกับปัญหา  
3) การตระหนักในข้อตกลงเบื้องต้น 4) การก าหนดและเลือกสมมติฐาน 5) การสรุปอย่างสมเหตุสมผล ส าหรับ
การวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์ครอบคลุมองค์ประกอบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านเนื้อหา 
2) ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ 3) ด้านสื่อ/อุปกรณ์การเรียนรู้ และ 4) ด้านการวัดและการประเมินผล 

จากการศึกษาและสังเคราะห์วรรณกรรมดังกล่าวผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยดังนี้ 
 

     
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

นิยามค าศัพท์เฉพาะ 
การจัดการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์ หมายถึง การจัดการเรียนรู้ตามเส้นทางเดินเรื่องของหัวเรื่องที่สร้างขึ้น

โดยบูรณาการเนื้อหาต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กับหัวข้อเรื่องนั้น และมีการใช้ค าถามหลักในแต่ละตอนของ
เส้นทางเดินเรื่องที่ประกอบด้วย ฉาก ตัวละคร การด าเนินชีวิตและปัญหาที่ต้องแก้ไข เพ่ือให้นักเรียนฝึกทักษะ
การคิด การสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง และน าความรู้ไปตัดสินใจแก้ปัญหาได้    

ตัวแปรตาม 
1.  ความสามารถในการคิดอย่าง 
     มีวิจารณญาณของผู้บริโภค 
     วัยเยาว ์
2.  ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มี 
     ต่อการจัดการเรียนรู้ 
     แบบสตอรี่ไลน์  

 

ตัวแปรต้น 
      ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์เป็นเส้นทาง
เดินเรื่อง ประกอบด้วย ฉาก  ตัวละคร  การด าเนินชีวิต  
และปัญหาที่ต้องแก้ไข  ประกอบด้วย 
ขั้นน า กระตุ้นด้วยค าถามส าคัญ 
ขั้นกิจกรรม   
1.  แบ่งกลุ่มนักเรียนเพ่ือท ากิจกรรมศึกษาค้นคว้าหาค าตอบ 
2.  สรุปความคิดรวบยอดและความรู้   
3.  เชื่อมโยงความรู้ไปสู่การค้นหาค าตอบ ในค าถามข้อ
ต่อไป 
4.  น าข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจแก้ปัญหา 
ขั้นสรุป  น าเสนอผลการเรียนรู้ อภิปรายและสรุปผล
การศึกษาค้นคว้า 
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ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ หมายถึง ความสามารถในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริโภค
สินค้าและบริการของนักเรียนระดับประถมศึกษา ประกอบด้วย 1) การเสนอปัญหา 2) การเลือกข้อมูลที่
เกี่ยวกับปัญหา 3) การตระหนักในข้อตกลงเบื้องต้น 4) การก าหนดและเลือกสมมติฐาน และ 5) การสรุปอย่าง
สมเหตุสมผล ซึ่งวัดได้จากแบบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณส าหรับผู้บริโภควัยเยาว์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  จ านวน  
3 สถานการณ์ สถานการณ์ละ 5 ข้อ ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก รวมจ านวน 15 ข้อ ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นและผ่าน
การหาคุณภาพของเครื่องมือซึ่งอยู่ในเกณฑ์ท่ีใช้ได้ 

ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกของผู้เรียนในทางบวก ความชอบ ความสบายใจและความสุขใจต่อ
การจัดการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์ ในด้านเนื้อหา ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านสื่อ/อุปกรณ์การเรียนรู้และด้าน
การวัดผลและการประเมินผล วัดได้จากแบบสอบถามความพึงพอใจที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
 

วิธีด าเนินการ 
ประชากร คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทพวิทยา อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี  

ซึ่งเป็นนักเรียนโรงเรียนขนาดกลางและมีคุณลักษณะด้านความรู้ความสามารถเท่าเทียมกัน  ภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2562 จ านวน 2 ห้องเรียน รวม 62 คน    

กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 1 โรงเรียนเทพวิทยา อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัด
ราชบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 30 คน ซึ่งได้มาจากการการสุ่ม
แบบกลุ่ม (cluster random sampling) โดยมีห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม 

ตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรต้น คือ การจัดการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์ ตัวแปรตาม คือ ความสามารถในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณและความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์  

แบบแผนที่ใช้ในการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบแผนการวิจัยแบบ pre–experimental design โดยมีกลุ่มทดลองกลุ่มเดียว

วัดผลก่อนและหลังการทดลอง (one group pretest–posttest design) (ล้วน  สายยศ และอังคณา  สายยศ, 
2538: 249) มีแบบแผนการวิจัย ดังนี้ 
 

กลุ่ม ทดสอบก่อนเรียน ทดลอง ทดสอบหลังเรียน 
ทดลอง T1 X T2 

 ก าหนดให้ 
 T1 หมายถึง  การทดสอบก่อนเรียน  
 X หมายถึง  การจัดการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์ 
 T2 หมายถึง  การทดสอบหลังเรียน   
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การพัฒนาเครื่องมือวิจัย   
งานวิจัยครั้งนี้มีการพัฒนาเครื่องมือ จ านวน 3 ฉบับ ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 3 เรื่อง เรื่องละ 1 แผน รวม 3 แผน 2) แบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์   

1.  แผนการจัดการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์   
1.1  ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม

ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่ม

สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โดยการศึกษาขอบข่ายเนื้อหา มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดของ

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

1.2  ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์  จากเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง      

1.3  ศึกษาและเลือกเรื่องที่จะจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์ โดย
ก าหนดเส้นทางเดินเรื่อง ที่ประกอบด้วย ฉาก ตัวละคร การด าเนินชีวิต เหตุการณ์ หรือปัญหาที่ต้องแก้ไข ใน
แต่ละองค์ประกอบก าหนดค าถามส าคัญ กิจกรรมเพ่ือค้นหาค าตอบ สรุปความคิดรวบยอด ความรู้และ
กิจกรรมประยุกต์ใช้ความรู้ในการแก้ปัญหา  โดยก าหนดเรื่องดังต่อไปนี้ 

 
ตารางท่ี 1  โครงสร้างของหน่วยการจัดการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์  
 

แผนที่ เรื่อง เวลา(ช่ัวโมง) 

1 ผู้บริโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 6 
2 ผู้บริโภคกับการลดมลพิษสู่สังคมคาร์บอนต่ า 6 

3 ผู้บริโภคกับสุขภาวะอนามัยที่ดี 6 

 
โดยแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ มีเส้นทางเดินเรื่องสตอรี่ไลน์ดังต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 2  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที ่1 ผู้บริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

เส้นทางเดินเรื่อง ชั่วโมง ค าถามหลัก เนื้อหา 

ตัวละคร 
ชุมชนของฉัน 

1 -  สินค้าที่นักเรียนเห็นในชุมชนนั้นมาจากไหนบ้าง 
   ท าอย่างไรจึงไดส้ินคา้เหล่านีม้า 
-  สินค้าเหล่านี้เกี่ยวข้องกับใครในชุมชนบา้ง 

- ผู้ผลิต  ผู้บริโภค 

ฉาก 
เส้นทางขยะ 

2 -  สินค้าเหล่านี้ก่อให้เกิดขยะได้อย่างไร 
-  ขยะเหล่านี้มาจากไหน 

- ความหมายของขยะ 

การด าเนินชีวิต 
ขยะในชีวิตประจ าวัน 

3 -  ในชีวิตประจ าวนัตั้งแต่ตืน่นอนจน 
   เข้านอนมีกิจกรรมใดบ้างที่กอ่ให้เกิด ขยะ 

- ประเภทของขยะ 

ปัญหาทีต่้องแก้ไข 
บริโภคอย่างเป็นมติร
ต่อสิ่งแวดล้อม 

4 -  ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากขยะมอีะไรบ้าง - ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากขยะ 

5 -  นักเรียนมีวิธีการก าจัดขยะอย่างไร - การแยกขยะ 
6 -  นักเรียนจะมีวิธีการลดปริมาณขยะภายใน 

    โรงเรียนได้อย่างไร 
-  นักเรียนจะมีวิธีการอุปโภคบริโภคอย่างไร 
   ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

- วิธีการบริโภคที่เป็นมติร 
  ต่อสิ่งแวดล้อม 

 

ตารางท่ี 3  แผนการจัดการเรียนรู้ที ่2  หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  ผู้บริโภคกับการลดมลพิษสู่สังคมคาร์บอนต่ า 
 

เส้นทางเดินเรื่อง ชั่วโมง ค าถามหลัก  เนื้อหา 

ฉาก 
สังคมคาร์บอนต่ า 

1 - มลพิษคืออะไร 
- สังคมคาร์บอนต่ ามีลักษณะอย่างไร 

-  ความหมายของสังคม 
   คาร์บอนต่ า 

ตัวละคร 
ชุมชนคาร์บอนต่ า 

2 - มีสถานที่ใดเปน็แหล่งก าเนิดมลพิษ 
  ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
- ใครเป็นผู้ที่ท าให้เกิดมลพิษ 
  ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้น 

-  แหล่งก าเนิด 
   มลพิษในชวีิตประจ าวนั 

การด าเนินชีวิต 
มลพิษใน
ชีวิตประจ าวนั 

3 - ในชีวิตประจ าวนัตั้งแต่ตืน่นอนจนเข้านอน 
  มีกิจกรรมใดบ้างที่ก่อให้เกิด 
  ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  

- ปริมาณก๊าซ 
   คาร์บอนไดออกไซด์ 

ปัญหาทีต่้องแก้ไข 
ผู้บริโภคกับการลด
มลพษิสู่สงัคมคาร์บอนต่ า 

4 - ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจาก 
  ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มีอะไรบ้าง 

- ปัญหามลพิษใน 
   ชีวิตประจ าวนั 

5 - นักเรียนมีวิธีการลดมลพษิก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์
   ซึ่งท าให้เกิดภาวะโลกร้อนไดอ้ย่างไร  

- วิธีการลดมลพิษ 
  ในชีวิตประจ าวนั 

6 -  นักเรียนจะมีวิธีการรณรงค์ลดมลพิษ 
   สู่สังคมคาร์บอนต่ าอย่างไร  

- การรณรงค์การลดมลพิษ 
   สู่สังคมคาร์บอนต่ า 
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ตารางท่ี 4  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ผู้บริโภคกับสุขภาวะอนามัยที่ดี 
 

เส้นทางเดินเรื่อง ชั่วโมง ค าถามหลัก เนื้อหา 

ฉาก 
สุขภาวะอนามัยดี 

1 -   บุคคลที่มสีุขภาวะอนามัยดี 
    หมายถึงอะไร 

- ความหมายของ 
  สุขภาวะอนามัยดี 

ตัวละคร 
ผู้บริโภคสุขภาวะ
อนามัยดี 

2 -  ผู้ที่มีสุขภาวะอนามัยดีมีลักษณะ 
    อย่างไร 

- ลักษณะของผู้ที่มีสุขภาวะ 
  อนามัยที่ดี 

การด าเนินชีวิต 
สุขภาวะอนามัยดีใน
ชีวิตประจ าวัน 

1 มีสุขภาวะอนามัยเสื่อมโทรม ภาวะอนามัยที่ดี 

ปัญหาที่ต้องแก้ไข 
ผู้บริโภคกับการมีสุข
ภาวะอนามัยดี 

4 -  ปัญหาที่เกิดจากสุขภาวะอนามัย 
   เสื่อมโทรมมีอะไรบ้าง 

- ปัญหาที่เกิดจาก 
   สุขภาวะอนามัยบกพร่อง 

5 -  นักเรียนจะมีวิธีการสร้างสุขภาวะ 
   อนามัยที่ดีได้อย่างไร 

-  สุขบัญญัติ 10 ประการ 

6 -  นักเรียนจะมีวิธีการใดท่ีท าให้ผู้บริโภค 
   มีสุขภาวะอนามัยที่ดี 

- การล้างมือและแปรงฟัน 
  อย่างถูกวิธี 

 
1.4  สร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์ จ านวน 3 แผน โดยมีองค์ประกอบของแผนดังนี้ 

1.4.1  มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

1.4.2  จุดประสงค์การเรียนรู้  

1.4.3  สาระส าคัญ 

1.4.4  สาระการเรียนรู้ 

1.4.5  กิจกรรมการเรียนรู้ 

1.4.6  สื่อการเรียนการสอน 

1.4.7  การวัดและประเมินผล 

1.5  น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแล้วน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง 

1.6  น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแล้วน าเสนอผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน ตรวจสอบ

ความถูกต้อง ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (content validity) และน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้องของแผน 

การจัดการเรียนรู้กับจุดประสงค์ (Index of Item–Objecttive Congruence: IOC) (สมนึก  ภัททิยธนี, 2546: 221) 

ซึ่งก าหนดค่าดัชนีความสอดคล้องไม่ต่ ากว่า 0.50 พบว่า ค่าดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้กับ

จุดประสงค์ทุกแผนอยูร่ะหว่าง 0.67–1.00 
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1.7  ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญแล้วน าไปทดลองใช้กับ

นักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้องที่ 2 โรงเรียนเทพวิทยา อ าเภอบ้านโป่ง 

จังหวัดราชบุรี จ านวน 32 คน จ านวน 3 หน่วยการเรียนรู้ แล้วน าข้อบกพร่องของแผนการสอนไปปรับปรุง 

1.8  น าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างเพ่ือเก็บข้อมูล   

2.  แบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สร้างเป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบมี  
4 ตัวเลือก ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิด 0 คะแนน เป็นข้อค าถามในสถานการณ์ที่ต้องใช้การคิดแบบ
วิจารณญาณ จ านวน 3 สถานการณ์ สถานการณ์ละ 5 ข้อ รวม 15 ข้อ ซึ่งมีข้ันตอนในการสร้างและหาคุณภาพ  

2.1  ศึกษาเอกสารหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม

ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่ม

สารการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เพ่ือให้ทราบเนื้อหามาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดของนักเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

2.2  ศึกษาและวิเคราะห์องค์ประกอบด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ดังนี้ 

2.2.1  การเสนอปัญหา หมายถึง ความสามารถในการก าหนดประเด็นปัญหา ข้อสงสัย 

ประเด็นหลักท่ีควรพิจารณา จากสถานการณ์ที่ก าหนดให้ 

2.2.2  การเลือกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหา หมายถึง การพิจารณาความน่าเชื่อถือของ
แหล่งข้อมูล การหาหลักฐาน การพิจารณาความพอเพียงของแหล่งข้อมูล จัดระบบข้อมูล การจ าแนกระหว่าง
ข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็น ตัดสินว่าข้อความหรือสัญลักษณ์ที่ก าหนดให้มีความสอดคล้องสัมพันธ์กันกับบริบท
หรือไม่   

2.2.3  ตระหนักในข้อตกลงเบื้องต้น หมายถึง ความสามารถในการพิจารณาแยกแยะข้อความ
หรือสถานการณ์ท่ีก าหนด ข้อความใดเป็นข้อตกลง ข้อความใดไม่ใช่ข้อตกลงเบื้องต้น 

2.2.4  การก าหนดและเลือกสมมติฐาน หมายถึง ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
โดยใช้เหตุผลในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.2.5  การสรุปอย่างสมเหตุสมผล หมายถึง ความสามารถในการพิจารณาข้อความที่เป็น
เหตุผลกัน โดยใช้หลักตรรกศาสตร์ในการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลและพิจารณาตัดสินความสมเหตุสมผลของ
การคิดหาเหตุผลทั้งในด้านอุปนัยและนิรนัย    

2.3 สร้างแบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณจ านวน 6 สถานการณ์ สถานการณ์
ละ 5 ข้อ สร้างเป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก รวมเป็นจ านวน 30 ข้อ เพ่ือคัดเลือกสถานการณ์ 
ที่ใช้จริงจ านวน 3 สถานการณ์ รวมเป็นจ านวน 15 ข้อ ให้ครอบคลุมเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ในด้าน
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ   

2.4  น าแบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษา
ตรวจพิจารณา ความสอดคล้องของแบบวัดความสามารถกับองค์ประกอบของการคิดอย่างมีวิจารณญาณแล้ว
ปรับปรุงแก้ไขแบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 
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2.5  น าแบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ปรับปรุงแล้ว น าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ
จ านวน 3 คน แล้วน าผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ มาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถาม
ของแบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณกับจุดประสงค์โดยใช้สูตร IOC เลือกข้อสอบที่มีค่าดัชนี
ความสอดคล้องของข้อค าถามกับจุดประสงค์ตั้งแต่ 0.50-1.00 ได้ข้อทดสอบจ านวน 29 ข้อ โดยมีค่าดัชนี 
ความสอดคล้องของข้อค าถามกับจุดประสงค์การเรียนรู้ระหว่าง 0.67–1.00   

2.7  น าแบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณไปทดลองกับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 32 คน   

2.8  น าผลคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์เพ่ือหาค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) (ล้วน  
สายยศ และอังคณา  สายยศ, 2538: 214–215) คัดเลือกข้อความที่มีความยากง่ายระหว่าง 0.20–0.80 และ
ค่าอ านาจจ าแนก 0.20 ขึ้นไป จ านวน 15 ข้อ ได้ค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.40-0.80  และค่าอ านาจ
จ าแนก (r) ระหว่าง 0.31–0.77  

2.9  น าแบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ผ่านเกณฑ์ค่าความยากง่ายและ 
ค่าอ านาจจ าแนกจ านวน 15 ข้อ มาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบโดยใช้สูตร KR-20 (ล้วน สายยศ 
และอังคณา  สายยศ, 2538: 198) ได้ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.75 

2.10 จัดพิมพ์แบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณฉบับจริง และน าไปทดลองใช้กับ
กลุ่มตัวอย่างต่อไป 

3.  แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์ มีข้ันตอนในการสร้างดังนี้ 
 3.1 ศึกษาทฤษฎี  เนื้อหาสาระ และเอกสารที่ เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจและการสร้าง
แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 3.2  สร้างแบบวัดความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์ เป็นแบบมาตราส่วน
ประเมินค่า (rating scale) ตามวิธีของ Likert ซึ่งมี 5 ระดับ จ านวน 15 ข้อ เพ่ือสอบถามความพึงพอใจ  
4 ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหา ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านสื่อการเรียนการสอนและด้านการวัดประเมินผล 
โดยมีมาตรการวัดความพึงพอใจ (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545: 121) และเกณฑ์การแปลผลค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 
ซึ่งยึดแนวคิดของ Best (1986: 195) ดังนี้ 

 ระดับ  5 ค่าเฉลี่ย  4.21–5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด 

 ระดับ  4 ค่าเฉลี่ย  3.41–4.20 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 

 ระดับ  3 ค่าเฉลี่ย  2.61–3.40 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 

 ระดับ  2 ค่าเฉลี่ย  1.81–2.60 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย 

 ระดับ  1 ค่าเฉลี่ย  1.00–1.80 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 

3.3  น าแบบสอบถามความพึงพอใจที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือ
ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม แล้วปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 
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3.4  น าแบบสอบถามความพึงพอใจเสนอผู้เชี่ยวชาญ 3 คน ตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (content 
validity) โดยวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อความของแบบสอบถามความพึงพอใจกับพฤติกรรม
ชี้วัดด้านความพึงพอใจ (Index of Item Objective Congruence: IOC) พบว่า ค่าดัชนีความสอดคล้องของ
ข้อกระทงในแบบสอบถามมีค่าระหว่าง 0.67–1.00 

3.5  น าแบบสอบถามความพึงพอใจไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 32 คน มาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถามความพึงพอใจทั้งฉบับโดยหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ Cronbach (1970: 161) ได้ค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.75 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล   
 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยใช้กับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนเทพวิทยา จ านวน 30 คน ในภาคเรียนเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 มีขั้นตอนการด าเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลดังนี้  
 1.  ทดสอบก่อนเรียน (pretest) โดยใช้แบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้นโดยผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญแล้วและบันทึกผลการทดสอบไว้เป็นคะแนนแบบทดสอบ
ก่อนเรียนเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้เวลาในการท าแบบทดสอบ 1 ชั่วโมง 
 2.  ด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามแนวการจัดการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์โดยผู้วิจัยด าเนินการ
จัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตามแผนการสอนแบบสตอรี่ไลน์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จ านวน 3 แผน ระหว่างวันที่ 29 
มกราคม 2563 ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2563 รวมเวลา 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง 

3.  ทดสอบหลังเรียน (post-test) และแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยใช้แบบวัดความสามารถใน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณชุดเดียวกับท่ีใช้ทดสอบก่อนเรียน (pretest)     

4.  น าข้อมูลที่ได้จากการทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนตรวจให้คะแนนและเก็บรวบรวมผล เพ่ือวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

 1.  วิเคราะห์คะแนนความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้การวิเคราะห์ หาค่าเฉลี่ย (X̅)
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากแบบทดสอบการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนและหลังเรียน 
 2.  วิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนและหลังเรียน โดยใช้ 
การทดสอบที (dependent sample t-test)  

 3.  วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามความพึงพอใจโดยใช้ค่าเฉลี่ย (X̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
แล้วน าไปแปลความหมายตามระดับเกณฑ ์
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ผลการวิจัย 
แบ่งเป็น 2 ตอน ดังรายละเอียดดังนี้ 
ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริโภควัยเยาว์  

ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนเรียนกับหลังเรียน 
 

ตารางท่ี 5  ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริโภควัยเยาว์ด้วย 
การจัดการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนเรียนกับหลังเรียน 

                (n = 30) 

การทดสอบ N X̅ S.D. d̅ S.D.d ̅ t Sig (2-tailed) 

คะแนนก่อนเรียน 30 4.97 1.86 40.6 2.91 13.95 .00 

คะแนนหลังเรียน 30 9.03 2.29    

*  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
  

 จากตารางที่ 5 แสดงให้เห็นว่า นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์ มีคะแนนเฉลี่ย
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ก่อนเรียนเท่ากับ 4.97 (S.D. = 1.86) หลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย

เท่ากับ 9.03 (S.D. = 2.29) ผลต่างระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนเท่ากับ 40.6  S.D.d ̅ เท่ากับ 2.91 จากการ
ทดสอบที พบว่าความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริโภควัยเยาว์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  
 ตอนที่ 2  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์   
 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ 
แบบสตอรี่ไลน์ ดังเสนอในตารางที่ 6  
 

ตารางท่ี 6  ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการการจัดการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์  
                         (n = 30) 

รายการประเมิน X̅ S.D. 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

ด้านเนื้อหา 
1.  เนื้อหาอ่านเข้าใจง่าย 4.83 0.37 มากที่สุด 

2.  เนื้อหามีความเหมาะสมกับนักเรียน 4.93 0.25 มากที่สุด 

3.  เนื้อหาส่งเสริมกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 4.90 0.30 มากที่สุด 
4.  เนื้อหามีความเหมาะสมกับเวลาที่สอน 4.80 0.48 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยด้านเนื้อหา 4.86 0.27 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 6  ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการการจัดการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์ (ต่อ) 
                         (n = 30) 

รายการประเมิน X̅ S.D. 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ 

5. ขั้นน าช่วยให้นักเรียนกระตุ้นประสบการณ์เดิมก่อนการเรียนรู้ 4.87 0.34 มากที่สุด 
6. ขั้นสอนช่วยให้นักเรียนใช้กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 4.70 0.46 มากที่สุด 

7. ขั้นสรุปช่วยให้นักเรียนสรุปสาระส าคัญในบทเรียนนั้นได้ 4.77 0.43 มากที่สุด 

8.  นักเรียนได้เรียนรู้กิจกรรมในรูปแบบของเรื่องราว (story line) 4.90 0.30 มากที่สุด 
9. แต่ละกิจกรรมสามารถท าให้นักเรียนท างานเป็นกลุ่มได้ 4.83 0.37 มากที่สุด 

              ค่าเฉลี่ยด้านกิจกรรมการเรียนรู้ 4.81 0.20 มากที่สุด 

ด้านสื่อ / อุปกรณ์การเรียนรู้ 
10. สื่อ / อุปกรณ์ มีความสอดคล้องกับเนื้อหา 4.83 0.37 มากที่สุด 

11. สื่อ / อุปกรณ์ มีความเหมาะสมและเอ้ือต่อการเรียนรู้ 4.83 0.37 มากที่สุด 

12. สื่อ / อุปกรณ์การเรียนรู้มีจ านวนเพียงพอ 4.90 0.30 มากที่สุด 
                   ค่าเฉลี่ยด้านสื่อ / อุปกรณ์การเรียนรู้ 4.85 0.24 มากที่สุด 

ด้านการวัดและการประเมินผล 

13. แบบทดสอบมีความยากง่ายเหมาะสมกับความรู้ 4.87 0.34 มากที่สุด 
14. ครูแจ้งผลการเรียนรู้ให้นักเรียนทราบและน ามาปรับปรุงตนเอง      4.83 0.37 มากที่สุด 

15. นักเรียนมีความพึงพอใจผลงานที่ปรับปรุงให้ดีขึ้นอยู่เสมอ 4.93 0.25 มากที่สุด 
                 ค่าเฉลี่ยด้านการวัดและการประเมินผล 4.87 0.22 มากที่สุด 

                         ค่าเฉลี่ยรวมทุกด้าน 4.84 0.16 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 6 แสดงให้เห็นว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ

สตอรี่ไลน์เพ่ือพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.84,  
S.D. = 0.16) เมื่อพิจารณาความพึงพอใจเป็นรายด้าน พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจด้านการวัดผลและ 

การประเมินผล (X̅ = 4.87, S.D. = 0.22) ด้านเนื้อหา (X̅ = 4.86, S.D. = 0.27) ด้านสื่อ/อุปกรณ์การเรียนรู้  

(X̅ = 4.85, S.D. = 0.24) และด้านกิจกรรมการเรียนรู้ (X̅ = 4.81, S.D. = 0.20)  ทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด  
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อภิปรายผล  
 จากการวิจัยครั้งนี้สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1.  นักเรียนที่เรียนด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์ มีความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้ มีสาเหตุมาจากกระบวนการ
จัดการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์ เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ท าให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดอย่างเป็นเหตุ
เป็นผล สามารถคิดตัดสินใจแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรอบคอบ ส่งผลให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
อย่างมีวิจารณาณซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของสุภารัตน์  ทวีวงศ์ (2554) ศรัณย์พร  ฉัตรรัตนา (2548) และ
พิมพา  เพียเทพ (2549) ซึ่งในกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบสตอรี่ไลน์นั้นจะต้องมีขั้นตอนในการเรียนรู้
เป็นเส้นทางเดินเรื่อง ประกอบด้วย ฉาก ตัวละคร การด าเนินชีวิตและปัญหาที่ต้องแก้ไข ที่ครูผู้สอนได้สร้างข้ึน
จากการบูรณาการเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และพลศึกษาและสุขศึกษาเข้ามาร่วมด้วย โดยการสอนแต่ละครั้งจะมีเส้นทางเดินเรื่องของการจัดการเรียน
เรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์สอดคล้องกับขั้นตอนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ครูผู้สอนจะถามค าถามหลักแก่ผู้เรียน
ก่อนเสมอ เป็นการเสนอปัญหาให้กับผู้เรียนแล้วจึงจะมอบหมายงานให้ ซึ่งงานที่มอบให้ผู้เรียนนั้นจะต้องมีการจับกลุ่ม
เพ่ือเลือกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหา แล้วตระหนักถึงข้อตกลงเบื้องต้นในการร่วมกิจกรรม โดยการพิจารณา
และแยกแยะสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คุณครูได้มอบหมายให้ปฏิบัติกิจกรรม และนักเรียนสามารถใช้แนวทาง 
ความรู้ที่ได้สั่งสมมาตัดสินใจเลือกสิ่งที่ถูกต้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้เหตุผลในการตัดสินใจ ซึ่งท าให้
ผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข เป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืน  
มีปฏิสัมพันธ์กัน ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ จนสามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจแก้ไขปัญหา  
ที่เกิดขึ้นได้ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของศิรเมศร์  ศิริศักดิ์ธนากุล (2556) พบว่าการคิดอย่างมีวิจารณญาณนั้น
สามารถท าให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมในการเลือกบริโภคท่ียั่งยืน 
 ในการจัดการเรียนรู้แต่ละหน่วยการเรียนรู้ มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดอย่างมี
วิจารณญาณในประเด็นที่ส่งเสริมการบริโภคที่ค านึงถึงสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่
บรรยากาศ และค านึงถึงสุขภาพของผู้บริโภคดังนี้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องผู้บริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
มีการด าเนินเรื่องตามเส้นทางเดินเรื่องดังนี้ ตัวละคร ให้ผู้เรียนศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้ผลิตและ
ผู้บริโภคท่ีก่อให้เกิดขยะที่เป็นปัญหาของสิ่งแวดล้อม ฉาก ผู้เรียนศึกษาสาเหตุและที่มาของปัญหาขยะที่เกิดข้ึน
แล้วน ามาท าแผนผังก้างปลาแสดงถึงสาเหตุและปัญหาของขยะที่เกิดข้ึน การด าเนินชีวิต ผู้เรียนส ารวจปริมาณ
ขยะรอบตัว แล้วน ามาท าเป็นแผนภูมิแสดงประเภทของขยะซึ่งเป็นการบูรณาการเนื้อหาในรายวิชา
คณิตศาสตร์ และปัญหาที่ต้องแก้ไข เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากขยะ วิธีการก าจัดขยะ 
ที่ถูกต้อง การผลิตกระดาษรีไซเคิลและวิธีการน ากลับมาใช้ในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงกับ 
การรณรงค์และการลด ละ และเลิกการใช้ถุงพลาสติกในชีวิตประจ าวัน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องผู้บริโภคกับ
การลดมลพิษสู่สังคมคาร์บอนต่ ามีการด าเนินตามเส้นทางเดินเรื่องดังนี้ ฉาก ผู้เรียนศึกษาเกี่ยวกับสภาพของ
สังคมคาร์บอนต่ าโดยการให้นักเรียนวาดภาพสังคมคาร์บอนต่ าในฝันของนักเรียน ตัวละคร ผู้เรียนศึกษาปัญหา
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และสาเหตุที่ก่อให้เกิดมลพิษในชุมชน โดยให้ผู้เรียนเขียนแผนผังก้างปลาแสดงสาเหตุและปัญหาของมลพิษที่ส่งผล
ท าให้เป็นสังคมที่ไม่น่าอยู่อาศัยได้ การด าเนินชีวิต ผู้เรียนศึกษาโดยเก็บข้อมูลสถิติเกี่ยวกับปริมาณรถยนต์ 
จักรยานยนต์และรถชนิดต่าง ๆ แล้วน ามาท าเป็นแผนภูมิแสดงปริมาณรถที่ก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
และปัญหาที่ต้องแก้ไข ศึกษาเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศซึ่งท าให้เกิดภาวะโลกร้อนขึ้น 
ซึ่งผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงปัญหาและบอกวิธีการแก้ไขปัญหาในการลดภาวะโลกร้อนและร่วมกันสร้างสังคม
คาร์บอนต่ าด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น การเดินมาโรงเรียน การเผาขยะให้ถูกวิธี ตลอดจนลดการเผาในกิจกรรม
เพาะปลูก เช่น งดเผาไร่อ้อย เป็นต้น หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องผู้บริโภคกับสุขภาวะอนามัยที่ดีมีการด าเนิน
เรื่องดังนี้ ฉาก ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของผู้ที่มีสุขภาวะอนามัยที่ดีโดยการท าแผนผังความคิดเกี่ยวกับ
ความหมายของผู้มีสุขภาวะอนามัยที่ดี  ตัวละคร ให้ผู้เรียนศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของผู้ที่มีสุขภาวะอนามัยที่ดี 
การด าเนินชีวิต ศึกษาโดยเก็บข้อมูลสถิติเกี่ยวกับชนิดของอาหารที่เพื่อนในชั้นเรียนรับปริมาณในชีวิตประจ าวัน
แล้วน ามาท าเป็นแผนภูมิแสดงประเภทของอาหารที่ส่งเสริมสุขภาวะอนามัยที่ดี และปัญหาที่ต้องแก้ไข ผู้เรียน
ได้เรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาของผู้บริโภคที่มีภาวะสุขอนามัยที่บกพร่อง และการปฏิบัติตนเป็นผู้มีสุขภาวะอนามัยที่ถูกต้อง 
เช่น วิธีการล้างมือ วิธีการแปรงฟันซึ่งผู้เรียนสามารถน าไปใช้ในการดูแลสุขภาพของตนเองได้ถูกต้องตาม 
สุขบัญญัติแห่งชาติ จะเห็นว่ากิจกรรมในการเรียนรู้มีความหลากหลาย ส่งเสริมให้นักเรียนค้นคว้าหาค าตอบใน
การท างานเป็นกลุ่ม ได้อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดอย่างกว้างขวาง ซึ่งช่วยพัฒนาการคิดอย่างอย่างมีวิจารณญาณ 

2.  นักเรียนที่เรียนด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์ มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ

มากที่สุด (X̅ = 4.84, S.D. = 0.16) เมื่อพิจารณาความพึงพอใจเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด  

เรียงตามล าดับดังนี้ ด้านเนื้อหา (X̅ = 4.86, S.D. = 0.27) ซึ่งเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตประจ าวัน

ของนักเรียนท าให้นักเรียนมีความเข้าใจในบทเรียนเป็นอย่างมาก ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ (X̅ = 4.81, S.D. = 0.20) 
เป็นกิจกรรมที่ใช้กระบวนการกลุ่มในการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  

ด้านสื่อ/อุปกรณ์การเรียนรู้ (X̅ = 4.85, S.D. = 0.24) เป็นสื่อที่นักเรียนใช้ในชีวิตประจ าวัน ซึ่งส่วนมากเกิด
จากการใช้วัสดุในสิ่งแวดล้อมรอบตัวของนักเรียนเอง จึงส่งผลให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น และ

ด้านการวัดและประเมินผล (X̅ = 4.80, S.D. = 0.22) ใช้แบบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณส าหรับผู้บริโภควัยเยาว์ 
ซึ่งเป็นสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันของนักเรียนเอง จึงเป็นปัญหาที่นักเรียนให้ความสนใจ เนื่องจากเนื้อหาที่
ผู้วิจัยใช้ในการสอนนักเรียนนั้นมีความเหมาะสมกับวัยและความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
นักเรียน จึงท าให้นักเรียนเกิดการพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและเกิดความพึงพอใจ  
ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ Maslow (1970) ที่กล่าวว่ามนุษย์มีความต้องการที่แตกต่างกันและความต้องการ
แต่ละล าดับขั้นตอนนั้นจะมีความส าคัญแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งขึ้นอยู่กับการตอบสนองในแต่ละล าดับขั้นตอน 
โดยเนื้อหาที่ครูผู้สอนจัดให้นักเรียนนั้นเป็นเนื้อหาที่เก่ียวกับเรื่องผู้บริโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผู้บริโภคกับ
การลดมลพิษสู่สังคมคาร์บอนต่ า และผู้บริโภคกับสุขภาวะอนามัยที่ดี ซึ่งล้วนเกี่ยวข้องกับการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันของนักเรียน จึงท าให้ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบสตอรี่ไลน์
และส่งผลให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
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ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะและน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1.1  การเตรียมการวางแผนก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครูผู้สอนต้องวางแผนขั้นตอนของ
กิจกรรมให้ชัดเจนเพ่ือให้ผู้เรียนมีความเข้าใจขั้นตอนในการปฏิบัติกิจกรรม พร้อมทั้งควรบันทึกหลังสอน
เกี่ยวกับปัญหาที่ต้องแก้ไขเพ่ือน าไปปรับปรุงในขั้นต่อไป 
 1.2  ในขั้นตอนของการท ากิจรรมกลุ่ม การอภิปรายปัญหาและค าอธิบายเกี่ยวกับปัญหาที่ต้องการ
ให้สมาชิกในกลุ่มมีความเข้าใจตรงกัน ครูผู้สอนจะต้องใช้ค าถามที่หลากหลายเพ่ิมขึ้นเพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียน
แสดงความคิดเห็นและแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพ่ือน าไปสู่การค้นหาค าตอบและการท ากิจกรรมกลุ่ม 

2.  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 2.1  ควรศึกษาผลการใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนรูปแบบสตอรี่ไลน์ ในการพัฒนา

คุณลักษณะของผู้เรียนด้านอื่น เช่น ทักษะในการคิดวิเคราะห์  คิดสร้างสรรค์และการรู้คิด เป็นต้น 
 2.2  ควรศึกษาการใช้กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการสตอรี่ไลน์ร่วมกับเทคนิคอ่ืน  ๆ เช่น 

วิธีการสอนแบบร่วมมือโดยใช้วิธีแบ่งกลุ่มตามผลสัมฤทธิ์ทางทางการเรียน (Student Teams–Achievement 
Divisions: STAD) เทคนิคจิ๊กซอว์ (jigsaw) เป็นต้น 
 

สรุป  

 การพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริโภควัยเยาว์ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ
สตอรี่ไลน์ ในงานวิจัยนี้ พบว่าท าให้ผู้เรียนที่ได้รับการจัดเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์ มีความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผู้เรียนได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบสตอรี่ไลน์ มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับ
สมมติฐานทีก่ าหนดไว้ 
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา 
ทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้การจัดการเรียนรู ้

แบบอุปนัยร่วมกับกลวิธี STAR 
 

DEVELOPMENT OF LEARNING ACHIEVEMENT AND MATHEMATICAL 
PROBLEM-SOLVING ABILITY OF GRADE 7 STUDENTS BY USING 

INDUCTIVE LEARNING MANAGEMENT WITH THE STAR STRATEGY 
 

ศิตาพร  พิมพ์พันธุ์ / SITAPORN  PHIMPHAN 1 
จินตนา  ศิริธัญญารัตน์ / CHINTANA  SIRITHANYARAT 2 

นันท์นภัส  นิยมทรัพย์ / NANNABHAT  NIYOMSAP 3 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยร่วมกับกลวิธี STAR ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน และ
หลังเรียนกับเกณฑ์ที่ก าหนด และ 2) เปรียบเทียบความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยร่วมกับกลวิธี STAR ระหว่างก่อนเรียนกับ
หลังเรียน และหลังเรียนกับเกณฑ์ท่ีก าหนด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนบ้านหนองสานแตร อ าเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน  
22 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัย
ร่วมกับกลวิธี STAR มีค่าความเที่ยงตรงระหว่าง 0.80-1.00 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
มีค่าความเที่ยงตรงระหว่าง 0.60-1.00 ค่าความยากระหว่าง 0.40-0.68 ค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง 0.30-0.85 
และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.99 และ 3) แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
ค่าความเที่ยงตรงเท่ากับ 1.00 ค่าความยากระหว่าง 0.46-0.55 ค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง 0.44-0.62 และ 
ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.91 วิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบท ี

ผลการวิจัย พบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้
การจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยร่วมกับกลวิธี STAR หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 
ของคะแนนเต็ม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์
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ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยร่วมกับกลวิธีSTAR หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
และหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

ค าส าคัญ: การจัดการเรียนรู้แบบอุปนัย, กลวิธี STAR, ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน, ความสามารถในการแก้ปัญหา  
 

ABSTRACT 
 The research aimed to: 1) compare the mathematical learning achievement of grade 
7 students before and after learning by using inductive learning management with the STAR 
strategy, and after learning with the set criteria; and 2) compare mathematical problem-
solving ability of grade 7 students before and after learning by using inductive learning 
management with the STAR strategy, and after learning with the set criteria. The sample, 
derived by cluster random sampling, consisted of 22 Grade 7 students who was studying in 
the second semester of the academic year 2019 at Ban Nong San Tran School, Don Chedi 
District, Suphan Buri Province. The research instruments were: 1) the lesson plans based on 
inductive learning management with the STAR strategy with the validity between 0.80-1.00; 
2) the mathematics achievement test with validity between 0.60-1.00, difficulty index 
between 0.40-0.68, power of discrimination between 0.30-0.85, and the reliability of 0.99; 
and 3) the mathematical problem-solving ability test with validity of 1.00, difficulty index 
between 0.46-0.55, power of discrimination between 0.44-0.62, and reliability of 0.91. The 
statistics used for data analysis were mean, percentage, standard deviation, and t-test. 

The results of this research were as follows: 1) the mathematical learning 
achievement of grade 7 students after learning by using inductive learning management with 
the STAR strategy was higher than that of before, as well as higher than the set criteria at 
80% with statistical significance at .05; 2) the mathematical problem-solving ability of grade 7 
students after learning by using inductive learning management with the STAR strategy was 
higher than that of before, as well as higher than the set criteria at 80% with statistical 
significance at .05. 
 

Keywords:  inductive learning, STAR strategy steps, ability to solve problems, learning 
achievement 
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บทน า  
การศึกษาเป็นสิ่งจ าเป็นในการด ารงชีวิต เป็นรากฐานที่ส าคัญของการสร้างและส่งเสริมให้นักเรียนมี

นิสัยใฝ่หาความรู้หมั่นศึกษาเล่าเรียน เป็นค่านิยมที่ทุกคนต้องตระหนักและให้ความส าคัญ เพราะการศึกษา
และการมีนิสัยใฝ่หาความรู้หมั่นศึกษาเล่าเรียนเป็นหนทางที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีได้ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2559: 67) นอกจากนี้นักเรียนต้องมีทักษะที่จ าเป็น
ส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วย นั่นคือการมีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
การแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ การใช้เทคโนโลยี การสื่อสารและการร่วมมือ (ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2560: 16) คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อความส าเร็จในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เนื่องจาก
คณิตศาสตร์ช่วยให้มนุษย์คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้
อย่างรอบคอบ ถี่ถ้วน และสามารถน าไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560: 1) ได้ก าหนดให้
คณิตศาสตร์เป็นกลุ่มวิชาพ้ืนฐานที่นักเรียนทุกคนต้องได้รับการจัดการเรียนการสอน จะเห็นได้ว่าคณิตศาสตร์
เป็นวิชาที่บรรจุอยู่ในหลักสูตรสถานศึกษามาโดยตลอด ซึ่งจากผลการประเมินการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของ
นักเรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ที่บ่งชี้ว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
มีคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ต่ ากว่าร้อยละ 50 (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี, 2561: 5-6) ในปีการศึกษา 2560 พบว่าการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองสานแตรมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 22.40 อยู่ในเกณฑ์ต่ ากว่าระดับประเทศ
ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 26.30 และอยู่ในล าดับสุดท้ายเมื่อเทียบกับวิชาอ่ืน ๆ ซึ่งสอดคล้องกับผลในระดับประเทศ 
(สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 2560: 1-11)  

การจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยเป็นวิธีการสอนที่นักเรียนสามารถค้นพบการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มุ่งเน้น
ให้นักเรียนสรุปมโนทัศน์ได้จากการยกตัวอย่างหลาย ๆ ตัวอย่าง ให้นักเรียนเห็นรูปแบบ สังเกตเปรียบเทียบ
รูปแบบที่เหมือนกันหรือมีลักษณะร่วมกัน น าไปสู่ข้อสรุป เป็นการค้นพบด้วยการสังเกต (ชมนาด  เชื้อสุวรรณทวี, 
2561: 38) จึงท าให้เกิดความเข้าใจและจดจ าได้ดี ช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์อันเป็นเครื่องมือ
ส าคัญของการเรียนรู้ นักเรียนได้ทั้งเนื้อหาความรู้ (หลักการหรือแนวคิด) และกระบวนการ (กระบวนการคิด) 
ซึ่งนักเรียนสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้เรื่องอ่ืน ๆ ได้ (ทิศนา  แขมมณี, 2560: 342) Joyce, Well 
& Calhoun (2015: 47-64, 68) ได้อธิบายถึง รูปแบบการสอนแบบอุปนัย (inductive model) คือการสอน 
ที่ออกแบบมาเพ่ือสอนนักเรียนให้รู้จักการสร้างแนวความคิดและในเวลาเดียวกันสอนแนวคิด การตีความข้อมูล 
และการประยุกต์ใช้แนวความคิดนั้น โดยมีขั้นตอนการสอนแบบอุปนัยทั้งหมด 6 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 ระบุ
ขอบเขตของข้อมูล (identify the domain) ขั้นที่ 2 รวบรวมและแจกแจงตัวอย่างข้อมูล (collecting and 
enumerating data) ขั้นที่ 3 ตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียด (examine data) ขั้นที่ 4 สร้างความคิดรวบยอด
โดยการจ าแนกข้อมูล (form concepts by classifying) ขั้นที่  5 ก าหนดความสัมพันธ์ของข้อมูลและ
พิจารณาที่มาของสมมติฐาน (determine relationships and investigate causal hypotheses) และขั้นที่ 
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6 สรุปและส่งมอบ (consolidate and transfer) รูปแบบการสอนแบบอุปนัยจึงเป็นรูปแบบการสอนอีก
รูปแบบหนึ่งที่มุ่งพัฒนาและส่งเสริมกระบวนการคิดของนักเรียน โดยนักเรียนได้ฝึกการคิดวิเคราะห์ ช่วยให้
นักเรียนใช้กระบวนการคิดในการสร้างความคิดรวบยอด ท าให้เกิดการเรียนรู้แนวคิดต่าง ๆ อย่างเข้าใจ ส่งผล
ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นสอดคล้องกับงานวิจัยของวศิน  เกิดดี (2557: 64) ที่ศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยกับการจัดการเรียนรู้แบบนิรนัย พบว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของตุลารัตน์  จินายะ (2558: 73) ที่ศึกษาการพัฒนาชุดการเรียนการสอน
แบบอุปนัยและนิรนัยเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
ความคล้าย ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า 1) ชุดการเรียนการสอนแบบอุปนัยและนิรนัยมี
ประสิทธิภาพ 81.14/80.83 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 2) ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์หลัง
เรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียน
สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 

นอกจากนี้ได้ศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคในการจัดการเรียนรู้ที่ช่วยพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์
ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ซึ่งพบว่ากลวิธี STAR เป็นเทคนิคที่ช่วยให้นักเรียนแก้โจทย์ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ
และล าดับขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง ก่อให้เกิดความเข้าใจและความคงทนในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์  
ซึ่งขั้นตอนในการแก้โจทย์ปัญหาด้วยกลวิธี STAR มี 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 การศึกษาโจทย์ปัญหา (Search 
the word problem) ขั้นที่ 2 การแปลงข้อมูลที่มีอยู่ในโจทย์ปัญหา (Translate the problem) ขั้นที่ 3  
การหาค าตอบของโจทย์ปัญหา (Answer the problem) และขั้นที่ 4 ทบทวนค าตอบ (Review the solution) 
(Maccini & Ruhl, 2000: 465-489) สอดคล้องกับงานวิจัยของสุภักษร  ทองสัตย์ (2558: 103) ได้ศึกษาการสอน
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้กลวิธี STAR ที่มตี่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาและการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ 
พบว่า 1) ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาและการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนที่ได้รับการสอนแก้ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้กลวิธี STAR สูงกว่ากลุ่มท่ีได้รับการสอนแบบปกติ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการสอน
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้กลวิธี STAR สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของกันต์กนิษฐ์  พลพิพัฒน์ (2560: 79) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนโดยใช้กลวิธี STAR พบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าผลการทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ทักษะการแก้
โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าผลการทดสอบก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  
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จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้โจทย์
ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยร่วมกับกลวิธี STAR 
ซึ่งจะท าให้นักเรียนได้ฝึกสังเกต วิเคราะห์ สามารถน าความรู้จากความคิดรวบยอดไปประยุกต์ใช้ในการคิด
วิเคราะห์หาค าตอบได้ด้วยตนเอง 

 

วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ 

การจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยร่วมกับกลวิธี STAR ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน และหลังเรียนกับเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่ 1 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยร่วมกับกลวิธี STAR ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน และหลังเรียน
กับเกณฑ์ที่ก าหนด 

 

สมมติฐานการวิจัย 
 1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้การจัดการเรียนรู้

แบบอุปนัยร่วมกับกลวิธี STAR หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม 
 2.  ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ 
การจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยร่วมกับกลวิธี STAR หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 
ของคะแนนเต็ม 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ  
 1.  การจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยร่วมกับกลวิธี STAR หมายถึง การจัดการเรียนรู้ที่น าเอารูปแบบ
การเรียนรู้แบบอุปนัย ซึ่งเป็นการเรียนรู้ความคิดรวบยอดจากตัวอย่างของสิ่งที่เป็นตัวแทนความคิดรวบยอด 
หลาย ๆ ตัวอย่าง ร่วมกับการใช้กลวิธี STAR ซึ่งเป็นขั้นตอนกระบวนการคิดแก้ปัญหามาพัฒนาความสามารถ
ในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยเริ่มจากผู้สอนยกตัวอย่างหลาย ๆ ตัวอย่างรวมไปถึงปัญหาที่เกิดขึ้น
ในชีวิตประจ าวันและให้นักเรียนค่อย ๆ คิดและสังเกตไปพร้อมกัน ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาความคิดรวบยอด
หรือมโนทัศน์ ค้นหาเหตุผลและค้นพบข้อสรุปได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้นักเรียนเกิดการคิดวิเคราะห์และทักษะ
การแก้ปัญหา ซึ่งมี 6 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 ระบุขอบเขตของข้อมูล หมายถึง ขั้นตอนของการเตรียมความพร้อมด้านความรู้และทักษะ
ที่จ าเป็นก่อนเรียนรู้เรื่องใหม่ด้วยการตรวจสอบหรือทบทวนความรู้เดิมของนักเรียน มีการสร้างแรงจูงใจในการเรียน 
กระตุ้นความสนใจของนักเรียนให้นักเรียนมีความสนใจ กระตือรือร้นมองเห็นถึงความส าคัญของเรื่องที่เรียน 
ครูน าเสนอกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนสร้างขอบเขตของเรื่องที่ก าลังศึกษาได้ นักเรียนสามารถบอกได้ว่าก าลังจะ
เรียนเรื่องอะไร ครูแจ้งวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของเรื่องที่เรียน  
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ขั้นที่ 2 รวบรวมและแจกแจงตัวอย่างข้อมูล หมายถึง ขั้นตอนที่ฝึกให้นักเรียนฝึกสังเกต เปรียบเทียบ 
หาความสัมพันธ์ องค์ประกอบร่วมที่เหมือนกันหรือต่างกันในรายละเอียดของตัวอย่างที่ครูน าเสนอ ต้อง
พยายามหาคุณสมบัติเฉพาะของตัวอย่าง ครูคอยกระตุ้นให้นักเรียนได้อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกัน
เพ่ือหาแนวทางของค าตอบ 

ขั้นที่ 3 ตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียด หมายถึง ขั้นตอนที่นักเรียนศึกษาตัวอย่างที่ครูน าเสนอ
เพ่ิมเติมจากตัวอย่างในขั้นที่ 2 ใช้กลวิธี STAR ขั้นศึกษาโจทย์ปัญหา (S) เข้ามาช่วยกระตุ้นให้นักเรียนสังเกต 
อ่านโจทย์ปัญหาอย่างละเอียดถี่ถ้วนมากขึ้น นักเรียนสามารถวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเพ่ือหาค าตอบได้ว่าโจทย์
ก าหนดอะไรมาให้ และสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไร  

ขั้นที่ 4 สร้างความคิดรวบยอดโดยการจ าแนกข้อมูล หมายถึง ขั้นตอนที่นักเรียนศึกษาตัวอย่าง  
ที่ครูน าเสนอแล้วใช้กลวิธี STAR ขั้นการแปลงข้อมูลที่มีอยู่ในโจทย์ปัญหา (T) เข้ามาช่วยแปลงข้อมูลที่มีอยู่ 
ในโจทย์ปัญหาจากภาษาข้อความให้อยู่ในรูปแบบอย่างง่ายหรือแปลงข้อมูลที่มีอยู่ในโจทย์ปัญหาไปสู่สมการ
ทางคณิตศาสตร์ได้ นักเรียนต้องพยามหาคุณสมบัติเฉพาะของตัวอย่าง วิเคราะห์ตัวอย่างที่ครูน าเสนอ  
หากค าตอบของนักเรียนผิดนักเรียนก็จะต้องหาค าตอบใหม่ เปลี่ยนสมมติฐานที่เป็นฐานของค าตอบเดิมจนเกิด
ความคิดรวบยอดและจนสามารถก าหนดความสัมพันธ์เป็นนิยาม หลักการได้ด้วยตัวนักเรียนเอง โดยมีครูคอย
กระตุ้นให้นักเรียนได้อภิปรายถึงข้อสังเกตต่าง ๆ  

ขั้นที่ 5 ก าหนดความสัมพันธ์ของข้อมูลและพิจารณาที่มาของสมมติฐาน หมายถึง ขั้นตอนที่
นักเรียนสรุปความสัมพันธ์ หลักการจากการศึกษาตัวอย่างในขั้นที่ผ่านมา แล้วใช้กลวิธี STAR ขั้นการหา
ค าตอบของโจทย์ปัญหา (A) และขั้นทบทวนค าตอบ (R) เข้ามาตรวจสอบว่าค าตอบที่ได้ว่าสอดคล้องกับข้อมูล
และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในโจทย์ปัญหาหรือไม่ และพิจารณาว่าสอดคล้องกับที่มาของสมมติฐานที่นักเรียนสรุป
ความสัมพันธ์และหลักการไว้ในตอนต้นหรือไม่  

ขั้นที่ 6 สรุปและส่งมอบ หมายถึง ขั้นตอนที่นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายสรุปความรู้ หลักการ
ในเรื่องนั้นอีกครั้ง ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียน ด้วยการให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดระหว่างเรียน โดยน า
หลักการที่ได้จากการศึกษาตัวอย่างที่ครูน าเสนอไปใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ นักเรียนต้องบอก
ได้ว่าโจทย์ก าหนดอะไรมาให้ และสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไร แปลงข้อมูลที่มีอยู่ในโจทย์ปัญหา หาค าตอบ และ
ตรวจสอบค าตอบได ้
 2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หมายถึง ความรู้ความสามารถของนักเรียนด้านความรู้
ความจ า ความเข้าใจ การน าไปใช้ และการวิเคราะห์ ในเรื่อง อัตราส่วน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
โดยพิจารณาจากคะแนนการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เป็นปรนัย แบบเลือกตอบ 
4 ตัวเลือก ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จ านวน 30 ข้อ 
 3.  ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หมายถึง ความสามารถของนักเรียนในการแสดง
วิธีการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ซึ่งมี 4 ขั้นตอน คือ 1) การเข้าใจปัญหา 2) การเลือกยุทธวิธีการแก้ปัญหา 



156                        JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH   Vol. 11 No. 1 (January-June 2020) 
  

3) การใช้ยุทธวิธีการแก้ปัญหา และ4) การสรุปค าตอบ โดยพิจารณาจากคะแนนการท าแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการแกโ้จทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์เป็นแบบอัตนัยที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จ านวน 5 ข้อ 
 4.  นักเรียน หมายถึง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านหนองสานแตร ต าบลทะเลบก 
อ าเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
 

วิธีด าเนินการ 
 ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนนเรศวร 
อ าเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียน 
บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า โรงเรียนวัดหนองแจง และโรงเรียนบ้านหนองสานแตร 
โรงเรียนละ 1 ห้องเรียน รวมจ านวน 4 ห้องเรียน จ านวนนักเรียนทั้งหมด 80 คน โดยแต่ละห้องจัดนักเรียน
คละความสามารถ 
 
 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านหนองสานแตร ต าบลทะเลบก อ าเภอ
ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรีภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 22 คน  
ซึ่งได้มาจากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (cluster random sampling) 
 
 ตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรต้น คือ การจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยร่วมกับกลวิธี STAR ตัวแปรตาม คือ  
1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ และ 2) ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
 
 แบบแผนการวิจัย การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองตามแบบแผนการวิจัยแบบกลุ่มเดียว มีการทดสอบ
ก่อนและหลังการทดลอง (one group pretest-posttest design)  
 
 การพัฒนาเครื่องมือวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบ
อุปนัยร่วมกับกลวิธี STAR 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ และ 3) แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ มีข้ันตอนการพัฒนาเครื่องมือวิจัย ดังนี้ 
 1.  แผนการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยร่วมกับกลวิธี STAR 

1.1  ศึกษาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองสานแตร 
ศึกษาหลักการและขั้นตอนรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยกับกลวิธี STAR จากเอกสาร และงานวิจัย 
ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนขอค าปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ 

1.2  วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และหน่วยการเรียนรู้ สาระที่ 
1 จ านวนและพีชคณิต เรื่อง อัตราส่วน  
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1.3  ก าหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมของแต่ละเนื้อหา สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 21 ชั่วโมง 
ซึ่งแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้  1) มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 2) สาระส าคัญ/
ความคิดรวบยอด 3) จุดประสงค์การเรียนรู้ 4) สาระการเรียนรู้ 5) สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 6) ชิ้นงาน/
ภาระงาน 7) กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 8) การวัดและประเมินผล 9) สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ และ 10) บันทึกผล
หลังสอน 

1.4  น ารายละเอียดมาก าหนดแผนการจัดการเรียนรู้ โดยผู้วิจัยใช้เนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สาระที่ 1 จ านวนและพีชคณิต หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง 
อัตราส่วน มาก าหนดหัวข้อแผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 5 แผนการจัดการเรียนรู้ คะแนนแบบฝึกหัดระหว่างเรียน 
100 คะแนน และรวมเวลาที่ใช้ 21 ชั่วโมง 

1.5  น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีคะแนนเต็มหลังเรียน 30 คะแนน ที่สร้างเสร็จแล้วเสนอต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสม ความครอบคลุม และความสมบูรณ์ของแผน  
การจัดการเรียนรู้และปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  

1.6  น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ตรวจสอบ ผลการพิจารณา 
พบว่า แผนการจัดการเรียนรู้มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนกับจุดประสงค์ 
การเรียนรู้ (IOC) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.80-1.00 แสดงว่า แผนการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสมสอดคล้อง
ระหว่างเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนกับจุดประสงค์การเรียนรู้  

1.7  น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าในเรื่อง
เนื้อหาและกิจกรรมการเรียนจุดประสงค์การเรียนรู้ ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องมากข้ึน 

1.8  น าแผนการจัดการเรียนรู้ไปทดลองใช้กับนักเรียนโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 จ านวน 40 คน 
เพ่ือหาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยร่วมกับกลวิธี STAR โดยน าคะแนนจากการท าแบบฝึกหัด
ระหว่างเรียนในแผนการจัดการเรียนรู้จ านวน 5 แผน มาหาค่า E1 ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ เท่ากับ 83.23 และ
น าคะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้ มาหาค่า E2 ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ เท่ากับ 85.65 
ได้ค่า E1/E2 = 83.23/85.65 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด E1/E2 = 80/80 แสดงว่าแผนการจัดการเรียนรู้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 

1.9  น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแก้ไขด้านความยากง่ายของภาษา และสื่อที่ใช้ในการจัด 
การเรียนรู้แล้ว ไปทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
 2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์  

2.1  ศึกษาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  วิธีการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 

2.2  วิเคราะห์ข้อสอบปรนัยตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง 
อัตราส่วน ตามทฤษฎีการพัฒนาการคิดของ Bloom (2000 cited by Anderson et al., 2001) ทั้ง 6 ด้าน 
คือ ด้านความรู้ความจ า ความเข้าใจ การประยุกต์ใช้ การวิเคราะห์ การประเมินผล และการสร้างสรรค์ 
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2.3  สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
จ านวน 1 ฉบับ เป็นข้อสอบปรนัยเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 50 ข้อ แบ่งออกเป็นด้านความรู้ความจ า 
2 ข้อ ด้านความเข้าใจ 6 ข้อ ด้านการน าไปใช้ 28 ข้อ และด้านการวิเคราะห์ 14 ข้อ 

2.4  น าแบบทดสอบและตารางวิเคราะห์แบบทดสอบเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือ
ตรวจสอบการใช้ภาษาและความถูกต้องของค าถาม ปรับปรุงและแก้ ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน และน าตารางวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องของ
ผู้ เชี่ยวชาญมาค านวณค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.60-1.00 แสดงว่า ข้อสอบใน
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

2.5  น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์มาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญแล้วเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้อง 

2.6  น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์มาทดลองใช้กับนักเรียน โรงเรียน
บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 จ านวน 40 คน คัดเลือกข้อสอบไว้ 30 ข้อ ได้ค่าความยาก (p) อยู่ในช่วง 0.40-0.68 
และค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ในช่วง 0.30-0.85 แล้วน าข้อสอบมาหาค่าความเชื่อมั่นแบบ Kuder-Richardson 
ใช้สูตร KR-20 มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.99 แล้วเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

2.7  น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ที่ผ่านการหาคุณภาพแล้วไปทดลองใช้
กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จากนั้นน าคะแนนที่ได้ไปทดสอบสมมติฐาน 
 3.  แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์  

3.1  ศึกษาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองสานแตร 
วิธีการสร้างและเทคนิคการสร้างแบบทดสอบจากเอกสาร และหนังสือต่าง ๆ 

3.2  สร้างแบบทดสอบให้ครอบคลุมเนื้อหาสาระในแต่ละตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้ 
จ านวน 10 ข้อ และก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค มี 3 ระดับ รวม 8 คะแนน  

3.3  น าแบบทดสอบและเกณฑ์ที่สร้างเสร็จไปเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือพิจารณา
ความเหมาะสม และชี้แนะข้อบกพร่อง พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและได้ด าเนินการแก้ไขตาม
ค าแนะน า 

3.4  น าแบบทดสอบและเกณฑ์ที่แก้ไขแล้วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญการสอนคณิตศาสตร์ จ านวน 5 ท่าน 
พบว่า แบบทดสอบดัชนีความสอดคล้องกับเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ของแผนการจัดการเรียนรู้  (IOC) 
มีค่า 1.00 แสดงว่า ข้อสอบในแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์สอดคล้อง
กับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

3.5  ปรับปรุงแบบทดสอบตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ แล้วเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง 

3.6  น าแบบทดสอบไปทดลองใช้กับนักเรียนโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 จ านวน 40 คน เพ่ือ
หาคุณภาพของแบบทดสอบ น าคะแนนที่ได้จากการตรวจแบบทดสอบมาวิเคราะห์เป็นรายข้อ (item analysis) 
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เพ่ือหาค่าดัชนีความยาก (PE) ได้ค่าความยากง่ายอยู่ในช่วง 0.46-0.55 และค่าอ านาจจ าแนก (D) ได้ค่าอ านาจ
จ าแนกอยู่ในช่วง 0.44-0.62 โดยใช้การวิเคราะห์ข้อสอบแบบอัตนัยของ Whitney & Sabers (1970 อ้างถึงใน 
ล้วน  สายยศ และอังคณา  สายยศ, 2541: 199-01) โดยคัดเลือกข้อสอบข้อที่มีค่าความยากง่ายอยู่ในช่วง 0.2-0.8 
และมีค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป คัดเลือกจ านวน 5 ข้อ ไปหาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟา
ของ Cronbach ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.91 แล้วน าแบบทดสอบไปเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
เพ่ือตรวจสอบก่อนน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 

3.7  น าแบบทดสอบที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง  
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 22 คน โรงเรียนบ้านหนองสานแตร ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 มีขั้นตอนการด าเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้ 
 1.  ท าการทดสอบก่อนเรียน (pretest) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
และแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วน 
 2.  ด าเนินการทดลองสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยร่วมกับกลวิธี STAR จ านวน 5 แผน  
ใช้เวลาจ านวน 21 ชั่วโมง ซึ่งแต่ละแผนเป็นการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยร่วมกับกลวิธี STAR โดยมีขั้นตอน 
ดังนี้ ขั้นที่ 1 ระบุขอบเขตของข้อมูล ขั้นที่ 2 รวบรวมและแจกแจงตัวอย่างข้อมูล ขั้นที่ 3 ตรวจสอบข้อมูล
อย่างละเอียด ขั้นที่ 4 สร้างความคิดรวบยอดโดยการจ าแนกข้อมูล ขั้นที่ 5 ก าหนดความสัมพันธ์ของข้อมูล
และพิจารณาที่มาของสมมติฐาน และข้ันที่ 6 สรุปและส่งมอบ 
 3.  เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยร่วมกับกลวิธี STAR ผู้วิจัยท าการทดสอบหลังเรียน (posttest) 
โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้โจทย์
ปัญหาทางคณิตศาสตร์ฉบับเดียวกับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ก่อนเรียน 
 4.  ตรวจผลการสอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์แล้วน าคะแนนที่ได้จากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
มาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิต ิเพ่ือทดสอบสมมติฐานต่อไป 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

  ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบการกระจายแบบปกติของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถใน
การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังเรียนของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตร Kolmogorov-Smirnov พบว่า 
ข้อมูลมีการกระจายเป็นโค้งปกติ จึงน าข้อมูลไปวิเคราะห์ผลการวิจัยเพ่ือทดสอบสมมติฐานด้วยการทดสอบที
ดังนี้ 
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  1.  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้การจัด 
การเรียนรู้แบบอุปนัยร่วมกับกลวิธี STAR ก่อนเรียนกับหลังเรียน โดยใช้การทดสอบทีแบบกลุ่มเดียวที่ไม่เป็นอิสระ
จากกัน และหลังเรียนกับเกณฑ์โดยใช้การทดสอบทีแบบกลุ่มเดียวเทียบกับเกณฑ์ 
  2.  เปรียบเทียบความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยร่วมกับกลวิธี STAR ก่อนเรียนกับหลังเรียนโดยใช้การทดสอบทีแบบกลุ่มเดียว
ที่ไม่เป็นอิสระจากกัน และหลังเรียนกับเกณฑ์โดยใช้การทดสอบทีแบบกลุ่มเดียวเทียบกับเกณฑ์ 
 

ผลการวิจัย 
  ผู้วิจัยขอน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตารางประกอบค าบรรยาย ดังตารางต่อไปนี้ 
  ตอนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้การจัดการ
เรียนรู้แบบอุปนัยร่วมกับกลวิธี STAR หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 ของ
คะแนนเต็ม ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีรายละเอียด ดังตารางที่ 1 และตารางที่ 2 ตามล าดับดังนี้ 
 
ตารางท่ี 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้

การจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยร่วมกับกลวิธี STAR ก่อนเรียนกับหลังเรียน 
(n = 22) 

การทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร ์

คะแนน
เต็ม  S.D.   t p-value 

ก่อนเรียน 
30 

11.36 2.36 
15.68 0.324 48.27* .00 

หลังเรียน 27.05 1.79 

* p < .05 
 

จากตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยร่วมกับกลวิธี STAR ก่อนเรียนกับหลังเรียน พบว่า ก่อนเรียน 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 11.36 (S.D. = 2.36) หลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 27.05 (S.D. = 1.79) ผลต่างระหว่างก่อนเรียน
กับหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 15.68 (S.D. = 0.324) และจากการทดสอบที่พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยร่วมกับกลวิธี STAR หลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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ตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้
การจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยร่วมกับกลวิธี STAR หลังเรียนกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ร้อยละ 80  
ของคะแนนเต็ม 

(n = 22) 

การทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร ์

คะแนน
เต็ม 

เกณฑ์ร้อยละ 80 
ของคะแนนเต็ม  S.D. t p-value 

หลังเรียน 30 24 27.05 1.79 8.00* .00 

* p < .05 
 

จากตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยร่วมกับกลวิธี STAR หลังเรียนกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ร้อยละ 80  
ของคะแนนเต็ม พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ 
การจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยร่วมกับกลวิธี STAR หลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 27.05 (S.D. = 1.79) สูงกว่า
เกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
ตอนที่ 2 ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยร่วมกับกลวิธี STAR หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์
ร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีรายละเอียด ดังตารางที่ 3 และตารางท่ี 4 ตามล าดับดังนี้ 
 
ตารางท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 1 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยร่วมกับกลวิธี STAR ก่อนเรียนกับหลังเรียน 
(n = 22) 

ความสามารถในการ 
แก้โจทย์ปัญหาทาง

คณิตศาสตร ์

คะแนน
เต็ม  S.D.   t p-value 

ก่อนเรียน 
40 

8.73 1.61 
27.68 0.386 71.75* .00 

หลังเรียน 36.41 2.22 

* p < .05 
 

จากตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยร่วมกับกลวิธี STAR ก่อนเรียนกับหลังเรียน พบว่า 
ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.73 (S.D. = 1.61) หลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 36.41 (S.D. = 2.22) ผลต่าง
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ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนมีค่า เฉลี่ยเท่ากับ 27.68 (S.D. = 0.386) และจากการทดสอบที่พบว่า 
ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้การจัดการเรียนรู้
แบบอุปนัยร่วมกับกลวิธี STAR หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ตารางท่ี 4 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 1 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยร่วมกับกลวิธี STAR หลังเรียนกับเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 
ร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม 

(n = 22) 

ความสามารถในการ 
แก้โจทย์ปัญหาทาง

คณิตศาสตร ์

คะแนน
เต็ม 

เกณฑ์ร้อยละ 80 
ของคะแนนเต็ม  S.D. t p-value 

หลังเรียน 40 32 36.41 2.22 9.32* .00 

* p < .05 
 

จากตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยร่วมกับกลวิธี STAR หลังเรียนกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้
ร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม พบว่า ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยร่วมกับกลวิธี STAR หลังเรียนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 36.41 (S.D.= 2.22) 
สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

อภิปรายผล 
 จากการวิจัยครั้งนี้สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้การจัดการเรียนรู้
แบบอุปนัยร่วมกับกลวิธี STAR หลังเรียนมีค่าเฉลี่ย ( = 27.05, S.D. = 1.79) สูงกว่าก่อนเรียน ( = 11.36, 
S.D. = 2.36) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม 
พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้การจัดการเรียนรู้
แบบอุปนัยร่วมกับกลวิธี STAR หลังเรียน ( = 27.05, S.D. = 1.79) สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยร่วมกับกลวิธี STAR เป็นการจัด 
การเรียนรู้ที่มีกระบวนการหรือขั้นตอนที่สามารถฝึกให้นักเรียนสามารถแก้โจทย์ปัญหาได้ดีขึ้น ซึ่งผู้วิจัยได้จัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยร่วมกับกลวิธี STAR มี 6 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 ระบุ
ขอบเขตของข้อมูล ครูทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนด้วยการยกตัวอย่าง 5-7 ตัวอย่าง จากง่ายไปหายาก 
และมีการสร้างแรงจูงใจในการเรียน กระตุ้นความสนใจของนักเรียนให้นักเรียนมีความสนใจด้วยการน าเสนอ
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รูปภาพและใบสินค้า ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ Joyce, Well & Calhoun (2015) ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัย
สังเกตเห็นว่านักเรียนมีความสนใจ ความกระตือรือร้นในกิจกรรมที่ครูสอน ท าให้นักเรียนสามารถบอกได้ว่า
ก าลังจะเรียนเรื่องอะไรและสามารถจ าเนื้อหาเดิมก่อนที่จะเรียนในเรื่องใหม่ได้สอดคล้องกับแนวคิดของ 
Bloom (2000 cited by Anderson et al., 2001) ด้านความจ าและด้านความเข้าใจ ขั้นที่ 2 รวบรวมและ
แจกแจงตัวอย่างข้อมูล ครูยกตัวอย่างในเรื่องที่สอนให้นักเรียนได้สังเกต ลักษณะที่เหมือนกันของแต่ละ
ตัวอย่าง โดยเริ่มจากตัวอย่างที่ง่ายไปหายาก ครูท าหน้าที่ในการถามค าถามที่ชักจูงให้นักเรียนตอบให้เข้ากับ
หลักการที่ต้องการ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ Joyce, Well & Calhoun ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยสังเกตเห็นว่า
นักเรียนมีความตั้งใจในการสังเกต เปรียบเทียบ มองหาคุณสมบัติเฉพาะในตัวอย่างที่ครูน าเสนอ ช่วยให้
นักเรียนได้ฝึกการสังเกตและกระบวนการคิดในการสร้างความคิดรวบยอด สามารถเอาความรู้ที่ได้ทบทวนใน
ขั้นที่ 1 น ามาใช้ในขั้นที่ 2 ได้ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Bloom (2000 cited by Anderson et al., 2001) 
ด้านน าไปใช้และด้านวิเคราะห์ ซึ่งจากการที่ผู้วิจัยได้จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ 
การจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยร่วมกับกลวิธี STAR ผู้วิจัยเห็นว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ดีขึ้น 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของปนัดดา  กุลบุตร (2558: 77-78) ได้กล่าวว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
และความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง การประยุกต์ ของ
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวโดยการใช้เทคนิค KWDL พบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
2) ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
สอดคล้องกับงานวิจัยของปารณีย์  ภิบาลจอมมี (2558: 101–102) ได้ศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และความสามารถด้านการแก้ปัญหา เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยร่วมกับแบบกลุ่มร่วมมือ พบว่า 1) คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คิดเป็นร้อยละ 78.10 และนักเรียนจ านวนร้อยละ 85.71 มีคะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้นไป 2) คะแนนเฉลี่ย
ความสามารถด้านการแก้ปัญหา คิดเป็นร้อยละ 79.03 และนักเรียนจ านวนร้อยละ 88.57 มีคะแนนผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 70 ขึ้นไป และสอดคล้องกับงานวิจัยของกันต์กนิษฐ์  พลพิพัฒน์ (2560 : 79) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนโดยใช้กลวิธี STAR พบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคั ญทางสถิติที่ ระดับ .05  
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าผลการทดสอบก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 3) ทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าผลการทดสอบก่อนเรียน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 
 จากเหตุผลและข้ออ้างอิงดังกล่าว สรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยร่วมกับกลวิธี STAR 
สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ท าให้นักเรียนมีพัฒนาการในการแก้โจทย์ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ที่ดีขึ้น ดังนั้น ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของ
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นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยร่วมกับกลวิธี STAR หลังเรียนสูงกว่า 
ก่อนเรียน และหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 2.  ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัด 
การเรียนรู้แบบอุปนัยร่วมกับกลวิธี STAR หลังเรียน (  = 36.41, S.D. = 2.22) มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรียน  
(  = 8.73, S.D. = 1.61) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 80  
ของคะแนนเต็ม พบว่า คะแนนความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 โดยการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยร่วมกับกลวิธี STAR หลังเรียน (  = 36.41, S.D. = 2.22) สูงกว่า
เกณฑ์ร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบ
อุปนัยร่วมกับกลวิธี STAR เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มีขั้นตอนที่สามารถฝึกให้นักเรียนสามารถแก้โจทย์ปัญหาได้
ดีขึ้น จะเห็นได้จากขั้นที่ 3 ตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียด เป็นขั้นตอนที่นักเรียนศึกษาตัวอย่างโจทย์ปัญหา  
ที่ครูน าเสนอ นักเรียนสังเกตลักษณะที่เหมือนกันของแต่ละตัวอย่าง โดยครูตั้งค าถามกระตุ้นความคิดของ
นักเรียนจนนักเรียนสามารถวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเพ่ือหาค าตอบได้ว่าโจทย์ก าหนดอะไรมาให้ และสิ่งที่โจทย์
ถามคืออะไร ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ Joyce, Well & Calhoun (2015) ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยสังเกตเห็นว่า
นักเรียนมีการวิเคราะห์ลักษณะของโจทย์ อ่านโจทย์ปัญหาอย่างละเอียดถี่ถ้วนมากขึ้น นักเรียนสามารถตอบได้
ว่าโจทย์แต่ละข้อก าหนดอะไรมาให้ และสิ่งที่โจทย์ถามหรืออยากรู้ค าตอบในแต่ละข้อคืออะไร สอดคล้องกับ
แนวคิดของ Maccini & Ruhl (2000) ขั้นศึกษาโจทย์ปัญหา (S) ขั้นที่ 4 สร้างความคิดรวบยอดโดยการจ าแนก
ข้อมูล เป็นขั้นตอนที่นักเรียนศึกษาตัวอย่างที่ครูน าเสนอแล้วแปลงข้อมูลที่มีอยู่ในโจทย์ปัญหาไปสู่สมการทาง
คณิตศาสตร์ได้จนสามารถก าหนดความสัมพันธ์เป็นหลักการได้ด้วยตัวเอง โดยมีครูคอยกระตุ้นให้นักเรียนได้
อภิปรายถึงข้อสังเกตต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ Joyce, Well & Calhoun ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัย
สังเกตเห็นว่านักเรียนสามารถแปลงข้อมูลจากข้อความในโจทย์ปัญหาให้เป็นสมการทางคณิตศาสตร์ สามารถ
ก าหนดค่าของตัวแปรได้ด้วยตนเอง สอดคล้องกับแนวคิดของ Maccini & Ruhl ขั้นการแปลงข้อมูลที่มีอยู่ใน
โจทย์ปัญหา (T) ขั้นที่ 5 ก าหนดความสัมพันธ์ของข้อมูลและพิจารณาที่มาของสมมติฐาน เป็นขั้นตอนที่
นักเรียนตรวจสอบค าตอบที่ได้ว่าสอดคล้องกับข้อมูลและเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในโจทย์ปัญหาหรือไม่ และสรุป
ความสัมพันธ์ หลักการในเรื่องที่เรียน ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ Joyce, Well & Calhoun ในขั้นตอนนี้
ผู้วิจัยสังเกตเห็นว่านักเรียนสามารถสรุปความสัมพันธ์ หลักการจากการศึกษาตัวอย่างในขั้นที่ผ่านมาได้ 
สามารถหาค าตอบ ตรวจสอบค าตอบ และบอกขั้นตอนวิธีการแก้โจทย์ปัญหาได้ด้วยตนเอง สอดคล้องกับ
แนวคิดของ Maccini & Ruhl ขั้นการหาค าตอบของโจทย์ปัญหา (A) และข้ันทบทวนค าตอบ (R) สอดคล้องกับ
งานวิจัยของวันทนีย์  กะตะศิลา (2554: 60) ได้ศึกษาการพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้
การจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดน้ าดิบ จังหวัดล าพูน พบว่า  
1) นักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 2) นักเรียนมีคะแนนอัตราพัฒนาการด้านทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์เพ่ิมขึ้น 
0.52 คะแนนต่อครั้งจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน สอดคล้องกับงานวิจัยของอังคณา  อุทัยรัตน์ (2555: 130) 
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ได้ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยกลวิธี STAR ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ทักษะการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนสูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมี
คะแนนเฉลี่ย 16.20 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 81 3) ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้
สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4) ทักษะการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคะแนนเฉลี่ย 
17.37 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 86.85 และสอดคล้องกับงานวิจัยของสุภักษร  ทองสัตย์ (2558: 103) ได้ศึกษา
การสอนแก้ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้กลวิธี STAR ที่มีต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา และการให้
เหตุผลทางคณิตศาสตร์ พบว่า 1) ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา และการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ความสามารถในการแก้โจทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการสอนแก้ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้กลวิธี STAR สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับ
การสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 3) ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนทีไ่ด้รับการสอนแก้ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้กลวิธี STAR สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการสอนแบบปกติ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 จากเหตุผลและข้ออ้างอิงดังกล่าว สรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยร่วมกับกลวิธี STAR 
สามารถพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ท าให้นักเรียนมีพัฒนาการในการแก้โจทย์
ปัญหาที่ดีขึ้น ดังนั้น ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยร่วมกับกลวิธี STAR หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน และหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาการวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้โจทย์
ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยร่วมกับกลวิธี 
STAR ในครั้งนี้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ข้อเสนอแนะเพื่อน าไปใช้ 
1.1  ครูควรให้นักเรียนมีความคุ้นเคยกับการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยร่วมกับกลวิธี STAR เพ่ือให้ทราบ

ข้อบกพร่อง ปัญหาที่พบ เพ่ือน าไปสู่การแก้ไขและปรับปรุงแนวทางในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น  
1.2  ครูจะต้องเตรียมการสอนอย่างดี ควรหาตัวอย่างที่หลากหลาย เตรียมโจทย์ปัญหาจากง่ายไป

หายาก สามารถยกตัวอย่างได้มากพอที่จะท าให้นักเรียนได้สังเกต คิด พิจารณาหาข้อสรุปได้ด้วยตนเอง 
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1.3  ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นั้นครูไม่ควรเร่งรีบที่จะเอาค าตอบจากนักเรียน ควรให้เวลา  
ในการคิดแก่นักเรียน เพราะจะท าให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดและเกิดความเข้าใจได้ด้วยตนเอง ดังนั้นครู
ต้องมีการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสม สอดคล้องและยืดหยุ่นเวลาที่ใช้ในแต่ละกิจกรรม 

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 2.1  ควรมีการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เพ่ือเป็นการส่งเสริมทักษะ
การคิดวิเคราะห์ การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ 
 2.2  ควรมีการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยร่วมกับกลวิธี STAR แบบบูรณาการร่วมกับกลุ่มสาระอ่ืน ๆ 
 

สรุป 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สามารถพัฒนาได้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยร่วมกับกลวิธี STAR ที่มี
ทั้งหมด 6 ขั้นตอน ซึ่งผลวิจัยได้กล่าวให้เห็นว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยร่วมกับกลวิธี STAR หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และหลังเรียน
สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความสามารถในการแก้โจทย์
ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยร่วมกับกลวิธี STAR 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ 
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน 
ของบุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 

FACTORS AFFECTING WORK-LIFE BALANCE OF OFFICE OF THE 
PERMANENT SECRETARY FOR INTERIOR’S STAFF 

 

สุภา  เข็มแข็งปรีชานนท์ / SUPA  KHEMKHANGPREECHANON 1 
ระวี  สัจจโสภณ / RAVEE  SAJJASOPORN 2 

ศุภรักษ์  อธิคมสุวรรณ / SUPHARUK  ATICOMSUWAN 3 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความสมดุลระดับปัจจัยระหว่างชีวิตกับการท างานของ

บุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 2) ศึกษาระดับปัจจัยที่มีผลต่อความสมดุลระหว่างชีวิตกับการ
ท างานของบุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  และ 3) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสมดุลระหว่าง
ชีวิตกับการท างานของบุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคือ  บุคลากร
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  261 คน ได้มาจากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น  เครื่องมือในการ
เก็บรวบรวบข้อมูล คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ  

Pearson และสมการถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้นตอนเพื่อท านายตัวแปรความสมดุลระหว่างชีวิตกับการ
ท างาน 
 ผลการวิจัยพบว่า  

1.  ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานของบุคลากรในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
2.  ระดับปัจจัยที่มีผลต่อความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานของบุคลากรในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าปัจจัยที่อยู่ในระดับมากเรียงตามล าดับ ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อมของการท างาน 
ด้านความมั่นคงในการท างาน ด้านภาระงานที่มีดุลยภาพ ด้านการสนับสนุนจากองค์กร อยู่ในระดับปานกลาง 
ได้แก่ ด้านการเติบโตและความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 

3.  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานของบุคลากรส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย พบว่า ปัจจัยองค์กรด้านการสนับสนุนจากองค์กร  (X6) ด้านความมั่นคงในการท างาน (X7)  
ด้านภาระงานที่มีดุลยภาพ (X9) และด้านต าแหน่งหน้าที่การงาน (X4) สามารถท านายความสมดุลระหว่างชีวิต
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กับการท างานของบุคลากรได้ร้อยละ 54.3 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) = .737 และสามารถ
เขียนสมการในรูปคะแนนดิบได้ดังนี้ 

 Ŷ = 1.089 + .274(X7) + .224(X6) + .237(X9) + .402(X4) 
 

ค าส าคัญ:  ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน, ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 

ABSTRACT 
 The purpose of this research were to study: 1) the work-life balance of the Office of 
the Permanent Secretary for Interior’s staff; 2) the level of factors affecting work-life balance 
of the Office of the Permanent Secretary for Interior’s staff; and 3) the factors affecting work-
life balance of the Office of the Permanent Secretary for Interior staff. The sample consisted 
of 261 staffs of the Office of the Permanent Secretary for Interior derived by stratified random 
sampling. The research instruments for data collection were questionnaires. Data were 
analyzed by using descriptive statistics, Pearson’s correlation coefficient, and stepwise 
multiple regression analysis to predict factors affecting work-life balance. 
 The Findings were as follows: 

1.  Overall, the work-life balance of the staff was at a high level.  
2.  Overall, the level of factors affecting work-life balance of was at a high level. When 

considering each aspect, the factors with a high level, in the descending order, were work 
environment, work security, balanced workload, and support from the organization. The 
aspect of growth and career progression was at an average level. 

3.  The aspects of support from the organization (X6), work security (X7), balanced 
workload (X9), and position of director (X4) predicted the work-life balance at the percentage 
of 54.3 with correlation coefficient of .737. The prediction equation in raw score was: 

Ŷ = 1.089 + .274(X7) + .224(X6) + .237(X9) + .402(X4). 
 

Keywords: work-life balance, Office of the Permanent Secretary for Interior  
 

บทน า 
 การท างานเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ปฏิบัติมากกว่ากิจกรรมใด ๆ คาดว่ามนุษย์ใช้เวลาถึงหนึ่งในสาม
ของชีวิตเป็นอย่างน้อยอยู่ในที่ท างาน ถ้าหากว่าเวลาส่วนมากของชีวิตในการท างานนี้ มนุษย์ได้อยู่กับสิ่งที่
ตนเองพอใจก็จะช่วยให้มีสภาพจิตใจและอารมณ์ที่ส่งเสริมให้เกิดการท างานที่ดี ถือได้ว่ามีคุณภาพชีวิต 
ในการท างานที่ดีและส่งผลต่อชีวิตโดยรวมของบุคคลนั้นให้มีความสุข แสดงถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย 
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อันเป็นเป้าหมายส าคัญในการพัฒนาประเทศด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ผจญ  เฉลิมสาร, 2540: 24) 
การสร้างบรรยากาศให้เกิดความสุขในการท างานเป็นประโยชน์ทั้งในบุคลากรภายในองค์กร พนักงาน ลูกจ้าง
และนายจ้าง โดยเชื่อว่าคนที่มีความสุขหรือองค์กรที่มีบรรยากาศแห่งความสุขจะมีพลังอันยิ่งใหญ่ในการ
สร้างสรรค์ผลงานในทุกมิติ กล่าวได้ว่า ความสุขของการท างานส่วนหนึ่งจึงขึ้นอยู่กับสมดุลในชีวิตด้วย (บุญจง  
ชวศิริวงศ์, 2550: 69) 

ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน (work-life balance) หมายถึง การที่แต่ละคนให้ความผูกพัน
และมีความพึงพอใจในบทบาทของงานและบทบาทของครอบครัวเท่า ๆ กัน (Greenhaus, Collins & Shaw, 
2003: 510-531) ศิรภัสสรศ์  วงศ์ทองดี (2559: 17) กล่าวว่า ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานของ
บุคลากรมีความส าคัญต่อการบริหารองค์กร โดยเฉพาะองค์กรที่ต้องการบรรลุเป้าหมายที่วางไว้และสร้าง 
ความได้เปรียบในการแข่งขัน สิ่งที่องค์กรต้องค านึงถึง คือ การท างานอย่างไรที่จะสร้างสมดุลระหว่าง 
การท างานและชีวิตส่วนตัวของบุคลากรในทุกภาคส่วนขององค์กรได้ วิธีการสร้างสมดุลชีวิตกับการท างานต้อง
ให้บุคลากรสามารถตระหนักรู้ความต้องการของตัวบุคลากรเองว่าต้องการอะไรในชีวิต อะไรส่งผลให้ชีวิตเป็น
ชีวิตที่มีคุณค่า โดยทราบถึงปัญหาที่ตามมาจากการขาดความสมดุลชีวิตส่วนตัวและการท างาน ท าให้
ประสิทธิภาพของการท างานลดลงมีความผิดพลาดในงานเพ่ิมขึ้น การใช้เวลากับครอบครัวหรือเวลาส่วนตัว 
มีน้อยลงและจะน าไปสู่ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การเอาใจใส่สมาชิกในครอบครัวไม่ เพียงพอ โอกาส
ในการเข้าสังคมลดลงรวมทั้งปัญหาสุขภาพเนื่องจากการขาดการพักผ่อน ส่งผลให้เกิดการขาดความสมดุล
ระหว่างชีวิตกับการท างานของบุคลากร ดังนั้น ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานจึงมีความส าคัญต่อ 
การพัฒนาบุคลากรในองค์กร ซึ่ง Greenhaus, Collins & Shaw (2003: 510-531) และ Hutton (2005: 38) 
ได้น าแนวคิดเพ่ือส่งเสริมความสมดุลชีวิตในการท างานอย่างเป็นระบบประกอบด้วยการส่งเสริม 3 ด้าน ได้แก่ 
1) ความสมดุลในด้านเวลา 2) ความสมดุลในด้านการมีส่วนร่วม และ 3) ความสมดุลในด้านความพึงพอใจ  

บุคลากรของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยแบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า 
ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานราชการ ล้วนเป็นผู้ปฏิบัติงานที่มีส่วนท าให้การปฏิบัติงานมีความส าเร็จ ซึ่งต้อง
ปฏิบัติงานทั้งในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ งานบางประเภท
มีปริมาณมาก เกี่ยวข้องกับบุคคลหลายฝ่ายและมีบทบาทหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การพัฒนา
ยุทธศาสตร์และแปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนการปฏิบัติงานจัดสรรทรัพยากรและบริหารราชการทั่วไป
ของกระทรวง การรักษาความมั่นคงภายใน การรักษาความสงบเรียบร้อยและอ านวยความเป็นธรรม  
การส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาค ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถท าให้เสร็จภายในเวลาราชการได้ 
ก่อให้เกิดปัญหาเรื่องขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์ของเชาวน์อารมณ์ พฤติกรรมการเผชิญ
ปัญหา และปัญหาความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน อัตราการขาดงาน เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้ล้วนสะท้อน
ให้ เห็นถึงความส าคัญของความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานทั้งสิ้น ( ส านักนโยบายและแผน
กระทรวงมหาดไทย, 2560: 30) จากการศึกษางานวิจัยของสุธิดา  ชฎาแก้ว (2548: 1) วัลลิยา  ไหลงาม 
(2550: 88) และพลอยบุษรา  บุญญาพิทักษ์ (2558: 205) พบปัญหาเกี่ยวกับบุคลากรของส านักงาน
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ปลัดกระทรวงมหาดไทยหลายประการ เช่น คุณภาพชีวิตการท างานกับการรักษาความผูกพันต่อองค์กรของ
บุคลากรต่างวัย เรื่องขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์ของเชาวน์อารมณ์และพฤติกรรมการเผชิญ
ปัญหา และอัตราการขาดงาน เป็นต้น  

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ตระหนักถึงความส าคัญของชีวิตกับการท างาน เพ่ือตอบสนอง 
แนวทางการพัฒนา “คน” เป็นศูนย์กลางการพัฒนา มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดี ตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ดังปรากฏในแผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย 
พ.ศ. 2560–2564 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การวางรากฐานการพัฒนาองค์กรอย่างสมดุล ได้ให้ความส าคัญในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในกลุ่มของบุคลากรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ให้เกิดความสมดุล  โดยการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตการท างานและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานให้แก่บุคลากรกระทรวงมหาดไทย 
(ส านักนโยบายและแผนกระทรวงมหาดไทย , 2560: 17) ซึ่งส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้พยายาม
พัฒนาปรับปรุงองค์กรให้มีความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน แม้ว่าจะไม่สามารถด าเนินการได้ทั้งหมด  
แต่ถือเป็นความพยายามในการพัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ทั้งนี้  
การด าเนินงานจะส าเร็จลุล่วงได้ต้องอาศัยปัจจัย 2 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยทางองค์กรและปัจจัยส่วนบุคคล ที่ส่งผล
ต่อความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานของบุคลากร เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรมีการท างานให้มีความสมดุล
ระหว่างชีวิตกับการท างาน และต้องการที่จะท างานให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป 

จากความส าคัญของปัญหาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความสมดุล
ระหว่างชีวิตกับการท างานของบุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้เพ่ือน าผลการศึกษาครั้งนี้ไปใช้
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการท างานของบุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยให้มีความสมดุล 

 

วัตถุประสงค ์
1.  เพ่ือศึกษาความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานของบุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
2.  เพ่ือศึกษาระดับปัจจัยที่มีผลต่อความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานของบุคลากรส านักงาน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
3.  เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานของบุคลากรส านักงาน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 

ทฤษฎีและกรอบการวิจัย 
 ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จในแต่ละบทบาทของ 
แต่ละบุคคล ซึ่งจะน าไปสู่ความพึงพอใจในคุณภาพชีวิต (สุวชิรา  ศิริเจริญ, 2550: 7) เช่นเดียวกับ Kofodimos 
(1993: 372) ที่ได้สรุปแนวคิดของการบูรณาการระหว่างชีวิตกับการท างานไว้ว่า เป็นความพึงพอใจ สุขอนามัยที่ดี 
และผลผลิตของชีวิตรวมไปถึงการท างาน การเล่น และความรัก เป็นขอบเขตของกิจกรรมชีวิตกับการเอาใจใส่
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ตนเองและผู้อ่ืนน าไปสู่การพัฒนาจิตวิญญาณ รวมทั้งการแสดงความปรารถนาของแต่ละบุคคล ความสนใจ
และคุณค่าเป็นสิ่งตรงกันข้ามกับภาวะขาดความสมดุลระหว่างชีวิตและการท างาน 

Greenhaus, Collin & Shaw (2003) และ Hutton (2005) ให้ความหมายของความสมดุลระหว่าง
ชีวิตกับการท างานว่า คือ การที่แต่ละคนได้รับความผูกพัน หรือความพึงพอใจที่เท่าเทียมกันในบทบาทของงาน 
และบทบาทของครอบครัวอย่างเท่า ๆ กัน โดยที่สามารถแบ่งเวลาได้อย่างเหมาะสมตามสภาพความต้องการ
ของตนเอง โดยมีองค์ประกอบความสมดุล 3 ด้าน คือ ความสมดุลในด้านเวลา ความสมดุลในด้านการมีส่วนร่วม
และความสมดุลในด้านความพึงพอใจ 
 สรุปได้ว่าความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน หมายถึง การที่บุคลากรรับรู้ถึงความสามารถของ
ตนเอง ในการจัดการบทบาทที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสภาพความต้องการของตนเอง 
 จุฑาภรณ์  หนูบุตร (2554) ได้ศึกษาเรื่อง ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน กรณีศึกษา: 
โรงพยาบาลวิภาวดี ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรมีความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานอยู่ในระดับปานกลาง 
สาเหตุความไม่สมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานส่วนใหญ่ คือ วัฒนธรรมการท างานที่เน้นปริมาณงาน เวลา 
การปฏิบัติงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบในงานตามล าดับ  

สุวิมล  บัวผัน (2554) ได้ศึกษาความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พบว่า ความสมดุลระหว่างชีวิตกับ 
การท างานอยู่ในระดับมาก และปัจจัยในการท างานและปัจจัยชีวิตมีความสัมพันธ์กับความสมดุลระหว่างชีวิต
กับการท างานมีแนวทางส่งเสริมความส าเร็จ บุคลากรมีความเห็นว่าการแบ่งเวลาระหว่างงานและครอบครัว
เป็นแนวทางท่ีส่งเสริมให้แก้ไขปัญหาความไม่สมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานได้ 

Piotrowsku & Vodanovich (2008 อ้างถึงใน จุฑาภรณ์  หนูบุตร, 2554: 18) กล่าวถึงปัจจัยที่ส่งผล
ให้เกิดความไม่สมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน ซึ่งประกอบด้วย 2 ปัจจัยหลัก ได้แก่ ปัจจัยองค์กร เช่น 
วัฒนธรรมองค์กร การท างานที่หนักไป ปัจจัยด้านปัจเจกบุคคล เช่น ลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ 
รวมไปถึงบุคลิกภาพของพนักงาน และการสนับสนุนด้านสังคม นอกจากนี้ยังพบว่าปัจจัยทั้ง 2 ด้าน  
มีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตของพนักงานซึ่งเห็นได้ว่าปัจจัยดังกล่าวยังส่งผลกระทบต่อผล
ปฏิบัติงานลดลง ทัศนคติในการท างานที่ลดลง และยังส่งผลต่อการท าลายสัมพันธภาพระหว่างชีวิตกับ  
การท างานของพนักงาน 

จากแนวคิดทฤษฎีและการทบทวนงานวิจัยข้างต้น สรุปได้ว่า ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน
เป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาองค์กรและบุคลากรในการท างานเพ่ือให้ผลการท างานมีคุณภาพและมีผลลัพธ์ที่น่า
พอใจส าหรับทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชนและบุคลากรในองค์กร ดังนั้นผู้วิจัยจึงสมควรท าการวิจัยเรื่อง ปัจจัย
ที่มีผลต่อความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานของบุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานโดยแบ่งเป็น 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้านบุคคลและปัจจัย
ด้านองค์กร สรุปเป็นกรอบการวิจัยดังนี้ 
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กรอบการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1  กรอบการวิจัย 
 

ตัวแปรต้น  
ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งหน้าที่การงาน รายได้ ปัจจัยองค์กร ได้แก่ 

การสนับสนุนจากองค์กร ความมั่นคงในการท างาน การเติบโตและความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ภาระงาน 
ที่มีดุลยภาพ และสภาพแวดล้อมของการท างาน 

ตัวแปรตาม  
ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานของบุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  ประกอบด้วย

องค์ประกอบ 3 ด้าน ได้แก่ 1) ความสมดุลด้านเวลา 2) ความสมดุลด้านการมีส่วนร่วม 3) ความสมดุลด้าน
ความพึงพอใจ  
 

ค าจ ากัดความตัวแปรการวิจัย 
 รายได้ หมายถึง ค่าตอบแทนจากการท างานที่ให้เป็นรายเดือนทุก ๆ เดือนรวมถึงเงินพิเศษอ่ืน ๆ ที่ได้
จากการท างานด้วย 

การสนับสนุนจากองค์กร หมายถึง การก าหนดนโยบายและกลยุทธ์ ในการส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยทางด้านสวัสดิการและผลประโยชน์อ่ืน  ๆ รวมถึงการได้รับ 
การดูแลยกย่อง ชมเชย ให้ค าปรึกษาและแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ จากผู้บังคับบัญชา 

ปัจจัย 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. ต าแหน่งหน้าที่การงาน 
5. รายได ้
6. การสนับสนุนจากองค์กร 
7. ความม่ันคงในการท างาน 
8. การเติบโตและความก้าวหน้าในหน้าที่
การงาน  
9. ภาระงานที่มีดุลยภาพ 
10. สภาพแวดล้อมของการท างาน 

ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานของบุคลากร 
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

1. ความสมดุลด้านเวลา  
2. ความสมดุลด้านการมีส่วนร่วม  
3. ความสมดุลด้านความพึงพอใจ  
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ความม่ันคงในการท างาน หมายถึง เสถียรภาพในการปฏิบัติงานซึ่งแนวโน้มของการท างานไม่มี
โอกาสต้องออกจากงานทั้งในปัจจุบันและอนาคตในสายการท างานของบุคลากร ความรู้สึกปลอดภัยว่าจะมี
งานท า มีรายได้ที่แน่นอน มีผลตอบแทนอันเกิดจากรายได้และสวัสดิการที่สามารถด ารงชีพ ได้รับการปกครอง
อย่างเป็นธรรม มีโอกาสก้าวหน้าในการท างาน และสามารถท างานได้จนเกษียณอายุ เพ่ือให้ตนเองและ
ครอบครัวด ารงชีวิตอย่างปกติสุข ช่วยเหลือตนเองได้โดยไม่เกิดภาระแก่สังคม 

การเติบโตและความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน หมายถึง โอกาสที่ต าแหน่งในการท างานหรือสถานะ
บทบาทต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นหรือต าแหน่งสูงกว่าเดิม รวมถึงการเปลี่ยนแปลงในบทบาท 
การท างาน ซึ่งจะให้ผลตอบแทนทั้งด้านจิตวิทยา หรือผลตอบแทนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการท างาน  
การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เหล่านี้จึงรวมถึง การเปลี่ยนแปลงที่ก่อให้เกิดความก้าวหน้าในงาน การเลื่อนขั้ น  
เลื่อนต าแหน่ง หรือเงินเดือน ตลอดถึงความพึงพอใจในชีวิต ความรู้สึกว่าตนเองมีค่า ประสบความส าเร็จ 

ภาระงานที่มีดุลยภาพ หมายถึง การได้รับมอบหมายงานที่มีความเหมาะสมและพอดี เพ่ือให้บุคลากร
เกิดความรู้สึกว่างานมีคุณค่าตรงกับความสนใจ ความรู้ และความสามารถเพ่ือก่อให้เกิดผลงานที่มีคุณภาพ 
และก่อให้เกิดความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน 

สภาพแวดล้อมของการท างาน หมายถึง สถานที่ อุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวกทางกายภาพที่
มองเห็นที่อยู่บริเวณรอบตัวของบุคคลในการท างานหรือปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันต่าง ๆ ของบุคลากร เป็นสิ่งที่
บ่งชี้ความรู้สึกของพนักงานที่มีต่องานที่ท าและสมาชิกร่วมงาน โดยบุคลากรทุกคนมีความรู้สึกที่ดี ทุ่มเท ทั้ง
กายใจ ความคิด และร่วมกันช่วยแก้ไขปัญหานั้นได้ การท างานจะมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น  แต่ในทางตรงกันข้าม
สภาพแวดล้อมในการท างานอาจเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดภาวะกดดันและเกิดความเหนื่อยล้าในการท างาน 

ความสมดุลด้านเวลา (time balance) คือ การที่บุคคลให้ความส าคัญกับการแบ่งเวลาให้กับหน้าที่
การงานและหน้าที่อื่นที่นอกเหนือจากงานอย่างเหมาะสม 

ความสมดุลด้านการมีส่วนร่วม (involvement balance) คือ ระดับความยินดีเต็มใจ และการเข้า
ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งด้านหน้าที่การงานและหน้าที่ที่นอกเหนือจากงานที่สมดุลกันของบุคคล 

ความสมดุลด้านความพึงพอใจ (satisfaction balance) คือ ระดับความรู้สึกพึงพอใจหรือ
ความรู้สึกทางบวกที่บุคคลได้รับจากการท าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานและหน้าที่ อ่ืนที่นอกเหนือจากภาระงาน  
ในระดับท่ีใกล้เคียงและมีความสมดุลซึ่งกันและกัน 
 

วิธีด าเนินการ 
 ประชากร คือ บุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จ านวน 620 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จ านวน 261 คน ได้มาจากการค านวณ
ขนาดประชากร จ านวน 620 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรของ Yamane (1967) ที่ระดับ 
ความเชื่อมั่น 95% ระดับความคลาดเคลื่อน ±5% ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 243.14 คน เพ่ือความสะดวก
ในการเก็บข้อมูลและให้ครอบคลุมกับประชากรมากขึ้น ผู้วิจัยจึงก าหนดกลุ่มตัวอย่างเป็นจ านวน 244 คน และ
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เพ่ือป้องกันการสูญหายของข้อมูลหรือข้อมูลไม่ถูกต้อง ผู้วิจัยจึงเพ่ิมจ านวนกลุ่มตัวอย่างอีก 17 คน รวมกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมดจ านวน 261 คน จากนั้นด าเนินการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (proportional 
stratified random sampling) ตามสัดส่วนของประชากรบุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยในแต่ละกอง  
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานของ
บุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (questionnaires) เป็นเครื่องมือที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นมาจาก
การศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง น ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาข้อค าถาม ส าหรับเก็บ
รวบรวมจากบุคลากร โดยแบ่งแบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้  

ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของบุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยในเรื่อง 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งหน้าที่การงาน รายได้ โดยมีลักษณะเป็นแบบสอบถาม แบบตรวจสอบ
รายการ (check list) 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (rating scale) เพ่ือวัดระดับความสมดุล
ระหว่างชีวิตกับการท างานโดยแบ่งเป็น 3 ตอน ได้แก่ ด้านเวลา ด้านการมีส่วนร่วม และด้านความพึงพอใจ 

ตอนที่  3 แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  (rating scale) เ พ่ือวัดระดับ 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานของบุคลากรส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประกอบด้วย ปัจจัยองค์กร ได้แก่การสนับสนุนจากองค์กร ความมั่นคงในการท างาน 
การเติบโตและความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ภาระงานที่มีดุลยภาพ สภาพแวดล้อมของการท างาน 
 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 การตรวจสอบความเที่ยงตรง แบบสอบถามที่ก าหนดขึ้นเสนอให้ผู้ เชี่ยวชาญ 3 ท่านพิจารณา
ตรวจสอบความถูกต้องด้านเนื้อหา (content validity) ภาษาที่ใช้เพ่ือให้มีความสมบูรณ์และสามารถวัดสิ่งที่
จะวัดได้ และน ามาวิเคราะห์โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence: IOC) 
เพ่ือพิจารณาถึงคุณภาพของข้อค าถาม ซึ่งค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.67–1.00 
 ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามด้วยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา (alpha coefficient) ของ Cronbach 
(1984) ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่ได้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญมาด าเนินการทดสอบกับกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีลักษณะตรงกับประชากร จ านวน 30 คน ผลการวิเคราะห์ พบว่า ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟา ของ Cronbach วิเคราะห์ได้ค่าความเชื่อมั่นรวมเท่ากับ 0.982 
  

การรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยขอหนังสือเพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตก าแพงแสน จากนั้นจึงประสานกับส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพ่ือขอความอนุเคราะห์ 
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ในการเก็บข้อมูลในส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เมื่อได้รับอนุมัติให้เก็บข้อมูลได้ผู้วิจัยจึงด าเนินการแจก
แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 261 ชุด และรอรับกลับคืนด้วยตนเอง เมื่อเก็บแบบสอบถามแล้ว ผู้วิจัย
น าแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ์และน ามาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมทางสถิติ 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้  

1.  ข้อมูลทั่วไปของบุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยในเรื่อง เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
รายได้ วิเคราะห์โดยการน าข้อมูลมาแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ 

2.  ข้อมูลเกี่ยวกับความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานโดยแบ่งเป็น 3 ตอน ได้แก่ ความสมดุลด้าน
การบริหารเวลาระหว่างชีวิตกับการปฏิบัติงาน ความสมดุลด้านการมีส่วนร่วมระหว่างชีวิตกับการปฏิบัติงาน 
ความสมดุลด้านความพึงพอใจระหว่างชีวิตกับการปฏิบัติงาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานทั้งนี้โดยมีเกณฑ์การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามของ Best (1977) ดังนี้  

ค่าเฉลี่ย 4.51–5.00  มีความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานอยู่ในระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย  3.51–4.50  มีความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย  2.51–3.50  มีความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  1.51–2.50 มีความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานอยู่ในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย  1.00–1.50  มีความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานอยู่ในระดับน้อยสุด 

3.  วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความสมดุลระหว่างชีวิตกับ
การท างานของบุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประกอบด้วยปัจจัยองค์กร ได้แก่ การสนับสนุนจาก
องค์กร ความมั่นคงในการท างาน การเติบโตและความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ภาระงาน ที่มีดุลยภาพ และ
สภาพแวดล้อมของการท างาน ทั้งนี้โดยมีเกณฑ์การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามของ Best (1977) ดังนี้  

ค่าเฉลี่ย 4.51–5.00  มีความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานอยู่ในระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย  3.51–4.50  มีความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย  2.51–3.50  มีความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  1.51–2.50 มีความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานอยู่ในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย  1.00–1.50  มีความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานอยู่ในระดับน้อยสุด 

4.  การหาปัจจัยที่มีผลต่อความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานของบุคลากรส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน (stepwise multiple regression analysis) 
เพ่ือท านายตัวแปรความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานทั้งนี้โดยมีเกณฑ์การวิเคราะห์ข้อมูลการแปรผล
ความสัมพันธ์ของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย (ทรงศักดิ์  ภูสีอ่อน, 2561) ดังนี้ 

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์   ค าบรรยาย 
0.80-1.00    มีค่าความสัมพันธ์สูงทางบวก 
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0.60-0.79    มีค่าความสัมพันธ์ค่อนข้างสูงทางบวก 
0.40-0.59   มีค่าความสัมพันธ์ปานกลาง 
0.20-0.39    มีความสัมพันธ์ค่อนข้างต่ า 
0.00-0.19   มีค่าความสัมพันธ์ต่ าหรือไม่มีความสัมพันธ์ 

 

ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานของบุคลากรส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

 
ตอนที่ 1 ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานของบุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พบว่า 

มีความสมดุลในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากเรียงตามล าดับดังนี้ 
ด้านความพึงพอใจ ด้านเวลา และด้านการมีส่วนร่วม ดังแสดงในตารางที่ 1 

 
ตารางท่ี 1  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานของบุคลากร

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
(n = 261) 

ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน  S.D. แปลผล อันดับ 
ด้านเวลา 3.73 0.60 มาก 2 
ด้านการมีส่วนร่วม 3.71 0.62 มาก 3 
ด้านความพึงพอใจ 3.95 0.58 มาก 1 

รวม 3.80 0.53 มาก  
 

ตอนที่ 2 ระดับปัจจัยที่มีผลต่อความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานของบุคลากรส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย พบว่าอยู่ในระดับมากเรียงตามล าดับดังนี้ ด้านสภาพแวดล้อมของการท างาน  
ด้านความมั่นคงในการท างาน ด้านภาระงานที่มีดุลยภาพ ด้านการสนับสนุนจากองค์กร อยู่ในระดับปานกลาง 
ได้แก่ ด้านการเติบโตและความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ดังแสดงในตารางที่ 2 
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ตารางท่ี 2  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับปัจจัยที่มีผลต่อความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน
ของบุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(n = 261) 

ปัจจัยองค์กร  S.D. แปลผล อันดับ 
ด้านการสนับสนุนจากองค์กร 3.57 0.70 มาก 4 
ด้านความมั่นคงในการท างาน 3.78 0.60 มาก 2 
ด้านการเติบโตและความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 3.46 0.75 ปานกลาง 5 
ด้านภาระงานที่มีดุลยภาพ 3.68 3.68 มาก 3 
ด้านสภาพแวดล้อมของการท างาน 3.83 0.77 มาก 1 

รวม 3.66 0.55 มาก  
 
ตอนที่ 3 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานของบุคลากรส านักงาน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้วิจัยได้มีการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ เพ่ือป้องกันตัวแปรที่มี
ความสัมพันธ์กันสูง (multicollinearity) เกินกว่าค่าที่ยอมรับได้คือ 0.80 (ทรงศักดิ์  ภูสีอ่อน, 2561) เพราะ
หากพบตัวแปรอิสระที่มีค่าสัมพันธ์กันสูงอาจจะกระทบต่อตัวแปรตาม ซึ่งท าให้ค่าสัมประสิทธิ์ในการอธิบายสูง
ตามไปด้วย ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดสัญลักษณ์เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการสื่อความหมายไว้ดังนี้ 

X1 แทน เพศ    
X2 แทน อายุ 
X3 แทน ระดับการศึกษา   
X4 แทน ต าแหน่งหน้าที่การงาน 
X5 แทน รายได้    
X6 แทน  การสนับสนุนจากองค์กร 
X7 แทน ความมั่นคงในการท างาน   
X8 แทน การเติบโตและความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 
X9 แทน ภาระงานที่มีดุลยภาพ  
X10 แทน สภาพแวดล้อมของการท างาน 
 

ผลจากการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้น ดังตารางที่ 3 
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ตารางท่ี 3  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน 
 

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 

X1 1          
X2 .381 1         
X3 .271 .242 1        
X4 .119 .094 .358 1       
X5 .764 .944 .855 .850 1      
X6 .338 .341 .352 .406 .312 1     
X7 .324 .438 .346 .386 .430 .572** 1    
X8 .363 .388 .393 .435 .356 .764** .529** 1   
X9 .354 .337 .424 .347 .328 .543** .587** .600** 1  
X10 .460 .346 .449 .376 .317 .628** .416** .638** .508** 1 

หมายเหตุ**= มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 
ตารางท่ี 4  ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของสมการท านายปัจจัยที่มีผลต่อความสมดุล

ระหว่างชีวิตกับการท างานของบุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 

ตัวแปร b Beta S.E. t p-value 

ความมั่นคงในการท างาน (X7) .274 .312 .049 5.543 0.000 
การสนับสนุนจากองค์กร (X6) .224 .298 .041 5.452 0.000 
ภาระงานที่มีดุลยภาพ (X9) .237 .246 .053 4.472 0.000 
ต าแหน่งหน้าที่การงาน (X4) .402 .094 .183 2.195 0.029 

ค่าคงที่ (a)= 1.089 R = 737, R2 = .543, Std.Error = .360 
 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานของบุคลากร ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย พบว่า ตัวแปรต้นมีความสัมพันธ์กันสูงกับตัวแปรตาม ดังนั้นคาดว่าตัวแปรต้นเหล่านี้สามารถ
พยากรณ์ตัวแปรตามได้ จึงน าเอาตัวแปรต้นทั้ง 9 ตัวแปร เข้าสมการถดถอยพหุคูณ พบว่า ปัจจัยการสนับสนุน
จากองค์กร ปัจจัยความมั่นคงในการท างาน ปัจจัยภาระงานที่มีดุลยภาพ และปัจจัยต าแหน่งอ านวยการ 
สามารถอธิบายความผันแปรเกี่ยวกับความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานของบุคลากรส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยภาพรวมได้ร้อยละ 54.3 (R2 = .543) โดยมีค่า R2 ที่ปรับค่าแล้วร้อยละ 53.5 
(R2

adj = .535) สามารถเขียนสมการในรูปคะแนนดิบและสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้ 
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 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 

 Ŷ = 1.089 + .274(X7) + .224(X6) + .237(X9) + .402(X4) 
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
 Zy = .312(X7) + .289(X6) + .246(X9) + .094(X4) 
 

อภิปรายผล 
 จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานของบุคลากรส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย สามารถน าประเด็นที่พบมาวิจารณ์ ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้  

1. ระดับความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานของบุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  
 จากผลการวิจัยพบว่า ระดับความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานของบุคลากรส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทยในภาพรวมอยู่ในระดับมากทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเวลา ด้านการมีส่วนร่วม และด้าน
ความพึงพอใจ ซึ่งผลการวิจัยนี้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2560-2564) 
(ส านักนโยบายและแผนส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, 2560) ที่ระบุว่ากระทรวงมหาดไทยให้ความส าคัญ
กับการพัฒนาความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานของบุคลากรโดยก าหนดเป้าประสงค์ให้บุคลากรทั้ง หมด
ได้รับการการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความสมดุลภายใน พ.ศ. 2564 อีกทั้งยังสอดคล้องกับแนวคิดของ  
Greenhaus, Collin & Shaw (2003) และ Hutton (2005) ที่กล่าวตรงกันว่าความสมดุลระหว่างชีวิตกับ 
การท างานมี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ความสมดุลด้านเวลา คือ การที่บุคคลสามารถจัดการกับการแบ่งเวลาได้
อย่างเหมาะสม ได้แก่ การแบ่งเวลาให้กับหน้าที่การงาน การแบ่งเวลาให้กับหน้าที่อ่ืนนอกเหนือจากงาน  
การแบ่งเวลาเพ่ือดูแลสุขอนามัย การแบ่งเวลาเพ่ือการพักผ่อน ความสมดุลด้านการมีส่วนร่วม คือ การที่บุคคล
สามารถจัดการกับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของการท างานและครอบครัว ได้แก่ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
ที่ท างาน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคม การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของครอบครัว การมีส่วน ร่วม 
ในกิจกรรมทางศาสนา การพัฒนาจิตวิญญาณและความสมดุลด้านความพึงพอใจ คือ การที่บุคคลสามารถ
จัดการกับความรู้สึกพึงพอใจ ได้แก่ ความรู้สึกบวกที่ได้รับจากการท างานและหน้าที่อ่ืนที่นอกเหนือจากภาระงาน 
ความผูกพันที่เท่าเทียมกันในงานและครอบครัวและยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของสุวิมล  บัวผัน (2554) ที่ได้
ศึกษาความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการคณะพาณิชย์ศาสตร์และ 
การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พบว่า ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานของบุคลากรอยู่ในระดับมาก 
ซึ่งมีผลจากปัจจัยด้านการบ ารุงรักษา (hygiene factors) จากนโยบายของหน่วยงาน ซึ่งเป็นปัจจัยที่ช่วยให้
บุคลากรมีความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน 
 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานของบุคลากรส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทยในด้านเวลาอยู่ในระดับมาก ข้อที่ได้ค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ท่านสามารถจัดสรรเวลาเพ่ือ
ท างานให้เสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนดได้ ทั้งนี้เป็นเพราะบุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมี
ความสามารถในการจัดการเวลากับงานให้มีความพอดี ไม่มากเกินไปจนท างานไม่เสร็จตามระยะเวลาที่
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ผู้บังคับบัญชาก าหนดและท าให้มีความรู้สึกว่าตนเองมีอ านาจในการจัดการเวลาและภาระงานที่ได้รับ
มอบหมายได้สอดคล้องกับผลการวิจัยของหทัยทิพย์  ลิ้วสงวนกุลธร (2555) ที่พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อความสมดุล
ระหว่างชีวิตกับการท างานกรณีศึกษาสถาบันคุ้มครองเงินฝากคือ ด้านเวลาโดยเห็นว่าหากเพ่ิมความยืดหยุ่น
เวลาในการท างานสามารถบริหารจัดการชีวิตทั้งด้านการท างานและชีวิตส่วนตัวดีขึ้นอยู่ในระดับมาก และยัง
สอดคล้องกับศิรภัสสรศ์  วงศ์ทองดี (2559) ที่กล่าวว่าปัจจัยที่ส าคัญประการหนึ่งที่มีส่วนก าหนดการรับรู้ถึง
ระดับความสมดุลดังกล่าวของบุคคล ได้แก่ ความรู้สึกท่ีตนเองมีอ านาจที่จะจัดการกับภาระงาน กิจกรรมปฏิบัติ
ต่าง ๆ และบริหารเวลาที่จะใช้ในการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสภาพความต้องการของตน โดยจากการส ารวจ
ความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงาน 

ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานของบุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยในด้านการมี
ส่วนร่วมนั้นอยู่ในระดับมาก ข้อที่ได้ค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ท่านสามารถร่วมการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของที่ท างาน
ทั้งนี้เป็นเพราะปริมาณงานของบุคลากรมีความพอดีและกระทรวงมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับบุคลากรได้มี
กิจกรรมร่วมกันและส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่าง  ๆ เป็นไปตามหลักการ
บริหารราชการแบบมีส่วนร่วมการสร้างวัฒนธรรมการท างานของเจ้าหน้าที่รัฐที่เอ้ือต่อการมีส่วนร่วมกิจกรรม
ต่าง ๆ เพ่ือเชื่อมโยงการท างาน และสร้างเอกภาพของการบริหารราชการแผ่นดิน (ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน, 2555 ) อีกทั้งยังสอดคล้องกับแนวคิดของประกาย  ธีรวัฒนากุล (2556) ได้อธิบาย
ความหมายของความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานว่าเป็นจุดดุลยภาพระหว่างการท างานของบุคคลและ
ชีวิตส่วนตัวที่สามารถจัดสรรเวลาที่เพียงพอในการเข้าสังคมและมีส่วนร่วมในสังคมได้อย่างสมดุล  

ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานของบุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยในด้านความพึง
พอใจนั้นอยู่ในระดับมาก ข้อที่ได้ค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ท่านมีความภาคภูมิใจเมื่อท างานเสร็จทันเวลา ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะปริมาณงานและเวลาในการท างานของบุคลากรมีความสอดคล้องกันจึงท าให้บุคลากรมีความรู้สึกว่า
พอใจกับการท างานที่ได้รับปริมาณงานให้สามารถท าได้เสร็จเรียบร้อยตามเวลาได้ สอดคล้องกับแนวคิดของ 
Dex & Bond (2005) ที่กล่าวว่า ดุลยภาพของการท างานและการใช้ชีวิตส่วนตัวเกี่ยวข้องกับการใช้เวลากับ
แผนการด าเนินชีวิต หากสามารถท าให้เกิดสมดุลได้ด้วยการท างานราบรื่น ส าเร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ส่งผลให้เกิดความสุขในชีวิตและการท างาน อีกทั้งยังสอดคล้องกับสุชิวรา  ศิรเิจริญ (2550) ที่ศึกษาเรื่อง ปัจจัย
ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานที่จะช่วยส่งเสริมสร้างคุณภาพชีวิตบุคลากรภาครัฐ กรณีศึกษา กรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ที่พบว่า บุคลากรภาครัฐมีความพึงพอใจในงานซึ่งอยู่ในระดับมาก 

2.  ระดับปัจจัยที่ มีผลต่อความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานของบุคลากรส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 ปัจจัยองค์กรด้านการสนับสนุนจากองค์กรในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่ได้ค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 
องค์กรให้สิทธิ์กับบุคลากรในการเข้าร่วมกิจกรรมส าคัญต่าง ๆ ตามศาสนาที่บุคลากรนับถือ ทั้งนี้เป็นเพราะ
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยส่งเสริมให้ข้าราชการและบุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมส าหรับการบริการ
ประชาชน ด้วยการปฏิบัติธรรมเจริญจิตภาวนา รักษาศีล รับฟังหลักธรรมค าสอนเพ่ือความสุขทั้งของตนเอง
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และครอบครัว อีกทั้งสนับสนุนให้ข้าราชการและบุคลากรที่นับถือศาสนาอ่ืนได้ปฏิบัติศาสนกิจตามหลักธรรม
ค าสอนในศาสนาที่ตนนับถือเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมอย่างยั่งยืนต่อไปสอดคล้องกับส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2555) ที่ได้ก าหนดสวัสดิการส าหรับบุคลากรส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทยให้สิทธิ์กับบุคลากรในการเข้าร่วมกิจกรรมส าคัญต่าง ๆ ตามศาสนา เช่น สิทธิการลาอุปสมบท อีกท้ัง
เป็นไปตามแนวคิดของ Kofodimos (1993) ที่เสนอว่า การบูรณาการระหว่างชีวิตกับการท างาน เกิดขึ้นจาก
ความพึงพอใจระหว่างการท างานและขอบเขตของกิจกรรมชีวิตและการพัฒนาจิตวิญญาณรวมทั้งการแสดง
ความปรารถนาของแต่ละบุคคลตามความสนใจและคุณค่า  
 ปัจจัยองค์กรด้านความม่ันคงในการท างานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่ได้ค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ
ท่านมีรายได้ที่แน่นอนจากการท างาน ทั้งนี้เป็นเพราะเมื่อยุคสมัยของโลกได้เปลี่ยนไปตามกาลเวลา กฎเกณฑ์
ต่าง ๆ จะถูกเพ่ิมเข้ามาใหม่ การที่กฎระเบียบได้เขียนไว้ว่าบุคลากรท างาน และจะได้ผลตอบแทนในรูปแบบ
ต่าง ๆ แน่นอนนั้น ท าให้บุคลากรมีความคิดที่จะอยู่กับองค์กรไปได้จนเกษียณอายุ และตรงกับสวัสดิการ
ผู้ปฏิบัติงานส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยที่กล่าวว่า ความมั่นคง คือการที่บุคลากรสามารถท างานได้ถึง
อายุ 60 ปี โดยจะไม่มีการจ้างพนักงานให้ลาออกเมื่ออายุมากขึ้น เอกชนส่วนใหญ่จะพบกรณีนี้(ส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2555) และสอดคล้องกับทฤษฎีการชดเชย (compensation theory) 
(Milkovich & Newman, 2011) ที่เชื่อว่าบุคคลมีความพยายามในการรักษาสมดุลในชีวิตโดยการถ่วงดุลสิ่งที่
ขาดหรือบกพร่องด้วยการไปเติมเต็มให้กับอีกส่วนหนึ่ง อยู่ในรูปแบบค่าตอบแทนจากการท างาน 2 ประเภท 
คือ ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (cash compensation) และผลประโยชน์เกื้อกูล (benefits) รายได้ที่แน่นอน
จากการท างานทั้งที่เป็นตัวเงินและผลประโยชน์เกื้อกูลนี้ส่งผลต่อความมั่นคงในการท างานและความสมดุล
ระหว่างชีวิตกับการท างานของบุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและเป็นไปตามผลการวิจัยของ 
จุฑาภรณ์  หนูบุตร (2554) ที่พบว่า ความมั่นคงในการท างาน มีผลต่อความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน
ในระดับมากและเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน เพราะเมื่อบุคลากรเอง
รู้สึกว่างานที่ท ามีความมั่นคงจะส่งผลให้มีความตั้งใจในการท างานและสามารถน าเวลาที่ ต้องใช้กับครอบครัว
นั้นไม่มีผลกระทบต่อกัน อย่างไรก็ดีผลการวิจัยพบว่า แม้บุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยจะมีปัจจัย
องค์กรด้านความมั่นคงในการท างานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และมีรายได้ที่แน่นอนจากการท างาน 
แต่ผลการวิจัยก็ยังพบว่าข้อที่ได้ค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือท่านมีรายได้เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นซึ่งสะท้อนให้เห็น
ผลจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจในประเทศท่ีส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพที่สูงขึ้นในปัจจุบัน 
 ปัจจัยองค์กรด้านการเติบโตและความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
ข้อที่ได้ค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือผู้บังคับบัญชาสนับสนุนให้ท่านได้รับโอกาสในการศึกษาอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะ
ประสบการณ์ให้เหมาะสมกับการเลื่อนต าแหน่งทั้งนี้เป็นเพราะองค์กรมีการจัดให้บุคลากรสามารถค้นคว้าหา
ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ ได้เพ่ิมขึ้นเพ่ือที่จะสามารถต่อยอดในสายงานและมีศักยภาพพอที่จะเลื่อนไปสู่ต าแหน่งที่
สูงขึ้นได้ และบรรจุไว้ในโครงการส าคัญของ แผนยุทธศาสตร์ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2560-
2564) เรื่อง โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพบุคลากรในการจัดท าแผนอัตราก าลังเพ่ือ
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รองรับระยะยาวตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ในยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมทางสังคม โดยก าหนดเป็นโครงการการศึกษาอบรมเพ่ือ
พัฒนาทักษะประสบการณ์ต่าง ๆ เช่น โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพข้าราชการส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นต้น (แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560-2564, 2560) ซึ่งเป็นไป
ตามแนวคิดของ Merrill (2008) ที่เสนอว่า ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบ
ด้านสติปัญญา คือ การพัฒนาสติปัญญาของตนเองเพ่ือสร้างสมดุลให้กับชีวิต เติมเต็มชีวิตทุกด้านและท าให้เกิด
ความพึงพอใจ 

 ปัจจัยองค์กรด้านภาระงานที่มีดุลยภาพ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่ได้ค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 
งานที่ท่านได้รับมอบหมายแม้ว่าจะยากแต่ก็ไม่เกินความสามารถของท่านทั้งนี้เป็นเพราะบุคลากรส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทยตระหนักว่างานที่ท านั้นมีความหมายและส าคัญต่อประเทศชาติบ้านเมือง การที่
บุคลากรเห็นคุณค่าของงานที่ท าอยู่จะท าให้เกิดความรู้สึกแปลกใหม่และคิดว่าตนเองมีหน้าที่เป็นส าคัญและ
ต้องท าให้องค์กรเคลื่อนต่อไปได้ ดังสะท้อนออกมาในรูปแบบโครงการส าคัญในยุทธศาสตร์ส านักง าน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2560-2564) ที่มเีป้าหมายให้หน่วยงานรัฐมีการบริการจัดการที่ดีมีเป้าประสงค์
เพ่ือให้ระบบการบริการทรัพยากรบุคคลของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีความเหมาะสมรองรับภารกิจ
ที่เปลี่ยนแปลงและพัฒนาขีดความสามารถให้ตอบสนองงานที่ได้รับมอบหมาย เช่น โครงการพัฒนาหัวหน้า
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการจัดท ากลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร โครงการ
พัฒนาและส่งเสริมระบบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เป็นต้น ทั้งนี้เป็นไปตามทฤษฎีบทบาท ( role 
theory) (Levinson, 1971) ที่มีแนวคิดว่าสังคมคาดหวังให้บุคคลแสดงบทบาทของตนตามความรับผิดชอบให้ดี
และเหมาะสม อีกท้ังสอดคล้องกับผลการวิจัยของปรีชา  สวน (2557) ที่พบว่า ปัจจัยดุลยภาพของงานกับชีวิต
มีผลต่อความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานโดยมีอิทธิพลในเชิงบวก ถ้าหากมีภาระงานที่มีความเหมาะสม
นอกจากจะสร้างความสมดุลในชีวิตและการท างานแล้วนั้นยังสร้างความสุขให้แก่บุคลากรด้วย 

 ปัจจัยองค์กรด้านสภาพแวดล้อมของการท างานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่ได้ค่าเฉลี่ยมากที่สุด
คือสถานที่ปฏิบัติงานมีอุณหภูมิที่เหมาะสม เป็นไปตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
(2555) ที่ให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมการท างานและบรรยากาศในการท างาน จะส่งเสริมให้ข้าราชการ
และผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ โดยไม่สูญเสียรูปแบบการใช้ชีวิตส่วนตัวและด้านสวัสดิการและ  
สิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ิมเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการภาคบังคับตามกฎหมาย มีความเหมาะสมสอดคล้องกับ 
ความต้องการและสภาพของส่วนราชการ และยังเป็นไปตามแนวทางของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ คือ การสร้างองค์กรคุณภาพที่ยั่งยืนโดยการสร้างสภาพแวดล้อมเพ่ือให้บรรลุพันธกิจการปรับปรุงผล
การด าเนินการของส่วนราชการ และการเรียนรู้ระดับองค์กรและระดับบุคคล ในส่วนของสินทรัพย์ส่วนราชการ
มีอาคารสถานที่ เทคโนโลยี และอุปกรณ์ ที่ส าคัญอะไรบ้าง โดยต้องให้ความส าคัญในเรื่องนี้ (ส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2555) นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับสุวชิรา  ศิริเจริญ (2550) ที่ศึกษาวิจัย
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พบว่า การปฏิบัติงานในสถานที่ที่มีสภาพแวดล้อมที่ดีมีสิ่งอ านวยความสะดวกมีผลต่อชีวิตกับการท างาน 
ในองค์กรอยู่ในระดับมาก  

3.  ปัจจัยที่มีผลต่อความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานของบุคลากรส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
 จากการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานของบุคลากรส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้แก่ ความม่ันคงในการท างาน การสนับสนุนจากองค์กร ภาระงานที่มีดุลยภาพและ
ต าแหน่งหน้าที่การงาน เป็นตัวพยากรณ์ท านายที่ร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของความสมดุลระหว่างชีวิต
กับการท างานของบุคลากรส านักปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ร้อยละ 54.3 (R2 = .543) สามารถอภิปรายผลโดย
เรียงล าดับจากค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยจากมากไปน้อย 

ความมั่นคงในการท างานผลวิจัย พบว่า ส่งผลต่อความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานของ
บุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยอยู่ในระดับมากที่สุด (Beta .312) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
ทั้งนี้ถ้าความมั่นคงในการท างานเพ่ิมขึ้นจะท าให้ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานเพ่ิมขึ้นด้วย  เนื่องจาก
ปัจจัยด้านความมั่นคงในการท างานเป็นส่วนส าคัญของความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานเพราะการที่งาน
มีเสถียรภาพในการปฏิบัติงานมีแนวโน้มของการท างานไม่มีโอกาสที่จะต้องออกจากงานทั้งในปัจจุบันและ
อนาคตในสายการท างานของบุคลากร ความรู้สึกปลอดภัยว่าจะมีงานท า มีรายได้ที่แน่นอน มีผลตอบแทนอัน
เกิดจากรายได้และสวัสดิการที่สามารถด ารงชีพ ได้รับการปกครองอย่างเป็นธรรม มีโอกาสในความก้าวหน้าใน
การท างาน และสามารถท างานได้จนเกษียณอายุ เพ่ือให้ตนเองและครอบครัวด ารงชีวิตอย่างปกติสุข 
ช่วยเหลือตนเองได้โดยไม่เกิดภาระแก่สังคมสอดคล้องกับผลการวิจัยของจุฑาภรณ์  หนูบุตร (2554) ศึกษาวิจัย
พบว่า ความมั่นคงในการท างาน มีผลต่อความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน และเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการสร้าง
ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน เพราะเมื่อบุคลากรเองรู้สึกว่างานที่ท ามีความมั่นคงจะส่งผลให้มีความตั้งใจ
ในการท างานและสามารถน าเวลาที่ต้องใช้กับครอบครัวนั้นไม่มีผลกระทบต่อกัน และยังสอดคล้องกับณัฐพันธุ์  
ตติยาภรณ์ (2559) ที่ศึกษาวิจัยพบว่า ความสมดุลชีวิตเป็นการก าหนดเวลาในการด าเนินชีวิตให้ มีสัดส่วน 
ที่เหมาะสมส าหรับตนเอง งาน ครอบครัว และสังคม ถ้าหากสามารถสร้างดุลยภาพของชีวิตกับงานได้จะท าให้เกิด
ความกินดีอยู่ดี มีสุขในชีวิต ซึ่งความมั่นคงในการท างานนั้นเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่มีผลต่อความสมดุลในการท างาน
และครอบครัวได้ 

 การสนับสนุนจากองค์กร เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานของบุคลากร
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (Beta .298) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 ทั้งนี้ถ้าการสนับสนุนจาก
องค์กรเพ่ิมขึ้นจะท าให้ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานเพ่ิมขึ้นด้วย เนื่องจากการก าหนดนโยบายและ 
กลยุทธ์ ในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยทางด้านสวัสดิการและ
ผลประโยชน์อ่ืน ๆ รวมถึงการได้รับการดูแลยกย่อง ชมเชย ให้ค าปรึกษาและแก้ไขสถานการณ์ต่าง  ๆ จาก
ผู้บังคับบัญชามีความพร้อมและตรงต่อความต้องการของบุคลากร สอดคล้องกับทฤษฎีการรับรู้การสนับสนุน
ขององค์กร (organizational support theory) ตามแนวคิดของ Eisenberger et al. (1986) ที่กล่าวถึง 
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ความช่วยเหลือดูแลเอาใจใส่ต่อความเป็นอยู่ ซึ่งสิ่งที่พนักงานได้รับรู้จากองค์กรจะเกิดจากการที่องค์กรให้ 
การสนับสนุนต่าง ๆ แก่พนักงาน ทั้งรางวัลที่เป็นตัวเงิน และอ่ืน ๆ เป็นสิ่งที่ท าให้พนักงานเกิด ความผูกพัน
และแสดงพฤติกรรมส าคัญที่ดีที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรด้วยการรู้สึกต้องตอบแทนองค์กร ให้บรรลุผลส าเร็จ
และสอดคล้องกับปรีชา  สวน (2557) ทีศ่ึกษาวิจัยพบว่า การสนับสนุนจากองค์กร คือ การรับรู้ของบุคคลจาก
ประสบการณ์ที่ได้รับจากการท างานในองค์กรว่า องค์กรให้คุณค่าให้การยอมรับ มีความห่วงใย และเห็น
ความส าคัญในการทุ่มเทท างาน โดยให้การสนับสนุนการท างาน ช่วยเหลือ และตอบสนองความต้องการในด้าน
ต่าง ๆ ผ่านนโยบายและตัวแทนองค์กร เพ่ือให้พนักงานมีความเป็นอยู่ในการท างานที่ดีซึ่งท าให้การสนับสนุน
จากองค์กรมีผลต่อความสมดุลระหว่างชีวิตและการท างานอยู่ในระดับมาก 

 ภาระงานที่มีดุลยภาพ เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานของบุคลากร
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (Beta .246) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้ถ้าภาระงานที่มี
ดุลยภาพเพ่ิมข้ึนจะท าให้ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานเพ่ิมข้ึนด้วย เนื่องจากบุคลากรได้รับมอบหมาย
งานที่ความเหมาะสมและพอดี ท าให้เกิดความรู้สึกว่างานมีคุณค่าตรงกับความสนใจ ความรู้ และความสามารถ
เพ่ือก่อให้เกิดผลงานที่มีคุณภาพ และก่อให้เกิดความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานทั้งนี้เป็นไปตามทฤษฎี
บทบาท (role theory) ที่มีแนวคิดว่าสังคมคาดหวังให้บุคคลแสดงบทบาทของตนตามความรับผิดชอบให้ดี
และเหมาะสมและยังสอดคล้องณัฐพันธุ์  ตติยาภรณ์ (2559) การวิจัยพบว่า การสร้างดุลยภาพของงานที่
เหมาะสมมีผลต่อความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานอีกทั้งยังเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานให้แก่บุคลากร
แล้วยังเพ่ิมมาตรฐานในการท างานของบุคลากร  

 ต าแหน่งหน้าที่การงาน เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานของบุคลากร
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (Beta .094) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้ถ้าต าแหน่งหน้าที่
การงานเพ่ิมขึ้นจะท าให้ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานเพ่ิมขึ้นด้วย เนื่องจากบุคลากรที่มีต าแหน่ง
อ านวยการ คือ ต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่ต่ ากว่าระดับกรม และต าแหน่งอ่ืนที่ ก.พ. ก าหนดเป็นต าแหน่ง
ประเภทอ านวยการแบ่งออกเป็น ต าแหน่งอ านวยการระดับต้นและต าแหน่งอ านวยการระดับสูง มีหน้าที่ใน  
การบริหารจัดการ อ านวยการ และสั่งราชการ มอบหมาย ก ากับ แนะน า ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ
แก้ปัญหาในงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น ต าแหน่งผู้อ านวยการกอง เป็นต้น ซึ่งการปฏิบัติ งาน 
ในต าแหน่งนี้ต้องเป็นระดับอาวุโส ไม่น้อยกว่า 6 ปี มีประสบการณ์ในงานที่หลากหลายในสายงานและเป็นที่
ยอมรับของผู้ใต้บังคับบัญชา จากระดับต าแหน่งงานที่สูงขึ้นและมีประสบการณ์ท างานที่ยาวนานจึงมีผลต่อ
ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีสองตัวประกอบของ Herzberg (1959) ที่กล่าวว่า 
บุคคลสามารถเข้าถึงความต้องการของตนเองได้ เกิดจากปัจจัยจูงใจ (motivation) และปัจจัยค้ าจุน (hygiene) 
โดยปัจจัยจูงใจ เป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้บุคคลเกิดความพึงพอใจในการท างาน ประกอบด้วยความส าเร็จในการท างาน
การได้รับการยอมรับนับถือ ลักษณะงานที่ปฏิบัติความรับผิดชอบ และความก้าวหน้า และปัจจัยค้ าจุน  
เป็นองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวกซึ่งช่วยไม่ให้ขวางการท างาน หรือลด
ประสิทธิภาพของการท างานลง ประกอบด้วย นโยบายและการบริหารการปกครองบังคับบัญชา ความสัมพันธ์
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กับเพ่ือนร่วมงาน ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา สภาพ/เงื่อนไขการท างาน เงินเดือน ชีวิตส่วนตัว 
ความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชา ฐานะ และความม่ันคง และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ Spector (1996) ได้
ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งอิทธิพลต่อความพึงพอใจในงาน พบว่า บุคคลจะมีความพึงพอใจในงานมากขึ้น  
เมื่ออายุมากขึ้น เพราะการตระหนักในผลประโยชน์ที่ได้รับเพ่ิมขึ้นจากองค์กร เป็นผลจากความก้าวหน้า 
ในอาชีพในองค์กรนั้น รวมถึงเงื่อนไขการท างาน ต าแหน่งงาน และเงินเดือนที่ เพ่ิมขึ้นและยังสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของณัฐพันธุ์ ตติยาภรณ์ (2559) ที่ศึกษาวิจัยพบว่าระดับต าแหน่งหน้าที่การงานมีผลต่อระดับ 
ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานที่แตกต่างกัน 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะในงานวิจัย 
 1.1  จากผลการวิจัยที่ พบว่า ระดับความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานของบุคลากรส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่ได้ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
คือ ด้านการมีส่วนร่วม โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ทั้งนี้เป็นเพราะ 
การได้ช่วยเหลือสังคมหรือชุมชนที่ตนพักอาศัยสร้างความภาคภูมิใจให้กับตนเอง ท าให้ตนเองมีคุณค่าต่อ
ส่วนรวม นอกจากนี้ยังส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรได้ ดังนั้น ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยควร
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยรณรงค์การจัด
กิจกรรมเพ่ือสังคมเพ่ิมขึ้นอันจะส่งผลต่อการสร้างภาพลักษณ์องค์กรที่ดีให้กับองค์กรและความสมดุลระหว่าง
ชีวิตกับการท างานของบุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและการด ารงชีวิตของบุคลากรส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ดีขึ้นไปด้วย 
 1.2  จากผลการวิจัย พบว่า ระดับปัจจัยองค์กร ด้านการสนับสนุนจากองค์กร ด้านความมั่นคง 
ในการท างาน ด้านภาระงานที่มีดุลยภาพ และด้านสภาพแวดล้อมของการท างาน ทุกด้านอยู่ในระดับมาก 
ยกเว้น ด้านการเติบโตและความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้เป็นเพราะบุคลากรคิดว่า
ต าแหน่งงานในสายงานที่ท าอยู่นั้นมีโอกาสได้รับการก้าวหน้าน้อยในขณะที่บุคลากรยังเห็นว่าองค์กรได้ให้  
การเติบโตในหน้าที่การงานอยู่ในระดับความพึงพอใจน้อยสุด ดังนั้น ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยควรให้
ความส าคัญและเร่งรัดการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับตามความสนใจและความจ าเป็นเพ่ือความเติบโต
และความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน อันเป็นแรงจูงใจและแรงผลักดันให้บุคลากรมีประสิทธิภาพในการท างาน
เพ่ิมข้ึน  
 1.3  จากผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานของบุคลากร 
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านความมั่นคงในการท างานมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมากที่สุด ดังนั้น 
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยควรส่งเสริมและตรวจสอบให้ความมั่นคงในการท างานของบุคลากร
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีความสม่ าเสมอหรือมีการปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่สามารถท าให้ดีขึ้นได้ 
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เพ่ือให้ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานของบุคลากรมีประสิทธิภาพและส่งผลไปยังประสิทธิภาพการ
ท างานไดอี้กด้วย 
 
 2.  ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 

2.1  ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมต่อภาพลักษณ์ขององค์กร โดยท าในรูปแบบ
การวิจัยเชิงปริมาณเพ่ือทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรทั้งสอง 

2.2  ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวโยงกับความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และปัจจัยอื่นที่มี
ผลต่อประสิทธิในการท างาน เช่น แรงจูงใจในการท างานซึ่งมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร 

2.3 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรในสังกัดหรือ
กรมท่ีเกี่ยวข้อง 

2.4 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาระบบค่าตอบแทนของส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
 

สรุป 
 จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานของบุคลากรส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทยคือปัจจัยองค์กร ประกอบด้วย 4 ตัวแปร ด้านความมั่นคงในการท างาน ด้านการ
สนับสนุนจากองค์กร ด้านภาระงานที่มีดุลยภาพ และต าแหน่งหน้าที่การงาน ซึ่งบุคคลที่มีลักษณะดังกล่าวทั้ง 
4 ด้านสูงนั้นสามารถท าให้ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานสูงเช่นกัน หากบุคลากรได้รับการส่งเสริมจาก
ปัจจัยทั้ง 4 ด้าน อาจจะท าให้บุคลากรมีความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานที่สูงขึ้น ทั้งนี้มีความเชื่อว่า  
ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานของบุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นตัวท านาย
ประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรได้ดี ดังนั้นการพัฒนาระดับความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานของ
บุคลากรของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ดีนั้นจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและท าให้
ประเทศชาติพัฒนาก้าวไปข้างหน้าได ้
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การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21  
ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 

 

EXERCISE OF POWER BY SCHOOL ADMINISTRATORS AFFECTING 
COMPETENCY OF 21st CENTURY TEACHERS UNDER  

THE SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA  
OFFICE 10 

 

เสริมศักดิ์  คงสมบัต ิ/ SERMSAK  KONGSOMBUT 1  

อนงค์  สระบัว / ANONG  SRABUA 2  

 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา  2) ศึกษา
ระดับสมรรถนะของครูในศตวรรษที่ 21 3) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ภายในของการใช้อ านาจของผู้บริหาร
สถานศึกษากับสมรรถนะของครูในศตวรรษที่ 21 และ 4) ศึกษาการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผล
ต่อสมรรถนะของครูในศตวรรษที่ 21 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ใน 4 จังหวัด คือ สมุทรสาคร 
สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ จ านวนทั้งสิ้น 438 คน จ าแนกเป็นผู้บริหารสถานศึกษา 103 คน 
และครู 335 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิตามสัดส่วนขนาดของประชากรตามต าแหน่งงาน  
และการสุ่มอย่างง่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งผู้ให้ข้อมูลครบตามจ านวน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 
แบบสอบถามชนิดมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญมีค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ .993 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณตามล าดับขั้นตอน   
 ผลการวิจัย พบว่า  
 1.  การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.63)  เมื่อพิจารณา 
รายด้านเรียงล าดับจากมากไปน้อย มีการใช้อ านาจการให้ข่าวสารข้อมูล อ านาจการบังคับ อ านาจอ้างอิง 
อ านาจเชี่ยวชาญ และอ านาจตามกฎหมาย ในระดับมาก ส่วนอ านาจการให้รางวัลและอ านาจจากการเชื่อมโยง 
อยู่ในระดับปานกลาง ตามล าดับ 
 2.  สมรรถนะของครู ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก (  = 4.13) เมื่อพิจารณารายด้าน
เรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านการพัฒนาวิชาชีพ ด้านความร่วมมือ ด้านความเป็นสากล ด้านการบริหาร
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จัดการชั้นเรียน ด้านเทคโนโลยี ด้านการจัดบทเรียนให้สอดคล้องกับชีวิตจริง  และด้านการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ตามล าดับ 
 3.  การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษากับสมรรถนะของครู มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญ 
ทางสถิติท่ีระดับ .01 ในทิศทางบวกในระดับปานกลาง 
 4.  การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านอ านาจจากการเชื่อมโยง (X2) อ านาจการบังคับ (X1) 
อ านาจเชี่ยวชาญ (X7) อ านาจการให้ข่าวสารข้อมูล (X6) อ านาจตามกฎหมาย (X4) และอ านาจอ้างอิง (X5)  
เป็นตัวแปรที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสมการถดถอยและสามารถอภิปรายความผันแปรของสมรรถนะของครู 
(Ytot) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ .619 และ 
ค่าสัมประสิทธิ์การท านาย (R2) เท่ากับ .383 โดยสามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบและ
คะแนนมาตรฐานได้ดังนี้ 
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ  คือ 

 tot  =  3.297 + .151(X2) + .094(X1) + .225(X7) - .238(X6) + .120(X4) - .068(X5) 
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ 
 tot  =  .304(Z2) + .150(Z1) + .453(Z7) – .371(Z6) + .199(Z4) - .130(Z5) 
 

ค าส าคัญ: การใช้อ านาจ, ผู้บริหารสถานศึกษา, สมรรถนะของครู,  
  

ABSTRACT 
 This purpose of this research were to study: 1) the level of exercise of power by 
school administrators; 2) the level of teacher competency in the 21st century; 3) the level of 
relationship between the exercise of power by school administrators and teacher 
competency in the 21st century; and 4) the exercise of power by school administrators 
affecting teacher competency in the 21st century. The research sample was 103 school 
administrators and 335 teachers, totaling 438, under the Secondary Educational Service Area 
Office 10. It covered the schools in 4 provinces which are Samut Sakhon, Samut Songkhram, 
Phetchaburi and Prachuap Khiri Khan. The sample were derived by proportional stratified 
random sampling according to population size of position; and simple random sampling. The 
instrument for collecting the data was a five-rating scale questionnaire with the reliability 
equal to .993. The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard 
deviation, Pearson’s correlation coefficient, and stepwise multiple regression. 
 The results of the study were as follows:  
 1.  Overall the exercise of power by school administrators was at a high level (  = 
3.63). When considering each aspect, in the descending order, the administrators exercised 
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information power, ecological power, referent power, expert power, and legitimate power in 
a high level; whereas reward power and connection power were exercised in a moderate 
level. 
 2.  Overall and in specific aspect, the teacher competency was at a high level (  = 
4.13). When considering each aspect, the aspect were professional development, 
collaboration, globalization, classroom management, technology, making content relevant to 
real life, and critical thinking, respectively 
 3.  The exercise of power by school administrators and the teacher competency had 
a positive relationship at a moderate level with statistical significance at .01.  

4.  The exercise of power by school administrator in the aspects of connection power 
(X2), ecological power (X1), expert power (X7), information power (X6), legitimate power (X4), 
and referent power (X5) were selected to be variables of the regression equation. These 
variables could explain the variance of the teacher competency (Ytot) with statistical 
significance at .05. The multiple correlation coefficient (R) was equal to .619, and the 
prediction coefficient (R2) was .383. The equations could be shown as follows: 
 The unstandardized scores equation: 

 tot  =  3.297 + .151(X2) + .094(X1) + .225(X7) - .238(X6) + .120(X4) - .068(X5) 
 The standardized scores equation: 
 tot  =  .304(Z2) + .150(Z1) + .453(Z7) – .371(Z6) + .199(Z4) - .130(Z5) 
 

Keywords: exercise of power, school administrator, teacher competency  
 

บทน า 
 เมื่อโลกเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ทั่วโลกต่างตื่นตัวกับการสร้างพลเมืองให้สามารถด ารงอยู่ได้อย่างสงบสุข
และมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการจัดการศึกษาที่ท าให้เกิดทักษะส าคัญ เรียกว่า ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ซึ่งการ
จะท าให้นักเรียนเกิดทักษะได้ ครูคือกลไกส าคัญที่จะขับเคลื่อนให้นักเรียนเกิดทักษะเหล่านี้ แต่ครูในปัจจุบัน   
ยังไม่สามารถปรับตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ และไม่มีสมรรถนะ ครูจึงจ าเป็นต้องได้รับ
การพัฒนาและได้รับการกระตุ้นจากบุคคลในฝ่ายต่าง ๆ โดยเฉพาะผู้มีอ านาจที่ใกล้ชิดกับครูมากที่สุด ซึ่งก็คือ
ผู้บริหารสถานศึกษานั่นเอง โดยผู้บริหารสถานศึกษาสามารถใช้อ านาจที่ตนมี มาพัฒนาสมรรถนะในด้านต่าง ๆ 
ของครู และคุณลักษณะของครูในศตวรรษที่ 21 ต้องเป็นครูที่มีความรอบรู้มากขึ้น มีความเป็นมืออาชีพ  
มีความสามารถและศักยภาพสูง เป็นผู้ที่มีนวัตกรรมการสอน เพ่ือให้นักเรียนได้ผลการเรียนรู้ที่ต้องการและ
เตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียน ในการเข้าสู่โลกของการท างานในศตวรรษที่ 21 (พิมพันธ์  เดชะคุปต์  และ 
พรทิพย์  แข็งขัน, 2555: 16-23) ดังนั้นผู้บริหารโรงเรียนเป็นบุคคลที่มีบทบาทส าคัญในการบริหารจัดการให้
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สถานศึกษาบรรลุเป้าหมายของหลักสูตรที่วางไว้ การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา  เป็นองค์ประกอบ 
ที่ส าคัญของความเป็นผู้บริหาร เพราะผู้บริหารเป็นบุคคลที่จะสร้างเสริมให้ครูเป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ใน
สถานศึกษา เกิดขวัญก าลังใจ เกิดพลังสร้างบรรยากาศในการที่จะร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานในสถานศึกษาให้
เป็นไปอย่างราบรื่น มีความรักสามัคคี มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และร่วมมือปฏิบัติงานอย่างเต็มก าลัง
ความสามารถ ซึ่งจะส่งผลดีให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนมีคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตร 
ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาจะใช้อ านาจอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับคุณลักษณะของผู้บริหารแต่ละคนจะพึงเลือกใช้ให้
เหมาะสม เพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชายอมรับและปฏิบัติตาม  ขณะเดียวกันผู้บริหารสถานศึกษาอาจจะอยู่ในภาวะ
เสี่ยงหากใช้อ านาจในทางที่ผิด ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาจึงจ าเป็นต้องเรียนรู้และสะสมประสบการณ์ในการ
ใช้อ านาจทั้งหลายให้มากขึ้นแล้วพัฒนาความช านาญในการใช้อ านาจตามต าแหน่งหน้าที่ และน าไปพัฒนาการ
ปฏิบัติงานบริหาร (Duckworth, 2005: 10) ถ้าผู้บริหารมีอ านาจเพียงพอย่อมหมายถึงมีความสามารถที่จะมี
อิทธิพลมากพอที่จะท าให้กิจกรรมของบุคคลอ่ืนซึ่งเป็นผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาประสานกัน เพ่ือให้องค์กรมีบทบาท
และก้าวหน้าไปอย่างมีประสิทธิภาพ (เจติยา  ดากระบุตร, 2554: 16) ทั้งนี้ Hersey, Blanchard & Johnson 
(2013: 352) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับอ านาจในการบริหารงานของผู้บริหารไว้ 7 ด้าน ได้แก่ อ านาจการให้
รางวัล (reward power) อ านาจบังคับ (coercive power) อ านาจตามกฎหมาย (legitimate power) 
อ านาจอ้างอิง (referent power) อ านาจความเชี่ยวชาญ (expert power) อ านาจการให้ข่าวสารข้อมูล 
(information power) และอ านาจการเชื่อมโยง (connection power) ตามอ านาจดังกล่าวถ้าผู้บริหารไม่
สนใจและไม่รู้จักใช้อ านาจที่มีอยู่นั้น อ านาจต่าง ๆ ที่มีย่อมไม่เกิดผล ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการใช้อ านาจของ
ผู้บริหารเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารต้องมีและสามารถน าไปใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพ่ือให้งาน
บรรลุเป้าหมาย 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ได้จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
ณ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2553 เรื่อง การก าหนดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 ก าหนดให้มีเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
โดยให้เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ประกอบด้วย โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดสมุทรสาคร รวมทั้งสิ้น 60 โรงเรียน โดยได้วางทิศทาง  
การพัฒนาการศึกษาตามนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10, 2557: 1-2) โดยเร่งพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาการปฏิรูประบบ
ความรู้ของสังคมไทย ซึ่งประกอบด้วย การยกระดับองค์ความรู้ให้ได้มาตรฐานสากล จัดให้มีโครงการต ารา
แห่งชาติที่บรรจุความรู้ที่ก้าวหน้าและได้มาตรฐานทั้งความรู้ที่เป็นสากล และภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริม 
การอ่านพร้อมทั้งส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่น จัดให้มีระบบการจัดการความรู้ 
ปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาทุกระดับให้รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก และทัดเทียมกับมาตรฐานสากล  
เพ่ือสร้างความพร้อมให้กับผู้เรียนในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
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 จากการศึกษารายงานผลการด าเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนตามนโยบายในการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) ปีการศึกษา 2553-2556 ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่า ค่าคะแนนความส าเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวของสถานศึกษา ยังไม่
พบว่ามีค่าคะแนนความส าเร็จสูงขึ้น และลดลงแต่อย่างใด (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 
2555: 3) ส านักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษา เขต 10 จึงต้องหาแนวทางในการส่งเสริมการจัดการศึกษาการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก และมีทักษะในการด ารงชีวิตในสังคมต่อไป  
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Constance (2012: 56) ที่กล่าวถึงสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 ซึ่งครูต้องปรับ
การจัดการเรียนรู้ สร้างทักษะที่จ าเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และเพ่ิมขีดความสามารถให้ท างานร่วมมือ
กับบุคคลอ่ืน เพ่ือน าเทคโนโลยีเข้าสู่ชั้นเรียน โดยต้องการให้ครูมีสมรรถนะ 7 สมรรถนะ ดังนี้ 1) การบริหาร
จัดการชั้นเรียน 2) การจัดบทเรียนให้สอดคล้องกับชีวิตจริง 3) การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 4) เทคโนโลยี   
5) ความเป็นสากล 6) ความร่วมมือ และ 7) การพัฒนาวิชาชีพ อย่างไรก็ตามการพัฒนาวิชาชีพครูภายใต้ 
การเปลี่ยนแปลงของสังคมในช่วงเวลานี้ นับได้ว่าเป็นบทบาทและภารกิจส าคัญที่ท้าทายเป็นอย่างยิ่งต่อ
ความส าเร็จของการพัฒนา เพ่ือก่อให้เกิดศักยภาพและประสิทธิภาพสูงสุดของศาสตร์แห่งวิชาชีพความเป็นครู 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลลัพธ์ที่เกิดกับผลผลิตของกระบวนการจัดการศึกษาซึ่งหมายถึงผู้เรียนนั่นเอง จะเป็นสิ่ง 
บ่งบอกหรือเป็นสัญญาณของการสะท้อนภาพการปฏิรูปการศึกษาของไทยในปัจจุบัน ผลที่เกิดขึ้นย่อมเป็น  
การตอบโจทย์ส าคัญที่สังคมต่างมุ่งเป้าหมายใหญ่ไปที่ “ครู” และ “ผู้บริหารสถานศึกษา” ในด้านประสิทธิภาพ 
และศักยภาพของการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน  
        ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการใช้อ านาจของผู้บริหารที่ส่งผลต่อสมรรถนะของครูในศตวรรษ 
ที่ 21 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ื นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 10 ต่อไป 
 

วัตถุประสงค ์
ผู้วิจัยก าหนดวัตถุประสงค์การวิจัย  ดังนี้ 
1.  เพ่ือศึกษาระดับการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 10 
2.  เพ่ือศึกษาระดับสมรรถนะของครูในศตวรรษที่ 21 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 10 
3.  เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ภายในของการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษากับสมรรถนะของครู 

ในศตวรรษท่ี 21 
4.  เพ่ือศึกษาการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะของครู ในศตวรรษที่ 21 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 
 



196                        JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH   Vol. 11 No. 1 (January-June 2020) 
  

 

สมมติฐานการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานของการวิจัย ดังนี้ 

 1.  การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10  
อยู่ในระดับปานกลาง  
 2.  สมรรถนะของครูในศตวรรษที่ 21 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 อยู่ใน
ระดับปานกลาง  

3.  การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์ภายในกับสมรรถนะของครูในศตวรรษที่ 21 
ในทิศทางบวก ในระดับปานกลาง   
 4.  การใช้อ านาจของผู้บริหารส่งผลต่อสมรรถนะของครูในศตวรรษที่ 21 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 
 

วิธีด าเนินการ 

1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1.1  ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 10 ซึ่งประกอบไปด้วยโรงเรียนมัธยมศึกษาใน 4 จังหวัด คือ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 
เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 60 โรงเรียน จ าแนกเป็นผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 133 คน และ
ครูผู้สอนจ านวน 2,520 คน จ านวนทั้งสิ้น 2,653 คน 

1.2  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยก าหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้ตารางของ  Krejcie & 
Morgan (1970: 608-610) ได้ขนาดตัวอย่างทั้งสิ้น 438 คน จ าแนกเป็นผู้บริหารสถานศึกษา 103 คน และครู 
335 คน จากนั้นใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (proportional stratified random sampling) ตามสัดส่วน
ขนาดของกลุ่มประชากร ตามต าแหน่งงานและการสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) เพ่ือให้ได้มาซึ่ง
ผู้ให้ข้อมูลครบตามจ านวน    

2.  ตัวแปรที่ศึกษา 
ตัวแปรที่ศึกษาในครั้งนี้ ประกอบด้วย 
2.1  ตัวแปรต้น คือ การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา โดยศึกษาจากแนวคิดของ Hersey, 

Blanchard & Johnson (2013: 352) ที่แบ่งการใช้อ านาจเป็น 7 แบบ ได้แก่ 
2.1.1  อ านาจการบังคับ 
2.1.2  อ านาจจากการเชื่อมโยง 
2.1.3  อ านาจการให้รางวัล 
2.1.4  อ านาจตามกฎหมาย 
2.1.5  อ านาจอ้างอิง 
2.1.6  อ านาจการให้ข่าวสารข้อมูล 
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2.1.7  อ านาจเชี่ยวชาญ 
     2.2  ตัวแปรตาม คือ สมรรถนะของครูในศตวรรษที่ 21 ที่ประยุกต์ใช้แนวคิดของ Constance 
(2012: 56) ซึ่งมีการก าหนดสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 ดังนี้ 
 2.2.1  การบริหารจัดการชั้นเรียน   
 2.2.2  การจัดบทเรียนให้สอดคล้องกับชีวิตจริง  
 2.2.3  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 2.2.4  เทคโนโลยี   
 2.2.5  ความเป็นสากล 
 2.2.6  ความร่วมมือ  
 2.2.7  การพัฒนาวิชาชีพ  
 3.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม ที่ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้นจากการศึกษา
เอกสาร หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีทั้งหมด 3 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 สอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ต าแหน่งงาน ประสบการณ์ท างาน ขนาดสถานศึกษา เป็นแบบตรวจสอบรายการ (checklist)  

ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากกรอบ
แนวคิดของ Hersey, Blanchard & Johnson (2013: 352) ใน 7 ด้าน จ านวน 35 ข้อ 

ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะของครูในศตวรรษ ที่ 21 ตามกรอบแนวคิดของ Constance 
(2012: 56) ใน 7 ด้าน จ านวน 50 ข้อ  

โดยแบบสอบถามตอนที่ 2 และ ตอนที่ 3 มีลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ (rating 
scale) ของ Likert (1964 อ้างถึงใน พวงรัตน์  ทวีรัตน์, 2547: 114-115) โดยก าหนดค่าระดับคะแนนของช่วง
น้ าหนักเป็น  5 ระดับ  
 วิธีการสร้างเครื่องมือ 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือส าหรับการวิจัย โดยมีข้ันตอนการด าเนินงานดังนี้ 
1.  ศึกษาคู่มือการสร้างเครื่องมือและแบบสอบถาม  
2.  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้อ านาจของผู้บริหารและสมรรถนะของครู  

ในศตวรรษ ที่ 21  แล้วก าหนดขอบเขตของค าถาม  
3.  ก าหนดนิยามตัวแปรปฏิบัติการ ตามตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยเพื่อก าหนดเนื้อหา ของข้อค าถาม  
4.  ร่างแบบสอบถาม แล้วน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือพิจารณาตรวจสอบในเบื้องต้นและให้

ข้อเสนอแนะ  
5.  น าแบบสอบถามที่สร้างและผ่านการตรวจจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 คน 

ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) ด้วยการน าแบบสอบถามหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
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ระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์ (IOC: Index of Item-Objective Congruence) ซึ่งข้อค าถามมีความตรง
เนื้อหาอยู่ระหว่าง 0.67-1.00   

6.  น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (try out) กับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนหรือครู 
ที่รับผิดชอบด้านการสอนของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษา เขต 9 ซึ่งไม่ได้ก าหนดให้เป็น
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน แล้วน าแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาไปวิเคราะห์ หาค่าความเชื่อมั่ น

(reliability) โดยใช้วิธีการหา ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α–coefficient) ตามวิธีการของ Cronbach (1974: 
161) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ .993 
 4.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยน าหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลจากผู้บริหารสถานศึกษา
และครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จ านวน 438 ชุด โดยส่งไปทางไปรษณีย์และ
ส่วนหนึ่งผู้วิจัยน าไปส่งด้วยตนเอง และก าหนดวันที่เก็บรวบรวมแบบสอบถาม ได้รับแบบสอบถามตอบกลับมา
ทั้งหมดจ านวน 438 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 
 5.  การวิเคราะห์ข้อมูล 

น าข้อมูลที่ได้มาท าตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของแบบสอบถาม และน าไปวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปตามล าดับ ดังนี้ 

1. วิเคราะห์แบบสอบถาม ตอนที่ 1 ด้วยการแจกแจงความถี่ () และร้อยละ (%) 
2. วิเคราะห์แบบสอบถาม ตอนที่ 2 และตอนที่ 3 ด้วยค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) โดยก าหนดเกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ย ตามเกณฑ์ของ Best (1970: 84)   
ค่าเฉลี่ย 4.50–5.00 หมายถึง อยู่ในระดับมากที่สุด  
ค่าเฉลี่ย 3.50–4.49 หมายถึง อยู่ในระดับมาก  
ค่าเฉลี่ย 2.50–3.49 หมายถึง อยู่ในระดับปานกลาง  
ค่าเฉลี่ย 1.50–2.49 หมายถึง อยู่ในระดับน้อย  
ค่าเฉลี่ย 1.00–1.49 หมายถึง อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

3.  วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษากับสมรรถนะของครู 
ในศตวรรษที่ 21 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ของ Pearson (Pearson’ product moment correlation coefficient) โดยก าหนดเกณฑ์การแปรความหมาย 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ตามแนวคิดของบุญชม  ศรีสะอาด (2545: 108) 
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ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์   ความหมาย  
น้อยกว่า  0.30  หมายถึง  มีความสัมพันธ์ต่อกันในระดับต่ า  
0.31–0.70      หมายถึง  มีความสัมพันธ์ต่อกันในระดับปานกลาง  
0.71–ขึ้นไป    หมายถึง  มีความสัมพันธ์ต่อกันในระดับสูง 

4.  วิเคราะห์การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะของครูในศตวรรษที่ 21  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน  
(stepwise multiple regression analysis)  
 

ผลการวิจยั 
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ เป็นครู ร้อยละ 76.50 และผู้บริหารสถานศึกษา ร้อยละ 23.50  
เป็นเพศชาย ร้อยละ 29.00 เพศหญิง ร้อยละ 71.00 เป็นผู้มีวุฒิศึกษาระดับปริญญาโท ร้อยละ 55.30 มีอายุ
มากกว่า 45 ปี ร้อยละ 37.90  และมีประสบการณ์ท างาน 16 ปีขึ้นไป ร้อยละ 40.40 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา 
การวิเคราะห์ข้อมูลการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาในภาพรวมและรายด้าน  คือ อ านาจ 

การบังคับ อ านาจจากการเชื่อมโยง อ านาจการให้รางวัล อ านาจตามกฎหมาย อ านาจอ้างอิง อ านาจการให้
ข่าวสารข้อมูล อ านาจเชี่ยวชาญ โดยการหาค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ปรากฏผลดัง
แสดงในตารางที ่1 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 1  ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา                            

ในภาพรวม  
            (n = 438) 

การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา 
  S.D. ค่าระดับ ล าดับที่ 

1. อ านาจการบังคับ (X1) 
2. อ านาจจากการเชื่อมโยง (X2 ) 
3. อ านาจการให้รางวัล (X3)           
4. อ านาจตามกฎหมาย (X4) 
5. อ านาจอ้างอิง (X5) 
6. อ านาจการให้ข่าวสารข้อมูล (X6) 
7. อ านาจเชี่ยวชาญ (X7) 

3.89 
3.34 
3.38 
3.54 
3.71 
3.98 
3.61 

0.56 
0.70 
0.59 
0.58 
0.67 
0.54 
0.70 

มาก 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

2 
7 
6 
5 
3 
1 
4 

รวมเฉลี่ย 3.63 0.62 มาก  
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จากตารางที่ 1 พบว่าการใช้อ านาจผู้บริหารสถานศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.63,  
S.D. = 0.62) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทั้ง 7 ด้าน พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาใช้อ านาจการให้ข่าวสารข้อมูล 
(  = 3.98 , S.D. = 0.54) อ าน าจการบั งคั บ  (  = 3.89, S.D. = 0.56) อ าน าจ อ้างอิ ง (  = 3.71,  
S.D. = 0.67) อ าน าจ เชี่ ย วช าญ  (  = 3.61, S.D. = 0.70) และอ าน าจตามกฎ หมาย  (  = 3.54,  
S.D. = 0.587) อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ ส่วนอ านาจการให้รางวัล (  = 3.38, S.D. = 0.59) และอ านาจ
จากการเชื่อมโยง (  = 3.34, S.D. = 0.70) อยู่ในระดับปานกลาง ตามล าดับ 

 
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ระดับสมรรถนะของครูในศตวรรษที่ 21  
การวิเคราะห์ข้อมูลสมรรถนะของครูในศตวรรษที่ 21 ในภาพรวม และรายด้าน คือ ด้านการบริหาร

จัดการชั้นเรียน ด้านการจัดบทเรียนให้สอดคล้องกับชีวิตจริง ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณด้านเทคโนโลยี 
ด้านความเป็นสากล ด้านความร่วมมือ และด้านการพัฒนาวิชาชีพ โดยการหาค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ปรากฏผลดังแสดงในตารางที่ 2 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2  ค่าเฉลี่ย  ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) ของสมรรถนะของครูในศตวรรษที่  21  

ในภาพรวม            
          (n = 438) 

สมรรถนะของครูในศตวรรษที่ 21 
  

 

S.D. ค่าระดับ ล าดับที่ 

1. ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน (Y1) 
2. ด้านการจัดบทเรียนให้สอดคล้องกับชีวิตจริง (Y2) 
3. ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Y3)     
4. ด้านเทคโนโลยี (Y4 ) 
5. ด้านความเป็นสากล (Y5) 
6. ด้านความร่วมมือ (Y6) 
7. ด้านการพัฒนาวิชาชีพ (Y7) 

4.11 
4.05 
3.97 
4.06 
4.17 
4.25 
4.32 

0.43 
0.42 
0.45 
0.50 
0.35 
0.47 
0.43 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

4 
6 
7 
5 
3 
2 
1 

รวมเฉลี่ย 4.13 0.34 มาก  

 
จากตารางที่ 2 พบว่า สมรรถนะของครูในศตวรรษที่ 21 ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (  = 4.13, 

S.D. = 0.34) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าทั้ง 7 ด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาวิชาชีพ  
(  = 4.32, S.D. = 0.43) ด้านความร่วมมือ (  = 4.25, S.D. = 0.47) ด้านความเป็นสากล (  = 4.17, 
S.D. = 0.35) ด้านการบริหารจัดการชั้น เรียน (  = 4.11, S.D. = 0.43) ด้านเทคโนโลยี  (  = 4.06,  
S.D. = 0.50) ด้านการจัดบทเรียนให้สอดคล้องกับชีวิตจริง (  = 4.05, S.D. = 0.42) และด้านการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ (  = 3.97, S.D. = 0.45) อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ  
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ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ภายในของการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาและ
สมรรถนะของครูในศตวรรษที่ 21   

การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา ทั้งในภาพรวม (Xtot) และ
จ าแนกรายด้าน คือ อ านาจการบังคับ (X1) อ านาจจากการเชื่อมโยง (X2) อ านาจการให้รางวัล (X3) อ านาจตาม
กฎหมาย (X4) อ านาจอ้างอิง (X5) อ านาจการให้ข่าวสารข้อมูล (X6) และอ านาจเชี่ยวชาญ (X7) กับสมรรถนะ
ของครูในศตวรรษที่  21 (Ytot) โดยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ Pearson (Pearson’s 
correlation coefficient) (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545: 108) ปรากฏผลดังแสดงในตารางที่ 3 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 3 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในของการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษากับสมรรถนะของครู 

ในศตวรรษท่ี 21  

** มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 
 จากตารางที่ 3 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา (Xtot) 
กับสมรรถนะของครูในศตวรรษที่ 21 (Ytot) ในภาพรวม มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ในทิศทางบวก ในระดับปานกลาง (r = .460) เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง การใช้อ านาจ
ของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นรายด้าน (X1 – X7) กับสมรรถนะของครูในศตวรรษที่  21 (Ytot) พบว่า  
มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต่ า-ปานกลาง โดยมีค่าสหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง .183 ถึง .512  
 

ตัวแปร Xtot X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 Ytot 
Xtot 1 .394** .791** .648** .867** .806** .803** .872** .460** 

X1  1 .334** .106** .269** .148** .079** .175** .336** 

X2   1 .489** .660** .522** .457** .584** .512** 
X3    1 .447** .381** .531** .441** .185** 

X4     1 .691** .662** .767** .451** 
X5      1 .667** .729** .270** 

X6       1 .792** .183** 

X7        1 .420** 
Ytot .        1 
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ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะห์การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะของครู         
ในศตวรรษที่ 21  

การวิเคราะห์การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา (X1 – X7) ที่ส่งผลต่อสมรรถนะของครูในศตวรรษ
ที่  21 (Ytot) โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณตามล าดั บขั้นตอน (stepwise multiple regression 
analysis) ปรากฏผลดังแสดงในตารางที่ 4 ดังนี้     

 
ตารางท่ี 4 ผลวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะ  

ของครูในศตวรรษที่ 21 ในภาพรวม (Ytot)  
 

ตัวแปรที่ถูกคัดเลือกเข้าสมการ
ตามล าดับการคัดเลือกเข้า 

R R2 S.E. สัมประสิทธิ์
ถดถอย 

t Sig 

B Beta 

อ านาจจากการเชื่อมโยง (X2) 
อ านาจการบังคับ (X1)   
อ านาจเชี่ยวชาญ  (X7) 
อ านาจการให้ข่าวสารข้อมูล (X6) 
อ านาจตามกฎหมาย (X4)   
อ านาจอ้างอิง  (X5)  

.512 

.541 

.563 

.606 

.613 

.619 

.262 

.293 

.316 

.367 

.376 

.383 

.303 

.297 

.292 

.281 

.280 

.278 

.151 

.094 

.225 
-.238 
.120 
-.068 

.304 

.150 

.453 
-.371 
.199 
-.130 

5.769** 
3.695** 
5.895** 
-5.762** 
2.937** 
-2.206* 

.000 

.000 

.000 

.000 

.003 

.028 

ค่าคงท่ี    3.297  24.657** .000 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01    Residual = 3.453 
*มีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05    F  =  44.566 
       Sig F = .000 
 
 จากตารางที่ 4 พบว่า การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านอ านาจจากการเชื่อมโยง (X2) 
อ านาจการบังคับ (X1) อ านาจเชี่ยวชาญ (X7) อ านาจการให้ข่าวสารข้อมูล (X6) อ านาจตามกฎหมาย (X4) และ
อ านาจอ้างอิง (X5) เป็นตัวแปรที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสมการถดถอยและสามารถอภิปรายความผันแปรของ
สมรรถนะของครูในศตวรรษท่ี 21 (Ytot) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
พหุคูณ (R) เท่ากับ .619 และค่าสัมประสิทธิ์การท านาย (R2) เท่ากับ .383 ซึ่งแสดงว่าอ านาจจากการเชื่อมโยง 
อ านาจการบังคับ อ านาจเชี่ยวชาญ อ านาจการให้ข่าวสารข้อมูล อ านาจตามกฎหมาย และอ านาจอ้างอิง ส่งผล
ต่อสมรรถนะของครูในศตวรรษที่ 21 โดยสามารถร่วมกันท านายได้ร้อยละ 38.30 และมีค่าความคลาดเคลื่อน
ในการประมาณค่า ร้อยละ 27.80 โดยสามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบและคะแนน
มาตรฐานได้ดังนี้ 
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ คือ 
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 tot   =  3.297 + .151(X2) + .094(X1) + .225(X7) - .238(X6) + .120(X4) - .068(X5) 
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ 

tot  =  .304(Z2) + .150(Z1) + .453(Z7) – .371(Z6) + .199(Z4) - .130(Z5) 
 

อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยข้างต้น ผู้วิจัยขอน าประเด็นข้อค้นพบจากผลการวิจัยมาอภิปรายเปรียบเทียบกับ
สมมติฐานการวิจัยที่ก าหนดไว้ ดังต่อไปนี้ 
 1.  การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ว่าอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะผู้บริหารมีอิทธิพลมากพอที่จะท าให้บทบาทหน้าที่ของบุคคลอ่ืน ซึ่งเป็นผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาประสานกัน 
เพ่ือให้องค์กรมีบทบาทและก้าวหน้าไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวคิดของเจติยา  ดากระบุตร 
(2554: 16) ที่กล่าวว่า อ านาจนอกจากจะเป็นสิ่งที่จ าเป็นและมีความส าคัญต่อองค์กรดังกล่าวแล้ว อ านาจที่มี
อยู่ในตัวบุคคลที่ท าหน้าที่บริหารองค์กรในระดับต่าง ๆ ก็มีความส าคัญ และเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งเพราะหน้าที่
ของนักบริหาร คือ การค้นคิดริเริ่มการวางแผน จัดตั้ งองค์กร การจูงใจให้ผู้ ใต้บั งคับบัญชาท าตาม  
การติดต่อสื่อสารและการตัดสินใจ ควบคู่ไปกับการควบคุม เพ่ือให้ทุกอย่างด าเนินไปตามเป้าหมายที่วางไว้   
ถ้าผู้บริหารมีอ านาจเพียงพอ ย่อมหมายถึงมีความสามารถท่ีจะมีอิทธิพลมากพอที่จะท าให้กิจกรรมของบุคคลอ่ืน 
ซึ่งเป็นผู้อยู่ ใต้บังคับบัญชาประสานกัน เพ่ือให้องค์กรมีบทบาทและก้าวหน้าไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของศุภชัย  ถามั่งมี (2551: 52) ที่ศึกษาการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา 
กลุ่มทับเทา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2 โดยผลวิจัยพบว่า ผู้บริหารมีการใช้อ านาจ
โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีการใช้อ านาจตามกฎหมาย อ านาจการให้รางวัล และด้านอ านาจเชี่ยวชาญ
ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวรพจน์  บดสันเทียะ (2551: 97) ที่ศึกษาปัจจัยการใช้อ านาจของ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลต่อบรรยากาศในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลในจังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัย
พบว่า การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลในจังหวัดนครราชสีมา โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของนวลจันทร์  บุนประสิตร์ (2552: 77) ที่ได้ศึกษาการใช้อ านาจของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 โดยผลการวิจัยพบว่า การใช้อ านาจของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
เรียงอันดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านอ านาจอ้างอิง ด้านอ านาจเชิงสัมพันธ์ ด้านอ านาจ 
ความเชี่ยวชาญ ด้านอ านาจข่าวสาร ด้านอ านาจตามกฎหมาย ด้านอ านาจการให้รางวัล และด้านอ านาจ 
การบังคับ และสอดคล้องกับงานวิจัยของญาณวีร์  ค าแผลง (2555: 102) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การใช้อ านาจของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขตเมืองชลบุรี 3 สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1  
โดยผลการวิจัยพบว่า การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขตเมืองชลบุรี 3 สังกัดเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โดยรวมรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงอันดับจากมากไปหาน้อย คือ 
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อ านาจอ้างอิง อ านาจความเชี่ยวชาญ อ านาจตามกฎหมาย อ านาจการให้รางวัล และอ านาจการบังคับ 
ตามล าดับ 
 2.  สมรรถนะของครูในศตวรรษที่ 21 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย
ที่ตั้งไว้ว่าอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสมรรถนะเป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติใช้ในการท ากิจกรรมต่าง ๆ 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานตรงกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้สอดคล้องกับงานวิจัยของ Liz (2001: 
20) ได้วิจัยเกี่ยวกับสมรรถนะ ความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ สิ่งที่ถูกต้องที่ควรได้รับ พบว่า สมรรถนะ
เป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นตัวชี้ทิศทางและเป็นตัววัดความเจริญเติบโตของบุคคลซึ่งเป็น
ทุนมนุษย์ อันเป็นตัวเสริมหน้าที่ในการบริการ และเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญในการติดตามงานและเป็นตัวขับเคลื่อน
ความส าเร็จที่ส าคัญขององค์กร ประกอบด้วย 1) ความสามารถให้เกิดอิทธิพล 2) ทักษะระหว่างบุคคล  
3) ความรู้ทางเทคนิค และ 4) ความสามารถในการจัดการกับความคลุมเครือ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
เชาวนี  นาโควงศ์ (2551: 107-112) ได้ศึกษาเรื่อง สมรรถนะการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบด้านการบริหารจัดการ 
ชั้นเรียนที่มีความเหมาะสมกับผู้เรียนที่มีความบกพร่อง และการพบปะผู้ปกครองของผู้เรียนที่มี ความบกพร่อง
ให้เข้าใจและยอมรับความบกพร่องของผู้เรียน ทุกตัวบ่งชี้มีระดับสมรรถนะการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก 
สอดคล้องกับงานวิจัยของวรลักษณ์  ค าหว่าง (2559: 88-90) ได้ศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนาทักษะครู
ในศตวรรษที่ 21 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก ผลการวิจัยพบว่า สภาพ
ทักษะครูในศตวรรษที่ 21 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก ภาพรวมมีสภาพ
ทักษะครูอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายทักษะพบว่า ทักษะที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ทักษะด้านด้านการจัด
บทเรียนให้สอดคล้องกับชีวิตจริงและทักษะที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของนารี  ท าดี (2559: 91-92) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างระดับทักษะ 
ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 กับการปฏิบัติงานวิชาการของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 6 โดยผลการวิจัยพบว่า ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านการจัดบทเรียนให้สอดคล้องกับชีวิตจริง  ด้านการจัดการเรียนรู้  และด้านเทคโนโลยี 
ตามล าดับ 
 3.  ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษากับสมรรถนะของครูในศตวรรษที่ 21 
โดยภาพรวม มีค่าความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษาต้องใช้อ านาจการบริหารจัดการให้สถานศึกษาไปสู่
เป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีอ านาจและรู้จักการใช้อ านาจเพ่ือควบคุมให้ผู้อ่ืนเชื่อฟังและ
ปฏิบัติตาม อีกทั้งการใช้อ านาจยังเป็นสิ่งที่สร้างแรงกระตุ้นและแรงจูงใจให้ครูพัฒนาการท างานและการปฏิบัติตน 
(เนื้อน้อง  ไชยโชติ, 2559: 79) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของรัตนาภรณ์  ม่วงสวย (2559: 92) ได้ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษากับความผูกพันต่อองค์การของครูสังกัดส านักงาน
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เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ผลการวิจัยพบว่า การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์
เชิงบวกในระดับสูงกับความผูกพันต่อองค์การของครู ด้านการยอมรับในเป้าหมายขององค์การ ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 มีเป้าหมายรายละเอียดและ
ขอบเขตของงานที่ปฏิบัติอย่างชัดเจน นโยบายและการบริหารสถานศึกษามีการปรับเปลี่ยนให้ทันต่อ  
การเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ อีกทั้งผู้บริหารสถานศึกษามีความมุ่งมั่นและพยายามที่จะท าความเข้าใจกับครู 
เล็งเห็นความส าคัญและประโยชน์ของสถานศึกษา จึงเลือกใช้อ านาจที่มีอยู่เพ่ือขับเคลื่อนการบริหารงาน 
ในสถานศึกษาด้วยความยุติธรรมและเพ่ือประโยชน์สูงสุดของสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจริยวดี  
ศรีทิพย์อาสน์ (2561: 56) ที่พบว่า การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กับขวัญ
และก าลังใจของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์กันทางบวก ในระดับปานกลาง เช่นเดียวกัน 
 4.  การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านอ านาจจากการเชื่อมโยง อ านาจการบังคับ อ านาจ
เชี่ยวชาญ อ านาจการให้ข่าวสารข้อมูล อ านาจตามกฎหมาย และอ านาจอ้างอิง  ส่งผลต่อสมรรถนะของครู 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จากผลการวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยขอน าข้อค้นพบมา
อภิปรายผลตามล าดับ ดังนี้ 
  4.1  จากผลการวิจัยที่พบว่า การใช้อ านาจจากการเชื่อมโยงของผู้บริหารสถานศึกษา ส่งผลต่อ
สมรรถนะของครูในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ โดยผู้บริหารควรใช้อ านาจ 
การเชื่อมโยง เมื่อครูเริ่มเคลื่อนจากระดับวุฒิภาวะต่ า ไปยังวุฒิภาวะปานกลาง ผู้บริหารใช้การออกค าสั่งและ
ให้ความช่วยเหลือหรือพูดชักชวนจนเห็นดี เพ่ือให้ครูยินยอมปฏิบัติตาม และรายงานผลความก้าวหน้า เป็น
ระยะตามที่ผู้บริหารก าหนดไว้ อ านาจการติดต่อเชื่อมโยงนี้ จะท าให้ผู้บริหารมีความสัมพันธ์อันดี กับครูและ
สามารถช่วยเหลือไกล่เกลี่ยครูที่ประสบปัญหาในโรงเรียนได้ โดยหลีกเลี่ยงการลงโทษหรือต้องการได้รับสิ่งตอบแทน
จากอ านาจนี้ (พิกุล  ดีพิจารณ์, 2550: 35) ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของรักชนก  ค าวัจนัง (2551: 25) ที่กล่าวว่า 
อ านาจเชื่อมโยงเป็นอ านาจมาจากบุคคลอ่ืน หรือ ผู้บริหารที่มีอิทธิพลมีชื่อเสียงมีความสามารถ และเป็นผู้ที่
กว้างขวางมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้มีอ านาจมีอิทธิพล ผู้บริหารระดับสูง บุคคลส าคัญทั้งภายในองค์การ
และภายนอกองค์การที่ท าให้บุคคลอ่ืนยอมรับและปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมายส่งผลให้โรงเรียนประสบ
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนวลจันทร์  แสงอุไร (2559: 125) ที่พบว่า การใช้
อ านาจจากการเชื่อมโยงของผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 เช่นเดียวกัน 
  4.2  จากผลการวิจัยที่พบว่า การใช้อ านาจการบังคับของผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อสมรรถนะ
ของครูในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ โดยอ านาจบังคับเกิดจากความกลัวถูกลงโทษ 
บุคลากรอาจจะไม่เต็มใจยินยอมให้กับผู้ใช้อ านาจแบบนี้ แต่เขาก็กลัวจะต้องตกงาน หรือไม่ได้รับการยอมรับ
หรือเขาอาจไม่ได้รับรางวัลที่เขาต้องการ อ านาจบังคับธรรมดาแล้วมีผลเกิดขึ้นทันทีทันใดจากบุคคลผู้ที่เป็น
เป้าหมาย บ่อยครั้งที่ผู้บริหารใช้อ านาจบังคับทันทีกับบุคคลที่ก่อความร าคาญหรือความไม่สงบ (ประชุม  โพธิกุล, 
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2554: 4-8) ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของสุกัญญา  ไกรสุต (2559: 69) ที่พบว่า การใช้อ านาจด้านอ านาจ
บังคับของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนกลุ่มอ าเภอแก่งหางแมว สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 อยู่ในระดับมาก เป็นล าดับแรก และสอดคล้องกับงานวิจัยของสุพิชชา  มากะเต 
(2558: 81) ได้ศึกษาเรื่อง การใช้อ านาจของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู
ปฏิบัติการสอนโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 6 ผลการวิจัยพบว่า ด้านอ านาจบังคับ โดยรวม และรายข้อ ทุกข้ออยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริหาร 
ได้แจ้งให้ทราบถึงระเบียบ และข้อบังคับของทางโรงเรียน ผู้บริหารเร่งรัดให้ครูปฏิบัติงานให้ทันก าหนดเวลา
และผู้บริหารแจ้งให้ทราบถึงโทษจากการฝ่าฝืนระเบียบ ข้อบังคับของทางโรงเรียน 
  4.3  จากผลการวิจัยที่พบว่า การใช้อ านาจเชี่ยวชาญของผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อสมรรถนะ
ของครูในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ โดยผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญมีทักษะและ
ความรู้ จะได้รับการยกย่องนับถือท าให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชายอมกระท าตาม เพราะเชื่อว่าผู้บังคับบัญชา  
มีความสามารถเหนือตน French & Raven (1959: 150-167) สอดคล้องกับงานวิจัยของกัญญาณัฐ  นาคะตะ 
(2551: 99-101) ได้ศึกษาการใช้อ านาจทางการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  
ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหารโรงเรียนใช้อ านาจจากความเชี่ยวชาญบ่อยครั้ง โดยการให้ค าแนะน าแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงาน แสดงให้ผู้บังคับบัญชาเห็นว่าเป็นผู้มีความสามารถทางวิชาการใช้ความรู้
ความสามารถทางการบริหารในการปฏิบัติงาน และใช้ความเชี่ยวชาญ ในการจัดกิจกรรมภายในโรงเรียน และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของทับทิม  เอ่ียมแสง (2554: 103) ที่ศึกษาเรื่อง การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา
ที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 โดยผลการวิจัยพบว่า การใช้อ านาจจากความเชี่ยวชาญส่งผลต่อการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เช่นเดียวกัน 
  4.4  จากผลการวิจัยที่พบว่า การใช้อ านาจการให้ข่าวสารข้อมูลของผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อ
สมรรถนะของครูในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ โดยต าแหน่งผู้บริหารส าคัญ 
ในองค์การบางต าแหน่งสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเฉพาะบุคคล จึงท าให้บุคคลนั้น มีอ านาจมากขึ้นและ
สามารถน าข้อมูลข่าวสารนั้นไปใช้ เพ่ือประโยชน์ส่วนตัวได้เช่นกัน เพราะมีอ านาจในการควบคุมการอนุญาต
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามที่ตนเห็นสมควร Yukl (2006: 148) ซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของไสว  พังคะบุตร 
(2553: 97-98) ที่ศึกษาพบว่า สภาพการใช้อ านาจข่าวสารของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาอุดรธานี เขต 4 อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของนวลจันทร์  แสงอุไร (2559: 
125) ที่พบว่า การใช้อ านาจจากการได้รับหรือการเป็นเจ้าของข้อมูลข่าวสารของผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
เช่นเดียวกัน 
  4.5  จากผลการวิจัยที่พบว่า การใช้อ านาจตามกฎหมายของผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อ
สมรรถนะของครูในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ โดยอ านาจตามกฎหมายเป็น
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ความสามารถของผู้บริหารในการปฏิบัติหน้าที่ตามต าแหน่ง หรืออ านาจอันชอบธรรมที่จะมีอิทธิพลเหนือ
ผู้ใต้บังคับบัญชา อ านาจตามกฎหมายนี้เกิดขึ้นเนื่องจากต าแหน่งที่ผู้ใช้อ านาจครองอยู่ สามารถใช้อ านาจใน
รูปแบบของค าสั่งการบังคับบัญชา ซึ่งท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชายอมท าตาม โดยปราศจากข้อค าถามใด ๆ ทั้งสิ้น 
French & Raven (1959: 150-167) และสอดคล้องกับงานวิจัยของกษิภณ  ชินวงศ์ (2550: 101-102)  
ที่พบว่าการใช้อ านาจตามกฎหมายของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 
อยู่ในระดับมาก และผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในการบริหารต่างกัน มีการใช้อ านาจด้านการบังคับแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของปาริฉัตตก์  พิศิฏฐศักดิ์ (2551: 83) ที่พบว่า 
การใช้อ านาจตามกฎหมายของผู้บริหารในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขต พ้ืนที่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 ในระดับมาก เป็นล าดับแรก และสอดคล้องกับงานวิจัยของนวลจันทร์  แสงอุไร (2559: 
125) ที่ผลการวิจัยพบว่า การใช้อ านาจตามกฎหมายของผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อประสิทธิภาพ 
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 เช่นเดียวกัน 
  4.6  จากผลการวิจัยที่พบว่า การใช้อ านาจอ้างอิงของผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อสมรรถนะ 
ของครูในศตวรรษท่ี 21 สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ โดยอ านาจอ้างอิงเป็นคุณลักษณะที่ผู้มีอ านาจ
เป็นที่ชื่นชมของบุคคลจนประสงค์ที่จะมีลักษณะเช่นนั้นบ้าง ความเข้มแข็งของอ านาจอ้างอิงจะมีมากขึ้นตาม
ความชื่นชมหรือความอยากเป็นเหมือนผู้มีอ านาจของบุคคลนั้นเพ่ิมมากขึ้น (Schermerhorn, 2008 อ้างถึงใน 
วันชัย  มีชาติ, 2555: 225-226) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนวลจันทร์  บุนประสิตร์ (2552: 87-88) ที่พบว่า 
การใช้อ านาจอ้างอิงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของปราณี  คาดการณ์ไกล (2556: 150) ที่ศึกษาเรื่อง การใช้อ านาจของผู้บริหารที่ส่งผล
ต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดย
ผลการวิจัยพบว่า การใช้อ านาจของผู้บริหารด้านอ านาจอ้างอิง ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 เช่นเดียวกัน 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1.  จากผลการวิจัยที่พบว่าการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาด้านอ านาจการให้รางวัล และอ านาจ
จากการเชื่อมโยง ของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น ผู้บริหารควรให้ความส าคัญกับการใช้
อ านาจการให้รางวัล เพราะการให้รางวัลแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เมื่อปฏิบัติงานที่มอบมายส าเร็จ จะท าให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาภูมิใจในความส าเร็จของงาน ซึ่งจะยิ่งท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความเลื่อมใส ศรัทธาในตัว
ผู้บริหารสถานศึกษา และจะส่งผลให้เกิดการปฏิบัติงานตามค าสั่งได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่วนการใช้
อ านาจจากการเชื่อมโยงนั้น เนื่องจากผู้บริหารควรสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีอ านาจเหนือกว่าตน เพ่ือน าไป
ช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชาได้ตามความเหมาะสมจะท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาให้การยอมรับมากขึ้น 
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 2.  จากผลการวิจัยที่พบว่าสมรรถนะของครูในศตวรรษที่ 21 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 10 ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก แต่อยู่ในล าดับสุดท้าย ดังนั้น 
ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีสมรรถนะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณมากยิ่งขึ้น 
โดยเฉพาะในการวางแผนบทเรียนและการสอนเพ่ือให้  ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดขั้นสูง ทั้งนี้เพราะครูสามารถ
สร้างผู้เรียนให้มีทักษะความคิดชั้นสูงและสามารถน าไปใช้แก้ปัญหาของตนเองและสังคมได้อีกด้วย  
 3.  การใช้อ านาจด้านการให้รางวัล เป็นเพียงด้านเดียวที่ไม่ส่งผลต่อสมรรถนะของครูนั่นหมายความว่า 
การให้รางวัลอาจเป็นสิ่งที่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับตามระเบียบการปฏิบัติราชการอยู่แล้ว เช่น การเลื่อนขั้น  
การเลื่อนต าแหน่ง การเปลี่ยนหน้าที่ เป็นต้น ดังนั้น เพ่ือให้ครูมีขวัญและก าลังใจในการพัฒนาสมรรถนะของ
ตนเองให้สูงยิ่ง ๆ ขึ้นไป ผู้บริหารสถานศึกษาอาจใช้วิธีอ่ืน ๆ ในการให้รางวัลแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1.  ควรมีการศึกษาการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะของครูในศตวรรษท่ี 21 
ของสถานศึกษาในสังกัดอ่ืน ๆ 
 2.  ควรมีการศึกษาถึงองค์ประกอบหรือตัวแปรด้านอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อสมรรถนะของครูในศตวรรษที่ 21 
 3.  ควรมีการศึกษาวิจัยและพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสมรรถนะของครูในศตวรรษที่ 21  
 

สรุป 
 การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10  
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านเรียงล าดับจากมากไปน้อยพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา  
ใช้อ านาจการให้ข่าวสารข้อมูล อ านาจการบังคับ อ านาจอ้างอิง อ านาจเชี่ยวชาญ และอ านาจตามกฎหมาย  
อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ ส่วนอ านาจการให้รางวัล และอ านาจจากการเชื่อมโยง อยู่ในระดับปานกลาง  
สมรรถนะของครูในศตวรรษท่ี 21 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน  
การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษากับสมรรถนะของครู มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ในทิศทางบวกในระดับปานกลาง การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะของครู  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 เรียงอิทธิพลจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ 1) อ านาจจาก 
การเชื่อมโยง 2) อ านาจการบังคับ 3) อ านาจเชี่ยวชาญ 4) อ านาจการให้ข่าวสารข้อมูล 5) อ านาจตาม
กฎหมาย และ 6) อ านาจอ้างอิง เป็นปัจจัยที่ส่งผลสมรรถนะของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 10 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 งานวิจัยนี้พบว่าการใช้อ านาจของผู้บริหาร
สถานศึกษา ซึ่งได้แก่ อ านาจจากการเชื่อมโยง อ านาจการบังคับ อ านาจเชี่ยวชาญ อ านาจการให้ข่าวสารข้อมูล 
อ านาจตามกฎหมาย และอ านาจอ้างอิง สามารถท านายสมรรถนะของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 10 ได้ร้อยละ 38.30 
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ค ำแนะน ำส ำหรับผู้เขียน 
 

วารสารสังคมศาสตร์วิจัย (Journal for Social Sciences Research) เกิดจากความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูมิภาคตะวันตก 4 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี) โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐมเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ เปิดรับบทความในสาขาที่เกี่ยวกับครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์/จิตวิทยา 
เศรษฐศาสตร์/บริหารธุรกิจและการจัดการ และ สหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ก าหนด
ตีพิมพ์วารสารปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน และฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม วารสาร
สังคมศาสตร์วิจัยเน้นการน าเสนอบทความวิจัย โดยอาจมีบทวิจารณ์หนังสือ (book review) หรือบทความ
ปริทัศน์  (review article) ตีพิมพ์ร่วมด้วย บทความที่จะตีพิมพ์ในวารสารต้องผ่านการประเมินจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนอย่างน้อย 2 คน ใน 3 คน ชื่อผู้เขียนและผู้ทรงคุณวุฒิถือเป็นความลับ  และการ
ประสานงานระหว่างผู้เขียนและผู้ทรงคุณวุฒิต้องผ่านกองบรรณาธิการเท่านั้น 

ผู้ประสงค์จะส่งบทความ ให้กรอกรายละเอียดในหนังสือน าส่งบทความเพ่ือรับรองว่าผลงานดังกล่าว
เป็นของตนจริงและเป็นผลงานใหม่ไม่เกิน 2 ปี ไม่เคยเผยแพร่ในที่ใด ไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาเพ่ือเผยแพร่
ในที่ใด และจะไม่ส่งเพ่ือพิจารณาเผยแพร่ในที่ใดภายใน 90 วัน จากวันที่รับบทความ กรณีที่บทความเป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาควรใส่ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้เขียนร่วมด้วย  

การเรียงล าดับเนื้อหา จัดรูปแบบ และการพิมพ์ขนาดอักษร ส าหรับบทความวิจัยมีเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
กำรเรียงล ำดับเนื้อหำ 
1. ชื่อเรื่อง (Title) ต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
2. ชื่อผู้เขียน (Author) ต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
3. บทคัดย่อภาษาไทย ควรมีความยาว 15-20 บรรทัด (300-350 ค า) โดยให้สรุปเนื้อหาของบทความ

ทั้งหมดให้เข้าใจที่มาของการท าวิจัย วิธีการโดยย่อ ผลที่ได้จากการวิจัย และน าไปใช้ประโยชน์อย่างไร และ 
ได้ผลลัพธ์อย่างไร 

4. ค าส าคัญภาษาไทย ไม่เกิน 5 ค า (ไม่ใช่วลี หรือ ประโยค) 
5. บทคัดย่อภาษาอังกฤษ แปลจากบทคัดย่อภาษาไทย มีขนาดและเนื้อหาเหมือนกับบทคัดย่อภาษาไทย 
6. ค าส าคัญภาษาอังกฤษ (Keywords) แปลจากค าส าคัญภาษาไทย 
7. บทน า (Introduction) ชี้ให้เห็นความส าคัญของเรื่องที่ท า และขอบขอบเขตของปัญหาวิจัย 
8. วัตถุประสงค์ (Objective) ระบุวัตถุประสงค์การวิจัย หรือวัตถุประสงค์เฉพาะที่น าเสนอในบทความ

วิจัยนี้ 
9. วิธีด าเนินการ (Material and Method) อธิบายวิธีการด าเนินการวิจัยในสาระส าคัญที่จ าเป็น  

โดยกล่าวถึงวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง ที่มาของกลุ่มตัวอย่าง แหล่งที่มาของข้อมูล การเก็บและรวบรวมข้อมูล 
การใช้เครื่องมือ สถิติที่ใช้ในการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล 



 

10. ผลการวิจัย (Result/Finding) แสดงผลที่เกิดขึ้นจากการวิจัยโดยตรง ซึ่งอาจมีภาพประกอบ 
แผนภูม ิตารางหรือการสื่อในลักษณะอ่ืน ๆ ที่เข้าใจได้ง่าย 

11. อภิปรายผล (Discussion) อภิปรายและอ้างอิงให้เห็นว่าผลการวิจัยดังกล่าวนั้น  ได้สร้าง 
องค์ความรู้ใหม่ ในส่วนใด และอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดจากผลการด าเนินงานให้เห็นเป็นรูปธรรมได้อย่างไร  
เหมือนหรือแตกต่างจากผลการวิจัยอื่น ๆ 

12. ข้อเสนอแนะ (Suggestion) แนะน าการน าไปใช้ และแนะน าเพ่ือน าไปต่อยอดการวิจัย 
13. สรุป (Conclusion) สรุปประเด็นข้างต้นทุกข้อให้ได้ความกะทัดรัด ประมาณ 1 ย่อหน้า 
14. เอกสารอ้างอิง (Reference) ให้ดูการลงรายการเอกสารอ้างอิงท้ายบทความประกอบข้างต้น 

 
กำรพิมพ์ ขนำดตัวอักษร และควำมห่ำงระหว่ำงบรรทัด 

ให้พิมพ์ต้นฉบับด้วยโปรแกรม Microsoft Word มีความยาวรวมทุกรายการ (ชื่อเรื่อง-เอกสารอ้างอิง 
และตาราง) ไม่เกิน 20 หน้า ขนาดกระดาษ A4 ห่างจากขอบทุกด้าน 1 นิ้ว ใช้แบบอักษร Thai Sanabun New 
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ระยะห่างระหว่างบรรทัด 1 เคาะ (Single Space) โดยมีรายละเอียดแต่ละ
รายการดังต่อไปนี้ 

1. ชื่อเรื่อง (Title) ขนาดตัวอักษร 20 จุด/หนา จัดไว้กลางหน้ากระดาษ 
2. ชื่อผู้เขียน (Author) และหัวข้อ “บทคัดย่อ” และ “ABSTRACT” ขนาดตัวอักษร 18 จุด/หนา จัด

ไว้กลางหน้ากระดาษ 
3. ค าส าคัญ (Keywords) และ หัวข้อหลัก (Heading) ขนาดตัวอักษร 18 จุด/หนา เนื้อหาของค าส าคัญ

ขนาดตัวอักษร 16 จุด จัดชิดขอบกระดาษด้านขวา 
4. ชื่อข้อหัวข้อรอง (Sub-heading) และชื่อตารางขนาด 16 จุด/หนา ข้อความในตารางขนาด

ตัวอักษร 14 จุด จัดไว้กลางหน้ากระดาษ 
5. ความห่างระหว่างข้อความ เมื่อสิ้นสุดเนื้อหาแล้วขึ้นหัวข้อหลักเคาะ 2 ครั้ง เนื้อหาบรรทัดใหม่ 

ถัดจากหัวข้อให้เคาะ 1 ครั้ง ตามปกติ 
 
กำรลงรำยกำรเอกสำรอ้ำงอิงในเนื้อเรื่องของบทควำม (Citation) 

การอ้างอิงในเนื้อหาของบทความ ใช้การอ้างแบบนาม-ปี (Author-year) ปรากฏแทรกอยู่ในเนื้อหา
ของบทความ (In-text Citation) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. กำรอ้ำงอิงมี 2 แบบ คือ แบบที่ชื่อผู้แต่งอยู่ในวงเล็บ และท่ีชื่อผู้แต่งอยู่นอกวงเล็บ 
แบบที่ 1  ชื่อผู้แต่งอยู่ในวงเล็บ ให้เรียงตามล าดับ ข้อความที่อ้างถึง...(ชื่อ//นามสกุลผู้แต่ง,/ปีที่

พิมพ์:/หมายเลขหน้าที่อ้าง)/ ถ้าผู้แต่งเป็นชาวต่างชาติ ใช้เฉพาะนามสกุล เช่น 
...ชาวเขามีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น (ประไพ  อุดมทัศนีย์, 2530: 20) 
...จึงค้นหาข้อมูลโดยการใช้ห้องสมุดอ่ืน ๆ (Taylor, 1968: 181-182) 



 

แบบที่ 2  ชื่อผู้แต่งอยู่นอกวงเล็บ ให้เรียงตามล าดับ ชื่อผู้แต่ง/(ปีที่พิมพ์:/หมายเลขหน้าที่อ้าง)/
ข้อความที่อ้าง... ถ้าผู้แต่งเป็นชาวต่างชาติ เมื่อนามสกุลของผู้แต่งอยู่นอกวงเล็บ ต้องเขียนนามสกุลของผู้แต่ง
เป็นภาษาอังกฤษไว้ในวงเล็บด้วย เช่น 

ประไพ  อุดมทัศนีย์ (2530: 20) ได้กล่าวถึงเป้าหมายของการด าเนินงาน... 
เทเลอร์ (Taylor, 1968: 181-182) ได้แสดงความเห็นไว้ว่า เมื่อบุคคลต้องการข้อสนเทศ... 

2. กำรอ้ำงอิงท่ีไม่ระบุหมำยเลขหน้ำ ให้เรียงเลียนตามข้อ 1 ต่างเพียงตัดหมายเลขหน้าออกเท่านั้น 
3. กำรลงรำยกำรอ้ำงอิง 

3.1 ให้ตัดยศ ต าแหน่งทางวิชาการ วิชาชีพ ฐานะการสมรสออก เช่น ศาสตราจารย์ ดร.เปลื้อง  
ณ นคร ให้เขียนว่า (เปลื้อง  ณ นคร, 2536: 42) 

3.2 กรณีผู้แต่งใช้นามแฝง ให้ใช้นามแฝงตามที่ปรากฏจริง เช่น (หยก บูรพา, 2525: 41-45) 
3.3 กรณีผู้แต่งเป็นชาวต่างประเทศ ให้ใช้เฉพาะนามสกุลเท่านั้น เช่น Douglas Cockerell ให้

เขียนว่า (Cockerell, 1985: 56-60) หากนามสกุลของผู้แต่งอยู่นอกวงเล็บ ต้องเขียนนามสกุลของผู้แต่งเป็น
ภาษาอังกฤษไว้ในวงเล็บด้วย เช่น ค้อกเกอร์เรลล์ (Cockerell, 1985: 56-60) อธิบายว่า... 

3.4 กรณีผู้แต่งคนไทย เขียนเอกสารเป็นภาษาต่างประเทศ ให้ใส่ชื่อและนามสกุล เช่น เกษม 
สุวรรณกุล ให้เขียนว่า (Kasem Suwanagul, 1982: 60-75) 

3.5 กรณีผู้แต่งมีฐานันดรศักดิ์ บรรดาศักดิ์ สมณศักดิ์ หรือเป็นองค์กร หน่วยงาน ให้คงไว้ตามเดิม 
เช่น (กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์, 2516: 16-25), (สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ [จวน อุฏฐายี], 2512: 95), 
(สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย, 2540: 27) 

3.6 กรณีผูแ้ต่งหลายคน 
ผู้แต่ง 2 คน ให้ระบุผู้แต่งทั้ง 2 คน โดยมีค าว่าและคั่นระหว่างกลาง เช่น (ชุติมา สัจจานันท์ 

และนันทิพา  มีแต้ม, 2530: 17-25), (Marks and Neilwson, 1991: 26-29) 
ผู้แต่ง 3-6 คน ให้ระบุผู้แต่งทุกคน โดยใช้เครื่องหมายจุลภาค (,) คั่นผู้แต่งทุกคน ยกเว้น 

คนสุดท้ายให้คันด้วยค าว่า “และ” เช่น (เจือ สตะเวทิน, ฐะประนีย์ นาครทรรพ และประภาศรี สีหอ าไพ, 
2519: 98-100) 

ผู้แต่งมากกว่า  6 คน ให้ระบุเฉพาะชื่อแรก และตามด้วยค าว่า  “และคณะ” ถ้าเป็น
ภาษาต่างประเทศให้ตามด้วยค าว่า “and other” หรือ “et al” (กอบแก้ว  โชติกุญชร และคณะ, 2540: 42), 
(Sarton et al., 1982: 67) 

3.7 อ้างเอกสารของผู้แต่งคนเดียวกัน และมีหลายเรื่อง แต่มีปีที่พิมพ์เดียวกัน ให้ใส่ ก ข ค ก ากับ 
หรือ a b c ถ้าเป็นภาษาต่างประเทศ เช่น (ธานินทร์  กรัยวิเชียร, 2520 ก: 64-75), (ธานินทร์  กรัยวิเชียร, 
2520 ข: 52-55) 



 

3.8 กรณีอ้างอิงเนื้อหาที่เหมือนกัน สอดคล้องกัน หรือ มีความหมายเดียวกัน ของผู้แต่งหลายคน 
ให้ระบุผู้แต่งและรายละเอียดทุกคนโดยใช้เครื่องหมายอัฒภาค (;) คั่น เช่น (ธงชัย  สันติวงษ์, 2533: 45-47; 
นิพนธ์  จิตต์ภักด ีและทิพาพันธ์  สังฆพงษ,์ 2547: 15) 

3.9 กรณีที่เอกสารไม่ปรากฏปีที่พิมพ์ ให้ลงรายการว่า ม.ป.ป. หรือ n.d. ในกรณีภาษาต่างประเทศ 
เช่น (นริศรา  ฐีตะธรรมานนท์ และคณะ, ม.ป.ป.: 12) 

3.10 กรณีอ้างเอกสารต่อจากเอกสารอ่ืน 
1) หากให้ความส าคัญกับเอกสารต้นฉบับเดิมมากกว่า ให้ลงรายการของเอกสารต้นฉบับ 

ตามด้วยค าว่า “อ้างถึงใน” หรือ “quoted in” หรือ “cited by” ในกรณีเอกสารภาษาอังกฤษ แล้วจึงอ้าง
รายการเอกสารรอง เช่น (ม.ล.จ้อย  นันทิวัชรินทร์, 2514: 110 อ้างถึงใน วัลลภ  สวัสดิวัลลภ, 2534: 171), 
(Felix, 1993: 17 quoted in Rampel, 1994: 94) 

2) หากให้ความส าคัญกับเอกสารรองมากกว่า ให้ลงรายการเอกสารรองตามด้วยค าว่า “อ้าง
จาก” หรือ “quoting” หรือ “citing” ในกรณีภาษาต่างประเทศ แล้วจึงอ้างรายการเอกสารต้นฉบับเดิม เช่น 
(วัลลภ  สวัสดิวัลลภ, 2534: 171 อ้างจาก ม.ล.จ้อย  นันทิวัชรินทร์, 2514: 110), (Rampel, 1994: 94 citing 
Felix, 1993: 17) 

3.11 กรณีเอกสารอ้างอิงไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง แต่ปรากฏชื่อบรรณาธิการ (ed.) ผู้รวบรวม (comp.) 
หรือ ผู้แปล (trans.) ให้ลงชื่อบรรณาธิการ ผู้รวบรวม หรือผู้แปล เช่น (สัมพัฒน์  มนัสไพบูลย์, บรรณาธิการ, 
2541: 25), (Normans, ed., 1999: 68-72) 
 
กำรลงรำยกำรเอกสำรอ้ำงอิงท้ำยบทควำม (Reference) 

ใช้การลงรายการอ้างอิงแบบสมาคมจิตวิทยาอเมริกา  (American Psychological Association, 
APA) ระบุเฉพาะรายการที่ถูกอ้างอิงในเนื้อหาของบทความเท่านั้น  โดยให้เรียงเอกสารภาษาไทยไว้ก่อน
ภาษาอังกฤษ และให้เรียงเอกสารปฐมภูมิไว้ก่อนเอกสารทุติยภูมิ แสดงการลงรายการเพื่อเป็นตัวอย่างดังนี้ 

1. หนังสือทั่วไป  ให้ลงรายการเรียงตามล าดับ ผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อหนังสือ.//ชื่อชุดหนังสือและ
ล าดับที่ (ถ้ามี).//เล่มที่ใช้อ้าง (ถ้ามี).//(ครั้งที่พิมพ์).//สถานที่พิมพ์:/ส านักพิมพ์. เช่น 
เทพนารินทร์  ประพันธ์พัฒน์.  (2548).  วิศวกรรมเครื่องมือ (Tool engineering).  กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. 
Longman, S. V.  (2004).  Page and stage: An approach to scrip analysis.  Boston, MA: Pearson. 

2. หนังสือรวมเรื่อง ให้ลงรายการเรียงตามล าดับ ผู้เขียนบทความ.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อบทความ./ใน/ 
ชื่อบรรณาธิการ, ต าแหน่ง (ถ้ามี)//ชื่อหนังสือรวมเรื่อง//(หมายเลขหน้าบทความ).//ชื่อจังหวัดที่พิมพ์:/ชื่อ
ส านักพิมพ์. เช่น  
สุปราณี  แจ้งบ ารุง.  (2546).  ปริมาณสารอาหารอ้างอิงที่ควรได้รับประจ าวัน. ใน สุปราณ ีแจ้งบ ารุง และคณะ, 

บรรณาธิการ.  ปริมำณสำรอำหำรอ้ำงอิงที่ควรได้รับประจ ำส ำหรับคนไทย พ.ศ. 2546 (พิมพ์ครั้งที่ 3 
หน้า 21-26).  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (รสพ). 



 

3.  หนังสือแปล ให้ลงรายการเรียงตามล าดับ ชื่อผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อหนังสือแปล.//แปลจาก/
ชื่อหนังสือต้นฉบับ//(พิมพ์ครั้งที่).//โดย/ชื่อผู้แปล.//สถานที่พิมพ์:/ส านักพิมพ์. เช่น 
พาร์กินสัน, ซี บอร์ทโคท และรัสตอมจิ, เอ็ม เค.  (2536).  กำรบริหำรยุคใหม่. แปลจาก Rarlities in 

management.  โดย เริงศักดิ ์ ปานเจริญ.  กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น. 
4. วิทยำนิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ ให้ลงรายการเรียงตามล าดับ ผู้เขียนวิทยานิพนธ์.//(ปีที่วิจัยส าเร็จ).//

ชื่อวิทยำนิพนธ์.//วิทยานิพนธ์(ชื่อปริญญา)/ชื่อสาขาวิชา/สังกัดของสาขาวิชา/มหาวิทยาลัย. เช่น 
อรวรรณ  เอกมหาชัย.  (2561).  กำรบริหำรตำมหลักธรรมำภิบำลที่ส่งผลต่อกำรด ำเนนิงำนกำรประกัน

คุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนประถมศึกษำของรัฐ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสมุทรสำคร.  วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 
5. รำยงำนกำรวิจัย ให้ลงรายการเรียงตามล าดับ ชื่อผู้วิจัย.//(ปีที่พิมพ์).//รายงานการวิจัยเรื่อง/...//

สถานที่พิมพ์:/ผู้จัดพิมพ์. เช่น 
ชวนพิศ  สุทัศนเสนีย์.  (2534).  รำยงำนกำรวิจัยเรื่อง กำรใช้และไม่ใช้บริกำรกฤตภำคของนักศึกษำ 

มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง.  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 
6. วำรสำร ให้ลงรายการเรียงตามล าดับ ชื่อผู้เขียนบทความ.//(ปีที่พิมพ์,/เดือน).//ชื่อบทความ./ 

ชื่อวำรสำร,//ปีที/่(ฉบับที)่,เลขหน้าบทความ. เช่น 
ประหยัด  หงษ์ทองค า.  (2544, เมษายน).  อ านาจหน้าที่ของรัฐสภาตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540. 

รัฐสภำสำร, 49 (4), 1-16. 
7. หนังสือพิมพ์และกฤตภำค ให้ลงรายการเรียงตามล าดับ ชื่อผู้เขียนบทความ.//(ปีที่พิมพ์,/เดือน/

วันที่).//ชื่อบทความ./ชื่อหนังสือพิมพ์,/เลขหน้าบทความ. เช่น 
ทีมข่าวเศรษฐกิจ.  (2545, กันยายน 18).  ผลพวงแห่งการพัฒนา 4 ทศวรรษ บทเรียนแผน 9 – ก้าวอย่าง

ยั่งยืน. มติชน, 7. 
8. อินเทอร์เน็ต/เว็บไซต์ ให้ลงรายการเรียงตามล าดับ ชื่อผู้จัดท าเว็บไซต์.//(ปีทีเ่ผยแพร่).//ชื่อเรื่อง./

ค้นเมือ่/วัน/เดือน/ปี/จาก/URL แหล่งที่อยู่ท่ีเข้าถึงได้  เช่น 
มหาวิทยาลัยนเรศวร.  (2548).  ฐำนข้อมูลทรัพยำกรห้องสมุด. ค้นเมือ่ 25 ตุลาคม 2557, จาก 

http://library.nu.ac.th 
International Organization for Standardization.  (2006).  Big benefits. Retrieved 4 December 

2014, from http://www.iso.org/iso/en 
 
 
 
 



 

กำรจัดท ำบทวิจำรณ์หนังสือและบทควำมปริทัศน์ 
 
การพิมพ์ต้นฉบับวิจารณ์หนังสือและบทความปริทัศน์ ให้พิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Word   

มีความยาวรวมทุกรายการ ไม่เกิน 20 หน้า ขนาดกระดาษ A4 ห่างจากขอบทุกด้าน 1 นิ้ว ใช้แบบอักษร  
TH Sarabun New ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ระยะห่างระหว่างบรรทัด 1 เคาะ (Single Space)  
ชื่อเรื่องใช้ขนาดตัวอักษร 20 จุด/หนา จัดไว้กลางหน้ากระดาษ ชื่อผู้เขียนใช้นาดตัวอักษร 18 จุด/หนา จัดไว้
กลางหน้ากระดาษ หัวข้อหลักใช้ขนาดตัวอักษร 18 จุด/หนา จัดชิดขอบกระดาษด้านซ้าย เนื้อหาใช้ขนาด
ตัวอักษร 16 จุด จัดข้อความกระจายแบบไทย 

 
บทวิจำรณ์หนังสือ 

 การเขียนบทวิจารณ์หนังสือ ให้ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน บทน า บทวิจารณ์ บทสรุป และ
เอกสารอ้างอิง โดยเรียงล าดับดังนี้ 

1. ชื่อเรื่อง ต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และสื่อความหมายได้ชัดเจน โดยอาจตั้งตามชื่อ
หนังสือที่วิจารณ์ ตั้งชื่อตามตามจุดมุ่งหมายของเรื่อง หรือตั้งชื่อด้วยการให้ประเด็นชวนคิด 

2. ชื่อผู้เขียน ต้องมีท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
3. บทน า เป็นการเขียนน าเกี่ยวกับเรื่องที่จะวิจารณ์ เช่น ชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง  ความเป็นมาของ

หนังสือ และอธิบายเหตุจูงใจที่ท าให้วิจารณ์หนังสือนั้น 
4. บทวิจารณ์ เป็นส่วนแสดงความคิดเห็นและรายละเอียดในการวิจารณ์ โดยเสนอแนะจุดเด่นและ

จุดบกพร่องของเรื่องอย่างมีหลักเกณฑ์และเหตุผล หากต้องการเล่าเรื่องย่อ ควรเขียนเล่าอย่างสั้น ๆ เพราะ
การวิจารณ์ไม่ใช่การสรุปเรื่อง แต่เป็นการแสดงความคิดเห็นของผู้วิจารณ์ต่อหนังสือเรื่องนั้น ผู้เขียนต้องการสื่อ
ความหมายอะไรมายังผู้อ่านหนังสือ และสื่อสารชัดเจนหรือไม่ อย่างไร ถ้าประเด็นในการวิจารณ์มีหลาย
ประเด็นควรน าเสนอตามล าดับ เพ่ือให้ผู้อ่านบทวิจารณ์เข้าใจง่ายไม่สับสน ในกรณีที่มีจุดเด่นและจุดด้อยควร
เขียนถึงจุดเด่นก่อนแล้วจึงกล่าวถึงจุดด้อย เพ่ือให้เกียรติและแสดงให้เห็นว่าการวิจารณ์ คือการสร้างสรรค์
ไม่ใช่การท าลาย  

5. บทสรุป เป็นการเขียนสรุปความคิดท้ังหมดที่วิจารณ์และให้แง่คิด หรือข้อสังเกตที่เป็นประโยชน์ต่อ
ผู้อ่าน นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้อ่านได้ทบทวนประเด็นส าคัญของเรื่องและความคิดส าคัญของผู้วิจารณ์ 

6. เอกสารอ้างอิง ใช้การลงรายการอ้างอิงแบบสมาคมจิตวิทยาอเมริกา (American Psychological 
Association, APA) ระบุเฉพาะรายการที่ถูกอ้างอิงในเนื้อหาของบทความเท่านั้น โดยให้เรียงตามล าดับอักษร 
และเอกสารภาษาไทยไว้ก่อนภาษาอังกฤษ 

 
 
 



 

บทควำมปริทัศน์ 
องค์ประกอบและรูปแบบการพิมพ์บทความปริทัศน์ ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน บทน า  

บทปริทัศน์ บทสรุป และเอกสารอ้างอิง 
1. ชื่อเรื่อง ต้องมีท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และสื่อความหมายได้ชัดเจน  
2. ชื่อผู้เขียน ต้องมีท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
3. บทน า กล่าวถึงความน่าสนใจของเรื่องท่ีน าเสนอ และเป็นการเขียนน าไปสู่เนื้อหาแต่ละประเด็น  
4. บทปริทัศน์ เป็นการเขียนวิพากษ์งานวิชาการ ที่มีการศึกษาค้นคว้าอย่างละเอียด วิเคราะห์และ

สังเคราะห์องค์ความรู้ ทั้งทางกว้างและทางลึกอย่างทันสมัย โดยชี้ให้เห็นแนวโน้มที่ควรศึกษาและพัฒนาต่อไป 
5. บทสรุป เป็นการเขียนสรุปเรื่องที่น าเสนอ พร้อมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว 
6. เอกสารอ้างอิง ใช้การลงรายการอ้างอิงแบบสมาคมจิตวิทยาอเมริกา (American Psychological 

Association, APA) ระบุเฉพาะรายการที่ถูกอ้างอิงในเนื้อหาของบทความเท่านั้น โดยให้เรียงตามล าดับอักษร 
และเอกสารภาษาไทยไว้ก่อนภาษาอังกฤษ 

 



ขั้นตอนการพิจารณาตีพิมพ์บทความในวารสารสังคมศาสตร์วิจัย 
 
 

 
 



จริยธรรมในการตีพมิพ์วารสารสังคมศาสตร์วจิัย 
 

บทบาทหน้าที่ของบรรณาธิการ 
1.  บรรณาธิการมีหน้าที่พิจารณาบทความทุกเรื่องที่ขอรับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารสังคมศาสตร์วิจัย 

โดยพิจารณาเนื้อหาและควบคุมคุณภาพบทความในกระบวนการประเมินก่อนการตีพิมพ์ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายและขอบเขตของวารสารนี้  

2.  บรรณาธิการมีหน้าที่ตรวจสอบการคัดลอกผลงานในบทความ หากตรวจสอบพบการคัดลอก
ผลงานของผู้อ่ืนหรือมีความซ้้าซ้อนของผลงานเกินเกณฑ์มาตรฐานที่วารสารก้าหนด บรรณาธิการต้องหยุด
กระบวนการประเมิน และติดต่อผู้ เขียนบทความเพ่ือขอค้าชี้แจง ประกอบการพิจารณา “ตอบรับ” หรือ 
“ปฏิเสธ” การตีพิมพ์บทความนั้น 

3.  บรรณาธิการต้องใช้เหตุผลทางวิชาการในการพิจารณาบทความทุกครั้งโดยปราศจากอคติ  
4.  บรรณาธิการต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้เขียนบทความ ไม่น้าบทความหรือวารสารไปใช้ประโยชน์

ในเชิงธุรกจิหรือน้าบทความไปเป็นผลงานทางวิชาการของตนเอง 
5.  บรรณาธิการต้องไม่เปลี่ยนแปลงผลประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ รวมถึงไม่แทรกแซงข้อมูลระหว่าง

ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เขียนบทความ 
6.  บรรณาธิการต้องปฏิบัติตามกระบวนการและขั้นตอนของวารสาร รักษามาตรฐานของวารสาร 

และพัฒนาวารสารให้มีคุณภาพและทันสมัยเสมอ 
 

บทบาทหน้าของผู้เขียนบทความ 
1.  บทความที่ขอตีพิมพ์ในวารสารสังคมศาสตร์วิจัยต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยตีพิมพ์หรือเผยแพร่ที่ใดมาก่อน 

ไม่อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาตีพิมพ์ที่อ่ืน และไม่ส่งบทความไปขอตีพิมพ์เผยแพร่ที่อ่ืนในระหว่างรับการพิจารณา
ตีพิมพ์ในวารสารสังคมศาสตร์วิจัย รวมถึงเมื่อได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์บทความในวารสารสังคมศาสตร์วิจัยแล้ว 
ผู้เขียนบทความต้องไม่น้าผลงานไปเผยแพร่หรือตีพิมพ์ทีอ่ื่นโดยเด็ดขาด 

2.  ผู้เขียนบทความต้องไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่น และต้องมีการอ้างอิงทุกครั้งเมื่อน้าผลงานของผู้อ่ืน 
รวมถึงรูปภาพและตารางมาน้าเสนอหรืออ้างอิงในเนื้อหาบทความของตนเอง เพ่ือไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
ของผู้อ่ืน ทั้งนี้หากมีการฟ้องร้องใด ๆ เกิดขึ้น ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนเท่านั้น ทางวารสารจะไม่
รับผิดชอบแต่อย่างใด 

3.  ผู้เขียนบทความควรตรวจสอบผลงานของตนเองให้มีการด้าเนินการตามหลักจริยธรรม และปฏิบัติ
ตามกฎหมายและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  

4.  ชื่อผู้เขียนบทความที่ปรากฏในบทความต้องเป็นผู้ที่มีส่วนในผลงานวิชาการนัน้ ๆ จริง  
 

  



บทบาทหน้าที่ของผู้ทรงคณุวุฒิประเมินบทความ 
1.  ผู้ทรงคุณวุฒิต้องพิจารณาบทความ โดยค้านึงถึงคุณภาพของบทความเป็นส้าคัญ ภายใต้หลักการ

และเหตุผลทางวิชาการ ปราศจากอคติ และไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้เขียนบทความ  
2.  ผู้ทรงคุณวุฒิต้องไม่แสวงหาประโยชน์จากผลงานทางวิชาการที่ตนเองได้ท้าการประเมิน 
3.  หากผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบพบว่าบทความที่รับประเมินมีการคัดลอกผลงานอ่ืน ผู้ทรงคุณวุฒิต้อง

แจ้งให้บรรณาธิการทราบทันที  
4.  ผู้ทรงคุณวุฒิควรประเมินบทความตามกรอบระยะเวลาที่ก้าหนด  
5.  ผู้ทรงคุณวุฒิต้องไม่เปิดเผยข้อมูลของบทความให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับรู้ 
 

 



หนังสือน ำส่งบทควำมวจัิย 
 
                  วนัท่ี ......... เดือน ......................... พ.ศ. ............  
 

เรียน บรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร์วจิยั 
เร่ือง น าส่งบทความวิจยั 
ส่ิงทีส่่งมำด้วย   ไฟลบ์ทความ  (พิมพด์ว้ยโปรแกรม Microsoft word) 
      
 ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว (ช่ือ และ นามสกลุ) ……………………………………...……………….…………… 
 I, Mr./Mrs./Miss Name & Surname ………………………………………………………………..…................... 

(ชาวไทยระบุทั้งช่ือภาษาไทยและภาษาองักฤษ  ชาวต่างชาติระบุเฉพาะช่ือภาษาองักฤษ) 
ท่ีอยูเ่พ่ือการติดต่อโดยละเอียด บา้นเลขท่ี...................ถนน...................................................  แขวง/ต าบล...............................       
เขต/อ าเภอ .......................จงัหวดั ..................รหสัไปรษณีย ์...............  โทรศพัท.์..................... โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี.................
โทรสาร .....................  Email: ………............................ 

ขอส่งบทความ ซ่ึง  ไม่เป็น หรือ  เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตร.................................................... 
สาขา......................................... มหาวทิยาลยั/สถาบนัการศึกษา ......................................................... ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
1. ช่ือบทความภาษาไทย ........................................................................................................................................................... 
2. ช่ือบทความภาษาองักฤษ ...................................................................................................................................................... 
3. เจา้ของผลงาน (ระบุค าน าหนา้ช่ือ นาย  นาง  นางสาว พระมหา เป็นตน้ ซ่ึงไม่ใช่ต าแหน่งงาน/ต าแหน่งทางวชิาการ) 
    คนท่ี 1 ช่ือ (ภาษาไทย)...........................................................(ภาษาองักฤษ)......................................................................... 
         ต าแหน่งงาน/ต าแหน่งทางวชิาการ ..................................................................................................................................       
        สถานท่ีท างาน/สถาบนัการศึกษา ...................................................................................................................................... 
    คนท่ี 2 ช่ือ (ภาษาไทย)...........................................................(ภาษาองักฤษ)......................................................................... 
        ต าแหน่งงาน/ต าแหน่งทางวชิาการ ...................................................................................................................................     
       สถานท่ีท างาน/สถาบนัการศึกษา ....................................................................................................................................... 
    คนท่ี 3 ช่ือ (ภาษาไทย)...........................................................(ภาษาองักฤษ)......................................................................... 
        ต  าแหน่งงาน/ต าแหน่งทางวชิาการ ...................................................................................................................................    
        สถานท่ีท างาน/สถาบนัการศึกษา ...................................................................................................................................... 
     

 ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ บทความน้ีเป็นผลงานของขา้พเจา้จริง ไม่มีการละเมิดลิขสิทธ์ิของผูอ่ื้น ไม่คดัลอกผลงาน 
ของผูอ่ื้นโดยไม่อา้งอิงแหล่งท่ีมา นอกจากน้ี ผลงานดงักล่าวยงัไม่เคยเผยแพร่ในท่ีใด ไม่ไดอ้ยูใ่นขั้นตอนการพิจารณาเพื่อ
เผยแพร่ในท่ีอ่ืน และจะไม่ส่งเพ่ือเผยแพร่ในท่ีใดภายใน 90 วนั และขอ้ความขา้งตน้เป็นความจริงทุกประการ 
  

จึงขอส่งบทความมาเพ่ือพิจารณา 
 

           ขอแสดงความนบัถือ                                                              
                                                                          

 ลงช่ือ............................................. (ผูส่้งบทความ)                    



 

 

 

 

 

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพทางวิชาการของบทความ 
วารสารสังคมศาสตร์วิจัย ที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2563) 

 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติรัตน์  แสงเลิศอุทัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์  สังข์รักษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

3. รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญพิศุทธิ์  ใจสนิท มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

4. รองศาสตราจารย์ ดร.มารุต  พัฒผล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

5. รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลพร  วรจิตตานนท์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง 

6. รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร  สุวรรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา  ผ่องพิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัณฑ์ธิมา  นิลทองค า มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติคม  คาวีรัตน์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ  ชนะสิทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร  บุญใช้ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
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13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา  ทองนิล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชชา  บัวแย้ม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัสสนิี  บุญมีศรีสง่า  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจศรา  ประเสริฐสิน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

  
บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารต้องผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนอย่างน้อย 2 คน ใน 3 คน  

เนื้อหาในบทความเป็นทัศนะของผู้เขียน ซึ่งผู้ประเมิน ที่ปรึกษา บรรณาธิการ กองบรรณาธิการ และ
คณะกรรมการบริหารวารสาร ไม่ต้องร่วมรับผิดชอบ 
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