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Publication Ethics 

 บทความทุกเรือ่งที่ได้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านการกลั่นกรองบทความก่อนลงตีพิมพ์  
(Peer reviews) จากผู้ทรงคณุวุฒิ 2-3 ท่านต่อบทความ โดยผู้พิจารณาไม่ทราบ 
ชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา (Double-blind peer review) 

 ข้อความและเนื้อหาในบทความเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความแต่เพียงฝ่ายเดียว 
 การคัดลอกอ้างอิงต้องด าเนินการตามการปฏิบัติในวงวิชาการ และสอดคล้องกับกฎหมาย 



วารสารการวัดผลการศึกษา      ปีที่ 39 ฉบับที่ 105 มกราคม-มิถุนายน 2565  

หน้า ข  

 
จริยธรรมการตีพิมพ์บทความลงในวารสาร 

 
จากการที่วารสารเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารผลงานวิจัย ตลอดจนข้อค้นพบใหม่  ๆ ระหว่างนักวิจัย และ

สังคมภายนอก ดังนั้น เพื่อให้การสื่อสารทางวิชาการเป็นไปอย่างมีคุณภาพ ถูกต้อง โปร่งใส  สอดคล้องกับมาตรฐาน  
การตีพิมพ์นานาชาติ และจริยธรรมในการตีพิมพ์บทความตามข้อก าหนดของ Committee on Publication Ethics 
(COPE) วารสารการวัดผลการศึกษา ส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงได้
ก าหนดจริยธรรมของการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน ดังนี้ 
 

บทบาทและหน้าที่ของผู้นิพนธ ์(Duties of Authors) 
1. ผู้นิพนธ์ต้องรับรองว่าผลงานที่ส่งมานั้น เป็นผลงานใหม่ที่ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน และไม่มีการส่ง

บทความเพื่อการตีพิมพ์ไปที่วารสารฉบับอื่น ๆ ในเวลาเดียวกันกับที่ส่งวารสารฉบับนี ้
2. ผู้นิพนธ์ต้องอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลทุกครั้ง เมื่อผู้นิพนธ์น าผลงานเหล่านั้นมาใช้ในผลงานของตน ไม่มี

การท าผิดจริยธรรมการวิจัย ในทุกประเด็น เช่น การคัดลอกข้อมูลโดยไม่มีอ้างอิง หรืออ้างอิงไม่ถูกต้อง (Plagiarism) 
รวมทั้งจัดท ารายการอ้างอิงท้ายบทความให้มีความสอดคล้องถูกต้องตรงกันกับในเนื้อหา 

3. ผู้นิพนธ์ต้องรับรองว่าผลงานมีความถูกต้อง รายงานข้อมูลและผลที่เกิดขึ้นจริง ไม่บิดเบือนข้อมูล หรือ  
ให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ และรับผิดชอบต่อความคิดเห็นหรือข้อสรุปในบทความที่น ามาตีพิมพ์ โดยเนื้อหาและข้อมูลในบทความ 
ต้องไม่มีการแสดงความส่อเสียด ให้ร้าย หรือท าให้บุคคล กลุ่มบุคคล หน่วยงานใด ๆ ได้รับความเสียหายเดือดร้อน 

4. ผู้นิพนธ์ต้องเขียนบทความให้ถูกต้องตามรูปแบบที่ก าหนดไว้ใน “ค าแนะน าส าหรับผู้เขียนบทความ” โดยได้
ตรวจสอบค าผิด การเว้นวรรค การขึ้นย่อหน้า หัวข้อ รวมถึงการใช้ภาษาต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องทั้งหมด และมีรูปแบบ 
การตีพิมพ์ทั้งบทความ เป็นไปตามข้อก าหนดของวารสารนี้ ส าหรับการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาไทยในบทความ ได้มีการ
ตรวจสอบความถูกต้องทางหลักไวยากรณ์อย่างดีแล้ว 

5. ผู้นิพนธแ์ละผู้นิพนธร์่วมที่มีชื่อปรากฏในบทความ จะต้องเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการด าเนินการเขียนบทความจรงิ 
และรับรู้ถึงการจัดส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้ มิได้จ้างวานให้ผู้หนึ่งผู้ ใดที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในผลงาน 
เป็นผู้เขียนให้ 

6. ผู้นิพนธ์ต้องระบุแหล่งทุนที่สนับสนุนในการท าวิจัยนี้  หรือต้องระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น  
อย่างชัดเจน (ถ้ามี) ส าหรับการกล่าวขอบคุณผู้มีส่วนช่วยเหลือในกิตติกรรมประกาศนั้น สามารถท าได้  โดยผู้เขียน
บทความควรขออนุญาตจากผู้ที่ผู้เขียนประสงค์จะขอบคุณให้รับทราบก่อน 
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บทบาทและหน้าที่ของบรรณาธิการวารสาร (Duties of Editors) 
1. บรรณาธิการวารสารมีหน้าที่พิจารณาคุณภาพของบทความ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่ตนรับผิดชอบ 

โดยให้มีระเบียบวิธีวิจัยที่ถูกต้อง ผลงานน่าเชื่อถือ มีความใหม่ ชัดเจน สอดคล้องของเนื้อหากับนโยบายของวารสาร   
เป็นส าคัญ และต้องรักษามาตรฐาน รวมถึงพัฒนาวารสารให้มีคุณภาพมีความทันสมัยอยู่เสมอ 

2. บรรณาธิการต้องมีการตรวจสอบบทความในด้านการคัดลอกผลงานผู้อื่น (Plagiarism) อย่างจริงจัง เพื่อให้
แน่ใจว่าบทความที่ลงตีพิมพ์ในวารสารไม่มีการคัดลอกผลงานของผู้อื่น  หากตรวจพบการคัดลอกผลงานของผู้อื่น 
ในกระบวนการประเมินบทความ บรรณาธิการต้องหยุดกระบวนการประเมิน และติดต่อผู้นิพนธ์หลักทันที เพื่ อขอ 
ค าชี้แจง เพื่อประกอบการ “ตอบรับ” หรือ “ปฏิเสธ” การตีพิมพ์บทความ 

3. หากบรรณาธิการตรวจพบว่า บทความมีการลอกเลียนบทความอื่นโดยมิชอบ หรือมีการปลอมแปลงข้อมูล  
ซึ่งสมควรถูกถอดถอน แต่ผู้เขียนปฏิเสธที่จะถอนบทความ บรรณาธิการสามารถด าเนินการถอนบทความได้โดยไม่ต้อง
ได้รับความยินยอมจากผู้เขียน ซึ่งถือเป็นสิทธิและความรับผิดชอบต่อบทความของบรรณาธิการ 

4. บรรณาธิการต้องไม่ปฏิเสธการตีพิมพ์บทความ เหตุจากความสงสัยหรือความไม่แน่ใจ และต้องให้โอกาสแก่
ผู้นิพนธ์ หาหลักฐานมาพิสูจน์ข้อสงสัยนั้น ๆ เสียก่อน โดยต้องปฏิบัติต่อผู้นิพนธ์ด้วยความเป็นธรรม ปราศจากอคติหรือ
ความล าเอียง ไม่ท าให้ผู้นิพนธ์ต้องได้รับความอับอายจากการปฏิสัมพันธ์กับผู้นิพนธ์ทั้งทางวาจาหรือทางลายลักษณ์อักษร 

5. บรรณาธิการต้องไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้นิพนธ์ และผู้ประเมินบทความแก่บุคคลอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องในช่วง
ระยะเวลาของการประเมินบทความ 

6. บรรณาธิการต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้นิพนธ์ ผู้ประเมิน และทีมบริหาร 
 
บทบาทและหน้าที่ของผู้ประเมินบทความ (Duties of Reviewers) 

1. ผู้ประเมินบทความควรประเมินบทความในสาขาวิชาที่ตนมีความเชี่ยวชาญ โดยพิจารณาความส าคัญ 
ของเนื้อหาในบทความที่จะมีต่อสาขาวิชานั้น ๆ คุณภาพของการวิเคราะห์ และความเข้มข้นของผลงาน ไม่ควรใช้ 
ความคิดเห็นส่วนตัวที่ไม่มีข้อมูลรองรับมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสินบทความ 

2. ผู้ประเมินบทความต้องมีวินัยและตรงต่อเวลาในระยะเวลาของการประเมินบทความ โ ดยต้องให้
ข้อเสนอแนะหรือค าแนะน าตามหลักวิชาการเท่านั้น และห้ามใช้ภาษาหรือถ้อยค าที่ท าให้ผู้นิพนธ์อ่านแล้วรู้สึกอับอาย 

3. ผู้ประเมินบทความต้องรักษาความลับและไม่เปิดเผยข้อมูลบางส่วน หรือทุกส่วนของบทความที่ส่งมา  
เพื่อพิจารณาแก่บุคคลอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องในช่วงระยะเวลาของการประเมินบทความ และจนกว่าบทความนั้นจะได้รับ
การตีพิมพ์ลงในวารสาร (Confidentiality) 

4. ผู้ประเมินบทความต้องระบุผลงานวิจัยที่ส าคัญ ๆ และสอดคล้องกับบทความที่ก าลังประเมิน แต่ผู้นิพนธ์
ไม่ได้อ้างถึงเข้าไปในการประเมินบทความด้วย เพื่อให้บทความเกิดคุณค่าในเชิงวิชาการเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ หากมีส่วนใด
ของบทความที่มีความเหมือน หรือซ้ าซ้อนกับผลงานชิ้นอื่น ๆ ผู้ประเมินบทความต้องแจ้งให้บรรณาธิการทราบด้วย  

5. ผู้ประเมินบทความต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้นิพนธ์ บรรณาธิการ และทีมบริหาร  
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กองบรรณาธิการและฝ่ายจัดการ 
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บทบรรณาธิการ 
 

วารสารการวัดผลการศึกษา (Journal of Educational Measurement) ฉบับนี้ จัดท าโดยส านักทดสอบ  
ทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รวบรวมบทความวิชาการและบทความวิจัยจาก ครู 
อาจารย์ นิสิตนักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในฉบับนี้มีบทความที่เกี่ยวข้องกับ  
แนวทางการวัดประเมินและการพัฒนาเครื่องมือวัดทางจิตวิทยา รวมถึงประเด็นการวิจัยเชิงประเมินโครงการของโรงเรียน 
โดยใช้แนวคิดต่าง ๆ เข้ามาให้เกิดประโยชน์ 

 
ส าหรับฉบับที่แล้ว วารสารได้เน้นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนามาตรวัด โปรแกรมการให้ค าปรึกษา กิจกรรม

แนะแนว การประเมินความต้องการจ าเป็น การประเมินผลโครงการ การใช้แฟ้มสะสมงาน การศึกษาวิเคราะห์
เปรียบเทียบ รวมถึงเรื่องของปัจจัยที่ส่งผล การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การพัฒนาผู้เรียนทั้งในระดับโรงเรียนและ
ระดับมหาวิทยาลัย 

 
หัวเรื่องบทความในวารสารฉบับนี้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเครื่องมือวัด การทดสอบแบบปรับเหมาะ การใช้เกมที่

ส่งผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา การปรึกษาเชิงจิตวิทยา การปรึกษา
ครอบครัว การท างานจิตอาสาส าหรับสมาชิกผู้สูงอายุ การสังเคราะห์งานวิจัย รูปแบบการสอนออนไลน์ รูปแบบการ
บริหารโรงเรียน ตัวแปรทางจิตวิทยาต่างๆ เช่น ความใฝ่เรียนรู้ ความยึดมั่นผูกพันต่อการเรียน ความพอใจในชีวิต การ
รับรู้ความสามารถของตนเอง แรงจูงใจ และภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์  สุขภาวะเชิงอัตวิสัยและความเหนื่อยหน่าย 
ความเครียดและการจัดการความเครียด รวมถึงการประเมินความต้องการจ าเป็นอีกด้วย 

 
เพราะทางทีมบรรณาธิการวารสารได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ที่ได้มีส่วนร่วม ในการสนับสนุนให้มีการตีพิมพ์

เผยแพร่บทความที่จะสามารถน าแนวคิดต่าง ๆ ทางจิตวิทยาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปได้ ในการนี้ จึงขอ 
เรียนเชิญผู้ที่สนใจทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็น ครู อาจารย์ นิสิตนักศึกษา และผู้ที่สนใจ ได้มีส่วนร่วมส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ และ 
การเผยแพร่บทความต่อไปด้วย 

 
 

บรรณาธิการ 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1. เพื่อวิเคราะห์ลักษณะของมโนทัศน์คลาดเคลื่อนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง โลก

และการเปลี่ยนแปลง ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 2. เพื่อพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพแบบสอบวินิจฉัยมโนทัศน์
คลาดเคลื่อนแบบเลือกตอบสามระดับวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนต้น และ 3. เพื่อตรวจสอบความเป็นคู่ขนานของแบบสอบวินิจฉัยมโนทัศน์คลาดเคลื่อนแบบเลือกตอบสามระดับ  
วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ตามแบบสอบคู่ขนานที่พัฒนาขึ้น  
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจ านวน 600 คน เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบคู่ขนานวินิจฉัย 
มโนทัศน์ที่คลาดเลื่อนแบบเลือกตอบสามระดับจ านวน 2 ฉบับ โดยได้ผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา มีการหา
ความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและวัตถุประสงค์ ค่าความยาก ค่าอ านาจจ าแนก ค่าความเที่ยงแบบสอดคล้อ งภายใน 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงบรรยาย แจกแจงความถี่และหาค่า  ร้อยละ หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค  
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์วีของคราเมอร์ ค่าสถิติแคปปา และค่า RMSD ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 

1. ผลการส ารวจมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน พบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีมโนทัศน์คลาดเคลื่อนในเรื่องพลังงาน
ทดแทนมากที่สุด  

2. ผลการพัฒนาลักษณะแบบสอบคู่ขนานวินิจฉัยมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนแบบเลือกตอบสามระดับ มีจ านวน  
2 ฉบับ ฉบับละ 20 ข้อ ในแต่ละข้อประกอบด้วยข้อสอบ 3 ระดับ ได้แก่ ระดับที่ 1 ระดับเนื้อหา (Answer tier หรือ  
A tier) ระดับที่ 2 ระดับเหตุผล (Reason tier หรือ R tier) และระดับที่ 3 ระดับความมั่นใจ (Confidence tier หรือ  
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C tier) โดยสร้างผังข้อสอบและสร้างตารางวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของข้อสอบ จากนั้นได้พัฒนามาเป็นแบบสอบคู่ขนาน 
และมีการตรวจสอบค่าความยาก อ านาจจ าแนก ความตรง ความเที่ยง ซึ่งอยู่ในเกณฑ์เหมาะสม 

3. ความสอดคล้องระหว่างผลการวินิจฉัยจากแบบสอบคู่ขนานพบว่า มีความสอดคล้องกันในระดับปานกลาง 
(Kappa = 0.60) ผลการตรวจสอบความเป็นคู่ขนานโดยใช้ทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิม (CTT) พบว่า ค่าความยาก 
อ านาจจ าแนก และความเที่ยงของแบบสอบเป็นคู่ขนานกัน ส่วนการทดสอบโดยใช้ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ ( IRT) 
พบว่า แบบสอบระดับที่ 1 (A tier) มีข้อที่เป็นคู่ขนานกันจ านวน 18 ข้อ ยกเว้นข้อที่ 2 และข้อที่ 14 แบบสอบระดับที่ 2 
(R tier) มีข้อที่เป็นคู่ขนานกัน 14 ข้อ ยกเว้นข้อที่ 1, 4, 7, 8, 11 และ 17  

 
ค าส าคัญ : มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน แบบสอบวินิจฉัยแบบเลือกตอบสามระดับ ลักษณะเฉพาะของแบบสอบ แบบสอบคู่ขนาน 
 

Abstract 
The objectives of this research were 1) to analyze the characteristics of misconceptions in the 

earthscience and change for lower secondary school students. 2) to develop and validate the quality 
of the three-tier diagnostic test based on misconceptions in the earthscience and change. 3) to validate 
the parallelism of the three-tier diagnostic test based on misconceptions in the earthscience and 
change. The participants were 600 Mathayomsuksa 2 students. The instruments used in this research 
were three-tier parallel diagnostic tests. The research finding consistency index (IOC), difficulty and 
discriminant. The data were analyzed by descriptive statistics, Cronbach’s alpha coefficient, Cramer’s V 
correlation, Cohen’s Kappa and RMSD. The research findings were as follows: 

1. The survey results of misconceptions showed that most common misconception was 
renewable energy. 

2. The result of developing three-tier diagnostic tests based on misconceptions in earthscience 
and change, for the two parallel tests and each containing 20 total items consisted of 3 levels. The first 
level was answer tier (A tier). The second level was reason tier (R tier). The third level was confidence 
tier (C tier) by creating a table of specification for analyzing the characteristics of the items. Then it 
developed into a pattern of parallel testing. The result of validation the difficulty index, discriminant 
index, content validity and reliability coefficient finding were in the appropriate criteria. 

3. The consistency between the diagnosis results from the parallel test were found that there 
was moderate consistency (Kappa = 0.60). The results of the parallel tests using classical test theory, it 
was found the difficulty index, discriminant index and reliability coefficient from two tests were parallel. 
For the item analysis using item response theory, it was found that the items in test, form 1 had 18 
parallel items except item 2 and 14 and the test, form 2 had 14 parallel items except item 1, 4, 7, 8, 
11 and 17. In summary, the items in test form 1 and the items in test form 2 has 17 parallel items 
except item 4, 10 and 13. 
 
Keywords: misconception, three-tier parallel diagnostic test, test specification, parallel test 
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บทน า 
 การเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน คือการศึกษาในศตวรรษที่ 21 จะต้องจัดกระบวนการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active 
Learning) มีจุดเน้นที่ส าคัญคือจะต้องจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนบูรณาการข้อมูลหรือสารสนเทศและหลักการ
ความคิดรวบยอดหรือที่เรียกว่า “มโนทัศน์” ในปัจจุบันจากการศึกษาคะแนนค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Test: O-NET) ซึ่งจัดการทดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ย้อนหลังเป็นเวลา 5 ปี (ระหว่างปีการศึกษา 2557-2561) มาตรฐาน ว6.1 กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงของโลก หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 พบว่าค่าเฉลี่ยมีแนวโน้มต่ าลงและ  
ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มต่ า อีกทั้งเนื้อหาสาระในมาตรฐานนี้เป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุค
ปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากในปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงมากมาย ทั้งในส่วนของการเปลี่ยนแปลงในด้านโครงสร้าง
ต่าง ๆ ของโลก และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่พบมากในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นด้านดิน หิน น้ า เชื้อเพลิงดึกด าบรรพ์ เป็นต้น 
ท าให้เกิดผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นอย่างมาก จึงเป็นสาเหตุที่ท าให้ต้องคิดค้นเทคโนโลยี
สมัยใหม่เข้ามา เช่น การใช้พลังงานทดแทน แต่การใช้พลังงานทดแทนไม่ได้เป็นทางออกที่ดีที่สุด แนวทางที่น่าจะเป็น
ทางออกที่ดีคือการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาขึ้น ดังนั้น  จึงจ าเป็นต้องย้อนกลับไปดูถึงสาเหตุของการเกิดปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน โดยส่วนหนึ่งแล้วปัญหาเหล่านี้น่าจะเกิดจากการขาดความรู้และ
ผลกระทบเกี่ยวกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ไม่รู้วิธีการป้องกันและแก้ปัญหาเหล่านี้ นั่นแสดงว่านักเรียนอาจมีมโนทัศน์  
ที่คลาดเคลื่อนในขณะเรียน ซึ่งมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน หมายถึง ความเชื่อหรือแนวคิดที่ไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ ไม่ชัดเจน 
ท าให้เกิดแนวคิดหรือ มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนแตกต่างกันจากความจริง ไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 
ผลกระทบโดยตรงคือนักเรียนไม่รู้ตัวเองว่ามีมโนทัศน์คลาดเคลื่อนในเรื่องใด อย่างไร ซึ่งก็จะส่งผลกระทบทางอ้อม 
ในอนาคตได้ นั่นคือท าให้เกิดอุปสรรคในการเรียนรู้มโนทัศน์ที่สูงขึ้น ซึ่งถ้ามีกระบวนการในการวินิจฉัยผลการทดสอบ 
นักเรียนก็จะรู้ว่าตนเองเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือบกพร่องในเรื่องใด ประเด็นใด  และสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจ าวัน 
ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งครูผู้สอนก็จะได้ทราบข้อมูลว่าควรปรับวิธีการสอนอย่างไรเพื่อให้ผลการเรียนของนักเรียนดีขึ้น 
(มนัสสิริ อินทร์สวาท, 2559; เลิศบุษยา ไทยเจริญ, 2558; ธนบดี อินทร์หาดกรวด, 2560; เพ็ญนภา กุลวงศ์, 2560 และ 
ศุภิสรา พวงทอง, 2560) 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแบบสอบวินิจฉัยที่ผ่านมานั้น ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับ
ความสอดคล้องของแบบสอบวินิจฉัยแบบต่าง ๆ หรือเปรียบเทียบผลการวินิจฉัยมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนเมื่อใช้ระดับ
ความมั่นใจที่แตกต่างกัน แต่ยังไม่มีการสร้างแบบสอบวินิจฉัยเป็นแบบสอบคู่ขนาน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะสร้าง 
แบบสอบวินิจฉัยมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนสามระดับและสร้างเป็นแบบสอบคู่ขนานอีก 1 ฉบับ เพื่อลดการใช้ข้อสอบซ้ า 
ที่เคยใช้สอบไปแล้วและเพื่อตรวจสอบมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนหลังเรียนและหลังจากใช้กระบวนการเพื่อลดมโนทัศน์  
ที่คลาดเคลื่อน โดยน าหลักวิธีการสร้างแบบสอบคู่ขนานไปสร้างแบบสอบวินิจฉัยให้มีรูปแบบของค าถามและตัวเลือก  
ที่หลากหลาย เพื่อให้ครูหรือผู้ที่เกี่ยวข้องน าแบบสอบนี้ไปใช้ในการวินิจฉัยมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของนักเรียนให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

 

วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อวิเคราะห์ลักษณะของมโนทัศน์คลาดเคลื่อนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ส าหรับ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 
 2. เพื่อพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพแบบสอบวินิจฉัยมโนทัศน์คลาดเคลื่อนแบบเลือกตอบสามระดับวิชา
วิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 
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 3. เพื่อตรวจสอบความเป็นคู่ขนานของแบบสอบวินิจฉัยมโนทัศน์คลาดเคลื่อนแบบเลือกตอบสามระดับวิชา
วิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ตามแบบสอบคู่ขนานที่พัฒนาขึ้น 
 
ขอบเขตการวิจัย 

1. ประชากร 
ประชากรคือผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

จังหวัดกรุงเทพมหานคร รวม 119 โรงเรียน จ านวน 66,438 คน 
2. ตัวอย่าง 
1) ตัวอย่างที่ใช้พัฒนาเครื่องมือ และ 2) ตัวอย่างที่ใช้ส าหรับแบบสอบวินิจฉัยคู่ขนาน โดยใช้วิธีการคั ดเลือก

อย่างเจาะจง 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนวิชาวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความคิด ความเข้าใจ ความรู้ต่าง ๆ ที่ไม่ถูกต้องตาม
หลักการทางวิทยาศาสตร์ในเร่ืองโลกและการเปลี่ยนแปลง 

2. แบบสอบคู่ขนานวินิจฉันมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน หมายถึง แบบสอบวินิจฉัยแบบเลือกตอบสามระดับ  
เป็นแบบสอบที่ใช้ส าหรับการไตร่ตรอง สันนิษฐาน ค้นหา ข้อบกพร่องในการเรียนรู้ของนักเรียน ในเรื่อง โลกและ  
การเปลี่ยนแปลง ซ่ึงสร้างให้เป็นคู่ขนานกัน 2 ฉบับ  
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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วิธีการวิจัย 
 วิธีการวิจัย มีขั้นตอน 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การส ารวจมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน ตัวอย่างคือนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 39 คน โดยได้
คัดเลือกอย่างเจาะจงจากนักเรียนที่เคยเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ในปีการศึกษา 2562 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบเพื่อส ารวจมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน หาคุณภาพของเครื่องมือโดยใช้สถิติเชิงบรรยาย 
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และหาค่าร้อยละ  

ขั้นตอนที่ 2 การวินิจฉัยความเป็นคู่ขนานของแบบสอบ ตัวอย่างคือนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 600 คน 
โดยการเลือกนักเรียนอย่างเจาะจงจากโรงเรียนแห่งหนึ่งจ านวน 2 โรงเรียน ซึ่งทั้ง 2 โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนมัธยม  
ขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งอยู่ในเขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร เครื่องมือ  
ที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบวินิจฉัยมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนแบบเลือกตอบสามระดับจ านวน 2 ฉบับ หาคุณภาพเครื่องมือ
โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม  ค่าความยาก อ านาจจ าแนก  
ความเที่ยง รวมทั้งหาค่าความสัมพันธ์ของแบบสอบทั้ง 2 ฉบับ โดยการหาค่าสถิติแคปปา 

ขั้นตอนที่ 3 การสัมภาษณ์โดยใช้เทคนิคการคิดออกเสียง ตัวอย่างคือนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 16 คน 
โดยใช้วิธีการสุ่มแบบอย่างง่ายจากตัวอย่างที่ใช้ในการท าแบบสอบวินิจฉัย มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน เครื่องมือที่ใช้คือ 
แบบสัมภาษณ์โดยใช้เทคนิคการคิดออกเสียง หาคุณภาพเครื่องมือโดยการตรวจสอบความตรงตามเกณฑ์สัมพันธ์ หาค่า
ไคสแควร์ และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์วีของคราเมอร์  
 

ผลการวิจัย 

 ผลการวิจัย มีดังนี้ 
ตอนที่ 1 ผลการส ารวจมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง  
ผลการส ารวจมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ซึ่งประกอบด้วย  

5 เนื้อหา ได้แก่ 1) ซากดึกด าบรรพ์ 2) พลังงานทดแทน 3) โครงสร้างของโลก 4) ดิน และ 5) น้ า จากการรวบรวมข้อมูล
พบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ทั้งหมด  12 มโนทัศน์ โดยนักเรียน 
ส่วนใหญ่มีมโนทัศน์คลาดเคลื่อนในเรื่อง พลังงานทดแทนมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ซากดึกด าบรรพ์ น้ า โครงสร้าง  
ของโลก และดิน ตามล าดับ ดังตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1 ผลการส ารวจมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลง 

เนื้อหา 
ค่าเฉลี่ยค าตอบ 
ที่ไม่ถูกต้อง (คน) 

ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ยเหตุผล 

ที่ไม่ถูกต้อง (คน) 
ร้อยละ เฉลี่ย 

1. ซากดึกด าบรรพ์ 21.00 53.85 19.25 30.63 42.24 
2. พลังงานทดแทน 35.00 89.74 28.50 49.25 69.50 
3. โครงสร้างของโลก 13.75 35.36 21.00 24.25 29.75 
4. ดิน 12.00 30.77 15.75 19.88 25.32 
5. น้ า 19.83 50.85 17.83 28.75 39.80 
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ตอนที่ 2 ผลการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพลักษณะเฉพาะของแบบสอบคู่ขนาน 
 ส่วนที่ 1 การพัฒนาแบบสอบคู่ขนานวินิจฉัยมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนแบบเลือกตอบสามระดับ 

ผลการพัฒนาลักษณะเฉพาะของแบบสอบคู่ขนาน ประกอบด้วย 5 มโนทัศน์ ทั้งหมด 2 ฉบับ ฉบับละ 20 ข้อ 
โดยสร้างผังข้อสอบและสร้างตารางวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของข้อสอบ จากนั้นได้พัฒนามาเป็นลักษณะเฉพาะของ  
แบบสอบคู่ขนาน ค าถามในข้อสอบแบ่งเป็น 3 ข้อย่อย ได้แก่ ระดับที่ 1 คือระดับค าตอบ (A tier) เป็นข้อสอบแบบปรนัย 
4 ตัวเลือก ซึ่งเป็นการวัดเนื้อหาสาระตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมตามตัวชี้วัด ระดับที่ 2 คือระดับเหตุผล (R tier)  
เป็นข้อแบบสอบแบบปรนัย 5 ตัวเลือก เพื่อวัดเหตุผลที่ตอบ และระดับที่ 3 คือ ระดับความมั่นใจ (C tier) เป็นการตอบ
ระดับความมั่นใจในภาพรวม โดยถ้าตอบค าถามถูกในระดับค าตอบและระดับเหตุผลจะได้ 1 ถ้าตอบผิดจะได้ 0 ในส่วน
ของความมั่นใจถ้าตอบมั่นใจจะได้ 1 ถ้าไม่มั่นใจจะได้ 0 ดังตัวอย่าง 

 
ภาพ 2 ตัวอย่างข้อสอบวินิจฉัยแบบเลือกตอบสามระดับ 

 
ส่วนที่ 2 ผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบคู่ขนานวินิจฉัยมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนแบบเลือกตอบ 

สามระดับ 
คุณภาพของข้อสอบรายข้อพบว่า แบบสอบฉบับที่ 1 ระดับที่ 1 (A tier) ข้อค าถามค่อนข้างง่าย ค่าเฉลี่ย 0.60 

อ านาจจ าแนกดีมาก ค่าเฉลี่ย 0.72 และระดับที่ 2 (R tier) ค าถามมีความยากระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 0.52 อ านาจ
จ าแนกดีมาก ค่าเฉลี่ย 0.70 แบบสอบฉบับที่ 2 ระดับที่ 1 (A tier) ข้อค าถามค่อนข้างง่าย ค่าเฉลี่ย 0.60 อ านาจจ าแนก 
ดีมาก ค่าเฉลี่ย 0.74 และระดับที่ 2 (R tier) ค าถามมีความยากปานกลาง ค่าเฉลี่ย 0.57 อ านาจจ าแนกดีมาก ค่าเฉลี่ย 
0.71  

ผลการตรวจสอบคุณภาพรายฉบับพบว่าแบบสอบฉบับที่ 1 ระดับที่ 1  (A tier) มีความตรงตามเนื้อหา (IOC 
ระหว่าง 0.4-1.0) และระดับที่ 2 (R tier) มีความตรงตามเนื้อหา (IOC ระหว่าง 0.6-1.0) แบบสอบฉบับที่ 2 ระดับที่ 1  
(A tier) มีความตรงตามเนื้อหา (IOC ระหว่าง 0.6-1.0) และระดับที่ 2 (R tier) มีความตรงตามเนื้อหา (IOC ระหว่าง  
0.6-1.0)  
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ผลการตรวจสอบความตรงตามเกณฑ์สัมพันธ์โดยใช้เทคนิคการคิดออกเสียง ระหว่างผลการวินิจฉัยด้วย  
แบบสอบวินิจฉัยแบบเลือกตอบสามระดับกับผลที่ได้จากการสัมภาษณ์ด้วยเทคนิคการคิดออกเสียง ซึ่งจะศึกษามโนทัศน์
ภาพรวมด้วยการวิเคราะห์ค่าไคสแควร์ และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์วีของ  คราเมอร์ โดยมีการเกณฑ์ในการแปลผล  
ดังตารางที่ 2 

 

ตารางท่ี 2 เกณฑ์พิจารณาการแปลผลค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์วีของคราเมอร์  
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์วีของคราเมอร์ (V) แปลผลค่าความตรงตามเกณฑ์สัมพันธ์ 

ต่ ากว่า 0.20 ไม่มีความตรงตามเกณฑ์สัมพันธ์ 
0.21-0.40 
0.41-0.60 
0.61-0.80 
0.81-1.00 

มีความตรงตามเกณฑ์สัมพันธ์ระดับน้อย 
มีความตรงตามเกณฑ์สัมพันธ์ระดับปานกลาง 

มีความตรงตามเกณฑ์สัมพันธ์ระดับดี 
มีความตรงตามเกณฑ์สัมพันธ์ระดับดีมาก 

ผลการตรวจสอบพบว่าผลคะแนนจากแบบสอบฉบับที่ 1 กับผลการสัมภาษณ์โดยใช้เทคนิคการคิดออกเสียง  
มีค่าความสอดคล้องในระดับดีมาก (V มีค่า 0.87) และผลคะแนนจากแบบสอบฉบับที่ 2 กับผลการสัมภาษณ์โดยใช้
เทคนิคการคิดออกเสียง มีค่าความสอดคล้องในระดับดีมาก (V มีค่า 0.80)  

ผลการตรวจสอบความเที่ยงพบว่า ฉบับที่ 1 ระดับที่ 1 (A tier) มีค่าความเที่ยงระดับต่ า (0.29-0.45) ระดับที่ 2 
(R tier) มีค่าความเที่ยงระดับต่ ามากถึงปานกลาง (0.04-0.51) ระดับที่ 3 (C tier) มีความเที่ยงต่ าถึงสูง (0.46-0.82)  
ฉบับที่ 2 ระดับที่ 1 (A tier) มีความเที่ยงต่ าถึงปานกลาง (0.35-0.52) ระดับที่ 2 (R tier) มีค่าความเที่ยงต่ ามากถึง 
ปานกลาง (0.15-0.54) ระดับที่ 3 (C tier) มีความเที่ยง ปานกลางถึงสูง (0.68-0.83)  

ตอนที่ 3 ผลการตรวจสอบความเป็นคู่ขนานของลักษณะเฉพาะของแบบสอบวินิจฉัย  มโนทัศน์ที่
คลาดเคลื่อนแบบเลือกตอบสามระดับ 

ส่วนที่ 1 ความสอดคล้องระหว่างผลการวินิจฉัยจากแบบสอบคู่ขนาน 
ความสอดคล้องระหว่างผลการวินิจฉัยจากแบบสอบคู่ขนาน  วิเคราะห์คุณภาพความสอดคล้องระหว่าง 

แบบสอบคู่ขนานวินิจฉัยแบบเลือกตอบสามระดับทั้ง 2 ฉบับ โดยการหาค่าสถิติแคปปา (K) โดยมีการเกณฑ์ในการ 
แปลผล ดังตารางที่ 3 

 

ตารางท่ี 3 เกณฑ์พิจารณาการแปลผลค่าความสอดคล้องของแคปปาของแบบสอบคู่ขนาน 
ค่าความสอดคล้องของแคปปา (K) แปลผลค่าความสอดคล้อง 

ต่ ากว่า 0.20 ไม่มีความสอดคล้องกัน 
0.21-0.40 
0.41-0.60 
0.61-0.80 
0.81-1.00 

สอดคล้องในระดับน้อย 
สอดคล้องในระดับปานกลาง 

สอดคล้องในระดับดี 
สอดคล้องในระดับดีมาก 

 
ผลความสอดคล้องของมโนทัศน์ภาพรวม ให้ผลการวินิจฉัยที่สอดคล้องกัน 440 คน คิดเป็น ร้อยละ 73.33 

ประกอบด้วยนักเรียนที่มีมโนทัศน์ถูกต้อง (CC) จ านวน 255 คน คิดเป็นร้อยละ  42.50 นักเรียนที่มีมโนทัศน์ 
ที่คลาดเคลื่อน ผิดทางบวก (FP) จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50 นักเรียนที่มีมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน ผิดทางลบ (FN) 
จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.33 นักเรียนที่มีมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน (MC) จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 7 นักเรียน 
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ที่ไม่มีความมั่นใจ (LC) จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 7.17 และนักเรียนที่ไม่มีความรู้ (LK) จ านวน 95 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 15.83 ความสอดคล้องของแบบสอบทั้ง 2 ฉบับมีค่า 0.60 แสดงว่าความสอดคล้องอยู่ในระดับปานกลาง  

ส่วนที่ 2 ผลการตรวจสอบความเป็นคู่ขนานของลักษณะเฉพาะของแบบสอบวินิจฉัย  มโนทัศน์ที่
คลาดเคลื่อนแบบเลือกตอบสามระดับ  

1. การตรวจสอบความเป็นคู่ขนานของแบบสอบโดยใช้ทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิม 
การตรวจสอบความเป็นคู่ขนานของแบบสอบโดยใช้ทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิม ท าการทดสอบ 

ความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยของคะแนนสอบ ทดสอบความเท่ากันของความแปรปรวนของคะแนนสอบ และ
ทดสอบการเท่ากันของค่าความเที่ยงของแบบวัดทั้งสองฉบับ วิเคราะห์โดยใช้  Pair t-test, F-test และ Feldt test 
แสดงผลดังตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบ ค่าเฉลี่ยความยาก ค่าเฉลี่ยอ านาจจ าแนก การเท่ากัน

ของความแปรปรวนของคะแนนสอบ และการเท่ากันของความเที่ยงจากแบบสอบวินิจฉัยมโนทัศน์  
ที่คลาดเคลื่อนแบบเลือกตอบสามระดับรายวิชาวิทยาศาสตร์ทั้ง 2 ฉบับ 

ระดับที่ 1 (A tier) ∆ ผลต่าง t, F p-value การแปรผล 
การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบ ∆�̅�=0.445 4.250 .000 ไม่เป็นคู่ขนาน 

    

การเปรียบเทียบความแปรปรวนของคะแนนสอบ 
∆S2=-1.843 77.137 .000 ไม่เป็นคู่ขนาน 

    
การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความยาก ∆p=0.023 0.688 .250 เป็นคู่ขนาน 

    
การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของ 

อ านาจจ าแนก 
∆r=0.004 0.112 .456 เป็นคู่ขนาน 

    
ความเที่ยง ฉบับที่ 1 ฉบับที่ 2 W – statistic p-value 

วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 0.743 0.774 1.128 0.930 
SEM 1.956 1.944   

ระดับที่ 2 (R tier)  ∆ ผลต่าง t, F p-value การแปรผล 
การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบ ∆�̅�=-0.190 1.632 .051 เป็นคู่ขนาน 

     
การเปรียบเทียบความแปรปรวนของคะแนนสอบ ∆S2=0.776 90.442 .000 ไม่เป็นคู่ขนาน 

    
การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความยาก ∆p=-0.008 -0.508 .309 เป็นคู่ขนาน 

    
การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของ อ านาจจ าแนก ∆r=-0.002 -0.113 .456 เป็นคู่ขนาน 

    
ความเที่ยง ฉบับที่ 1 ฉบับที่ 2 W – statistic p-value 

วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 0.780 0.768 0.948 0.258 
SEM 1.984 1.989   
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จากตารางที่ 4 คะแนนสอบจากแบบสอบวินิจฉัย ระดับที่ 1 (A tier) พบว่า แบบสอบวินิจฉัยทั้ง 2 ฉบับ ไม่มี
ความเป็นคู่ขนานกัน การทดสอบในระดับที่ 2 (R tier) พบว่าแบบสอบวินิจฉัยทั้ง 2 ฉบับไม่มีความเป็นคู่ขนานกัน ความ
แตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของค่าความยากและอ านาจจ าแนกของข้อสอบจากแบบสอบ 2 ฉบับนั้น ทั้งค่าความยากและ
อ านาจจ าแนกข้อค าถามจากแบบสอบ 2 ฉบับ แตกต่างกันไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในส่วนของความเที่ยง
ทดสอบโดยใช้ Feldt test นั้น แบบสอบทั้ง 2 ฉบับแตกต่างกันไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากผลการวิเคราะห์
ข้างต้น จะเห็นได้ว่าระดับที่ 2 (R tier) แบบวินิจฉัยมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนแบบเลือกตอบสามระดับรายวิชาวิทยาศาสตร์
ทั้ง 2 ฉบับไม่มีความเป็นคู่ขนานกัน 

2. การตรวจสอบความเป็นคู่ขนานของแบบสอบโดยใช้ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ/แบบสอบ 
การพิจารณาค่าส่วนเบี่ยงเบนค่าเฉลี่ยก าลังสองของสารสนเทศของข้อสอบ ( root mean square deviation 

of Item information: RMSDIF) จะถือว่าข้อสอบเป็นคู่ขนานกัน ค่า RMSDIF ควรมีค่าไม่เกิน 0.50 ผลการตรวจสอบ
พบว่า ความเป็นคู่ขนานของแบบสอบวินิจฉัยมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนแบบเลือกตอบสามระดับรายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับ
ที่ 1 ทั้งหมด 20 ข้อ โดยใช้ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ ผลการวิเคราะห์พบว่าข้อสอบมีความเป็นคู่ขนานกัน 18 ข้อ 
คิดเป็นร้อยละ 90 ส่วนระดับที่ 2 ผลการวิเคราะห์พบว่าข้อสอบมีความเป็นคู่ขนานกัน 14 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 70  

การวิเคราะห์ความเป็นคู่ขนานของแบบวินิจฉัยมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนแบบเลือกตอบสามระดับรายวิชา
วิทยาศาสตร์ ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 ในระดับที่ 1 (A tier) พบว่าแบบสอบทั้ง 2 ฉบับไม่เป็นคู่ขนานกัน (RMSDTIF = 
5.446) และในระดับที่ 2 (R tier) พบว่าแบบสอบทั้ง 2 ฉบับไม่เป็นคู่ขนานกัน (RMSDTIF = 7.2134)  

 

อภิปรายผล 
1. ผลการส ารวจมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง 

 จากผลการส ารวจมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนจากแบบสอบเพื่อส ารวจมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนจ านวน 20 ข้อ  
ซึ่งสร้างเป็นลักษณะของแบบสอบปลายเปิดน ามาใช้กับตัวอย่างที่เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยแบบสอบนี้
พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ส ารวจมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของนักเรียน (ขวัญฤทัย เที่ยงจันทราทิพย์, 2559; พิทักษ์พงษ์ สมปาน 
และกรีฑา แก้วคง, 2561) มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนมากที่สุดคือมโนทัศน์พลังงานทดแทน ซึ่งเป็นเนื้อหาที่เพิ่มเติมมาใน
หลักสูตรฉบับปรับปรุงจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ท าให้นักเรียนยังไม่คุ้นเคยกับ
เนื้อหา เป็นเรื่องค่อนข้างใหม่ส าหรับนักเรียน ส่วนเนื้อหาที่มีมโนทัศน์คลาดเคลื่อนน้อยที่สุ ดคือมโนทัศน์เรื่องดิน 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560))  
 2. ผลการพัฒนาลักษณะเฉพาะของแบบสอบคู่ขนานวินิจฉัยมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนแบบเลือกตอบ  
สามระดับ 
 ในส่วนของผลการพัฒนาลักษณะเฉพาะของแบบสอบคู่ขนานวินิจฉัยมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนแบบเลือกตอบ  
สามระดับใช้หลักการของ Brown, Noll และศิริเดช สุชีวะ (Brown, 1970; Noll, 1965; ศิริเดช สุชีวะ, 2550 อ้างถึงใน 
สุรเดช อนันตสวัสดิ์, 2560) เมื่อได้แนวคิดการพัฒนาแบบสอบแล้วผู้วิจัยได้น าหลักการเรื่อง การสร้างลักษณะเฉพาะของ
แบบสอบ (test of specification) มาสร้างเป็นลักษณะเฉพาะของแบบสอบคู่ขนานและลักษณะเฉพาะของข้อสอบ 
(item specification) ทั้งหมด 20 ข้อ โดยใช้แนวคิดและหลักการของการสร้างแบบสอบคู่ขนาน (โชติกา ภาษีผล, 2559) 
เพื่อพัฒนาเป็นเครื่องมือแบบสอบวินิจฉัยมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนแบบเลือกตอบสามระดับ ตามแนวคิดการจ าแนกวิธีการ
วินิจฉัยทางการศึกษาของ Sakip Kahrman, Gurel, Eryilimaz และ McDermott (Sakip Kahrman, 2019; Gurel, 
Eryilimaz และ McDermott, 2015 อ้างถึงใน ธนบดี อินทร์หาดกรวด, 2560) โดยลักษณะเฉพาะของแบบสอบประกอบ
ไปด้วย ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ตัวชี้วัด วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม รูปแบบข้อค าถาม ลักษณะค าตอบ ตัวถูก ตัวลวง ตัวอย่าง
ข้อค าถาม รวมถึงเกณฑ์การประเมินทั้งในระดับค าตอบ (A tier) ระดับเหตุผล (R tier) และระดับความมั่นใจ (C tier) 
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จากนั้นน าไปทดลองใช้ ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ และปรับปรุงคุณภาพของแบบสอบ ซึ่งลักษณะเฉพาะของแบบสอบ
คู่ขนานวินิจฉัยมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนนั้นมีเกณฑ์การให้คะแนนตามรูปแบบการวินิจฉัยแบ่งเป็น 8 รหัส ทั้งหมด 6 กลุ่ม 
ได้แก่ กลุ่มที่มีมโนทัศน์ถูกต้อง (CC) กลุ่มที่มีมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน ผิดทางบวก (FP) กลุ่มที่มีมโนทัศน์คลาดเคลื่อน  
ผิดทางลบ (FN) กลุ่มที่มีมโนทัศน์คลาดเคลื่อนทั้งหมด (MC) กลุ่มที่ไม่มีความมั่นใจ (LC) และกลุ่มที่ไม่มีความรู้ (LK) 
(Arslan et al., 2012; เลิศบุษยา ไทยเจริญ, 2558 และสุรเดช อนันตสวัสดิ์, 2560)  

3. ผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบคู่ขนานวินิจฉัยมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนแบบเลือกตอบสามระดับ 
 ผลการตรวจสอบคุณภาพรายฉบับของแบบสอบทั้ง 2 ฉบับในส่วนของการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาพบว่า 
ข้อสอบทุกข้อเป็นข้อสอบที่มีความตรงตามเนื้อหา (ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง , 2551 และ ศิริชัย กาญจนวาสี, 2550)  
การตรวจสอบคุณภาพความตรงตามเกณฑ์สัมพันธ์โดยใช้เทคนิคการคิดออกเสียง (think aloud) ซึ่งการใช้เทคนิคการคิด
ออกเสียง ในลักษณะเดียวกับงานวิจัยของ ธนบดี อินหาดกรวด , 2560 พบว่ามีความสอดคล้องระหว่างผลคะแนนที่ได้
จากแบบสอบวินิจฉัยฉบับที่ 1 กับผลการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสัมภาษณ์ฉบับที่ 1 เท่ากับ 0.87 และความสอดคล้อง
ระหว่างผลคะแนนที่ได้จากแบบสอบวินิจฉัยฉบับที่ 2 กับผลการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสัมภาษณ์ฉบับที่ 2 เท่ากับ 0.80 
แสดงว่าแบบสอบทั้ง 2 ฉบับมีความตรงตามเกณฑ์สัมพันธ์ในระดับดีมาก  

จากการตรวจสอบความเที่ยงแบบความสอดคล้องภายในพบว่า ค่าความเที่ยงส่วนใหญ่ของแบบสอบ 2 ฉบับนั้น 
มีค่าสูงถึงสูงมาก สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องแบบสอบวินิจฉัยสามระดับของ Arslan et al. (2012) เพราะตัวอย่าง 
มีความรู้ความสามารถหลากหลายทั้งระดับเก่ง ปานกลาง อ่อน แบบสอบที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมี จ านวน 20 ข้อ ถ้าเพิ่ม
จ านวนข้อค าถามให้มากขึ้นจะยิ่งส่งผลให้ค่าสัมประสิทธิ์ ความเที่ยงสูงขึ้น สอดคล้องกับ ศิริชัย กาญจนวาสี (2550) 
 4. ผลการตรวจสอบความเป็นคู่ขนานของลักษณะเฉพาะของแบบสอบวินิจฉัยมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนแบบ
เลือกตอบสามระดับ 
 การหาความสอดคล้องระหว่างผลการวินิจฉัยจากแบบสอบคู่ขนานวินิจฉัยมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนแบบ
เลือกตอบสามระดับพบว่า แบบสอบทั้ง 2 ฉบับมีค่าความสอดคล้อง 0.60 จึงกล่าวได้ว่าแบบสอบทั้ง 2 ฉบับมีความ
สอดคล้องสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง 

เมื่อวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างผลของความเป็นคู่ขนานโดยใช้ทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิมกับทฤษฎี 
การตอบสนองข้อสอบ จะเห็นได้ว่าการทดสอบแบบดั้งเดิมในส่วนค่าเฉลี่ยในระดับที่ 1 (A tier) แบบสอบทั้ง 2 ฉบับ
ค่าเฉลี่ยแตกต่างกัน (ฉบับที่ 1 ค่าเฉลี่ย 12.00 และฉบับที่ 2 ค่าเฉลี่ย 11.55) เนื่องจากคะแนนสอบบางข้อแตกต่าง 
กันมาก ส่งผลให้ค่าเฉลี่ยทั้งฉบับแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ ระดับที่ 2 (R tier) แบบสอบทั้ง 2 ฉบับมีค่าเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน 
(ฉบับที่ 1 ค่าเฉลี่ย 10.83 และฉบับที่ 2 ค่าเฉลี่ย 11.02) เนื่องจากมีผลรวมของคะแนนสอบที่ใกล้เคียงกัน ส่งผลให้
ค่าเฉลี่ยทั้งฉบับไม่แตกต่างกัน ในส่วนของค่าความยากและอ านาจจ าแนกแบบสอบ 2 ระดับทั้ง 2 ฉบับมีค่าไม่แตกต่างกัน 
และในส่วนของการทดสอบความเที่ยงก็ไม่แตกต่างกัน ในทางตรงกันข้ามเมื่อทดสอบโดยใช้ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ
โดยหาค่า RMSD (โชติกา ภาษีผล, 2563) พบว่า ในระดับที่ 1 (A tier) แบบสอบฉบับที่ 1 และแบบสอบฉบับที่ 2 มีข้อที่
ไม่ขนานกัน ได้แก่ ข้อ 5 และ 12 (ค่า RMSDIF = 0.88 และ 2.92) ในระดับที่ 2 (R tier) แบบสอบฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 
มีข้อที่ไม่ขนานกัน ได้แก่ ข้อ 1, 4, 7, 8, 11 และ 17 (ค่า RMSDIF = 0.75, 0.55, 4.00, 1.21, 0.57 และ 1.63 ตามล าดับ) 
เมื่อเปรียบเทียบระหว่างผลการทดสอบโดยใช้ทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิมกับทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ ค่าเฉลี่ยของ
คะแนนสอบรายข้อของแบบสอบทั้ง 2 ฉบับแสดงให้เห็นว่ามีความละเอียดและให้ผลการทดสอบที่แม่นย ามากกว่า  
เพราะสามารถวิเคราะห์ความเป็นคู่ขนานรายข้อได้ ซึ่งการที่แบบสอบฉบับที่ 1 มีค่าเฉลี่ยที่แตกต่างจากฉบับที่ 2 แต่มีข้อ
ที่ไม่ขนานกันเพียง 2 ข้อ เป็นเพราะว่าข้อสอบข้อที่ 5 และ 12 ให้ผลการวินิจฉัยรายข้อที่ชัดเจนว่าไม่เป็นคู่ขนานกัน 
คะแนนสอบภาพรวมของแบบสอบทั้ง 2 ฉบับจึงมีความแตกต่างกัน ส่วนแบบสอบฉบับที่ 2 มีค่าเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน  
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แต่พบว่ามีข้อสอบที่ไม่ขนานกัน 6 ข้อ เป็นเพราะว่าคะแนนภาพรวมของแบบสอบฉบับที่ 1 และแบบสอบฉบับที่ 2  
ในระดับที่ 2 (R tier) เฉลี่ยแล้วมีค่าใกล้เคียงกันจึงท าให้ค่าเฉลี่ยคะแนนไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ 

 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้  
 1. จากผลการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบคู่ขนานวินิจฉัยมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนแบบเลือกตอบ
สามระดับรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลงนั้น ผู้สอนสามารถน าข้อสอบจากแบบสอบคู่ขนานทั้ง 2 
ฉบับไปใช้ได้ แต่ต้องระมัดระวังในข้อที่ไม่เป็นคู่ขนานกัน 
 2. การทดสอบด้วยแบบสอบวินิจฉัยมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนแบบเลือกตอบสามระดับเป็นสิ่งที่นักเรียนไม่คุ้นเคย 
ดั ง นั้ น  ครู ค ว รอธิ บ า ย ให้ ล ะ เ อี ยดทั้ ง ใ นส่ ว นขอ งค า ชี้ แ จ ง ในแบบสอบ  ก า รอธิ บ า ยทา ง ว า จ าก่ อนท า 
แบบสอบ รวมถึงการให้นักเรียนทดลองท าแบบสอบก่อนการทดสอบจริง  
 3. จากผลการวินิจฉัยครั้งนี้พบว่าสามารถวินิจฉัยนักเรียนเป็นกลุ่มตามที่ได้จ าแนกไว้ โดยกลุ่มนักเรียนที่มีมโน
ทัศน์ที่ถูกต้อง (CC) ผู้สอนควรให้การสนับสนุนด้านการเรียนที่ละเอียดลึกซึ้งมากขึ้น ส่วนกลุ่มนักเรียนที่มีมโนทัศน์ที่
คลาดเคลื่อน (MC) กลุ่มที่ไม่มั่นใจในการตอบ (LC) และกลุ่มที่ไม่มีความรู้ (LK) ผู้สอนควรใช้วิธีการอื่น ๆ ตรวจสอบ
เพิ่มเติม  
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยต่อไป  
 1. การทดสอบความเป็นคู่ขนานของแบบสอบในการวิจัยในอนาคตอาจใช้เทคนิค วิธีการ หรือใช้สถิติอื่น ๆ ใน
การตรวจสอบความเป็นคู่ขนานเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบยืนยันความเป็นคู่ขนานของแบบสอบและข้อสอบ รวมถึงการหา
ประสิทธิภาพของวิธีการหรือการใช้สถิติที่ตรวจสอบความเป็นคู่ขนานของแบบสอบ 
 2. การวิจัยครั้งต่อไปอาจมีรูปแบบการสอบออนไลน์ รวมถึงมีการให้ข้อมูลย้อนกลับ ( feedback) กับผู้เรียน 
เพื่อเพิ่มความน่าสนใจของการทดสอบให้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบได้ว่าการให้ข้อมูลย้อนกลับนั้นจะช่วยให้
นักเรียนเข้าใจมโนทัศน์ที่ถูกต้องมากขึ้นหรือไม่ โดยควรศึกษาวิธีการให้ข้อมูลย้อนกลับว่าวิธีใดที่สามารถท าให้นักเรียนที่มี
มโนทัศน์คลาดเคลื่อนนั้นมีมโนทัศน์ที่ถูกต้องได้ 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) สังเคราะห์องค์ประกอบของความฉลาดรู้ทางสุขภาวะ (2) พัฒนาและตรวจสอบ
คุณภาพลักษณะเฉพาะของแบบวัดความฉลาดรู้ทางสุขภาวะส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น (3) พัฒนาและตรวจสอบ
คุณภาพแบบวัดความฉลาดรู้ทางสุขภาวะส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ตัวอย่างการวิจัยคือนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2563 จ านวน 740 คน ที่ได้จากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลวิจัย ได้แก่ แบบส ารวจประเด็นความสนใจด้านสุขภาพ ลักษณะเฉพาะของแบบวัดความฉลาดรู้ทาง  
สุขภาวะฯ และแบบวัดความฉลาดรู้ทางสุขภาวะฯ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า IOC chi-
square df p-value GFI AGFI RMSEA และค่าสัมประสิทธิส์หสัมพันธ์ของครอบบาค 
 ผลการวิจัยสรุปได้ว่า (1) องค์ประกอบความฉลาดรู้ทางสุขภาวะ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ การเข้าถึง
ข้อมูลสุขภาพ ความเข้าใจข้อมูลสุขภาพ การตัดสินใจเกี่ยวกับสุขภาพ และการสื่อสารข้ อมูลสุขภาพ (2) องค์ประกอบ
ลักษณะเฉพาะของแบบวัดฯ ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ของการทดสอบ ขอบเขตของแบบทดสอบ โครงสร้างและรูปแบบ
ของแบบทดสอบ ลักษณะเฉพาะของข้อค าถาม เกณฑ์การประเมินผล และตัวอย่างแบบวัด มีการพัฒนาแบบส ารวจประเด็น
ความสนใจด้านสุขภาพ เพื่อพัฒนาโครงสร้างลักษณะเฉพาะและตัวอย่างลักษณะเฉพาะของข้อค าถาม คุณภาพของ
ลักษณะเฉพาะฯ ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (Mean=4.30, SD=0.59) (3) ลักษณะแบบวัดฯ เป็นแบบวัดเชิงสถานการณ์ 
ชนิดเลือกตอบ จ านวน 39 ข้อ มีความตรงเชิงเนื้อหา (IOC ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 97.44) มีความตรงเชิง
โครงสร้าง (chi-square=62.338, df=58, p=0.325, GFI=0.987, AGFI=0.980, RMSEA=0.010) มีข้อค าถามที่ผ่านเกณฑ์

ร้อยละ 89.74 และความเที่ยงในระดับสูง (α=0.721) 
 
ค าส าคัญ: ลักษณะเฉพาะของแบบวัด, แบบวัด, ความฉลาดรู้ทางสุขภาวะ 
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Abstract 
 This research aims to (1) synthesize components of health literacy, (2) construct and verify 
the quality of the test item specifications of health literacy test for lower secondary school 
students, and (3) construct and verify the quality of health literacy test for lower secondary  school 
students. The sample consisted of 740 lower secondary school students using multi -stage random 
sampling. The research instruments were the health interest survey, the test item specifications of 
health literacy test, and the health literacy test .  The statistics used were percentage, mean, 
standard deviation, IOC, chi-square, degree of freedom, p-value, GFI, AGFI, RMSEA, and Cronbach's 
alpha coefficient. 
 The research findings were described as follows .  ( 1)  There were four components of the 
health literacy including health information accessibility, health information understanding, health 
decisions, and health information communication . (2) Components of the test item specifications 
of health literacy test consisted of objectives of testing, test scope, test structure and format, item 
specifications, evaluation criteria, and test samples .  Quality of the overall test item specifications 
of health literacy test was very good (Mean=4.30, SD=0.59). (3) The health literacy test for lower 
secondary school students is a multiple- choice of 39 questions.  Quality of the test consisted of 
content validity ( IOC is between 0. 60- 1. 00 accounted for 97. 44% ) , construct validity ( chi-
square=62.338, df=58, p=0.325, GFI=0.987, AGFI=0.980, RMSEA=0.010) , the item that passed the 

criteria at 89.74%, and reliability was at a high level (α=0.721).  
 

Keywords: Test Item Specifications, Test, Health Literacy 
 

บทน า 

แนวคิดเกี่ยวกับ health literacy หรือความฉลาดรู้ทางสุขภาวะ ปรากฏครั้งแรกในเอกสารประกอบการสัมมนา 
ทางวิชาการด้านสุขศึกษา ในปี ค.ศ. 1974 (Mancuso, 2009) และเริ่มแพร่หลายมากขึ้น จนกระทั่งปี ค.ศ. 1998 องค์การ
อนามัยโลกได้มีการรณรงค์ให้ประเทศสมาชิกร่วมกันพัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนในประเทศมีความฉลาดรู้ทางสุขภาวะ 
จากนั้นค าว่า health literacy ก็ปรากฏขึ้นในบทความวิจัยต่าง ๆ แสดงให้เห็นถึงความส าคัญของความฉลาดรู้ทางสุขภาวะ 
ในการผลักดันนโยบายที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ 

เมื่อศึกษาสภาพปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความฉลาดรู้ทางสุขภาวะในประเทศต่าง ๆ อาทิ สหรัฐอเมริกาได้ให้
ความส าคัญกับความฉลาดรู้ (literacy) เป็นวาระระดับชาติ โดยก าหนดเป็นนโยบายประชาชนสุขภาพดี หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้มีการประเมินระดับชาติเรื่องความฉลาดรู้ในกลุ่มวัยผู้ใหญ่ พบว่า คนอเมริกันจ านวนมากมีปัญหาในการรับรู้ การท า  
ความเข้าใจ และปฏิบัติตนตามค าแนะน าด้านสุขภาพ (National Assessment of Adult Literacy, 2006) การส ารวจ 
ความฉลาดรู้ทางสุขภาวะในประเทศญี่ปุ่น ในปี ค.ศ. 2015 พบว่า ความฉลาดรู้ทางสุขภาวะของประชากรญี่ปุ่นต่ ากว่าของ
ประเทศในทวีปยุโรป โดยเฉพาะในประเด็นด้านการเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพ พบว่า ร้อยละ 51.5 ของกลุ่มตัวอย่าง เมื่อเกิด
การเจ็บป่วยไม่สามารถค้นหาข้อมูลผู้เชี่ยวชาญเพื่อขอค าแนะน าได้ (Nakayama et al., 2015) ขณะที่จากการส ารวจ
ประชากรไทยในปี พ.ศ. 2560 พบประเด็นด้านการจัดการสุขภาพตนเองอยู่ในระดับไม่ดี ร้อยละ 72.1 ของกลุ่มตัวอย่าง และ
ร้อยละ 75.7 ไม่มีความรู้เพียงพอต่อการดูแลสุขภาพ (กองสุขศึกษา, 2562) 
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 ประเทศไทยเองมีความตระหนักถึงความส าคัญของความฉลาดรู้ทางสุขภาวะดังกล่าว จึงให้ความส าคัญดังปรากฏ
ประเด็นที่กล่าวถึงความฉลาดรู้ทางสุขภาวะในเอกสารต่าง ๆ อาทิ พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และฉบับปรับปรุง  (พ.ศ. 2560) แผนการศึกษาชาติ ฉบับปรับปรุง  
(พ.ศ. 2552–2559) แม้กระทั่งในแผนยุทธศาสตร์ชาติฉบับปัจจุบัน (พ.ศ. 2561–2580) ในด้านการเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ 
ในประเด็นที่ 5 การเสริมสร้างคนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญาและสังคม มุ่งเน้นการเสริมสร้าง 
การจัดการสุขภาวะในทุกรูปแบบที่น าไปสู่การมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะที่ดีได้ด้วยตนเอง พร้อมทั้งสนับสนุนให้  
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี และมีทักษะด้านสุขภาวะที่เหมาะสม (คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาต,ิ 2561) 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาเครื่องมือวัดความฉลาดรู้ทางสุขภาวะ พบว่า เครื่องมือที่มี
การพัฒนาขึ้นและน าเสนอในรายงานต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศยังมีการน าออกมาเผยแพร่ไม่มากนัก จ ากัดเฉพาะในกลุ่ม
นักวิชาการ ซึ่งเน้นเฉพาะคุณลักษณะด้านความจ า การค านวณ การประเมินการรับสื่ อ เป็นต้น ยังพบอีกว่าการพัฒนา 
ความฉลาดรู้ทางสุขภาวะนั้นให้เป็นหน้าที่ของสาธารณสุขเพียงฝ่ายเดียว นอกจากนี้เครื่องมือที่พัฒนาขึ้นส่วนใหญ่ใช้กับ
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยผู้ใหญ่และโรคเฉพาะทาง และปัญหาส าคัญอีกประการหนึ่งคือ แบบวัดส่วนใหญ่ที่เผยแพร่มักมีเพียง
ฉบับเดียว ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว ควรมีการพัฒนาแบบวัดไว้หลายฉบับ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการถูกเปิดเผยในการน าไปใช้ 
และหากผู้สนใจจะสร้างแบบวัดที่มีลักษณะเดียวกันก็ท าได้ยาก เนื่องจากไม่มีแบบแผนที่จะสร้างเพื่อใช้วัดในเรื่องเดียวกัน 

 วิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้สามารถสร้างแบบวัดที่มีลักษณะเดียวกันได้คือ การสร้างลักษณะเฉพาะของแบบวัด  
(Test specification) ซึ่งเป็นเอกสารพื้นฐานที่ส าคัญของกระบวนการสร้างแบบวัด มีการอธิบายลักษณะของการประเมิน 
ที่เหมาะสมภายใต้ขอบข่ายของเนื้อหา ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบต่าง ๆ อาทิ องค์ประกองของเนื้อหาและและวิธีการ
ประเมิน รูปแบบข้อค าถาม จ านวนข้อค าถาม ลักษณะค าถาม เป็นต้น 

 ผู้วิจัยจึงสนใจพัฒนาลักษณะเฉพาะของแบบวัดความฉลาดรู้ทางสุขภาวะ ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น  
ที่มีลักษณะดังกล่าว เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างและพัฒนาแบบวัดความฉลาดรู้ทางสุขภาวะส าหรับผู้สนใจ ตลอดจน 
เป็นแนวทางให้โรงเรียนน าไปใช้ในการวัดความฉลาดรู้ทางสุขภาวะภายในโรงเรียน เพื่อวิเคราะห์และก าหนดนโยบายในการ
พัฒนาให้ผู้เรียนให้มีความสมบูรณ์พร้อมในด้านความฉลาดรู้ทางสุขภาวะ อันจะเป็นก าลังส าคัญของชาติที่มีคุณภาพ 
ในอนาคตต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อสังเคราะห์องค์ประกอบความฉลาดรู้ทางสุขภาวะ 
 2. เพื่อพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพลักษณะเฉพาะของแบบวัดความฉลาดรู้ทางสุขภาวะ ส าหรับนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น 
 3. เพื่อพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพแบบวัดความฉลาดรู้ทางสุขภาวะส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

การทบทวนวรรณกรรม 

 มโนทัศน์เกี่ยวกับความฉลาดรู้ทางสุขภาวะ 
 จากการศึกษาค้นคว้าเอกสาร ต าราทางวิชาการต่าง ๆ พบว่า มีการนิยามค าศัพท์ใช้เรียก “health literacy”  
อย่างหลากหลาย อาทิ ความแตกฉานด้านสุขภาพ การรอบรู้สุขภาพ การรอบรู้ด้านสุขภาพ การรู้เท่าทันด้านสุขภาพ  
ความฉลาดทางสุขภาพ ความฉลาดทางสุขภาวะ เป็นต้น 
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 ส าหรับส านักงานราชบัณฑิตยสภา (2562) ได้ให้ค าจ ากัดความของค าว่า health literacy ว่า “ความฉลาดรู้ทาง 
สุขภาวะ” และนิยามไว้ว่า เป็นสมรรถนะของบุคคลที่ประกอบด้วยความสามารถด้านการรู้หนังสือ ทักษะทางปัญญา และ
ทักษะทางสังคม ซึ่งจะเป็นตัวก าหนดให้บุคคลเกิดแรงจูงใจในการเข้าถึง ท าความเข้าใจ ประเมิน และใช้ข้อมูลข่าวสาร  
ทางสุขภาพในรูปแบบที่ส่งเสริมและรักษาสุขภาพให้ดีและยั่งยืน ซึ่งในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยเลือกใช้ค าจ ากัดความของ “health 
literacy” ว่า “ความฉลาดรู้ทางสุขภาวะ” 
 จากการทบทวนวรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของความฉลาดรู้ทางสุขภาวะ จ านวน 15 แหล่ง พบว่า 
มีองค์ประกอบที่เหมือนและแตกต่างกันไป ดังแสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 องค์ประกอบของความฉลาดรู้ทางสุขภาวะจากแหล่งข้อมูลที่ศึกษาจ านวน 15 แหล่ง 
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การแสวงหา                 1 6.25 
การเข้าถึงข้อมูล                 10 62.50 

ความรู้ความเข้าใจ                 10 62.50 
การใช้ข้อมูลสุขภาพเพื่อ
การส่งเสริมสุขภาพ 

                5 31.25 

การด ารงรักษาสุขภาพให้ดี                 2 12.50 
การคิดค านวณ/ตัวเลข                 1 6.25 
การใช้เทคโนโลยี                 1 6.25 
การเข้าใจวัฒนธรรม                 1 6.25 
การรู้เท่าทันสื่อ                 4 25.00 
การวิเคราะห์ข้อมูล                 3 18.75 
การประเมินค่าข้อมูล                 3 18.75 
การสื่อสารข้อมูล                 7 43.75 
ทักษะด้านเหตุและผล                 1 6.25 
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร ์                 1 6.25 
การตัดสินใจ                 7 43.75 
การประยุกต์ใช้                 1 6.25 
การตั้งเป้าหมาย                 1 6.25 
การเผยแพร่ข้อมูล                 1 6.25 
ทางกาย                 5 31.25 
ทางอารมณ์                 1 6.25 
ทางสังคม                 5 31.25 
ทางจิตวิญญาณ                 4 25.00 
ทางจิตใจ                 4 25.00 
ทางปัญญา                 1 6.25 
การจัดการตนเอง                 4 25.00 
การปฏิสัมพันธ์                 1 6.25 
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 จากการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความฉลาดรู้ทางสุขภาวะ จ านวนทั้งสิ้น 15 แหล่ง พบว่า 
องค์ประกอบที่ถูกกล่าวถึงมีจ านวนรวม 16 องค์ประกอบ และที่ได้รับการกล่าวถึงมากที่สุด 4 องค์ประกอบแรก ได้แก่  
การเข้าถึงข้อมูลสุขภาพ การท าความเข้าใจ/ตีความ การตัดสินใจ และการสื่อสารข้อมูล ตามล าดับ โดยทั้ง 4 องค์ประกอบ 
จะถูกน ามาใช้ในงานวิจัยเล่มนี้ต่อไป 
 เมื่อศึกษาการพัฒนาเครื่องมือวัดความฉลาดรู้ทางสุขภาวะในประเทศไทย พบว่า มีจ านวนจ ากัด ส่วนใหญ่พบใน
งานวิจัยและวิทยานิพนธ์ อาทิ แบบวัดความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับความแตกฉานด้านสุขภาพ พัฒนาขึ้นโดย 
สินศักดิ์ชนม์ อุ่นพรมมี และมนทน์ดวงพัฒน์ อุ่นพรมมี (2551) แบบวัดความรอบรู้ด้านสุขภาพ เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ 
ก่อนวัยอันควร ส าหรับสตรีไทยช่วงวัยรุ่นอายุ 15-21 ปี พัฒนาขึ้นโดยกองสุขศึกษา กระทรวงสาธารณสุข (2558)  
แบบประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ พัฒนาขึ้นโดยกองสุขศึกษา กระทรวงสาธารณสุข 
(2558) แบบวัดความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อป้องกันโรคอ้วน ส าหรับเด็กวัยเรียนอายุ 9-14 ปี พัฒนาขึ้นโดยกองสุขศึกษา 
กระทรวงสาธารณสุข (2558) แบบวัดความฉลาดทางสุขภาพ ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา พัฒนาขึ้นโดย 
จีรนันท์ แก้วมา (2559) แบบประเมินความรอบรู้ทางสุขภาพ 3อ 2ส พัฒนาขึ้นโดย อังศินันท์ อินทรก าแหง (2560) 
แบบสอบถามความฉลาดทางด้านสุขภาพของนักศึกษาพยาบาล พัฒนาขึ้นโดยกมลรัตน์ เทอร์เนอร์, สมพร รักความสุข และ
อรวรรณ ดวงใจ (2561) แบบสอบถามความฉลาดทางสุขภาพ พัฒนาขึ้นโดย จิระภา ข าพิสุทธิ์ (2561) ซ่ึงสร้างพัฒนาตาม
แนวคิดของ Nutbeam เป็นต้น 
 มโนทัศน์เกี่ยวกับพัฒนาลักษณะเฉพาะของแบบวัด 
 ลักษณะฉพาะของแบบวัด (test specification) เป็นเอกสารพื้นฐานที่ส าคัญของกระบวนการสร้างแบบวัด มีการ
อธบิายถึงลักษณะของการประเมินที่เหมาะสมภายใต้ขอบข่ายของเนื้อหาที่ก าหนด  
 จากการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบลักษณะเฉพาะของแบบวัดทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
พบว่า มีนักวิชาการได้ศึกษาไว้จ านวนมาก อาทิ สแปน (Spaan, 2006), แอนเดอร์สัน และคณะ (Alderson et al., 2001), 
เฉิน (Shen, 2007; อ้างใน จารุวรรณ เติมสุข, 2558), ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2560) สรุปได้ว่า 
องค์ประกอบที่ส าคัญของลักษณะเฉพาะของแบบวัดที่ควรระบุไว้ ได้แก่ คุณลักษณะที่ต้องการวัด โครงสร้างแบบวัด  
ข้อค าถาม รูปแบบของข้อค าถาม วัตถุประสงค์ของการทดสอบ ทักษะที่ก าหนด ลักษณะเฉพาะของข้อค าถาม ตัวอย่าง 
ข้อค าถาม รวมถึงเกณฑ์ในการประเมิน เป็นต้น 
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กรอบแนวคิดการวิจยั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ภาพ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 ประชากร 
 ประชากรในการวิจัย เป็นนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ ในปีการศึกษา 2563 จากทั่วประเทศ จ านวน 1,706,790 คน  
 ตัวอย่างวิจัย 
 1) กลุ่มทดลองใช้เครื่องมือ (try out) จ านวน 2 กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มที่ใช้ในการตอบแบบส ารวจประเด็นความ
สนใจด้านสุขภาพ คือนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 98 คน จากโรงเรียนสุรพินท์พิทยา และโรงเรียนพนาสนวิทยา 
จังหวัดสุรินทร์ (2) กลุ่มที่ใช้ตรวจสอบคุณภาพแบบวัด คือ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 126 คน จากโรงเรียน
สวายวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร ์
 2) กลุ่มตัวอย่างส าหรับการวิจัย เป็นนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ใช้แนวคิดของ แฮร์และคณะ (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010) ก าหนดให้มีตัวอย่าง 10 - 20 คนต่อ  
1 พารามิเตอร์ที่ต้องประมาณค่าในโมเดล ส าหรับโมเดลการวิเคราะห์ความฉลาดรู้ทางสุขภาวะของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนต้น ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ มีพารามิเตอร์ที่ต้องประมาณค่า จ านวน 30 ค่า ดังนั้น ขนาดตัวอย่างวิจัยที่เหมาะสม
ประมาณ 600 คน เพื่อให้เกิดความแม่นย าและชดเชยการสูญหายหรือผิดพลาดของการตอบของตัวอย่างวิจัย ผู้วิจัยจึงเพิ่ม

ลักษณะเฉพาะของแบบวัดความฉลาดรู้ทางสุขภาวะ 
 ประกอบด้วย 
1) วัตถุประสงค์การทดสอบ 2) ขอบเขตของแบบวัด 
3) โครงสร้างและรูปแบบ 4) ลักษณะเฉพาะของข้อค าถามฯ 
5) ตัวอย่างแบบวัด  6) เกณฑ์การประเมินผล 

คุณภาพของลักษณะเฉพาะ
ของแบบวัดความฉลาดรู ้
ทางสุขภาวะ ส าหรับนักเรียน  
มัธยมศึกษาตอนต้น 
- ความตรงเชิงเนือ้หา 
- คุณภาพ ด้านความถูกต้อง 
ความเหมาะสม ความเป็นไป
ได้ จุดแข็ง จุดอ่อน และข้อ
ควรพัฒนา 
  

คุณภาพของแบบวัดความ
ฉลาดรู้ทางสุขภาวะ ส าหรับ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 
- ความตรงเชิงเนือ้หา 
- ความตรงเชิงโครงสร้าง 
- คุณภาพขอ้ค าถามรายข้อ 
- คุณภาพแบบวัดทั้งฉบับ 
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ตัวอย่างอีก 20 เปอร์เซ็นต์ของจ านวนตัวอย่างเดิม จึงก าหนดขนาดตัวอย่างเป็น 720 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลาย
ขั้นตอน ครอบคลุม 4 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ แล้วใช้
วิธีสุ่มอย่างง่าย โดยใช้การจับสลากสุ่มจังหวัดในแต่ละภาค โดยภายหลังเก็บข้อมูลวิจัยแล้ว ได้จ านวนตัวอย่างวิจัยที่เก็บ 
ได้จริง จ านวน 740 คน ดังแสดงในตารางที่ 2 
 
ตารางท่ี 2 แสดงจ านวนตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

ภูมิภาค จ านวน
(จังหวัด) 

จังหวัด 
ที่สุ่มได้ 

โรงเรียน จ านวนตัวอย่างที่
วางแผน (คน) 

จ านวนตัวอย่างที่
เก็บจริง (คน) 

เหนือ 9 นครสวรรค์ พยุหะพิทยาคม 90 96 

ล าพูน แม่ทาวิทยาคม 90 151 
กลางและ
ตะวันออก 

34 กาญจนบุรี 
กรุงเทพมหานคร 

วิสุทธรังษี 90 93 
วัดสุทธิวราราม 90 90 

ตะวันออก  
เฉียงเหนือ 

20 ขอนแก่น 
บึงกาฬ 

ศรีกระนวนวิทยาคม 90 133 
เซกา 90 93 

ใต้ 14 นครศรีธรรมราช 
ตรัง 

กัลยาณีศรีธรรมราช 
สภาราชินี จังหวัดตรัง 

90 
90 

- 
84 

รวม 77   720 740 
 

 ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

 ระยะที่ 1 การสังเคราะห์องค์ประกอบของความฉลาดรู้ทางสุขภาวะ 
 ผู้วิจัยได้ศึกษานิยาม ความหมาย คุณลักษณะ องค์ประกอบของความฉลาดรู้ทางสุขภาวะฯ รวมถึงศึกษา 
การสร้างเครื่องมือ คุณภาพเครื่องมือ การใช้เครื่องมือ จากเอกสารต ารา งานวิจัย ในเรื่องโครงสร้าง นิยามเชิงปฏิบัติการ 
ตลอดจนร่างองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของความฉลาดรู้ทางสุขภาวะในแต่ละองค์ประกอบ จากนั้นตรวจสอบความตร ง 
เชิงเนื้อหา ขององค์ประกอบและตัวบ่งชี้ความฉลาดรู้ทางสุขภาวะที่ผู้วิจัยสังเคราะห์ขึ้นด้วยการให้ผู้ทรงคุณวุฒิ  
ด้านสุขภาพจ านวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาความเหมาะสมและสอดคล้องระหว่างนิยามกับองค์ประกอบ 
 ระยะที่ 2 การพัฒนาลักษณะเฉพาะของแบบวัดความฉลาดรู้ทางสุขภาวะฯ 
 ศึกษาเอกสารและวิจัยในเรื่องการพัฒนาและประเมินลักษณะเฉพาะของแบบวัดฯ โดยได้เปรียบเทียบและ
สังเคราะห์องค์ประกอบลักษณะเฉพาะของแบบวัดฯ ก าหนดโครงสร้าง แล้วสร้างลักษณะเฉพาะของของแบบวัดฯ  
ขึ้นตามองค์ประกอบ จากนั้นสร้างแบบประเมินคุณภาพลักษณะเฉพาะของแบบวัดฯ น าไปให้ผู้ เชี่ยวชาญประเมินและ
ตรวจสอบคุณภาพ แล้วแก้ไขปรับปรุงตามค าแนะน า  

ระยะที่ 3 การพัฒนาแบบวัดความฉลาดรู้ทางสุขภาวะฯ 
 ผู้วิจัยก าหนดจุดมุ่งหมายในการพัฒนาแบบวัดฯ จากนั้นศึกษาลักษณะเฉพาะของแบบวัดฯ ที่พัฒนาขึ้น  
เพื่อน าไปพัฒนาแบบวัดความฉลาดรู้ทางสุขภาวะฯ จากนั้นพัฒนาแบบวัดความฉลาดรู้ทางสุขภาวะฯ ตามลักษณะเฉพาะ
ที่พัฒนาข้ึน มีการตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงเชิงเนื้อหา โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน ด าเนินการปรับปรุงแบบวัดฯ 
ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ น าแบบวัดฯ ที่ปรับปรุงแล้วไปใช้เก็บข้อมูลกับตัวอย่างวิจัย (try out) เก็บรวบรวมแบบวัด
และตรวจให้คะแนนค าตอบ เพื่อวิเคราะห์คุณภาพ และด าเนินการปรับปรุงเพื่อน าไปใช้เก็บข้อมูลกับตัวอย่างวิจัย น าแบบ
วัดความฉลาดรู้ทางสุขภาวะฯ ที่ปรับปรุงแล้วไปเก็บข้อมูลกับตัวอย่างวิจัยที่ได้ท าการสุ่มไว้ จากนั้นเก็บรวมรวมแบบวัด
และตรวจให้คะแนน และก าหนดแนวทางในการพัฒนาและการตรวจสอบเกณฑ์การให้คะแนน และท้ายที่สุดน าคะแนน 
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ที่ได้มาวิเคราะห์คุณภาพของแบบวัดความฉลาดรู้ทางสุขภาวะฯ ทั้งแบบรายข้อค าถาม และรายฉบับ และแปลผลคะแนน
ที่ได้จากการวิเคราะห์คุณภาพด้วยค่าทางสถิติ 

เครื่องมือในการวิจัย 

 เครื่องมือส าหรับพัฒนาลักษณะเฉพาะของแบบวัดความฉลาดรู้ทางสุขภาวะส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 
ประกอบด้วย (1) แบบส ารวจประเด็นความสนใจด้านสุขภาพส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น พัฒนาขึ้นจากการ
สังเคราะห์สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ใช้ส าหรับการส ารวจประเด็นความสนใจด้านสุขภาพ เพื่อให้
สามารถสร้างข้อค าถามหรือสถานการณ์ที่มีความน่าสนใจ และอยู่ในความสนใจของนักเรียน (2) ลักษณะเฉพาะของแบบ
วัดความฉลาดรู้ทางสุขภาวะ ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ผู้วิจัยเลือกใช้องค์ประกอบตามลักษณะเฉพาะของ
แบบทดสอบ (Test Specification) ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ค านิยามตัวบ่งชี้ รูปแบบข้อค าถาม ลักษณะค าถาม ลักษณะค าตอบ  
ตัวถูก ตัวลวง ตัวอย่างค าถาม สื่อที่ใช้ในการทดสอบ และเกณฑ์การให้คะแนน และ (3) แบบวัดความฉลาดรู้ทางสุขภาวะ 
ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นแบบวัดเชิงสถานการณ์ ตามองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ แต่ละ 
ตัวบ่งชี้มี 3 ค าถาม รวมท้ังสิ้น 39 ข้อ  

การวเิคราะหข์อ้มูล 

 ในประเด็นของการวิเคราะห์ข้อมูล มีความเชื่อมโยงกับเครื่องมือวิจัยที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ซึ่งเครื่องมือ  
แต่ละชิ้น มีวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้  
 1. แบบส ารวจประเด็นความสนใจด้านสุขภาพ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่และร้อยละ 
 2. ลักษณะเฉพาะของแบบวัดความฉลาดรู้ทางสุขภาวะฯ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา 
โดยหาค่า IOC ผ่านเกณฑ์ 0.50 ขึ้นไป และการสรุปความคิดเห็นและพิจารณาจากข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 
นอกจากนี้ใช้แบบตรวจสอบคุณภาพลักษณะเฉพาะฯ ใน 3 ด้าน คือ ด้านความถูกต้อง ความเหมาะสม และสามารถ
น าไปใช้จริง โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ยและส่วนเบนมาตรฐาน 
 3. แบบวัดความฉลาดรู้ทางสุขภาวะฯ มีการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยหาค่า IOC วิเคราะห์ข้อมูล
พื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ ระดับชั้น โดยใช้สถิติเชิงบรรยายด้วยโปรแกรม SPSS ตรวจสอบความตรง 
เชิงโครงสร้าง ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง โดยใช้ค่าสถิติ ได้แก่ chi-square, df, p, GFI, AGFI 
และ RMSEA ด้วยโปรแกรม LISREL การวิเคราะห์คุณภาพของข้อค าถามและตัวเลือกด้วยการหาค่าความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ย (t-test independent) และหาค่าความเที่ยงด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ด้วยโปรแกรม SPSS 

 
ผลการวิจัย 

 1. ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบของความฉลาดรู้ทางสุขภาวะ 
 องค์ประกอบความฉลาดรู้ทางสุขภาวะ จากงานเอกสารทางวิชาการที่ผู้วิจัยศึกษาทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ สามารถสรุปได้เป็น 4 องค์ประกอบ จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ (1) เข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพ มี 3 ตัวบ่งชี้ 
ได้แก่ รับข้อมูลสุขภาพ เข้าถึงข้อมูลสุขภาพ และรู้เท่าทันข้อมูลสุขภาพ (2) ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลสุขภาพ มี 3 ตัวบ่งชี้ 
ได้แก่ ตีความข้อมูลสุขภาพ วิเคราะห์ข้อมูลด้านสุขภาพ และประเมินข้อมูลด้านสุขภาพ (3) การตัดสินใจเกี่ยวกับสุขภาพ 
มี 4 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ระบุทางเลือก วิเคราะห์ทางเลือก เลือกทางเลือก และประเมินผลทางเลือก (4) การสื่อสารข้อมูลด้าน
สุขภาพ มี 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ น าเสนอข้อมูลด้านสุขภาพ เผยแพร่ข้อมูลด้านสุขภาพ และรณรงค์เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ  
ซึ่งองค์ประกอบและตัวบ่งชี้เหล่านี้ ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ มีค่า IOC ระหว่าง 0.67 – 1.00 
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 2. ผลการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพลักษณะเฉพาะของแบบวัดความฉลาดรู้ทางสุข-ภาวะส าหรับนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น  

ในส่วนนี้ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิจัยใน 4 ประเด็น ได้แก่ (2.1) องค์ประกอบลักษณะเฉพาะของแบบวัดฯ  
(2.2) การพัฒนาแบบส ารวจประเด็นความสนใจด้านสุขภาพ (2.3) ผลการพัฒนาโครงสร้างลักษณะเฉพาะของแบบวัดฯ 
และ (2.4) ผลการตรวจสอบคุณภาพลักษณะเฉพาะของแบบวัดฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
  (2.1) องค์ประกอบลักษณะเฉพาะของแบบวัดฯ ผู้วิจัยเลือกใช้องค์ประกอบตามลักษณะเฉพาะของ
แบบทดสอบ (Test Specification) ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ซึ่งประกอบด้วย วัตถุประสงค์ของการทดสอบ ขอบเขตของแบบทดสอบ โครงสร้างและรูปแบบของ
แบบทดสอบ และลักษณะเฉพาะของข้อสอบ นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้เพิ่มเติมองค์ประกอบลักษณะ เฉพาะของแบบวัดอีก  
2 องค์ประกอบ คือ เกณฑ์การประเมินผล และตัวอย่างแบบวัด  
  (2.2) ผลการพัฒนาแบบส ารวจประเด็นความสนใจด้านสุขภาพ  จากการสังเคราะห์ตัวชี้วัด
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ท าให้ได้ประเด็นด้านสุขภาพ จากนั้นน าประเด็นมาสร้างเป็นแบบส ารวจความสนใจด้านสุขภาพ  
เพื่อสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 98 คน พบว่า ประเด็นด้านสุขภาพที่อยู่ในความสนใจของนักเรียนมากที่สุด  
10 ล าดับแรก เป็นดังนี้ 1) การพักผ่อนและนอนหลับให้เพียงพอ 2) พัฒนาการทางด้านร่างกาย 3) การรักษาอนามัย 
ของเสื้อผ้า 4) การจัดการสิ่งแวดล้อมของที่พักอาศัย 5) การเลือกซื้ออาหารสด สะอาด ปลอดสารพิษ 6) การรับประทาน
อาหารให้ครบ 5 หมู่และเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย 7) การดื่มน้ าสะอาดและเพียงพอ 8) การรักษาอนามัยของ
ของใช้ส่วนตัว 9) การรักษาอนามัยของผิวหนัง และ 10) การรักษาอนามัยของฟันและช่องปาก อันน าไปสู่การสร้าง
สถานการณ์ของข้อค าถามในลักษณะเฉพาะของแบบวัดความฉลาดรู้ทางสุขภาวะต่อไป 
  (2.3) โครงสร้างของลักษณะเฉพาะแบบวัดความฉลาดรู้ทางสุขภาวะฯ ผู้วิจัยได้พัฒนาโครงสร้าง
ลักษณะเฉพาะของแบบวัดความฉลาดรู้ทางสุขภาวะฯ ดังภาพ 2 
  (2.4) ผลการตรวจสอบคุณภาพลักษณะเฉพาะของแบบวัดความฉลาดรู้ทางสุขภาวะฯ  โดยใช้
แบบประเมินคุณภาพลักษณะเฉพาะของแบบวัดฯ ซึ่งประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ใน 3 ด้าน พบว่า ด้านความถูกต้อง 
มีค่าเฉลี่ยเป็น 4.40 (SD=0.50) อยู่ในระดับมาก ด้านความเหมาะสม ค่าเฉลี่ยเป็น 4.23 (SD=0.65) อยู่ในระดับมาก  
ด้านความเป็นไปได้ ค่าเฉลี่ยเป็น 4.30 (SD=0.60) อยู่ในระดับมาก และภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเป็น 4.30 (SD=0.59) คุณภาพ
ในระดับมาก ด้านจุดแข็ง ผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นว่า ลักษณะเฉพาะของแบบวัดฯ มีการประเมินคุณภาพ มีการระบุ
รายละเอียด วัตถุประสงค์ของการทดสอบ ขอบเขตของแบบทดสอบ โครงสร้างและรูปแบบของแบบทดสอบ รวมทั้ง
ขอบเขตเนื้อหาของแบบทดสอบที่ชัดเจน และสอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียน และคุณภาพผู้เรียน ตามตัวชี้วัดและ
สาระการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 แต่ละข้อค าถามชัดเจน มีสื่อประกอบ  
การอ่าน ท าให้มีความน่าสนใจในการท ามากยิ่งขึ้น ตลอดจนมีการใช้สถานการณ์ใกล้ตัวผู้เรียน ด้านจุดอ่อน ผู้เชี่ยวชาญ  
ให้ความเห็นว่า การใช้ภาพซ้ าเป็นข้อค าถามอาจท าให้เด็กเบื่อ 
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ภาพ 2 โครงสร้างลักษณะเฉพาะของแบบวัดความฉลาดรู้ทางสขุภาวะฯ ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น 
 

 3. ผลการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพแบบวัดความฉลาดรู้ทางสุขภาวะส าหรับนักเรียน มัธยมศึกษา
ตอนต้น ในหัวข้อนี้ผู้วิจัยผลการศึกษาใน 3 ประเด็น ได้แก่ (3.1) ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของแบบวัดฯ  
(3.2) ผลการทดลองใช้แบบวัดฯ กับตัวอย่างทดลองใช้เครื่องมือ (3.3) ผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดฯ  
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
  (3.1) ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของแบบวัดฯ พบว่า ข้อค าถามมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 
0.40 – 1.00 โดยในจ านวนนี้มีข้อค าถามที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน คือมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป (วรรณี แกมเกตุ, 2555) 
จ านวน 38 ข้อ จาก 39 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 97.44 ซึ่งผู้วิจัยได้ปรับปรุงแก้ไขข้อค าถามตามข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ ยวชาญ 
เพื่อให้แบบวัดฯ มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
  (3.2) ผลการทดลองใช้แบบวัดฯ  กับตัวอย่าง (try out) ประกอบด้วย 2 ประเด็น ได้แก่  
(3.2.1) การประเมินคุณภาพรายข้อของแบบวัดฯ และ (3.2.2) การตรวจสอบความเที่ยงของแบบวัดฯ ดังนี้ 
   (3.2.1) ผลการประเมินคุณภาพรายข้อของแบบวัดความฉลาดรู้ทางสุขภาวะฯ ผู้วิจัย
ทดลองใช้แบบวัดฯ กับตัวอย่างในการทดลองใช้เครื่องมือ จ านวน 126 คน โดยการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
โดยใช้ t-test independent พบว่า มีข้อสอบที่ผ่านเกณฑ์จ านวน 31 ข้อ จากทั้งหมด 39 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 79.49 และ
ไม่ผ่านเกณฑ์ 8 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 20.51 โดยผู้วิจัยปรับปรุงแก้ไขข้อค าถามที่คุณภาพยังไม่ผ่านเกณฑ์ เพื่อให้ภาพรวม
ของแบบวัดทั้งฉบับมีคุณภาพสูงยิ่งขึ้น 
   (3.2.2) ผลการตรวจสอบความเที่ยงของแบบวัดฯ ทั้งฉบับ ในการค านวณค่าความเที่ยง
ของแบบวัดฯ จ านวน 39 ข้อ ด้วยการค านวณหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค พบว่า ในองค์ประกอบด้านการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับสุขภาพ มีค่าความเที่ยงสูงสุด เท่ากับ .519 รองลงมา ได้แก่ ด้านการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพ มีค่า
เท่ากับ .516 ด้านความเข้าใจข้อมูลสุขภาพ มีค่าเท่ากับ .392 และด้านการน าเสนอข้อมูลสุขภาพ มีค่าเท่ากับ .220 
ตามล าดับ ในขณะที่ความเที่ยงของแบบวัดฯ ทั้งฉบับ มีค่าเท่ากับ .733 
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  (3.3) ผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดความฉลาดรู้ทางสุขภาวะส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนต้น แบ่งได้เป็น 4 ส่วน ได้แก่ (3.3.1) ข้อมูลเบื้องต้นของตัวอย่างวิจัย (3.3.2 ) ผลการตรวจสอบความตรงเชิง
โครงสร้างของแบบวัดฯ (3.3.3) ผลการตรวจสอบคุณภาพรายข้อของแบบวัดฯ และ (3.3.4) ผลการตรวจสอบความเที่ยง
ของแบบวัดฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
   (3.3.1) ข้อมูลเบื้องต้นของตัวอย่างวิจัย  ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลจากนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น ครอบคลุมทั้ง 4 ภูมิภาค ภูมิภาคละ 2 จังหวัด จังหวัดละ 1 โรงเรียน จ านวนทั้งสิ้น 740 คน พบว่า 
เป็นนักเรียนหญิง 388 คน (ร้อยละ 52.4) และนักเรียนชาย 352 คน (ร้อยละ 47.6) เป็นนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3  
มากที่สุด จ านวน 277 คน (ร้อยละ 37.4) รองลงมาได้แก่ มัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 247 คน  
(ร้อยละ 33.4) และ 216 คน (ร้อยละ 29.2) ตามล าดับ มีอายุเฉลี่ย 13.46 ปี (SD=0.993) คะแนนสูงสุด 31 คะแนน 
คะแนนต่ าสุด 4 คะแนน และมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 16.48 คะแนน (SD=5.33) 
   (3.3.2) ผลการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของแบบวัดฯ  ด้วยการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง (Second Order Confirmatory Factor Analysis) ด้วยโปรแกรม LISREL พบว่า 
โมเดลการวัดความฉลาดรู้ทางสุขภาวะส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  
(chi-square=62.338, df=58, p=0.325, GFI=0.987, AGFI=0.980, RMSEA=0.010) ดังภาพ 3 
   (3.3.3) ผลการตรวจสอบคุณภาพรายข้อของแบบวัดฯ ผู้จัยตรวจสอบคุณภาพรายข้อ
ของแบบวัดความฉลาดรู้ทางสุขภาวะฯ กับตัวอย่างวิจัยโดยใช้การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ( t-test 
independent) พบว่า จากข้อสอบจ านวน 39 ข้อ มีข้อสอบที่ผ่านเกณฑ์จ านวน 35 ข้อ (ร้อยละ 89.74) และไม่ผ่าน
เกณฑ์จ านวน 4 ข้อ (ร้อยละ 10.26)  
    (3.3.4) ผลการตรวจสอบความเที่ยงของแบบวัดฯ การตรวจสอบความเที่ยงของแบบวัด
ความฉลาดรู้ทางสุขภาวะฯ โดยใช้โปรแกรม SPSS ด้วยการค านวณหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค พบว่า 
องค์ประกอบด้านการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพ มีค่าความเที่ยงสูงสุดเท่ากับ .531 รองลงมา ได้แก่ ด้านความเข้าใจข้อมูล
สุขภาพ มีค่าเท่ากับ .472 ด้านการตัดสินใจเกี่ยวกับสุขภาพ เท่ากับ .328 และด้านการน าเสนอข้อมูลสุขภาพ มีค่า
เท่ากับ .231 ตามล าดับ ในขณะที่ความเที่ยงของแบบวัดฯ ทั้งฉบับ มีค่าเท่ากับ .721 
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ภาพ 3 โมเดลการวัดความฉลาดรูท้างสขุภาวะส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 

 

อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาที่ผ่านมา ผู้วิจัยมีประเด็นส าคัญที่จะอภิปรายผลใน 3 ประเด็น ได้แก่ (1) การสังเคราะห์
องค์ประกอบความฉลาดรู้ทางสุขภาวะ (2) การพัฒนาและการตรวจสอบคุณภาพลักษณะเฉพาะของแบบวัดความฉลาดรู้
ทางสุขภาวะส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น และ (3) การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพแบบวัดความฉลาดรู้ทาง 
สุขภาวะส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ดังนี้ 
 (1) การสังเคราะห์องค์ประกอบของความฉลาดรู้ทางสุขภาวะ ในการพัฒนาองค์ประกอบความฉลาดรู้ทาง 
สุขภาวะส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นนี้ ได้ทบทวนเอกสารและงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เ กี่ยวข้อง
กับองค์ประกอบความฉลาดรู้ทางสุขภาวะ ท าให้ได้องค์ประกอบที่มีความครอบคลุมและเป็นสากล เหมาะสมที่จะน าไปใช้
ในการสร้างลักษณะเฉพาะของแบบวัดความฉลาดรู้ทางสุขภาวะ แล้วพัฒนาเป็นแบบวัดความฉลาดรู้ทางสุขภาวะต่อไป 
โดยสามารถสังเคราะห์ได้ 4 องค์ประกอบคือ (1) การเข้าถึงข้อมูลสุขภาพ (2) ความเข้าใจข้อมูลสุขภาพ (3) การตัดสินใจ
สุขภาพ และ (4) การสื่อสารสุขภาพ พร้อมท้ังมีการตรวจสอบความเหมาะสมของนิยามและความสอดคล้องระหว่างนิยาม
ขององค์ประกอบกับตัวบ่งชี้โดยผู้เชี่ยวชาญ และมีการปรับแก้ไขก่อนจะน าไปใช้สร้างลักษณะเฉพาะของแบบวัด 
 (2) การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพลักษณะเฉพาะของแบบวัดความฉลาดรู้ทางสุขภาวะส าหรับนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น ผู้วิจัยเลือกใช้องค์ประกอบของลักษณะเฉพาะของแบบวัดฯ ตามลักษณะเฉพาะของแบบทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพราะมีองค์ประกอบ 
ไม่มากจนเกินไป ท าให้ผู้ที่สนใจสามารถน าไปใช้สร้างลักษณะเฉพาะที่มีรูปแบบคล้ายกันได้ง่ายและสะดวก นอกจากนี้  
ยังเป็นรูปแบบที่คุณครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนใหญ่มีความคุ้นชิน เนื่องจากมีการเผยแพร่ประจ าทุ กปีเพื่อให้
สถานศึกษาได้ทราบกรอบการทดสอบ เนื้อหา ตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางที่จะใช้ในการทดสอบส าหรับปีการศึกษานั้น 
ซึ่งประกอบด้วย วัตถุประสงค์ของการทดสอบ ขอบเขตของแบบทดสอบ โครงสร้างและรูปแบบของแบบทดสอบ และ
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ลักษณะเฉพาะของข้อสอบ นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้เพิ่มเติมองค์ประกอบของลักษณะเฉพาะของแบบวัดอีก 2 องค์ประกอบ 
คือ เกณฑ์การประเมินผล และตัวอย่างแบบวัด เพื่อให้มีความครอบคลุม ผู้ที่สนใจสามารถน าไปสร้างตามรูปแบบได้ 
 ในการพัฒนาแบบส ารวจประเด็นความสนใจด้านสุขภาพ ผู้วิจัยได้มีการสังเคราะห์ความรู้ด้านสุขภาพ
ระดับพื้นฐานส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด หลักสูตรแกนกลางการศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา จากนั้นน าผลการสังเคราะห์มาพัฒนาเป็นแบบส ารวจ
ประเด็นความสนใจด้านสุขภาพ เพื่อให้ทราบถึงประเด็นด้านสุขภาพที่อยู่ในความสนใจของนักเรียน แล้วน าไปใช้สร้าง
ลักษณะเฉพาะของแบบวัดความฉลาดรู้ทางสุขภาวะ และแบบวัดความฉลาดรู้ทางสุขภาวะ ที่มีความน่าสนใจและ
เหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียน และมีการตรวจสอบคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความถูกต้อง  
ด้านความเหมาะสม และด้านความเป็นไปได้ ซึ่งในแต่ละด้านมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก สอดคล้องกับ โชติกา ภาษีผล 
(2559) ที่ระบุว่า การจัดท าลักษณะเฉพาะของแบบวัดเป็นเรื่องที่ดี มีประโยชน์อย่างมากต่อโครงสร้างการทดสอบ เพราะ
สามารถน าไปใช้ติดตาม ก ากับมาตรฐานการสร้างข้อสอบได้เป็นอย่างดี 
 (3) การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพแบบวัดความฉลาดรู้ทางสุขภาวะฯ จากที่ผู้วิจัยมีการตรวจสอบ 
ความตรงเชิงเนื้อหาของแบบวัดฯ ซึ่งในจ านวนนี้มีข้อค าถามที่ผ่านเกณฑ์ จ านวน 38 ข้อ จาก 39 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 
97.44 แสดงให้เห็นว่าหากมีการพัฒนาลักษณะเฉพาะถูกต้องตามกระบวนที่เหมาะสม ตลอดจนผ่านตรวจสอบคุณภาพ
อย่างดีแล้ว ย่อมส่งผลดีต่อความตรงเชิงเนื้อหาของแบบวัดฯ 
 ในกระบวนการของการน าแบบวัดความฉลาดรู้ทางสุขภาวะไปใช้กับกลุ่มทดลองใช้เครื่องมือ ( try out) และ 
กลุ่มตัวอย่างวิจัย มีการตรวจสอบคุณภาพรายข้อโดยใช้การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ( t-test independent) 
พบว่า ในกลุ่มทดลองใช้เครื่องมือมีข้อสอบไม่ผ่านเกณฑ์จ านวน 8 ข้อ (ร้อยละ 20.51) ส่วนในกลุ่มตัวอย่างวิจัยมีข้อสอบ  
ไม่ผ่านเกณฑ์เพียง 4 ข้อ (ร้อยละ 10.26) ซึ่งมีจ านวนข้อสอบที่ผ่านเกณฑ์ลดลง อาจเนื่องจากมีการปรับปรุงแก้ไขใน  
ข้อค าถามที่คุณภาพยังไม่ดีที่ได้จากกลุ่มทดลองใช้เครื่องมือ ท าให้คุณภาพของข้อค าถามสูงขึ้นเมื่อน ามาใช้กับตัวอย่างของ
งานวิจัย 
 การตรวจสอบความเที่ยงของแบบวัดฯ พบว่า ความเที่ยงของแบบวัดฯ ทั้งฉบับที่ใช้กับตัวอย่างวิจัย มีค่าลดลง  
เล็กน้อยจาก .733 ในกลุ่มตัวอย่างทดลองใช้เครื่องมือเป็น .721 ในตัวอย่างวิจัย ซึ่งถือว่าความเที่ยงยังคงอยู่ในระดับสูง 
(มีค่าระหว่าง .70–1.00) และความเที่ยงค่อนข้างคงที่ อาจเนื่องมาจากเครื่องมือที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จ านวนข้อ
และระยะเวลาในการท าเหมาะสม รวมถึงตัวอย่างวิจัยทั้ง 2 กลุ่มได้จากการสุ่มอย่างเป็นระบบ มีการคละเพศ อายุ 
ระดับชั้น ความสามารถ และครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาค ท าให้ได้ตัวแทนที่ดีของประชากร ส่วนความเที่ยงรายองค์ประกอบ
ที่อยู่ในระดับปานกลางถึงต่ า อาจเนื่องมาจากจ านวนข้อค าถามที่เมื่อแยกรายองค์ประกอบแล้วค่อนข้างมีจ านวนน้อย 
  เมื่อพิจารณาถึงความตรงเชิงโครงสร้างของแบบวัดฯ พบว่า โมเดลการวัดความฉลาดรู้ทางสุขภาวะส าหรับ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ( chi-square=62.338, df=58, p=0.325, 
GFI=0.987, AGFI=0.980, RMSEA=0.010) เมื่อพิจารณาถึงองค์ประกอบของความฉลาดรู้ทางสุขภาวะทั้ง 4 องค์ประกอบ 
ได้แก่ การเข้าถึงข้อมูลสุขภาพ ความเข้าใจข้อมูลสุขภาพ การตัดสินใจเกี่ยวกับสุขภาพ และการสื่อสารสุขภาพ พบว่า  
แต่ละองค์ประกอบมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบใกล้เคียงกัน (ค่าระหว่าง 0.866–0.974) และมีนัยส าคัญทางสถิติทุกด้าน 
(p<.001) และเมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบแต่ละด้าน กับองค์ประกอบความฉลาดรู้ทางสุขภาวะ
โดยรวม พบว่า องค์ประกอบความฉลาดรู้ทางสุขภาวะแต่ละด้านมีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับสูง โดยสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์มีค่าตั้งแต่ 0.758–0.974 แสดงว่าองค์ประกอบแต่ละด้าน และองค์ประกอบความฉลาดรู้ทางสุขภาวะโดยรวม
มีความสัมพันธ์กัน มิได้แยกกันอย่างเป็นอิสระ นั่นคือ หากบุคคลมีความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพ มีความเข้าใจ
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ข้อมูลสุขภาพ สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับสุขภาพ รวมถึงมีความสามารถในการสื่อสารสุขภาพที่ดี ย่อมน าไปสู่ความฉลาดรู้
ทางสุขภาวะที่สูงขึ้นด้วย 
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. ผู้ที่สนใจในการพัฒนาแบบวัดความฉลาดรู้ทางสุขภาวะส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ควรศึกษา
รายละเอียดของลักษณะเฉพาะของแบบวัดฯ ให้เข้าใจ ทั้งส่วนประกอบ เนื้อหาที่ต้องการวัด รวมถึงแนวทางการสร้าง
แบบวัดและการพัฒนาข้อค าถาม เพื่อให้สามารถพัฒนาแบบวัดฯ ตามลักษณะเฉพาะของแบบวัดฯ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 2. ผู้ที่สนใจสามารถน าแนวทางการพัฒนาลักษณะเฉพาะของแบบวัดฯ ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นไปปรับใช้ซึ่งอาจเป็น
ในรูปแบบอื่น เช่น แบบให้คะแนนลดหลั่นความส าคัญ แบบมีค าตอบถูกมากกว่า 1 ค าตอบ แบบสอบถาม แบบเขียนตอบ 
เป็นต้น เพื่อเพิ่มความหลากหลาย และสามารถวัดความฉลาดรู้ทางสุขภาวะของนักเรียนได้อย่างถูกต้องแม่นย า 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรเพิ่มการตรวจสอบความตรงโดยการทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลการวัดความฉลาดรู้ทาง 
สุขภาวะส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ในด้านตัวแปรเพศ และระดับชั้นที่ก าลังศึกษา เพื่อให้แน่ใจว่าแบบวัด  
ความฉลาดรู้ทางสุขภาวะฯ ที่พัฒนาขึ้นนั้นมีคุณภาพไม่แปรเปลี่ยนไปตามกลุ่มประชากร และผลการวิจัยนั้นเกิดจากความ
แตกต่างของประชากร มิใช่ความบกพร่องของเครื่องมือ 
 2. ผู้สนใจอาจมีการสร้างและพัฒนาลักษณะเฉพาะของแบบวัดฯ ส าหรับกลุ่มเป้าหมายอื่น เช่น นักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย นิสิตระดับอุดมศึกษา คนวัยท างาน เป็นต้น เพื่อให้เกิดความกว้างขวางหลากหลายในการน าไปใช้งาน 
 3. อาจมีการสร้างข้อค าถามในแบบวัดจ านวนมากขึ้น น าไปทดลองใช้ วิเคราะห์คุณภาพ แล้วคัดเลือกข้อค าถาม
ที่มีคุณภาพเพื่อจัดเก็บเข้าสู่ระบบคลังข้อสอบ เพื่อพัฒนารูปแบบการทดสอบให้มีแม่นย าและน่าสนใจ เช่น การทดสอบ
แบบปรับเหมาะด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (Adaptive testing) ซึ่งมีการคัดเลือกข้อสอบให้เหมาะสมกับความสามารถของ
ผู้สอบ ท าให้ผลการวัดมีความน่าเชื่อถือและใกล้เคียงกับความฉลาดรู้ทางสุขภาวะที่แท้จริงของนักเรียน 
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บทคัดย่อ 
หลังเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คนส่วนใหญ่คุ้นเคยกับการใช้งาน

อินเทอร์เน็ตมากขึ้น เมื่อได้รับแบบสอบถามออนไลน์จึงมีความเข้าใจและสามารถตอบแบบสอบถามได้เป็นอย่างดี นักวิจัย
ทางสังคมศาสตร์จึงนิยมใช้แบบสอบถามออนไลน์เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมมากขึ้น ส าหรับเนื้อหาในบทความนี้ 
มุ่งน าเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับแบบสอบถามออนไลน์ โดยมีสาระส าคัญได้แก่ ปัจจัยเงื่อนไขต่อการใช้แบบสอบถาม
ออนไลน์ส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ แนวทางการพัฒนาแบบสอบถามออนไลน์ และจริยธรรมในการใช้
แบบสอบถามออนไลน์ ซึ่งรวบรวมจากการศึกษาแนวคิด เอกสาร งานวิจัย และประสบการณ์ของผู้เขียน 

 

ค าส าคัญ: แบบสอบถามออนไลน์; แบบสอบถาม; การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

Abstract 
Most people are more familiar with the internet as a result of the Coronavirus Disease 2019 

(COVID-19) outbreak. When they receive an online questionnaire, they have a good understanding of it 
and are able to complete it. Researchers in the social sciences are increasingly employing online 
questionnaires to obtain data. This article aims to present the body of knowledge about the online 
questionnaire: factors for using the online questionnaire for social science research, guidelines for 
developing an online questionnaire, and ethics in using online questionnaires. The content is based on 
publications, research, and authors' experiences. 
 

Keywords: Online questionnaire; Questionnaire; Collecting data 
 

บทน า 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางด้านการสื่อสารเอื้อให้คนส่วนใหญ่เข้าถึงและใช้คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และ

สมาร์ทโฟนมากขึ้น มีการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารออนไลน์และค้นคว้าข้อมูล 
ซึ่งในปัจจุบันผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมีแนวโน้มมากขึ้น ในประเทศไทยมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตประมาณ 70% ของจ านวนประชาชน
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ทั้งหมด (ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ , 2563) ประกอบกับรูปแบบการด าเนินชีวิต วิถีชีวิตของผู้คน 
ในสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งเกิดจากปัจจัยหลัก ๆ 2 ส่วน คือ (1) ยุค Technology Disruption 
หรือ Digital Disruption ซึ่งมีนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ซึ่งส่งผลท าให้รูปแบบการด าเนินชีวิต 
วิถีชีวิตของผู้คนในสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตอย่างเห็นได้ชัด และท าให้คนในสังคมเริ่มคุ้นชินกับการใช้
เทคโนโลยีต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน และ (2) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ  
โรค COVID-19 ตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นมา ท าให้รูปแบบการด าเนินชีวิต วิถีชีวิตของผู้คนในสังคมมีการ
เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมาก 

การที่คนส่วนใหญ่คุ้นเคยกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตในชีวิตประจ าวันมากขึ้น เมื่อได้รับแบบสอบถามออนไลน์  
จึงมีความเข้าใจและสามารถตอบแบบสอบถามได้ตรงกับค าชี้แจงในแบบสอบถามเป็นอย่างดี ท าให้นักวิจัยทางด้าน
สังคมศาสตร์ในประเทศไทยมีการใช้เครื่องมือดิจิทัลในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวอย่างวิจัย โดยใช้แบบสอบถาม
ออนไลน์เพิ่มขึ้นเป็นจ านวนมาก (บุบผา เมฆศรีทองค า, 2562) โดยใช้เทคโนโลยีออนไลน์ในการสร้างแบบสอบถาม  
การส่งแบบสอบถามให้ตัวอย่างวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และแสดงผลข้อมูลได้อย่างแม่นย า
รวดเร็ว (Braun et al., 2021) โดยเฉพาะในงานวิจัยเชิงส ารวจ (survey research)  

แบบสอบถามออนไลน์เป็นแบบสอบถามที่สร้างขึ้นโดยเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน และจัดส่งให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งสามารถเข้าถึงกลุ่มตัวอย่างได้ดี โดยเฉพาะการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก 
กลุ่มตัวอย่างจ านวนมาก (พัชรภรณ์ สุนทรวิบูลย์ , 2561) โดยผู้ตอบสามารถตอบกลับผ่านอินเทอร์เน็ตได้ทันที 
แบบสอบถามออนไลน์ที่ได้รับการออกแบบอย่างดีจะช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ตอบ สามารถตอบแบบสอบถาม  
ได้อย่างรวดเร็ว ป้องกันการสับสน และตอบได้ตรงประเด็นตามที่ผู้วิจัยต้องการ ผู้วิจัยที่ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ  
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจึงควรศึกษาและท าความเข้าใจแนวทางการออกแบบและสร้างแบบสอบถามออนไลน์ เพื่อใช้
เทคโนโลยีในการผลิตแบบสอบถามออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพและได้ประโยชน์สูงสุด 

 
ปัจจัยเงื่อนไขต่อการใช้แบบสอบถามออนไลน์ส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 

จากการศึกษาแนวคิด เอกสาร งานวิจัย และประสบการณ์ของผู้เขียนในการวิจัยทางสังคมศาสตร์ พบว่า  
มีปัจจัยเงื่อนไขต่อการใช้แบบสอบถามออนไลน์ ในฐานะเป็นเครื่องมือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ดังนี้ 

ข้อจ ากัดของแบบสอบถามเดิม 
ในอดีต หากผู้วิจัยต้องการผลิตแบบสอบถามเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลหลายชุด มักใช้วิธีพิมพ์จากเครื่อง

ปริ้นเตอร์และน ามาถ่ายส าเนาจากเครื่องถ่ายเอกสาร หรือเลือกที่จะส่งให้ส านักพิมพ์เพื่อส าเนาได้หลายชุด ในราคาที่
ประหยัดขึ้นตามปริมาณการพิมพ์ อย่างไรก็ตามแบบสอบถามเดิมหรือแบบสอบถามที่ได้จากการพิมพ์นั้นยังมีข้อจ ากัด
หลายประการ ดังนี้ 

1. ปรับแก้ไขเนื้อหาได้ยาก ก่อนส่งส าเนาแบบสอบถาม ผู้วิจัยจะต้องระมัดระวังและตรวจสอบข้อผิดพลาด 
ที่อยู่ในแบบสอบถามอย่างถี่ถ้วน เพราะหากพบภายหลังจากการพิมพ์จะแก้ไขปรับเปลี่ยนได้ยาก ถ้าจ านวนส าเนามาก
จะต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการพิมพ์ใหม่ แต่ถ้าจ านวนส าเนาน้อย มักจะแก้ไขโดยใช้น้ ายาลบค าผิดแล้วเขียนทับ 
ลงไป หรือใช้วิธีพิมพ์เนื้อหาใหม่ลงในสติ๊กเกอร์กระดาษแล้วแปะทับของเดิม  

2. ค่าใช้จ่ายที่สูง การพิมพ์แบบสอบถามผู้วิจัยจะต้องเตรียมค่าใช้จ่ายเบื้องต้นส าหรับกระดาษ หมึกพิมพ์ และ
เครื่องพิมพ์ ในกรณีที่พิมพ์สีจะต้องมีค่าใช้จ่ายต่อแผ่นที่เพิ่มขึ้นอีก  

3. ความยุ่งยากในจัดส่ง การจัดส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ผู้วิจัยจะต้องวางแผนการจ่าชื่อผู้รับหน้าซอง 
จัดเตรียมซองจดหมาย และแสตมป์ นอกจากนี้ยังต้องอ านวยความสะดวกให้ผู้รับส่งแบบสอบถามกลับมายังผู้วิจัย เช่น 
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การแนบซองติดแสตมป์ เป็นต้น ซึ่งกระบวนการที่เริ่มจากส่งแบบสอบถามไปถึงผู้รับและผู้รับส่งกลับคืน ย่อมใช้เวลา
หลายวันหรือหลายสัปดาห์ในต่างประเทศ อีกทั้งยังมีความเสี่ยงในการช ารุดสูญหายระหว่างการขนส่งด้วย 
 จุดเด่นของแบบสอบถามออนไลน์ 

จากข้อจ ากัดของแบบสอบถามแบบเดิมนั้น ผู้วิจัยส่วนใหญ่จึงนิยมใช้แบบสอบถามออนไลน์ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล เพื่อหลีกเลี่ยงข้อจ ากัดของการพิมพ์ โดยมีจุดเด่นดังนี้ 

1. การจัดเก็บข้อมูล แบบสอบถามออนไลน์สามารถตั้งค่าการเก็บข้อมูลไว้บนอินเทอร์เน็ตได้หลายที่ ท าให้มี
ความเสี่ยงต่ าที่ข้อมูลจะสูญหายหรือถูกท าลาย มีความปลอดภัยสูงโดยข้อมูลจะถูกจ ากัดการเข้าถึงเฉพาะผู้ได้รับอนุญาต
เท่านั้น โดยสามารถก าหนดผู้รับอนุญาตอ่านได้อย่างเดียวหรือจะแก้ไขพร้อมกันด้วยก็ได้ 

2. สะดวกรวดเร็ว ผู้วิจัยสามารถสร้างแบบสอบถามออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว ผ่านเว็บแอปพลิเคชันหรือ
โปรแกรมสร้างแบบสอบถามที่มีแม่แบบส าเร็จรูป สามารถสร้างรูปแบบข้อค าถามได้อัตโนมัติ ผู้วิจัยสามารถใช้งานผ่าน
คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟน ในทุกสถานที่ และทุกเวลาที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต เมื่อมีผู้ตอบค าถามข้อมูล  
จะถูกบันทึกอัตโนมัติและสามารถน าข้อมูลเข้าสู่โปรแกรมค านวณได้เลย ซึ่งเป็นการลดขั้นตอนของการบั นทึกข้อมูล  
(พัชรภรณ์ สุนทรวิบูลย์, 2561) โดยผู้วิจัยสามารถตรวจสอบข้อมูลและติดตามผลออนไลน์ได้ทันที 

3. แนบข้อมูลได้หลากหลาย แบบสอบถามออนไลน์รองรับข้อมูลแนบได้หลายประเภท เช่น ข้อมูลเสียง ข้อมูล
วิดีโอ มัลติมีเดีย เป็นต้น ผู้วิจัยยังสามารถตั้งค่าแบบสอบถามออนไลน์ให้สามารถโต้ตอบกับผู้ตอบแบบสอบถามได้  
โดยตั้งค่าให้แสดงข้อความอธิบายรายละเอียด หากผู้ตอบไม่เข้าใจข้อค าถาม หรือการข้ามไปข้อค าถามอัตโนมัติโดยอ้างอิง
จากค าตอบ ส าหรับผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้งานผ่านสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต สามารถส่งข้อมูลเฉพาะที่อุปกรณ์รองรับ  
ได้ทันที เช่น ต าแหน่งพิกัดที่อยู่ (GPS) ความสูงจากระดับน้ าทะเล อุณหภูมิ ข้อมูลการออกก าลังกาย ภาพถ่ายสามมิติ 
ภาพถ่ายหรือวิดีโอสภาพแวดล้อมแบบ 360 องศา เป็นต้น 

4. การจัดส่งข้อมูล หากกลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่และมีการกระจายตัวตามสถานที่ต่าง ๆ การใช้
แบบสอบถามออนไลน์จะคุ้มค่ามากกว่า (Sue & Ritter, 2012) ผู้วิจัยสามารถส่งแบบสอบถามออนไลน์ได้หลายช่องทาง
ตามที่ผู้ตอบแบบสอบถามสะดวก โดยปกติจะนิยมส่งให้ทางอีเมล โปรแกรมสนทนา หรือสื่อสังคมออนไลน์  โดย 
พินดา วราสุนันท์ (2556) ได้กล่าวถึงแนวโน้มการประเมินในอนาคตว่าจะใช้เทคโนโลยีและเครือข่ายสังคมออนไลน์  
เป็นช่องทางส าคัญในการเก็บรวบรวมข้อมูล นอกจากนี้ ผู้วิจัยสามารถตั้งค่าแบบสอบถามออนไลน์จากการอ้างอิงที่อยู่บน
เครือข่าย (IP address) ของผู้ตอบแบบสอบถามได้ ซึ่งเป็นการป้องกันการส่งแบบสอบถามซ้ าและสามารถใช้เป็นหลักฐาน
อ้างอิงการตอบแบบสอบถามได้ (Saleh & Bista, 2017)  

5. อัตราการตอบกลับ การตอบกลับของแบบสอบถามออนไลน์มีอัตราค่อนข้างสูง ผู้ตอบแบบสอบถาม 
ไม่จ าเป็นต้องยืนยันตัวตนก่อนตอบแบบสอบถาม จึงมั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนตัวถูกปกปิดและสามารถตอบค าถามได้โดย  
ไม่กังวลกับผลที่ตามมา นอกจากนี้ Shannon and Bradshaw (2002) ได้เปรียบเทียบระยะเวลาที่ใช้ในการตอบกลับ
ระหว่างแบบสอบถามที่ส่งทางอีเมลกับทางไปรษณีย์ พบว่า การส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ใช้เวลาตอบกลับเฉลี่ย 
15.58 วัน มากกว่าการส่งระยะเวลาตอบกลับเฉลี่ยของแบบสอบถามทางอีเมลถึง 4.63 วัน ซึ่งมีผู้ตอบกลับภายในวันแรก
ถึง 45% และ 5 วันต่อมาสูงถึง 83%  

แม้ว่าแบบสอบถามออนไลน์จะมีจุดเด่นมากมาย แต่การตอบแบบสอบถามออนไลน์จ าเป็นต้องใช้อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต ที่เชื่อมต่อกับสัญญาณอินเทอร์เน็ต ดังนั้น หากอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีไฟฟ้า
หรือสัญญาณอินเทอร์เน็ตจะไม่สามารถใช้งานได้ (Nayak & Narayan, 2019) นอกจากนี้ หากผู้วิจัยส่งแบบสอบถาม 
ครั้งละมาก ๆ อาจมีความเสี่ยงกับระบบคัดกรองที่มองว่าแบบสอบถามนั้นเป็นขยะ ( spam) การแฝงโฆษณา ไวรัส
คอมพิวเตอร์ หรือ การหลอกลวงออนไลน์ (phishing) 
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ตารางท่ี 1 การเปรียบเทียบแบบสอบถามจากสิ่งพิมพ์กับแบบสอบถามออนไลน์ 
ประเด็น แบบสอบถามเดิม แบบสอบถามออนไลน์ 

การปรับแก้เนื้อหาในภายหลัง ไม่ได้ ไม่สามารถปรับแก้เนื้อหาภาย
หลังจากการพิมพ์ 

ได ้สามารถปรับแก้ไขเนื้อหาได้ตลอดเวลา 

การปิดรับค าตอบ ไม่ได้ ต้องพิมพ์แจ้งระยะเวลาให้
ผู้ตอบทราบในแบบสอบถาม 

ได้ สามารถปิดรับค าตอบได้ตลอดเวลา 

การบังคับตอบในข้อส าคัญ ไม่ได้ ต้องพิมพ์แจ้งให้ผู้ตอบทราบใน
แบบสอบถาม 

ได้ ถ้าไม่ตอบจะไม่สามารถท า
แบบสอบถามต่อได้ 

ความคงทนของข้อมูล สั้น เสื่อมสภาพเร็วหากจัดเก็บไม่ดี 
เช่น ความชื้น แมลง 

ยาว ข้อมูลไม่เสื่อมสภาพ แต่ควรส ารอง
อย่างสม่ าเสมอ 

ความสิ้นเปลือง มาก ต้องหาพื้นที่จัดเก็บ เปลือง
ทรัพยากรธรรมชาติ ท าลายได้ยาก 

น้อย เปลืองพื้นที่ข้อมูลน้อย น ากลับมาใช้
ใหม่ได้ (Recycle) ท าลายได้รวดเร็ว 

การจัดส่งข้อมูล ช้า ใช้ระยะเวลานาน ต้องหาช่องทาง
ขนส่ง 

เร็ว สามารถส่งได้ทันที รองรับหลาย
ช่องทาง 

ความปลอดภัยของข้อมูล น้อย ต้องหาพื้นที่ปลอดภัย เช่น ตู้
เอกสาร ห้องจัดเก็บข้อมูล 

มาก ก าหนดสิทธิผู้เข้าถึงได้ อนุญาตให้
อ่านหรือแก้ไขได้ 

ค่าใช้จ่าย สูง ค่ากระดาษ ค่าหมึกพิมพ์ ค่า
ส าเนาเอกสาร 

ต่ า ค่าอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลโปรแกรม
เบื้องต้นฟรี ค่าพื้นที่ออนไลน์เบื้องต้นฟรี  

ความคุ้นชิน มาก ผู้ตอบทุกช่วงวัยสามารถตอบได้
ทันที 

ปานกลาง มีข้อจ ากัดส าหรับผู้ที่ไม่มี
ทักษะดิจิทัล 

ความหลากหลายของข้อมูล น้อย ข้อความ แผนสถิติ แผนภาพ 
ตาราง 

มาก ข้อความ แผนสถิติ แผนภาพ ตาราง 
เสียง มัลติมีเดีย วิดีโอ เว็บไซต์ 

ปฏิสัมพันธ์กับผู้ตอบ ไม่มี  มี กดข้ามไปข้ออื่น ลิงก์ข้อความหรือวิดีโอ
ส าหรับอธิบาย ปรับเปลี่ยนสีหรือธีม 

 
แนวทางการพฒันาแบบสอบถามออนไลน ์

ก่อนผู้วิจัยจะจัดท าแบบสอบถามออนไลน์ จ าเป็นต้องวางแผนและออกแบบอย่างเป็นขั้นตอน แล้วจึง
ด าเนินการพัฒนาแบบสอบถามออนไลน์ เพื่อเป็นการป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นและลดระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน ภายหลังได้ผลตอบแบบสอบถามแล้ว ผู้วิจัยควรตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง เพื่อลดความซ้ าซ้อนของข้อมูลและ
ขจัดข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ โดยแนวทางในการออกแบบแบบสอบถามออนไลน์ ประกอบด้วย 4 ขั้นหลัก 1) ขั้นวิเคราะห์และ
เตรียมข้อมูล 2) ขั้นพัฒนาแบบสอบถามออนไลน์ 3) ขั้นตรวจสอบข้อมูล และ 4 ) ขั้นการเลือกช่องทางในการส่ง
แบบสอบถามออนไลน์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ขั้นวิเคราะห์และเตรียมข้อมูล 
ในขั้นนี้ผู้วิจัยจ าเป็นจะต้องหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อน าไปสู่การออกแบบแบบสอบถามออนไลน์ได้ตรงตาม

วัตถุประสงค์ของการวิจัยและสอดคล้องกับบริบทของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยมีแนวทางในการวิเคราะห์และเตรียมข้อมูล 
ดังนี้ 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
ในการด าเนินการวิจัยแต่ละครั้ง ผู้วิจัยจะต้องวิเคราะห์วัตถุประสงค์ของการวิจัยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ

แบบสอบถาม เพื่อให้ทราบว่าข้อมูลหรือค าตอบประเภทใดที่ต้องการจากผู้ตอบแบบสอบถาม เช่น ข้อมูลในเชิงปริมาณ 
ข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นต้น ถ้าสารสนเทศที่ได้จากการวิเคราะห์มีความชัดเจน ก็สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน
และออกแบบต่อได้ 

กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผู้วิจัยต้องทราบว่ากลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่างที่จะตอบแบบสอบถามออนไลน์คือใคร โดยระบุ

รายละเอียดให้ได้มากที่สุด ได้แก่ 1) ช่วงอายุ เพื่อจะทราบว่ากลุ่มผู้ตอบอยู่ในวัยใด หากเป็นกลุ่มเด็กควรเพิ่มสีสันและ 
มีภาพประกอบเพื่อให้เข้าใจได้ง่าย กลุ่มผู้ใหญ่ควรเน้นธีมสีพื้น ตัวอักษรและค าถามที่เป็นทางการ ส่วนผู้สูงอายุปรับตัว
อักษรมีขนาดใหญ่กว่าปกติ เพื่อให้มองเห็นได้อย่างชัดเจน และ 2) ทักษะทางดิจิทัล เพื่อจะทราบว่าผู้ตอบมีความสามารถ
ในการใช้ดิจิทัลมากน้อยเพียงใด โดยกลุ่มเด็กโตจะมีทักษะดิจิทัลค่อนข้างสูง สามารถส่งข้อมูลในรูปแบบอื่น ๆ ได้ เช่น 
ข้อมูลภาพถ่าย ข้อมูลเสียง เป็นต้น ซึ่งจะต่างกับกลุ่มผู้สูงอายุที่ควรออกแบบให้เป็นตัวเลือกมากกว่าการพิมพ์ เนื่องจาก
ทักษะการใช้ดิจิทัลยังไม่สูงนัก 

การวิเคราะห์ข้อมูลจะเริ่มต้นจากการก าหนดวัตถุประสงค์หลัก เพื่อแสดงถึงเป้าหมายของการสร้าง
แบบสอบถามออนไลน์ หากมีวัตถุประสงค์หลักเพียงข้อเดียว อาจพิจารณาน าไปตั้งเป็นชื่อแบบสอบถามได้ จากนั้น
ก าหนดวัตถุประสงค์ย่อยซึ่งแสดงถึงประเด็นกลุ่มค าถามย่อย การก าหนดกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม สุดท้ายจะเป็นการ
เตรียมข้อมูล ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

วัตถุประสงค์หลักของแบบสอบถามออนไลน์ คือ เพื่อสอบถามสภาพการเรียนออนไลน์ ในสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 

วัตถุประสงค์ย่อยของแบบสอบถามออนไลน์ คือ  
1) วิธีการจัดการเรียนออนไลน์  
2) วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนออนไลน์  
3) ปัญหาที่พบจากการเรียนออนไลน์ 
4) ความพร้อมของครูและนักเรียน 

กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม คือ  
1) เป็นครูและนักเรียนออนไลน์ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
2) เป็นครูและนักเรียนในระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย  

ข้อมูลที่ต้องเตรียม คือ ค าชี้แจงแบบสอบถาม ข้อค าถาม รูปแบบค าถาม ภาพประกอบ 
เมื่อได้สารสนเทศจากการวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว นักวิจัยจะน ามาวางแผนในการจัดเตรียมข้อมูลให้สอดคล้อง

กับผลการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
2) ขั้นพัฒนาแบบสอบถามออนไลน์  

คุณลักษณะของแบบสอบถามออนไลน์และแบบสอบถามเดิมมีความแตกต่างอย่างมาก ผู้วิจัยสามารถ
ออกแบบและพัฒนาแบบสอบถามออนไลน์ โดยเพิ่มเติมมัลติมีเดีย คลิปวิดีโอ จุดเชื่อมโยง ผลป้อนกลับ ฯลฯ เพื่อกลุ่ม
ตัวอย่างวิจัยจะได้เข้าใจข้อค าถามที่ซับซ้อนได้ดีขึ้นและเพิ่มความสะดวกในการท าแบบสอบถาม ดังนั้น แบบสอบถาม
ออนไลน์ที่ได้รับการออกแบบและพัฒนาอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาวิจัยและธรรมชาติของตัวอย่างการวิจัย  
จะช่วยให้ผู้ตอบแบบสอบถามตอบข้อมูลได้อย่างราบรื่น ไม่สับสน และตรงกับสภาพความเป็นจริงของผู้ตอบ
แบบสอบถามมากที่สุด ซึ่งแนวทางการออกแบบและพัฒนาแบบสอบถามออนไลน์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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หน้าแรกหรือหน้าต้อนรับ เป็นหน้าที่แสดงข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจที่จะตอบหรือไม่ตอบ
แบบสอบถามออนไลน์ หน้าแรกควรออกแบบให้มีชื่อหรือหัวเรื่องแบบสอบถาม วัตถุประสงค์ รวมถึง ข้ อความยืนยัน 
การปกป้องความเป็นส่วนตัวและการรักษาข้อมูลของผู้ตอบ 

ค าแนะน าในการตอบแบบสอบถามออนไลน์ เป็นแนวทางในการตอบข้อมูลในแบบสอบถาม ซึ่งจะช่วยให้
ผู้ตอบแบบสอบถามท าแบบสอบถามได้ถูกต้องและรวดเร็ว ซึ่ง Sue and Ritter (2012) ได้เสนอตัวอย่างประเด็น
ค าแนะน าในการตอบแบบสอบถามออนไลน์ ดังนี้ 

- ผู้ตอบแบบสอบถามควรตอบให้ครบทุกข้อหรือไม่? 
- ผู้ตอบสามารถเลือกได้หลายค าตอบในข้อเดียวหรือไม่? 
- จ ากัดเวลาในการตอบค าถามแต่ละข้อหรือทั้งฉบับหรือไม่? 
- หากผู้ตอบต้องการเปลี่ยนหรือแก้ไขค าตอบ ควรท าอย่างไร? 
- ถ้าผู้ตอบยังท าแบบสอบถามไม่เสร็จ สามารถบันทึกและท าต่อในภายหลังได้หรือไม่? 

การเลือกสีและธีม การออกแบบสภาพแวดล้อมที่ดีจะมีผลต่อความรู้สึกของผู้ตอบแบบสอบถาม สีและธีม 
ที่ใช้ควรมีความสอดคล้องกับชื่อหรือหัวข้อแบบสอบถาม และใช้รูปแบบเดียวกันโดยต่อเนื่องทั้งแบบสอบถาม ส าหรับสี
พื้นหลังกับสีตัวอักษรควรมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน เพื่อให้อ่ านได้อย่างชัดเจน ในกรณีที่พื้นหลังสีอ่อนควรใช้
ตัวอักษรสีเข้ม หากพื้นหลังสีเข้มควรใช้ตัวอักษรสีอ่อน ทั้งนี้ ผู้วิจัยควรทดลองอ่านอีกครั้งเมื่อออกแบบเสร็จ โดย Sutton 
and Altarriba (2016) ได้ศึกษาตัวอย่างสีที่สามารถสื่อถึงอารมณ์ของผู้อ่าน ดังนี้ 

สีฟ้า แสดงถึง ความหดหู่ ความโดดเดี่ยว ความเสียใจ ไม่มีความสุข ผ่อนคลาย 
สีด า แสดงถึง ความน่ากลัว ความสิ้นหวัง ความทุกข ์
สีแดง แสดงถึง ความทะเยอทะยาน ความรัก ความขัดแย้ง 
สีเหลือง แสดงถึง ความเป็นมิตร ความสุข การหัวเราะ 
สีขาว แสดงถึง อิสรภาพ การมีส่วนร่วม ศาสนา ความสงบ ความบริสุทธิ์ 

ระบบน าทาง ผู้วิจัยควรค านึงถึงความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกันของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส าหรับกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่คุ้นชินกับการตอบแบบสอบถามออนไลน์อาจจะเกิดความวิตกกังวลในการตอบ
แบบสอบถามออนไลน์ ดังนั้น ระบบน าทาง จึงเป็นสิ่งที่ผู้วิจัยควรค านึงถึงในการออกแบบและพัฒนาแบบสอบถาม
ออนไลน์ โดยผู้วิจัยสามารถเพิ่มสัญลักษณ์น าทาง เช่น ลูกศรชี้ไปทางด้านขวาแสดงถึงไปหน้าถัดไป ลูกศรชี้ไปทางด้าน
ซ้ายแสดงถึงกลับไปหน้าที่ผ่านมา เป็นต้น การเพิ่มแถบสถานะ (progress bar) ที่แสดงสถานภาพการตอบแบบสอบถาม 
ผู้ตอบแบบสอบถามจะทราบว่าในขณะนั้น ตนเองตอบแบบสอบถามอยู่ในตอนใด และยังมีการตอบแบบสอบถามเหลือ
อีกกี่ตอน จากการวิจัยพบว่า การแสดงแถบแสดงความก้าวหน้าจะส่งผลให้ผู้ตอบค าถามมีทัศนคติที่ดีต่อแบบสอบถาม
ออนไลน์ และมีแนวโน้มว่าจะตอบแบบสอบถามออนไลน์จนเสร็จ (Yentes et al., 2012) อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่
แบบสอบถามมีค าถามต้องใช้เวลาตอบนานและมีข้อค าถามจ านวนมาก ควรน าแถบแสดงความก้าวหน้าออก เนื่ องจาก
ผู้ตอบมีแนวโน้มจะละทิ้งการตอบแบบสอบถาม (Snijders et al., 2020) 

ตัวอย่างโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาแบบสอบถามออนไลน์ 
ผู้เขียนเลือกน าเสนอการใช้โปรแกรม Google Forms ในการพัฒนาแบบสอบถามออนไลน์ ซึ่งเป็นรุ่นล่าสุด 

ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เนื่องจากเป็นโปรแกรมที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถใช้งานผ่านเว็บบราวเซอร์ ซึ่งเป็น
โปรแกรมพื้นฐานในคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน โดยแสดงผลการวิเคราะห์ในรูปแบบกราฟ และสามารถน า
ข้อมูลไปใช้ในโปรแกรมตารางค านวณ (spreadsheet) ได้โดยตรง (Nayak & Narayan, 2019) ดังนี้ 
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การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Forms เริ่มต้นจากเข้าไปที่เว็บไซต์ forms.google.com 

และเริ่มสร้างหน้าเปล่า โดยกดที่รูป  จะพบกับหน้าจอดังภาพ 1 

 
ภาพ 1 หน้าแบบสอบถามเปล่า 

 
1) ใส่ชื่อแบบสอบถามออนไลน์ โดยชื่อแบบสอบถามต้องมีความกระชับและชัดเจน 
2) ใส่ค าชี้แจงเพื่อแจ้งข้อมูลของแบบสอบถามที่ผู้ตอบควรทราบ เช่น วัตถุประสงค์ของแบบสอบถาม 

จ านวนข้อค าถาม ระยะเวลาในการตอบโดยประมาณ เป็นต้น 
3) เลือกรูปแบบค าถาม โดยรูปแบบค าถามมีดังนี้ 

- Short answer เป็นรูปแบบที่ต้องการค าตอบสั้น ๆ 
- Paragraph เป็นรูปแบบที่ต้องการค าตอบเป็นความเรียง 
- Multiple Choice เป็นรูปแบบหลายตัวเลือก 
- Checkboxes เป็นรูปแบบที่สามารถตอบได้หลายตัวเลือก 
- Dropdown เป็นรูปแบบค าถามท่ีเลื่อนลงเพื่อหาค าตอบ 
- File upload ให้ผู้ตอบส่งไฟล์ 
- Date ตอบแบบวันที่เท่านั้น 
- Time ตอบแบบเวลาเท่านั้น 

4) หากต้องการค าตอบในข้อนั้น เลือก Required โดยผู้ที่ไม่ตอบในข้อดังกล่าวจะไม่สามารถส่ง
แบบสอบถามคืนได้ 

5) เริ่มสร้างข้อค าถามใหม่โดยกดที่เครื่องหมาย + หรือกดสร้างข้อค าถามซ้ า 
6) สามารถเพิ่มแถบแสดงความก้าวหน้า โดยเลือกที่ Setting -> Presentation -> Show progress bar 
7) เมื่อได้ข้อค าถามครบตามจ านวนที่ต้องการ หากต้องการส่งต่อหรือเผยแพร่ ให้เลือกที่ send โดย

สามารถส่งได้ 3 รูปแบบ คือ (1) อีเมล สามารถใส่ชื่อผู้รับ หัวข้อ และข้อความได้  (2) ลิงก์ หากต้องการให้ลิงก์สั้นลง 
เพื่อสะดวกในการพิมพ์ เลือก shorten URL และ (3) โค้ด html ส าหรับผนวกกับหน้าเว็บไซต์ 

3) ขั้นตรวจสอบข้อมูล 
เมื่อผู้วิจัยพัฒนาแบบสอบถามออนไลน์จนแล้วเสร็จ ควรมีการตรวจสอบข้อความอีกครั้ง ในมุมมองของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม เพื่อพิจารณาความต่อเนื่องของข้อค าถามและความสมบูรณ์ของเอกสารแนบ โดยในบางครั้งอาจพบ

ช่ือแบบสอบถาม 

ค าช้ีแจง 

ค าถาม 

ตวัเลือก

ค าตอบ 

รูปแบบค าถาม 

สรา้งขอ้ค าถาม

ซ ้า 

ลบขอ้

ค าถาม 

ตอ้งการ

ค าตอบ 
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ปัญหา เช่น การเชื่อมโยงวิดีโอจาก YouTube ที่ใกล้จะหมดอายุ เมื่อส่งให้ผู้ตอบในภายหลังอาจไม่สามารถชมได้ เป็นต้น 
นอกจากนี้การน าแบบสอบถามออนไลน์ไปทดลองใช้ก่อนน าไปใช้จริงจะช่วยให้ผู้วิจัยทราบค่ าความตรงภายใน  
การปรับปรุงข้อค าถาม รูปแบบค าถาม และค าชี้แจงในแบบสอบถาม (Creswell & Creswell, 2018) ดังนั้น ผู้วิจัยจึงควร
น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ ซึ่งจะท าให้ผู้วิจัยได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงแบบสอบถามออนไลน์ก่อนที่
จะน าไปใช้จริง 

4) ขั้นการเลือกช่องทางในการส่งแบบสอบถามออนไลน์ 
ช่องทางในการส่งแบบสอบถามออนไลน์ไปยังกลุ่มเป้าหมายของการวิจัย หรือผู้ตอบแบบสอบถามออนไลน์นั้น 

สามารถจ าแนกออกเป็น 3 ช่องทาง คือ อีเมล เว็บไซต์ และสื่อสังคมออนไลน์ ผู้วิจัยควรมีการตรวจสอบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามเป็นบุคคลเป้าหมายที่ผู้วิจัยต้องการเก็บรวบรวมข้อมูลจริง (ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง, 2559) ซึ่งรูปแบบการส่ง
แบบสอบถามออนไลน์ในแต่ละช่องทางมีจุดเด่นและข้อจ ากัดที่แตกต่างกันออกไป หากผู้วิจัยพิจารณาการเลือกใช้
ช่องทางได้สอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของกลุ่มเป้าหมายของการวิจัย และทรัพยากรที่มีอยู่ จะส่งผลดีต่ออัตรา 
การตอบกลับของแบบสอบถามออนไลน์ ส าหรับรายละเอียดของช่องทางในการส่งแบบสอบถามออนไลน์ ทั้ง 3 ช่องทาง 
มีดังนี้ 

อีเมลหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถแนบไฟล์ประกอบได้ 
หลายไฟล์ ในการส่งอีเมลแต่ละครั้ง ผู้วิจัยสามารถส่งแบบสอบถามให้ผู้รับซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของการวิจัย หรือตัวอย่าง
การวิจัยได้คราวละหลายคน ทั้งนี้ ในการส่งแบบสอบถามผ่านทางอีเมล มีค่าใช้จ่ายน้อยมากหรือไม่มีค่าใช้จ่าย ในปัจจุบัน
มีผู้ให้บริการอีเมลฟรีหลายบริษัท ตัวอย่างเช่น Google Microsoft Yahoo เป็นต้น หากใช้อีเมลขององค์กร (ถ้ามี) จะท า
ให้ผู้ส่งมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น เช่น บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สามารถใช้ username@ku.ac.th เป็นต้น  
ซึ่งกลุ่มเป้าหมายของการวิจัย หรือตัวอย่างการวิจัย สามารถตอบแบบสอบถามผ่านคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟน 
โดยใช้เว็บบราวเซอร์หรือโปรแกรมส าหรับอีเมลโดยเฉพาะ ส าหรับข้อจ ากัดในการส่งแบบสอบถามออนไลน์ โดยใช้
ช่องทางอีเมล คือ (1) กลุ่มเป้าหมายของการวิจัย หรือตัวอย่างการวิจัย จะต้องเป็นผู้ที่มีชื่อบัญชีอีเมล (2) ผู้วิจัยจะต้อง
ทราบที่อยู่อีเมลของกลุ่มเป้าหมายของการวิจัย หรือตัวอย่างการวิจัย และ (3) ผู้วิจัยอาจจะไม่ทราบว่ากลุ่มเป้าหมายของ
การวิจัยหรือตัวอย่างการวิจัยได้รับอีเมลหรือไม่ เนื่องจากในบางกรณี ระบบปลายทางอาจจะย้ายอีเมลไปที่อีเมลขยะ 
(junk mail) หรืออีเมลไม่พึงประสงค์ (spam mail) ดังนั้น ผู้วิจัยควรแจ้งกลุ่มเป้าหมายของการวิจัยหรือตัวอย่างการวิจัย
ให้ทราบทุกครั้งก่อนส่งอีเมล 

เว็บไซต์ นับเป็นช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลแบบเป็นทางการ โดยผู้ที่เข้าชมเว็บไซต์ส่วนใหญ่ มักจะเป็นผู้ที่
สนใจข้อมูลข่าวสารหรือและกิจกรรมนั้น ๆ ทั้งนี้ เว็บไซต์ที่มีการออกแบบอย่างเป็นระบบ น าเสนอข้อมูลที่ทันสมัย
น่าสนใจ มีการปรับปรุงข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ และทันต่อสถานการณ์ มักได้รับความนิยมและมีจ านวนผู้เข้าชมเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง หากผู้วิจัยสามารถน าแบบสอบถามออนไลน์ไปแสดงบนเว็บไซต์ที่มีความสอดคล้องกับประเด็นวิจัย และ
เป็นในเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตัวอย่างเช่น เว็บไซต์แฟนคลับกีฬา เว็บไซต์ข่าวสารเฉพาะกลุ่ม เป็นต้น ซึ่งจุดแข็งของ
การส่งแบบสอบถามออนไลน์ โดยใช้ช่องทางเว็บไซต์ คือ (1) แนวโน้มที่จะได้รับการตอบกลับของแบบสอบถาม  
เป็นจ านวนมากและใช้ระยะเวลาการตอบกลับอย่างรวดเร็ว (Sue & Ritter, 2012) และ (2) ผู้ตอบแบบสอบถามผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์ มักจะเป็นตัวอย่างการวิจัยที่มีความเต็มใจในการตอบแบบสอบถาม ส าหรับเว็บไซต์ที่เหมาะส าหรับ  
การใช้แบบสอบถามออนไลน์ มี 2 รูปแบบ โดยรูปแบบแรกเป็นการสร้างเว็บไซต์ใหม่ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง และ
จะต้องใช้เวลาในการพัฒนาและประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ และรูปแบบที่สองเป็นการขอใช้หรือเช่าพื้นที่บนเว็บไซต์ที่มี 
อยู่แล้ว ซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่น้อยลง แต่ผู้วิจัยควรพิจารณาเลือกเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย
ของการวิจัย ส าหรับข้อจ ากัดในการส่งแบบสอบถามออนไลน์ผ่านช่องทางเว็บไซต์ คือ ผู้เข้าชมเว็บไซต์อา จจะไม่เป็น
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ตัวแทนของประชากรทั้งหมด ตัวอย่างเช่น หากผู้วิจัยต้องการสอบถามความคิดเห็นของคนไทยเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอล ผู้ที่
เข้ามาตอบแบบสอบถามในเว็บไซต์กีฬาในครั้งนั้น ส่วนใหญ่อาจจะเป็นนักศึกษาซึ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งของผู้ที่เข้าเยี่ยมชม
เว็บไซต์ทั้งหมด แต่เป็นกลุ่มผู้ที่มีความเต็มใจในการตอบแบบสอบถาม ดังนั้น ผลการวิจัยในครั้งนี้จึงไม่สามารถสรุปอ้างอิง 
(generalize) ไปยังประชากรเป้าหมายของการวิจัยได้ ในปัจจุบันมีเว็บไซต์ที่เปิดให้บริการด้านแบบสอบถามออนไลน์
แบบครบวงจร โดยเริ่มตั้งแต่สร้างรูปแบบค าถาม สร้างช่องทางในการส่งแบบสอบถาม เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 
ไปจนถึงการส่งรายงานให้แก่ผู้ใช้ ซึ่งมีทั้งเว็บไซต์ที่ไม่คิดค่าบริการ เช่น Google Form, Microsoft Forms เป็นต้น และ
เว็บไซต์ที่มีค่าธรรมเนียมตามฟังก์ชันการใช้งานและจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  (Farmer et al., 2016) ตัวอย่างเช่น 
eSurv, Qualtrics, Survey Monkey, Poll Daddy เป็นต้น 

สื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งเป็นช่องทางที่ใช้ส าหรับการติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในเครือข่าย
ออนไลน์ เช่น Facebook Twitter Instagram เป็นต้น ทั้งนี้ ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (2563) ได้ท า
การส ารวจพฤติกรรมของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในปี พ.ศ. 2562 พบว่า การใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นกิจกรรมที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต
นิยมมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 91.20 จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 10 ,998 คน จากผลการส ารวจดังกล่าว สามารถ
สรุปได้ว่าสื่อสังคมออนไลน์นับเป็นช่องทางที่ผู้วิจัยสามารถเลือกใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งมีความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ในยุคปัจจุบัน เนื่องจากสื่อสังคมออนไลน์เป็นการสื่อสารเชิงรุก ผู้วิจัยสามารถส่งถึงกลุ่มเป้าหมายของการวิจัย
หรือตัวอย่างการวิจัยได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังมีระบบการตั้งเตือนข้อความใหม่ (notification) ซึ่งระบบสามารถแจ้ง
ผู้วิจัยให้ทราบว่าผู้รับ (กลุ่มเป้าหมายของการวิจัย หรือตัวอย่างการวิจัย) ได้อ่านข้อความแล้ว ส าหรับข้อจ ากัดในการส่ง
แบบสอบถามออนไลน์ โดยใช้ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ คือ ในเบื้องต้นกลุ่มเป้าหมายของการวิจัยหรือตัวอย่างการวิจัย 
จะต้องพิจารณารับผู้วิจัยเป็นเพื่อนในสื่อสังคมออนไลน์ หลังจากนั้น ผู้วิจัยจะแจ้งรายละเอียดต่าง ๆ ของโครงการวิจัย 
ส าหรับกลุ่มเป้าหมายของการวิจัยหรือตัวอย่างการวิจัยในการตัดสินใจเข้าร่วมการวิจัย และตอบข้อมูลในแบบสอบถาม
ออนไลน์ ในขณะเดียวกัน หากกลุ่มเป้าหมายของการวิจัยหรือตัวอย่างการวิจัยมีข้อสงสัยบางประการเกี่ยวกับ
โครงการวิจัย กลุ่มเป้าหมายของการวิจัยหรือตัวอย่างการวิจัยสามารถซักถามข้อสงสัยไปยังผู้วิจัยโดยตรง จนเกิดความ
เข้าใจที่ชัดเจนก่อนการตัดสินใจเข้าร่วมการวิจัย 

จริยธรรมในการใช้แบบสอบถามออนไลน์ 
 Sue and Ritter (2012) ได้อธิบายถึงจริยธรรมในการใช้แบบสอบถามออนไลน์ ว่าเป็นการพัฒนาและ 
ใช้แบบสอบถามอย่างซื่อตรงตามระเบียบ ข้อบังคับ และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยเนื้อหาเกี่ยวกับจริยธรรมในการใช้
แบบสอบถามออนไลน์ที่ส าคัญ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 1) การแจ้งข้อมูลที่ควรทราบ 2) การปกป้องข้อมูล และ  
3) การรายงานผลอย่างเที่ยงตรง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) การแจ้งข้อมูลที่ควรทราบ ในการตอบแบบสอบถามออนไลน์ ผู้วิจัยควรขอความยินยอมโดยบอกกล่าว 
(informed consent) ด้วยการแจ้งข้อมูลที่ผู้เข้าร่วมการวิจัยจ าเป็นต้องรู้และควรรู้อย่างครบถ้วน เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมโครงการวิจัย ได้แก่ ข้อมูลโครงการวิจัยโดยย่อ ระยะเวลาที่จะท าวิจัย รายละเอียดของ
ขั้นตอนต่าง ๆ ที่ผู้เข้าร่วมการวิจัยต้องปฏิบัติและได้รับการปฏิบัติ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย ความเสี่ยง  
ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเข้าร่วมการวิจัย แนวทางป้องกันและแก้ไขหากเกิดอันตราย  

2) การปกป้องความเป็นส่วนตัว และการรักษาข้อมูล ในการตอบแบบสอบถามออนไลน์ ผู้วิจัยควรปกป้อง
ความเป็นส่วนตัว และรักษาข้อมูลของผู้เข้าร่วมการวิจัย โดยผู้วิจัยจะต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมการวิจัย 
ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะเป็นรายบุคคล และจะต้องรายงานผลการวิจัยเป็นข้อมูลส่วนรวม ทั้งนี้ ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลของ
ผู้เข้าร่วมการวิจัย จะมีเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการการวิจัย ได้แก่ ผู้วิจัย/คณะผู้วิจัย ที่ปรึกษาโครงการ หรืออาจมี
คณะบุคคลบางกลุ่มเข้ามาตรวจสอบความถูกต้อง ได้แก่ ผู้ให้ทุนวิจัย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย (Institutional 
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Review Board หรือ IRB) นอกจากนี้ ยังรวมถึง การบันทึกข้อมูลแบบนิรนาม (anonymous) โดยไม่มีตัวบ่งชี้ตัวบุคคล
หรือสืบตัวบุคคลได้ ทั้งนี้ ในการตอบแบบสอบถามออนไลน์ มีข้อมูลที่บ่งชี้ตัวบุคคลได้ คือ อีเมลหรือจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ และ IP address ซึ่งผู้วิจัยจะต้องมีมาตรการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลด้วย 

3) การรายงานผลอย่างเที่ยงตรง ในการตอบแบบสอบถามออนไลน์ ผู้วิจัยควรรายงานผลโดยไม่เบี่ยงเบน 
ผลการรายงานหรือน าเสนอผลการวิจัยเพียงด้านเดียวเพื่อให้สอดคล้องกับสมมุติฐานการวิจัยหรือเป็นประโยชน์แก่
ผู้สนับสนุน รวมถึงไม่จงใจน าเสนอข้อมูลภูมิหลังที่แสดงถึงการแบ่งแยกทางสังคม เช่น เพศ ศาสนา สีผิว ฐานะทางสังคม 
เป็นต้น 

 
สรุป 

แบบสอบถามออนไลน์ที่ผ่านการออกแบบและพัฒนาเป็นอย่างดี นอกจากจะช่วยให้อ านวยความสะดวกให้แก่
ผู้วิจัยทางสังคมศาสตร์แล้ว ยังสามารถลดความเสี่ยงการสูญหายของข้อมูลโดยสามารถส าเนาได้อย่างรวดเร็ว และ 
ลดความผิดพลาดของผู้ตอบ เช่น การเตือนเมื่อลืมตอบบางค าถาม การเพิ่มข้อมูลมัลติมีเดียส าหรับค าถามที่ซับซ้อน  
เป็นต้น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงกับความต้องการ โดยผู้วิจัยควรด าเนินการ 1) วิเคราะห์และเตรียมข้อมูล 2) พัฒนา
แบบสอบถามออนไลน์ 3) ตรวจสอบข้อมูล และ 4 ) เลือกช่องทางในการส่งแบบสอบถาม พร้อมทั้งตรวจสอบ
แบบสอบถามออนไลน์เกี่ยวกับหลักจริยธรรม 3 ส่วน คือ 1) การแจ้งข้อมูลที่ควรทราบ 2) การปกป้องข้อมูล และ  
3) การรายงานผลอย่างเที่ยงตรง 
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บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี้น าเสนอวิธีการจัดการผลกระทบทางจิตใจของผู้หญิงที่มีอาชีพขายบริการทางเพศที่ได้มาจาก  
การวิจัยเชิงคุณภาพตามแนวทางการวิเคราะห์เชิงปรากฏการณ์วิทยาแบบตีความ (IPA) ข้อมูลวิจัยได้มาจากการสัมภาษณ์
เชิงลึกกึ่งโครงสร้างกับผู้หญิงที่มีอาชีพขายบริการทางเพศจ านวน 4 คน บทความวิจัยนี้น าเสนอหนึ่งใจความส าคัญหลัก 
“การประกอบอาชีพขายบริการทางเพศเป็นความทุกข์ที่(ไม่)สามารถเยียวยา” ซึ่งประกอบไปด้วย 3 ใจความส าคัญย่อย
คือ 1) แอลกอฮอล์คือตัวช่วยส าคัญ 2) ความหวังที่จะเติมเต็มความหวังคือแรงผลักดันส าคัญ และ 3) การเลิกอาชีพ 
ขายบริการทางเพศคือทางออกของความทุกข์ ผลการวิจัยดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าผู้หญิงกลุ่มนี้จ าเป็นจะต้องได้รับความ  
ใส่ใจเป็นพิเศษ บริการการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและการให้ความช่วยเหลือด้ านจิตใจทั้งจากภาครัฐและเอกชนจะต้อง
สามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงส าหรับผู้หญิงในกลุ่มอาชีพนี้ หัวใจส าคัญในการท างานด้านจิตใจกับผู้หญิงกลุ่มนี้คือการให้
เกียรติและการไม่ตีตราตัดสิน รวมถึงการเอื้อให้ผู้หญิงกลุ่มนี้ตระหนักถึงศักยภาพของตนเอง พัฒนาการนับถือตนเอง และ
ค้นพบวิธีการในการจัดการกับปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับการตีตราและความไม่เท่าเทียมที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและสุขภาวะ
ทางจิตของผู้หญิงที่มีอาชีพขายบริการทางเพศ  
 
ค าส าคัญ: การจัดการผลกระทบทางจิตใจ, ผู้หญิงที่มีอาชีพขายบริการทางเพศ, การวิเคราะห์เชิงปรากฎการณ์วิทยาแบบ
ตีความ (IPA) 
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Abstract  
 This qualitative study aimed to explore how sex-workers cope with the psychological distress 
experienced in their profession through Interpretative Phenomenological Analysis (IPA). Data were 
gathered through semi-structured interviews with four female sex-workers. This paper presents one of 
three identified themes “Psychological distress from sex work can(not) be healed”. This theme 
comprised three sub-themes: 1) Alcohol is a big help, 2) Hope is the primary motivation to continue 
working, and 3) Quitting sex-work is the only way to stop the cycles of distress. The results indicated 
that special attention should be paid more to the female sex-workers. Mental health and counseling 
services provided by the government and private organizations need to be made more available and 
accessible for the women. Key to work psychologically with this group of women is respect and non-
judgement. These women should also be empowered to realize their potential in order to boost their 
self-esteem, and then to develop strategies to overcome difficulties associated with stigma and 
inequality that negatively affect the quality of life and psychological well-being of the female sex-
workers.  
  
Keywords: Coping with psychological distress, female sex-workers, Interpretative Phenomenological 
Analysis 
 

บทน า 
 การประกอบอาชีพขายบริการทางเพศมีความเสี่ยงทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม บุคคลที่ประกอบอาชีพ
ขายบริการทางเพศมักเผชิญกับการถูกตีตราทางสังคม (social stigma) ไม่ว่าจะเป็นการถูกมองว่าประกอบอาชีพที่ผิด
ศีลธรรม และ/หรือผิดกฎหมาย (Antebi-Gruszka, Spence, & Jendrzejewski, 2019) ซึ่งการตีตราทางสังคมดังกล่าว
น าไปสู่การถูกมองในเชิงลบอย่างเหมารวม การถูกกีดกันแบ่งแยก การถูกปฏิบัติด้วยความรุนแรงทั้งทางด้านร่างกายและ
จิตใจ และการสูญเสียสิทธิที่พึงได้ทั้งในด้านการด าเนินชีวิต การท างาน และการเข้าถึงสวัสดิการต่าง ๆ (Benoit, 
McCarthy, & Jansson, 2015) โดยเฉพาะในประเทศไทยที่อาชีพขายบริการทางเพศยังไม่ได้ถูกรับรองทางกฎหมาย 
ส่งผลท าให้บุคคลกลุ่มในอาชีพนี้ไม่ได้รับทั้งสวัสดิการและสวัสดิภาพในการประกอบอาชีพและการด าเนินชีวิต  

การตีตราทางสังคมถูกพบว่าเป็นสาเหตุหลักส าคัญของปัญหาทางสุขภาพจิตของบุคคลประกอบอาชีพ  
ขายบริการทางเพศ (Antebi-Gruszka, Spence, & Jendrzejewski, 2019; Velez & Audet, 2019) การตีตราทาง
สังคมไม่เพียงแต่จะท าให้บุคคลที่ถูกตีตราได้รับการปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมทางสังคมอันมีผลต่อคุณภาพชีวิตของบุคคล  
ยังส่งผลท าให้บุคคลที่ถูกตีตราทางสังคมเกิดการตีตราตนเอง น าไปสู่ความรู้สึกผิด ละอายใจ ความรู้สึกโดดเดี่ยว  
ความซึมเศร้า ความรู้สึกด้อยค่า รวมไปถึงพฤติกรรมการใช้สารเสพติด (Benoit et al., 2015) วรรณกรรมทั้งในไทยและ
ต่างประเทศที่ศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพจิตของผู้หญิงที่มีอาชีพขายบริการทางเพศระบุสอดคล้องกันว่าการประกอบอาชีพ
ขายบริการทางเพศส่งผลทางลบต่อจิตใจ (จันธนา จันทร, 2554; Gilchrist, Gruer & Atkinson, 2005)  

งานวิจัยเชิงปริมาณของ Benoit et al. (2015) ได้ท าการศึกษาเชิงเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้
การถูกตีตราทางสังคมและการใช้สารเสพติดในกลุ่มผู้หญิงที่ประกอบอาชีพด้านการให้บริการ 3 อาชีพ คือ อาชีพขาย
บริการทางเพศ อาชีพเสริฟอาหารและเครื่องดื่ม และอาชีพเสริมสวย ผลการวิจัยพบว่าในบรรดา 3 กลุ่มอาชีพดังกล่าว 
ผู้หญิงที่ประกอบอาชีพขายบริการทางเพศรับรู้ถึงการตีตราทางสังคมและมีการใช้สารเสพติดสูงที่สุด และยังพบว่า  
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การรับรู้การตีตราทางสังคมของผู้หญิงที่มีอาชีพขายบริการทางเพศส่งผลต่อการใช้สารเสพติด งานวิจัยดังกล่าวอธิบายว่า
การใช้สารเสพติดสะท้อนถึงความพยายามของผู้หญิงที่ประกอบอาชีพขายบริการทางเพศในการจัดการ (แม้โดยชั่วคราว) 
กับการถูกตีตราทางสังคม สอดรับกับงานวิจัยจ านวนมากที่พบความสัมพันธ์ระหว่างการประกอบอาชีพขายบริการ  
ทางเพศและการใช้สารเสพติด โดยเฉพาะการใช้แอลกอฮอล์เป็นส่วนหนึ่งในการประกอบอาชีพและการจัดการกับ
ผลกระทบที่เกิดจากการประกอบอาชีพ (El-Bassel et al., 1997; Lancaster et al., 2018; Urada et al., 2014)  
 แม้ว่าจะมีการรายงานถึงปัญหาต่าง ๆ รวมถึงผลกระทบทางจิตใจของผู้หญิงที่ประกอบอาชีพขายบริการ 
ทางเพศ แต่ความรู้ความเข้าใจในเชิงลึกเกี่ยวกับผลกระทบทางจิตใจและการจัดการกับผลกระทบทางจิตใจของผู้หญิง
กลุ่มนี้ยังคงมีอยู่อย่างจ ากัด งานวิจัยที่เกี่ยวข้องส่วนมากเป็นงานวิจัยเชิงส ารวจที่ให้ข้อมูลสรุปในภาพกว้าง จึงท าให้ยังไม่
เป็นที่เข้าใจชัดเจนถึงผลกระทบทางจิตใจและวิธีการจัดการกับผลกระทบทางจิตใจในเชิงลึกจากมุมมองของหญิง 
ขายบริการทางเพศ ช่องว่างขององค์ความรู้ดังกล่าวจึงเป็นฐานที่มาของงานวิจัยนี้ที่มุ่งศึกษาในเชิงลึกเกี่ยวกับผลกระทบ
ทางจิตใจและวิธีการจัดการกับผลกระทบทางจิตใจของผู้หญิงที่มีอาชีพขายบริการทางเพศโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิง
คุณภาพทางด้านจิตวิทยาที่มีชื่อว่า “การวิเคราะห์เชิงปรากฏการณ์วิทยาแบบตีความ” (IPA) ซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อ
การศึกษาวิจัยในศาสตร์จิตวิทยาโดยเฉพาะ รวมถึงได้ถูกน าไปใช้ในการศึกษาเพื่อท าความเข้าใจประสบการณ์ของบุคคล
ในเชิงลึกอย่างแพร่หลายในศาสตร์อื่นๆด้วย อาทิ พยาบาลศาสตร์ และสังคมศาสตร์ (ชมพูนุท ศรีจันทร์นิล, 2560)  

บทความวิจัยนี้น าเสนอผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกับผลกระทบทางจิตใจของผู้หญิงที่มีอาชีพ  
ขายบริการทางเพศ ความเข้าใจในเชิงลึกเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวจะน าไปสู่การตอบค าถามที่ว่า “ผู้หญิงที่มีอาชีพ 
ขายบริการทางเพศรับมือกับผลกระทบทางจิตใจจากการประกอบอาชีพขายบริการทางเพศอย่างไร” ซึ่งการตอบค าถาม
ดังกล่าวจะช่วยพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประสบการณ์และความต้องการทางจิตใจของผู้หญิงที่ประกอบอาชีพ
ขายบริการเพศซึ่งยังเป็นองค์ความรู้ที่มีอยู่ค่อนข้างจ ากัด (Antebi-Gruszka et al., 2019; Velez & Audet, 2019)  
โดยองค์ความรู้ดังกล่าวส าคัญต่อการพัฒนาแนวทางการให้บริการการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและการให้ความช่วยเหลือ  
ที่สอดรับกับบริบทและความต้องการเฉพาะของผู้หญิงที่มีอาชีพขายบริการทางเพศ  
 งานวิจัยนี้สนับสนุนแนวคิด "ความยุติธรรมทางสังคม” (social justice) ซึ่งเป็นแนวคิดที่ตระหนักถึง
ความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันระหว่างการกดขี่ทางสังคมและประเด็นปัญหาทางด้านสุขภาพจิต หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ 
การถูกตีตราทางสังคม การถูกกดขี่และความไม่เท่าเทียมในสังคมเป็นหนึ่งสาเหตุส าคัญของปัญหาทางด้านสุขภาพจิต 
ของบุคคล ดังนั้น หากบุคคลในสังคมมีความเท่าเทียมกันมากขึ้นในแง่ของการได้รับความสนใจอย่างเท่าเทียมและ 
การได้รับการปฏิบัติบนพื้นฐานของความเข้าใจ ก็จะช่วยให้บุคคลมีคุณภาพชีวิตและสุขภาวะทางจิตที่ดี แนวคิดความ
ยุติธรรมทางสังคมจึงมุ่งให้ความสนใจในการท าความเข้าใจกลุ่มบุคคลชายขอบของสังคม เช่น กลุ่มเพศทางเลือก
หลากหลาย กลุ่มบุคคลผู้ด้อยโอกาสต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงผู้หญิงที่มีอาชีพขายบริการทางเพศ เพื่อให้เสียงของพวกเขาดังขึ้น 
ในสังคม เพื่อที่สังคมจะได้ตระหนัก รับรู้  และเข้าใจพวกเขาในแง่มุมที่สอดรับกับโลกความเป็นจริงของเขา น าไปสู่ 
การปฏิบัติต่อพวกเขาอย่างเหมาะสม อันจะช่วยส่งเสริมความเป็นอยู่ท่ีดีทางจิตใจให้กับกลุ่มบุคคลดังกล่าวต่อไป  

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. การออกแบบงานวิจัย 
 งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาในเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการจัดการกับผลกระทบทางจิตใจของผู้หญิงที่มีอาชีพขายบริการ 
ทางเพศ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ที่ชื่อว่า “การวิเคราะห์เชิงปรากฎการณ์วิทยาแบบตีความ” หรือ IPA (Smith 
et al., 2009) 
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 IPA วางรากฐานอยู่บนกระบวนทัศน์ “รังสรรค์นิยม-นัยนิยม” ที่เชื่อว่าความรู้และความจริงเป็นเรื่องเฉพาะของ
บุคคลหรือกลุ่มบุคคล ซึ่งจะขึ้นอยู่กับประสบการณ์รวมถึงภูมิหลังที่มีเฉพาะภายในบริบทของสังคมและวัฒนธรรมหนึ่ง  ๆ 
(ชมพูนุท ศรีจันทร์นิล, 2560) โดยฐานคิดเชิงทฤษฎีของ IPA ประกอบไปด้วย 3 ฐานคิด ฐานคิดแรก คือ ปรากฏการณ์
วิทยา เป็นแนวคิดที่มีจุดมุ่งหมายในการท าความเข้าใจปรากฏการณ์หนึ่ง  ๆ ตามการรับรู้ของบุคคล ซึ่งสอดรับกับ
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ที่มุ่งท าความเข้าใจวิธีการจัดการกับผลกระทบทางจิตใจจากการประกอบอาชีพขายบริการ  
ทางเพศตามมุมมองของผู้หญิงที่มีอาชีพขายบริการทางเพศ อีกหนึ่งฐานแนวคิดของ IPA คือ อรรถปริวรรตศาสตร์ ซึ่งเป็น
แนวความคิดที่มุ่งท าความเข้าใจความหมายเชิงลึกผ่านการตีความ โดยมีแนวคิดส าคัญที่ว่าการตีความและความเข้าใจนั้น
เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นร่วมกัน ไม่เพียงแต่ผู้เข้าร่วมวิจัยจะให้ความหมายแก่ประสบการณ์ของตนเท่านั้น แต่ผู้วิ จัยเองก็จะต้องใช้
การตีความเพื่อท าความเข้าใจความหมายของผู้เข้าร่วมวิจัยร่วมด้วย ฐานคิดสุดท้ายของ IPA คือ การศึกษาเฉพาะบุคคล 
ซึ่งเป็นการศึกษาบุคคลในเชิงลึกโดยให้ความส าคัญกับข้อมูลที่มีรายละเอียด ฐานคิดนี้เป็นที่มาของงานวิจัยนี้ที่มุ่งเน้น  
ในการศึกษารายละเอียดของแต่บุคคล จึงท าให้กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยนี้จึงมีขนาดเล็กเพื่อที่จะได้น าเสนอรายละเอียด
ของแต่ละบุคคลได้อย่างเฉพาะเจาะจงมากขึ้น รวมถึงในขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลที่จะเริ่มวิเคราะห์เป็นรายบุคคล  
โดยละเอียดก่อนแล้วจึงค่อย ๆ ขยายการวิเคราะห์ข้อมูล การน าเสนอผลการวิจัยจะแสดงให้เห็นทั้งในส่วนของความ
คล้ายคลึงและความแตกต่างของข้อมูลระหว่างผู้เข้าร่วมวิจัย (ชมพูนุท ศรีจันทร์นิล , 2560; Smith et al., 2009)  
ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยด าเนินการก ากับคุณภาพงานวิจัยตามเกณฑ์คุณภาพงานวิจัยของ IPA (ชมพูนุท ศรีจันทร์นิล, 2562; 
Smith, 2011) 
 2. วิธีการเข้าถึงผู้เข้าร่วมวิจัย 
 ผู้วิจัยคัดเลือกผู้เข้าร่วมวิจัยโดยผ่านการประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายเชิงวิชาชีพในการขอความอนุเคราะห์  
ให้ช่วยส่งต่อข้อมูลเกี่ยวกับโครงการวิจัยไปยังกลุ่มเป้าหมายของงานวิจัยนี้ จากนั้นผู้วิจัยคัดเลือกผู้เข้าร่วมวิจั ยในครั้งนี้
แบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) โดยพิจารณาตามเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมวิจัยในการวิจัยครั้งนี้คือ  
1) ผู้หญิงที่มีอาชีพขายบริการทางเพศในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 2) ประกอบอาชีพขายบริการทางเพศเป็นระยะเวลา 
ไม่เกิน 2 ปี เนื่องจากระยะเวลาในช่วงเริ่มต้นของการเข้ามาประกอบอาชีพขายบริการทางเพศส่งผลต่อความเข้มข้นของ
การให้ข้อมูล งานวิจัยเชิงส ารวจของ Miller (2011) ที่ศึกษาเส้นทางสู่อาชีพขายบริการทางเพศในเมืองพัทยา ระบุว่า  
ช่วงระยะเวลาเริ่มแรกของการเข้ามาประกอบอาชีพส่งผลต่ออารมณ์และความเครียดที่เกิดจากการประกอบอาชีพ 
ขายบริการ และ 3) มีอายุระหว่าง 28-40 ปี เนื่องจากเป็นช่วงอายุของผู้หญิงที่มีอาชีพขายบริการทางเพศมากที่สุด  
 ผู้เข้าร่วมวิจัยในงานวิจัยนี้เป็นผู้หญิงที่มีอาชีพขายบริการทางเพศที่เข้าเกณฑ์คัดเลือกดังกล่าวจ านวน 4 คน 
โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมวิจัยโดยสังเขปดังแสดงในหัวข้อต่อไป 
 3. ผู้เข้าร่วมวิจัย 
 3.1 เอ (นามสมมติ) อายุ 39 ปี เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ต้องดูแลทั้งลูกสาวและพ่อแม่ ต้องการส่งเสียให้ลูกสาวได้รับ
การศึกษาที่ดี จึงเป็นเหตุผลที่เอเดินทางมาที่พัทยาตามค าบอกเล่าของคนรู้จักในหมู่บ้านที่เคยมาท างานที่พัทยา 
 3.2 บี (นามสมมติ) อายุ 38 ปี เหตุผลที่บีเข้าสู่อาชีพขายบริการเนื่องจากมีภาระหนี้สินของทางครอบครัวที่บี
ต้องเป็นผู้รับผิดชอบ บีไม่มีความตั้งใจที่จะเข้าสู่อาชีพขายบริการ แต่เนื่องจากโรงงานปลดคนงานและเลิกจ้าง 
 3.3 สา (นามสมมติ) อายุ 37 ปี เป็นคนที่เคยมีความคิดทางลบต่อเมืองพัทยา เพราะเนื่องจากตนเป็นคนในพื้นที่
ใกล้พัทยา จนมาวันนึงที่ชีวิตของสาต้องมาท างานในอาชีพนี้ ท าให้สารู้สึกเข้าใจผู้หญิงที่ท าอาชีพขายบริการมากขึ้น  
 3.4 บัว (นามสมมติ) อายุ 39 ปี สูญเสียลูกสาวในเหตุการณ์ที่บัวโทษว่าเป็นความผิดของตัวเอง บัวตัดสินใจ
เดินทางมาที่พัทยาเพราะต้องการหนีปัญหา การเข้ามาท าอาชีพขายบริการทางเพศเพราะเชื่อว่ามีเพียงงานเดียวที่พัทยา  
ที่บัวสามารถท าได้ 
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 4. วิธีการเก็บข้อมูล 
 เพื่อสอดรับกับกระบวนทัศน์การวิจัยและฐานคิดเชิงทฤษฎีของ IPA ที่มุ่งเน้นการศึกษาเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก 
ในมุมมองของบุคคลอย่างละเอียดนั้น การวิจัยในครั้งนี้ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งโครงสร้าง ที่มีจุดมุ่งหมาย  
เพื่อได้มาซึ่งข้อมูลที่มีรายละเอียดจากมุมมองของผู้เข้าร่วมวิจัย (ชมพูนุท ศรีจันทร์นิล, 2560) 
 ค าถามในการสัมภาษณ์ในการวิจัยในครั้งนี้เป็นการใช้ค าถามแบบค าถามปลายเปิด เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วม
วิจัยได้บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับผลกระทบทางจิตใจที่เกิดขึ้นจากการประกอบอาชีพขายบริการทางเพศอย่างเป็น
อิสระตามประสบการณ์และความรู้สึกของตนเอง นอกจากนี้ในการสัมภาษณ์เพื่อให้ได้มาซึ่งค าตอบที่มาจากมุมมองของ
ผู้เข้าร่วมวิจัย ผู้วิจัยใช้ภาษาที่ไม่ซับซ้อนและเข้าใจง่าย เพื่อช่วยให้ผู้เข้าร่วมวิจัยสะดวกในการตอบค าถามได้ ซึ่งค าถาม
การสัมภาษณ์ที่น ามาสู่ผลการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการผลกระทบทางจิตใจที่น าเสนอในบทความนี้ ประกอบไปด้วยค าถาม
หลักดังนี้ 
  - คุณท าอย่างไรกับผลกระทบทางจิตใจที่เกิดขึ้น 
  - เพราะเหตุใดคุณจึงเลือกใช้วิธีดังกล่าว 
  - คุณคิดว่าการใช้วิธีดังกล่าวมีผลอย่างไร 
  - วิธีดังกล่าวช่วยเหลือคุณได้หรือไม่ อย่างไร 
  - คุณคิดว่าวิธีการใดที่จะสามารถช่วยคุณได้ 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยน าข้อมูลจากผู้เข้าร่วมวิจัยที่เป็นไฟล์เสียง จากนั้นผู้เข้าร่วมวิจัยท าการถอดไฟล์เสียงสัมภาษณ์แบบทุกค า  
จากนั้นจึงท าการวิเคราะห์ข้อมูลตาม 6 ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลของ IPA (ชมพูนุท ศรีจันทร์นิล, 2560) มีขั้นตอนคือ  
 5.1 ผู้วิจัยท าการอ่านข้อมูลวิจัยหลาย ๆ ครั้ง จนมีความคุ้นชินกับข้อมูล สามารถรับรู้ข้อมูลที่ได้เป็นอย่างดี 
 5.2 บันทึกข้อมูลประเด็นที่ส าคัญ โดยที่อ่านค าสัมภาษณ์ด้วยความละเอียดและท าการบันทึกข้อมูลประเด็น
ส าคัญ โดย 
  5.2.1 เก็บข้อมูลส าคัญที่ผู้เข้าร่วมวิจัยได้บรรยาย การพูดให้ความหมายที่บ่งบอกถึงความคิดและประสบการณ์
ของผู้เข้าร่วมวิจัย  
  5.2.2 เก็บบันทึกทางภาษา คือการที่ผู้วิจัยจะรวบรวมภาษาที่ผู้เข้าร่วมวิจัยใช้ เช่น การเปรียบเปรย การเน้นค า 
การย้ าค าพูดกลับไปกลับมา 
  5.2.3 การบันทึกแนวคิดของผู้เข้าร่วมวิจัย คือการที่ผู้วิจัยพยายามตีความหมายของสิ่งที่ผู้เข้าร่วมวิจัยพยายาม
ที่จะสื่อสาร ซึ่งเกิดจากความรู้และประสบการณ์ของผู้วิจัยร่วมด้วย และน าไปหาข้อมูลเชิงลึกต่อไป 
 5.3 ระบุใจความส าคัญ เมื่อผู้วิจัยท าการบันทึกประเด็นส าคัญเสร็จสิ้นแล้ว ผู้วิจัยจะท าการแปลงบันทึกเป็น
ใจความส าคัญ (Theme) ซึ่งคือการท าให้ข้อความสั้นและกระชับลง แต่ยังคงสะท้อนถึงแก่นความหมายของข้อมูลวิจัย 
การระบุใจความส าคัญเป็นการลดปริมาณรายละเอียดข้อมูลโดยการมองหาความเชื่อมโยงกันและความสัมพันธ์ของ
ประเด็นที่บันทึกไว้ การระบุใจความส าคัญไม่เพียงแต่สะท้อนแง่มุมประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมวิจัยเพียงอย่างเดียว แต่ยัง
สะท้อนถึงการตีความของผู้วิจัยด้วย 
 5.4 จัดท าหมวดหมู่ใจความส าคัญ คือ ผู้วิจัยน าใจความส าคัญใดที่เกี่ยวข้องกัน น ามาจัดอยู่ในหมวดหมู่เดียวกัน 
โดยในทุกหมวดหมู่ จะมีใจความส าคัญหลัก (super-ordinate theme) และใจความส าคัญรอง (sub-theme) ในขั้นตอนนี้ 
บางใจความส าคัญจะถูกตัดออกและบางใจความส าคัญจะถูกผนวกรวมเข้าด้วยกัน  
 5.5 ท าการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยฉบับต่อไป ผู้วิจัยจะท าการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้เข้าร่วมวิจัยคนอื่นต่อไป  
ตามกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลที่ระบุมาแล้วข้างต้น ผู้วิจัยจะไม่น าเอาผลการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้เข้าร่วมวิจัยคนก่อน
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มาเป็นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้เข้าร่วมวิจัยคนปัจจุบัน เพื่อก ากับให้การวิเคราะห์ข้อมูลสะท้อนประสบการณ์
เฉพาะและเป็นที่มาของข้อมูลใหม่ในผู้เข้าร่วมวิจัยแต่ละคน 
 5.6 การจัดเรียงใจความส าคัญให้เป็นหมวดหมู่ หลังจากผู้วิจัยได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์อย่างเสร็จสิ้น ก็จะได้
ตารางและหมวดหมู่แสดงใจความส าคัญ จากนั้นท าการมองหาความสัมพันธ์กันระหว่างข้อมูลของผู้เข้าร่วมวิจัย  
ที่เชื่อมโยงเป็นใจความส าคัญที่ปรากฏอย่างต่อเนื่องข้ามข้อมูลวิจัย สอดรับและสามารถตอบค าถามในการวิจัยได้ 
หลังจากนั้นน ามาผนวกรวม พัฒนาให้เป็นตารางใจความส าคัญของข้อมูลทั้งหมด  ซึ่งในงานวิจัยนี้ ผลการวิจัยประกอบ 
ไปด้วย 3 ใจความส าคัญหลัก ได้แก่ 1) การประกอบอาชีพขายบริการทางเพศเป็นทางออก ประกอบด้วย 3 ใจความ
ส าคัญรอง คือ ความรู้สึกสิ้นหวังกับปัญหาชีวิต ความหวังที่จะมีชีวิตที่ดี และอิทธิพลของเครือข่ายทางสังคม   
2) การประกอบอาชีพขายบริการทางเพศเป็น “นรกบนดิน” มี 4 ใจความส าคัญรอง ได้แก่ การประกอบอาชีพขายบริการ
ทางเพศเป็นเรื่องจ าใจ อาชีพขายบริการทางเพศมีความเสี่ยงสูง อาชีพขายบริการทางเพศยังไม่ได้รับการยอมรับ และ 
การประกอบอาชีพขายบริการทางเพศท าลาย “ค่าความเป็นคน” และ 3) การประกอบอาชีพขายบริการทางเพศ 
เป็นความทุกข์ที่(ไม่)สามารถเยียวยา ซึ่งประกอบด้วย 3 ใจความส าคัญรอง คือ แอลกอฮอล์คือตัวช่วยส าคัญ ความหวัง 
ที่จะเติมเต็มความหวังคือแรงผลักดันส าคัญ และการเลิกอาชีพขายบริการทางเพศคือทางออกของความทุกข์ บทความ
วิจัยนี้มุ่งน าเสนอใจความส าคัญที่ชื่อว่า “การประกอบอาชีพขายบริการทางเพศเป็นความทุกข์ที่(ไม่)สามารถเยียวยา”  
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการตอบค าถามวิจัยที่ว่า “ผู้หญิงที่มีอาชีพขายบริการทางเพศรับมือกับผลกระทบทางจิตใจจากการ
ประกอบอาชีพขายบริการทางเพศอย่างไร” 

 
จริยธรรมการวิจัย 
 งานวิจัยนี้ได้รับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จากมหาวิทยาลัยบูรพา โดยผู้วิจัยยึดมั่นในหลักจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ ดังนี้ 1) ให้เกียรติและให้ความเคารพต่อผู้เข้าร่วมวิจัย 2) การเข้าร่วมโครงการวิจัยเป็นไปด้วยความ
สมัครใจ ผู้วิจัยไม่ได้เลือกผู้เข้าร่วมวิจัยจากกลุ่มผู้หญิงที่รู้จักมาก่อน และใช้วิธีการคัดเลือกผู้เข้าร่วมวิจัยผ่านการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายเชิงวิชาชีพในการขอความอนุเคราะห์ให้ช่วยส่งต่อข้อมูลเกี่ยวกับโครงการวิจัยไปยั ง
กลุ่มเป้าหมาย โดยระบุอย่างชัดเจนในการประชาสัมพันธ์ว่าการเข้าร่วมโครงการวิจัยนี้เป็นการเข้าร่วมโดยสมัครใจ  
3) มีการรักษาความลับ ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยด้วยความระมัดระวังต่อความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นโดยใช้นามสมมติแทน  
ชื่อจริง และไม่ระบุข้อมูลที่อาจเป็นเหตุให้สามารถระบุถึงตัวผู้เข้าร่วมวิจัยได้ 4) สิทธิในการถอนตัว ผู้เข้าร่วมวิจัยสามารถ
ถอนตัวออกจากการเป็นผู้เข้าร่วมการวิจัยเมื่อใดก็ได้ โดยปราศจากผลกระทบต่อสิทธิที่พึงจะได้รับ และ 5) ค่าชดเชย
เสียเวลา เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณที่ผู้เข้าร่วมวิจัยสละเวลามาเข้าร่วมโครงการวิจัย ผู้เข้าร่วมวิจัยได้รับค่าชดเชย
การเสียเวลาเป็นจ านวนเงิน 500 บาท  

 
ผลการวิจัย 

บทความนี้น าเสนอหนึ่งใจความส าคัญหลัก “การประกอบอาชีพขายบริการทางเพศเป็นความทุกข์ที่(ไม่)
สามารถเยียวยา” ซึ่งแสดงถึงวิธีการจัดการผลกระทบทางจิตใจของผู้หญิงที่มีอาชีพขายบริการทางเพศ  
 ใจความส าคัญหลักนี้ประกอบด้วย 3 ใจความส าคัญรอง คือ 1) แอลกอฮอล์คือตัวช่วยส าคัญ 2) ความหวังที่จะ
เติมเต็มความหวังคือแรงผลักดันส าคัญ 3) การเลิกอาชีพขายบริการทางเพศคือทางออกของความทุกข์ ดังจะแสดง
รายละเอียดต่อไปนี้ 
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1. แอลกอฮอล์คือตัวช่วยส าคัญ 
 ประสบการณ์การท าอาชีพขายบริการทางเพศเต็มไปด้วยความทุกข์ใจ การหาตัวช่วยจัดการกับผลกระทบทางใจ
และความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการประกอบอาชีพเป็นเหมือนหนทางเดียวที่จะช่วยใจที่เป็นทุกข์สามารถเผชิญความท้าทาย
และผ่านพ้นช่วงเวลาอันยากล าบากเพื่อให้สามารถยังทนท าอาชีพขายบริการต่อไปได้  
 “การกินเหล้าเป็นส่วนหนึ่งของงาน จากคนที่ไม่ดื่มมาก่อนมาท างานที่นี้กินเหล้าทุกวัน (…) เวลาที่พี่ท้อใจสุด ๆ 
ก็คือกินเหล้าให้เมาแหละ เมาแล้วก็ลืม การกินเหล้าท าให้เรากล้าขึ้น พอมันเมา มันลืมนะ ต่อให้มีบาดแผลในใจ เหนื่อย
ท้อ ปวดใจยังไง ตอนเมาก็คือจ าอะไรไม่ได้ คือพี่ใช้เหล้าตลอด ไม่งั้นก็ท างานตรงนี้ไม่ได้” (เอ) 
 ส าหรับเอ ก่อนชีวิตจะเข้าสู่เส้นทางอาชีพขายบริการ เอเป็นคนไม่ดื่มแอลกอฮอล์แต่เพราะมาท าอาชีพนี้ ตอนนี้
เอดื่มแอลกอฮอล์ทุกวัน เพราะความทุกข์ในใจที่กัดกร่อน อีกทั้งการดื่มแอลกอฮอล์ให้เมาและไม่มีสติกลับสามารถช่วยให้
เอมี “ความกล้า” ในการที่จะสามารถท างานได้อย่างไม่ติดใจหรือฝืนความเป็นจริงภายในใจที่เอไม่ต้องการที่จะท าอาชีพนี้
ต่อไป  
 เช่นเดียวกันกับบี การดื่มเหล้าช่วยรับมือกับผลกระทบทางจิตใจ และเหล้าช่วยให้บีลืมความทุกข์ใจในชั่วขณะ
หนึ่งได้ ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับประสบการณ์ของเอก็คือการช่วยให้ลืมความทุกข์ได้ในระยะสั้น ๆ 
 “เหล้าช่วยได้ ช่วยให้เราลืมบ้างชั่วขณะ สร่างเมาก็มึน ๆ ท าให้ไม่ต้องคิดมาก (…) คิดว่าไม่มีใครที่มาท างาน 
ที่พัทยาแล้วจะไม่กินเหล้า เราก็กินเหล้าช่วยให้เมาแล้วจะได้ลืม (…) ด้วยอาชีพของเรามันต้องดื่มเหล้า พอเมามันช่วยนะ 
ไม่ให้เราคิดถึงปัญหาหรือสิ่งที่เราต้องท า แต่พอหายเมาก็เหมือนเดิมแหละ (…) การดื่มเป็นส่วนหนึ่งของงาน ช่วยให้ลืม
ความทุกข์ได้ในระยะสั้นเท่านั้น” (บี) 
 ส าหรับสา การดื่มแอลกอฮอล์คือวิธีที่สาใช้รับมือกับผลกระทบทางจิตใจที่ เกิดขึ้นเช่นกัน เมื่อดื่มจนเมาท าให้สา
ลืมความทุกข์ใจได้ในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ การดื่มแอลกอฮอล์ยังเป็นส่วนหนึ่งของงาน ซึ่งประสบการณ์ของสานั้นก็มีความ
คล้ายคลึงกับประสบการณ์ของเอและบี 
 “งานนี้มันต้องกินเหล้านะ กินเหล้าเมาแล้วก็ลืม ใคร ๆ ก็ท า เพราะมันต้องท า เหมือนอาชีพเราต้องเอนเตอร์เทน 
ลูกค้า ในใจช้ ายังไงก็ต้องเก็บมันไว้” (สา) 
 เช่นเดียวกับบัว ที่เปิดเผยเรื่องราวประสบการณ์ที่คล้ายคลึงกันเหมือนกับผู้เข้าร่วมวิจัยคนอื่น ๆ คือการดื่ม
แอลกอฮอล์ท าให้การท างานอาชีพนี้ง่ายขึ้น เพราะช่วยเพ่ิมความกล้า และลืมความทุกข์ใจไปได้ในระยะสั้น ๆ 
 “วิธีรับมือกับเรื่องทางใจคือกินเหล้านะ เพราะว่างานนี้มันต้องกินเหล้า ตอนนี้ถ้าไม่เมาก็ไม่หลับ คือใช้เหล้า
แก้ปัญหา การกินเหล้าช่วยให้ลืมได้ บางทีเมามันก็ท างานง่ายขึ้นด้วย (…) การดื่มเหล้าช่วยให้กล้า แล้วลืมความทุกข์ไปได้
สักพัก”(บัว) 
 การดื่มแอลกอฮอล์ไม่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการประกอบอาชีพขายบริการทางเพศเท่านั้น แต่การดื่ม
แอลกอฮอล์ยังเป็นวิธีจัดการกับความทุกข์ภายในจิตใจที่เกิดขึ้นจากการท าอาชีพขายบริการด้วย จากประสบการณ์ของ
ผู้เข้าร่วมวิจัยทุกคนที่ถ่ายทอดออกมาอย่างคล้ายคลึงกันว่าการดื่มแอลกอฮอล์ช่วยให้สามารถลืมความทุกข์ใจได้ในระยะ
สั้น ๆ ช่วยให้มีความกล้าและความมั่นใจในการท างานมากขึ้น การดื่มแอลกอฮอล์ให้เมาช่วยให้ลืมปัญหาและช่วยให้
สามารถที่จะทนฝืนท าอาชีพขายบริการต่อไปได้ 
 2. ความหวังที่จะเติมเต็มความหวังคือแรงผลักดันส าคัญ  
 ผู้เข้าร่วมวิจัยมีความจ าเป็นที่ต้องเลือกท าอาชีพขายบริการเพราะเหตุผลส่วนตัวที่แตกต่างกันออกไป การต้อง
ฝืนใจท าอาชีพที่ผู้เข้าร่วมวิจัยไม่ต้องการท า จึงจ าเป็นต้องพยายามที่จะหาแรงขับเคลื่อนให้สามารถประกอบอาชีพขาย
บริการต่อไปได้  
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 “ไม่อยากให้ลูกต้องมามีชีวิตแย่ ๆ เหมือนตัวเอง (…) ถ้ากลับบ้านลูกกับที่บ้านจะท ายังไง กลัวแต่ก็ต้องฝืนทน 
คิดแค่ว่าถ้าเราเลิกอาชีพนี้เราไม่ได้ตายคนเดียวนะ แต่ตายทั้งครอบครัว (…) อยากให้ลูกได้เรียนสูง ๆ รู้ว่าเค้าได้กินอิ่ม
นอนหลับ มันเป็นก าลังใจให้เราไปต่อได้” (เอ) 
 เช่นเดียวกับบี ภาระการช าระหนี้ให้กับครอบครัวกลายมาเป็นความหวังในใจที่ต้องการเห็นครอบครัวไม่ต้องมี
หนี้อีกต่อไป การที่บีเป็นลูกสาวคนเดียวของบ้านท าให้บีรู้สึกว่าภาระหนี้สินของบ้านเป็นความรับผิดชอบของตนเอง 
 “อยากใช้หนี้ของที่บ้านที่ไปกู้เขามาให้หมด เพราะเมื่อก่อนท างานมากเท่าไหร่ก็พอแค่ใช้ดอกเค้าไปเรื่อย ๆ (…) 
ยอมรับว่าท้อ แต่คิดว่า ลองดู เผื่อจะโชคดีกับเค้าบ้าง (…) หลายครั้งก็อยากเลิก แต่จะมีเสียงเล็ก ๆ กระซิบบอก มาถึง
ขนาดนี้แล้ว กลับไม่ได้ อยากมีเงินสักก้อนแล้วก็ไม่มาตายที่นี่พอ” (บี) 
 ในขณะที่สาตัดสินใจเข้ามาท างานขายบริการทางเพศที่พัทยาเพราะผิดหวังจากความรัก ความหวังที่จะได้พบ
กับความรักครั้งใหม่และต้องการพิสูจน์ให้แฟนเก่ารู้ว่าตนเองสามารถมีความสุขได้และมีชีวิตที่ดีกว่าได้ด้วยตัวของสาเอง  
 “พอแม่มาป่วย อยากดูแลแม่ อยากมีบ้านให้แก เพราะอยากออกจากบ้านหลังเดิมที่อยู่ใกล้แฟนเก่า”(สา) 
 ตรงกันข้ามกับบัว เพราะความรู้สึกผิดของบัวที่มีต่อลูกที่เสียชีวิต กลายเป็นเครื่องพันธนาการที่ท าให้บัวเข้าใจ
ว่าการเข้ามาท าอาชีพขายบริการคือบทลงโทษแห่งกรรมที่ตนเป็นสาเหตุให้ลูกสาวเสียชีวิต ความหวังเดียวของบัวคือ
ความรู้สึกหลุดพ้นจากความรู้สึกผิดไปให้ได้ 
 “อยากให้ลูกให้อภัย อยากออกไปจากตรงนี้เร็ว ๆ ต่อไปเราอยากเป็นลูกที่ดีต่อจากนี้ มีเงินบ้างพอเอาไปเปิด
ร้านขายของอยู่กับแม”่ (บัว) 
 จากประสบการณ์ที่ผู้เข้าร่วมวิจัยทุกคนได้ถ่ายทอดออกมา ความหวังภายในใจที่แตกต่างกันออกไป เป็นเสมือน
เป้าหมายที่ผู้เข้าร่วมวิจัยได้ตั้งไว้ เพือ่ให้สามารถทนฝืนใจท าอาชีพขายบริการได้ถึงจะไม่มีความสุขก็ตาม 
 3. การเลิกอาชีพขายบริการทางเพศคือทางออกของความทุกข์ 
 เรื่องราวประสบการณ์และผลกระทบทางจิตที่เกิดขึ้นจากการประกอบอาชีพขายบริการที่ผู้เข้าร่วมวิจัยทุกคน
ต้องเผชิญ ไม่ว่าจะใช้วิธีการดื่มแอลกอฮอล์เพื่อให้ลืมความทุกข์ใจไปได้ในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ หรือในการใช้ความหวังใจ 
ที่ส่งเป็นแรงผลักดันให้ผู้เข้าร่วมวิจัยสามารถทนฝืนใจท าอาชีพขายบริการต่อไปได้ แต่ในท้ายที่สุดแล้ว ผู้เข้าร่วมวิจัย  
ทุกคนก็ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า การได้หลุดพ้นออกจากการท าอาชีพขายบริการคือหนทางแห่งการพ้นจากความทุกข์ 
ทางเดียวที่ตนเผชิญอยู่เท่านั้น  
 “จริง ๆ การใช้เหล้ามันท าให้เราลืมและท าให้เรากล้า แต่พอสร่างเมาเราหนีความจริงไม่ได้นะว่าชีวิตมันแย่  
แค่ไหนที่ต้องท างานอาชีพนี้ ปวดใจมากเมื่อมองชีวิตของตัวเอง ถ้าเลือกได้พี่ไม่อยากอยู่จุดนี้เลย”(เอ) 
 การสะท้อนประสบการณ์ของเอที่ถ่ายทอดออกมาเป็นความรู้สึกที่ต้องการสื่อถึงความหมายว่าเอไม่ต้องการทน
ท าอาชีพขายบริการอีกต่อไป และหากเลือกได้เอก็ต้องการเลิกอาชีพขายบริการ 
 “หลายเหตุการณ์ท ากับเราเหมือนเราไม่ใช่คนเลย ไม่เคยมีความสุขเลย ยกเว้นตอนเมา การต้องฝืนใจท าอาชีพ
ที่เราไม่อยากท า พี่อยากเลิก อยากออกจากอาชีพนี้” (สา) 

การถ่ายทอดประสบการณ์ของสาเกี่ยวกับการท าอาชีพขายบริการที่สาสื่อว่าไม่มีความสุขเลย ประสบการณ์ของ
สาก็มีความคล้ายคลึงกับเอ นั่นก็คือความต้องการออกจากอาชีพขายบริการและไม่ต้องการฝืนใจท าอาชีพนี้อีกต่อไป 

“วิธีรับมือกับเรื่องทางใจนะเหรอ? การอยู่กับอาชีพนี้ยากตรงที่ไม่มีอะไรช่วยให้ใจเราดีขึ้นได้หรอก…ท างาน 
ตรงนี้มันส่งผลเสียกับเราเยอะมาก ๆ ไม่มีอะไรช่วยได้ นอกจากเลิกอาชีพเท่านั้น” (บัว) 

เช่นเดียวกับบี การท าอาชีพขายบริการท าให้เกิดความทุกข์ใจอย่างมากจนไม่สามารถจะนอนหลับได้อย่างปกติ 
บีรู้สึกว่าความทุกข์ที่บีผจญอยู่เป็นความทุกข์ที่ไม่มีทางออก หากยังคงท าอาชีพขายบริการอยู่ การถ่ายทอดประสบการณ์
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ของบีในการต้องขายร่างกายเพื่อเงิน เป็นเหมือนภาพฉายซ้ าในความทรงจ าที่แสนเจ็บปวดที่บีพยายามจะลืมและ  
ไม่ต้องการมีประสบการณ์นั้นอีก ซึ่งการเลิกอาชีพขายบริการเหมือนจะเป็นทางเดียวที่จะน าบีออกจากความทุกข์นี้ได้ 

“ทุกข์ใจอะ ไม่มีความสุข ชอบคิดอะไรแบบซ้ า ๆ พอมาอยู่ตรงจุดนี้ หนักมาก ๆ เลย คือรู้สึกว่าท าไมชีวิตเรามัน
แย่ได้ขนาดนี้ คิดมาก วิตกกังวล เวลานอนจะนอนไม่หลับ คิดมาก เห็นภาพที่เราต้องนอนกับผู้ชายเพื่อเงิน มันทุกข์ใจ  
มันเหมือนเราเข้ามาในวังวนอะไรที่ออกไปไม่ได้” (บี) 

ใจความส าคัญนี้ สะท้อนถึงการรับรู้ของผู้เข้าร่วมวิจัยที่ว่าไม่มีสิ่งใดที่จะช่วยให้พ้นจากความทุกข์ใจได้ หากยังคง
ท าอาชีพขายบริการทางเพศอยู่ สุดท้ายแล้วก็ไม่มีวิธีใดที่ยั่งยืนที่จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมวิจัยพ้นจากความทุกข์ได้ นอกจาก  
การเลิกท าอาชีพขายบริการเท่านั้น 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

ผลการวิจัยที่น าเสนอข้างต้นแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการจัดการกับความทุกข์ที่เกิดจากการประกอบอาชีพ
ขายบริการทางเพศของผู้เข้าร่วมวิจัย ในภาพรวมโดยสรุป ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าผู้เข้าร่วมวิจัยใช้แอลกอฮอล์ 
เป็นเครื่องมือส าคัญไม่เพียงแต่ส าหรับการหลบหนีความทุกข์ใจที่ได้รับจากการประกอบอาชีพขายบริการทางเพศ แต่ยังใช้
เพื่อท าให้สามารถเผชิญกับความจริงที่เจ็บปวดในการประกอบอาชีพขายบริการทางเพศต่อไปได้ อันน ามาสู่การเสพติด  
แอลกอฮอล์ ผลการวิจัยนี้สอดรับกับงานวิจัยอื่นทั้งในประเทศไทย (ทิพย์วิมล เดชภูมี และเกษราวัลณ์ นิลวรางกูร, 2555) 
และต่างประเทศ (El-Bassel et al., 1997; Lancaster et al., 2018; Urada et al., 2014) ที่ระบุว่าผู้หญิงที่ประกอบ
อาชีพขายบริการทางเพศใช้ยาเสพติด รวมถึงแอลกอฮอล์เป็นวิธีการในการหลีกหนีความรู้สึกทาง ลบที่เกิดจาก
ประสบการณ์ที่ไม่ดีในการประกอบอาชีพขายบริการทางเพศ อีกทั้ง ผลการวิจัยของงานวิจัยนี้ไม่เพียงแต่จะพบว่า
ความหวังที่จะช่วยให้ครอบครัวหลุดพ้นความยากจนและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเป็นแรงจูงใจส าคัญของผู้หญิงในการ
เข้าสู่อาชีพขายบริการทางเพศ แต่ยังพบอีกด้วยว่าความหวังดังกล่าวยังถูกน ามาใช้เป็นหลักยึดที่ท าให้ผู้หญิงยังคงอดทน
ประกอบอาชีพขายบริการทางเพศต่อไป แม้จะต้องเผชิญกับความทุกข์ทางใจที่แสนสาหัสก็ตาม  

นอกจากนี้ ผลการวิจัยยังแสดงให้เห็นว่าผู้เข้าร่วมวิจัยทุกคนได้สะท้อนถึงความรู้สึกว่าไม่มีสิ่งใดที่จะช่วยให้พ้น
จากความทุกข์ใจได้ หากยังคงท าอาชีพขายบริการทางเพศอยู่ ไม่ว่าผู้เข้าร่วมวิจัยจะใช้แอลกอฮอล์หรือใช้ความหวังใด  
ก็ตามที่จะช่วยเป็นแรงผลักดันให้สามารถท าอาชีพขายบริการต่อไปได้ แต่สุดท้ายแล้วก็ไม่มีวิธีใดที่ยั่งยืนที่จะช่วยให้
ผู้เข้าร่วมวิจัยพ้นจากความทุกข์ได้ นอกจากการเลิกท าอาชีพขายบริการเท่านั้น ซึ่งสะท้อนถึงการรับรู้ของผู้เข้าร่วมวิจัย
ที่ว่าพวกเขาไม่สามารถจัดการกับผลกระทบทางจิตใจที่เกิดขึ้นได้ ผลการวิจัยดังกล่าวเป็นไปในทิศทางเดียวกับงานวิจัย
ของ Velez and Audet (2019) ที่ศึกษาประสบการณ์การเข้ารับบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาของผู้หญิงที่มีอาชีพขาย
บริการทางเพศในประเทศแคนาดา ซึ่งระบุว่าประเด็นปัญหาทางจิตใจที่น าผู้หญิงกลุ่มนี้เข้ารับบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
มักเกี่ยวข้องกับการถูกตีตราทางสังคมและความรู้สึกผิดละอายใจ และความต้องการออกจากอาชีพขายบริการทางเพศ 
ซึ่งเป็นมุมมองที่ซ้อนทับกับผู้เข้าร่วมวิจัยในงานวิจัยนี้ที่เชื่อว่าตราบใดที่พวกเขายังคงอยู่ในอาชีพขายบริการทางเพศ  
พวกเขาก็จะต้องอยู่ในวังวนของการถูกตีตราทางสังคมและในวังวนของความทุกข์ที่ไม่มีที่สิ้นสุด  

 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะเชิงวิชาชีพ  
 วิธีการจัดการกับผลกระทบทางจิตใจที่เกิดขึ้นโดยการใช้การดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อให้สามารถกล้าแสดงออกและ
เผชิญกับความเจ็บปวดทุกข์ใจในการท าอาชีพขายบริการนั้น เป็นการใช้วิธีการจัดการที่สามารถสร้างความเสี่ยงหรือ
อันตรายเพิ่มเติมแก่ผู้เข้าร่วมวิจัยซึ่งเป็นผู้หญิงที่ท าอาชีพขายบริการ การช่วยให้ผู้หญิงกลุ่มนี้ตระหนักถึงความเหมาะสม
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ในการรับมือกับผลกระทบทางจิตใจที่เกิดขึ้นโดยไม่ใช้การดื่มแอลกอฮอล์ แต่เป็นการเยียวยาทางด้านจิตใจแทนจึงมีความ
จ าเป็นเร่งด่วน สอดคล้องกับงานวิจัยของ Romans, Potter, Martin, and Herbison (2001) ที่ศึกษาการเยียวยา
ทางด้านจิตใจของผู้หญิงที่มีอาชีพขายบริการทางเพศพบว่ามากกว่าร้อยละ 90 ของผู้หญิงในอาชีพขายบริการไม่สามารถ
พูดคุยหรือปรึกษาใครได้เมื่อเกิดปัญหาและความทุกข์ใจ จึงเป็นหนึ่งในที่มาของการใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมถึง  
สารเสพติดอื่นๆ Velez and Audet (2019) ระบุคล้ายคลึงกันว่าผู้หญิงที่มีอาชีพขายบริการทางเพศมักไม่สามารถเข้าถึง
บริการการปรึกษาเชิงจิตวิทยา โดยมีประสบการณ์การถูกตีตราในอดีต ความกลัวที่จะถูกตีตรา และความรู้สึกอับอาย  
เป็นอุปสรรคส าคัญในการเข้ารับการบริการ หรือแม้เมื่อผู้หญิงกลุ่มนี้เข้ารับบริการการปรึกษาก็มักจะไม่เปิดเผยเกี่ยวกับ
อาชีพของตนเอง นอกจากนี้ จากการสังเคราะห์งานวิจัยของ Tamres, Janicki, and Helgeson (2002) ระบุว่าเพศหญิง
มีแนวโน้มที่จะจัดการกับความทุกข์หรือความเครียดด้วยการมุ่งจัดการกับอารมณ์ (emotion-focused coping) และมุ่ง
แสวงหาการสนับสนุนทางสังคม (seeking social support) ผู้วิจัยจึงเสนอว่าการช่วยให้ผู้หญิงกลุ่มอาชีพนี้พร้อมที่จะ
เข้าถึงและสามารถเข้าถึงบริการการปรึกษาเชิงจิตวิทยาของทั้งภาครัฐและเอกชนนับเป็นการช่วยเหลือที่ส าคัญที่จะเป็น
จุดเริ่มต้นในการได้รับความช่วยเหลือในด้านอื่น ๆ ต่อไป  
 นอกจากนี้ ผลการวิจัยระบุว่าผู้หญิงที่ประกอบอาชีพขายบริการทางเพศมีความทุกข์ที่ไม่อาจเยียวยาอันเป็นผล
ส าคัญมาจากการถูกตีตราทางสังคม ในประเด็นดังกล่าว ผู้วิจัยมีความเห็นสอดคล้องกับ Velez and Audet (2019) และ 
Wong (2009) ที่เสนอว่า การให้เกียรติและการรับฟังอย่างไม่ตีตราหรือตัดสินเป็นหัวใจส าคัญต่อการให้ความช่วยเหลือ
ทางจิตใจแก่ผู้หญิงกลุ่มนี้ ความรู้สึกด้อยคุณค่าจากการถูกตีตราเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้ผู้หญิงอาชีพขายบริการเชื่อว่า
ตนเองไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตได้ ดังนั้น หน้าท่ีส าคัญของนักจิตวิทยาการปรึกษาในการท างานกับผู้หญิงกลุ่มนี้ 
คือ การท าความเข้าใจประสบการณ์ของผู้หญิงกลุ่มอาชีพนี้จากมุมมองของเขา การไม่ด่วนตัดสินว่าการประกอบอาชีพ
ขายบริการทางเพศเป็นปัญหาหรือสร้างปัญหาให้กับเขา การเอื้อให้เกิดการส ารวจเกี่ยวกับการตีตราตนเอง และการช่วย
ให้พวกเขาตระหนักถึงศักยภาพด้านบวกของตนเอง เพื่อให้พวกเขามองเห็นคุณค่าในตนเอง และเห็นทางเลือกในชีวิตที่
พวกเขาต้องการและสามารถเลือกท าต่อไปได้  

สอดรับกับแนวคิดความยุติธรรมทางสังคมที่เป็นฐานแนวคิดของงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยมีความเห็นว่าการบ าบัดตาม
แนวคิดสตรีนิยม (Feminist Therapy) ที่มิได้มีจุดหมายเพียงเพื่อการปรับตัวของบุคคล แต่ยังมุ่งหมายถึงการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม (Israeli & Santor, 2000) เป็นแนวทางการให้บริการปรึกษาที่สอดรับกับสภาพปัญหาทางจิตใจ 
ที่เป็นผลส าคัญมาจากการถูกตีตราทางสังคมและการถูกปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียม จากมุมมองของการบ าบัดตามแนวคิด
สตรีนิยม ผู้วิจัยเสนอแนะว่านอกเหนือจากการเยียวยาจิตใจในระดับบุคคลแล้ว นักจิตวิทยาการปรึกษาที่ท างานกับผู้หญิง
กลุ่มนี้ยังมีบทบาทส าคัญในการช่วยผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ทั้งโดยผ่านการเอื้อให้เกิดการส ารวจและ
ตระหนักถึงวิธีการในการจัดการกับปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับการตีตราและความไม่เท่าเทียมทางสังคม รวมถึงการเข้าไปมี
ส่วนร่วมของนักจิตวิทยาการปรึกษาในกิจกรรมทางสังคมที่จะช่วยส่งเสริมสิทธิและความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาที่ผู้หญิงที่
ประกอบอาชีพขายบริการทางเพศต้องเผชิญ เพื่อสนับสนุนให้บุคคลกลุ่มนี้ได้รับสิทธิและสวัสดิภาพในการประกอบอาชีพ
และการด าเนินชีวิต อันจะช่วยให้ชีวิตของพวกเขาเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่การมีคุณภาพชีวิตและสุขภาวะทางจิตที่ดี
ยิ่งขึ้นได้  
ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยในอนาคต  
 งานวิจัยนี้ด าเนินการวิจัยกับผู้หญิงที่เข้าสู่อาชีพขายบริการทางเพศไม่เกิน 2 ปี งานวิจัยต่อไปอาจท าการศึกษา
กับผู้หญิงที่มีอาชีพขายบริการทางเพศมานานเกินกว่า 2 ปี ระยะเวลาที่แตกต่างกันของการประกอบอาชีพขายบริการ  
ทางเพศอาจส่งผลต่อวิธีการจัดการกับผลกระทบทางจิตใจที่ต่างกัน รวมถึงการศึกษาวิจัยในกลุ่มอื่น  ๆ เช่น ผู้ชายหรือ
กลุ่มเพศทางเลือกต่าง ๆ ที่ประกอบอาชีพขายบริการทางเพศ เพื่อให้พื้นที่แก่เสียงของกลุ่มบุคคลดังกล่าวได้รับความ
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สนใจอย่างเท่าเทียมและได้รับความเข้าใจมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การวิจัยครั้งนี้เป็นการเก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้หญิงที่มีอาชีพ
ขายบริการที่มีช่วงอายุระหว่าง 28-40 ปี งานวิจัยต่อไปอาจท าการศึกษากับผู้หญิงขายบริการที่มีอายุแตกต่างจาก
งานวิจัยนี้ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น นอกจากนี้ เพื่อให้ผู้หญิงกลุ่มนี้สามารถเข้าถึงบริการการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
และได้รับบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาที่มีประสิทธิภาพ งานวิจัยในอนาคตจึงควรมุ่งค้นหาแนวทางที่มีประสิทธิภาพในการ
ให้บริการปรึกษาแก่ผู้หญิงที่อยู่ในอาชีพขายบริการทางเพศ อาทิ การศึกษาผลของการบ าบัดตามแนวคิดสตรีนิยมที่มีต่อ
การพัฒนาการนับถือตนเอง หรือการพัฒนาความสามารถในการรับมือกับการตีตราทางสังคมของผู้หญิงที่ประกอบอาชีพ
ขายบริการทางเพศ อีกทั้ง งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับประสบการณ์ในการเข้ารับการปรึกษาเชิงจิตวิทยาของผู้หญิงที่มีอาชีพ
ขายบริการทางเพศยังคงมีอยู่จ ากัด (Velez & Audet, 2019) การศึกษาวิจัยในประเด็นดังกล่าวสามารถช่วยต่อยอด 
องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการยกระดับประสิทธิภาพของการให้บริการปรึกษาเชิงจิ ตวิทยาที่สอดรับกับบริบทและ 
ความต้องการเฉพาะของผู้หญิงกลุ่มนี้สืบต่อไป  
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บทคัดย่อ 
 การทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์แบบพหุมิติ (Multidimensional Computerized Adaptive 
Testing : MCAT) เป็นการผสมผสานแนวคิดระหว่างทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบแบบพหุมิติ (Multidimensional Item 
Response Theory : MIRT) กับการทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์ (Computerized Adaptive Testing : 
CAT) ซึ่งเป็นการทดสอบที่มีประสิทธิภาพสูง มีความแม่นย า และลดจ านวนข้อสอบ แบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์
แบบพหุมิติ (MCAT) มี 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การสร้างคลังข้อสอบ (Item pools) 2) การเริ่มต้นการทดสอบ (Starting 
point) 3) การคัดเลือกข้อสอบข้อถัดไป (Item selection) 4) การประมาณความสามารถ (Scoring algorithm) และ  
5) เกณฑ์การยุติการทดสอบ (Stopping rules) โมเดลการตอบสนองข้อสอบแบบพหุมิติระหว่างข้อสอบ (Between-
Items MIRT Model) นิยมใช้การประมาณค่าความสามารถของการทดสอบ แบบวิธีการประมาณค่าแบบความน่าจะเป็น
สูงสุด (Maximum Likelihood Estimation) ส่วนโมเดลการตอบสนองข้อสอบแบบพหุมิติภายในข้อสอบ (Within-
Items MIRT Model) นิยมใช้การประมาณค่าความสามารถด้วยวิธีของเบส์ที่ปรับใหม่ (Bayesian Updating) และเกณฑ์
ยุติการสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์แบบพหุมิติ (MCAT) นิยมใช้ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการประมาณค่า 
(Standard Error of estimation: SE)  

 
ค าส าคัญ การทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์แบบพหุมิติ, วิธีของเบส์ปรับใหม่ 
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Abstract  
 

  Multidimensional computerized adaptive testing (MCAT) is a conceptual combination of 
Multidimensional Item Response Theory (MIRT) with Computerized Adaptive Testing (CAT), which is 
highly effective, accurate and reduces the number of questions. Multidimensional computerized 
adaptive testing has 5 steps: 1) to build the item pools 2) Starting point 3) Item selection 4) Scoring 
algorithm and 5) Stopping rules. Between-Items MIRT Model is the most commonly used for estimation 
the test, the Maximum Likelihood Estimation method, and Within-Items MIRT Model is the most 
commonly used for the Bayesian Updating method, stopping criteria of Multidimensional computerized 
adaptive testing (MCAT) is popularly used in the standard error of estimation (SE) 
 

Keyword : Multidimensional Computerized Adaptive Testing, Bayesian Updating 
 

บทน า 
 ในปัจจุบันนี้การทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์ได้รับความนิยมมากทั้งในการทดสอบทางการศึกษา
และจิตวิทยา และเป็นวิธีการเฉพาะที่ใช้ในการประเมินความสามารถและคุณลักษณะแฝงอื่น ๆ ในการเลือกข้อสอบจาก
คลังข้อสอบที่ให้ผู้สอบได้รับข้อสอบตามความสามารถที่แท้จริงของตัวเอง และได้พัฒนาแบบทดสอบแบบปรับเหมาะ
ขึ้นมาเป็นการทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์แบบพหุมิติ (Multidimensional Computerized Adaptive 
Testing: MCAT) เป็นวิธีการทดสอบที่มีการขยายแนวคิดมาจากการทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์แบบเอกมิติ 
(Unidimensional Computerized Adaptive Testing: UCAT) ซึ่งเป็นวิธีการเฉพาะที่ใช้ในการประเมินความสามารถ
และคุณลักษณะแฝงอื่น ๆ ในการเลือกข้อสอบให้เหมาะกับระดับความสามารถของผู้เข้าสอบ  (Frey & Seitz, 2009)  
เป็นการลดจ านวนข้อสอบให้ผู้สอบตอบข้อสอบและเพิ่มความแม่นย าของการวัด  เมื่อเปรียบเทียบกับการทดสอบ 
แบบดั้งเดิมที่มีจ านวนข้อสอบคงที่ในแบบทดสอบ (Fixed Item Test: FIT) และเป็นการขยายแนวคิด จากโมเดลการ
ตอบสนองข้อสอบแบบพหุมิติ (Multidimensional Item Response Theory Model : MIRT) ซึ่งถือว่าคุณลักษณะแฝง
ของบุคคลมากกว่า 1 องค์ประกอบ ส่งผลต่อการตอบข้อสอบ และการทดสอบแบบปรับเหมาะก าลังได้รับความนิยม 
อย่างมากในการน าไปปฏิบัติ  จึงเกิดการรวมกันของทั้งสองวิธีนี้  เรียกว่า  การทดสอบปรับเหมาะแบบพหุมิติ  
(Multidimensional Adaptive Testing : MAT) (Segall, 2010, p. 62, Reckase, 2010, p. 95)  
  เมื่อน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในกระบวนการทดสอบ จึงเรียกว่า การทดสอบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์แบบ 
พหุมิติ (Multidimensional Computerized Adaptive Testing: MCAT) ซึ่งวิธีการทดสอบดังกล่าวนี้ เป็นการทดสอบ
ที่มีประสิทธิภาพในการวัดสูง ไม่ว่าจะเป็นความแม่นย าในการวัดการลดความยาวของข้อสอบ และเป็นการวัดที่ตรงกับ
สภาพจริงของลักษณะข้อสอบ ดังนั้น ในการทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์แบบพหุมิติ จึงสามารถลดจ านวน
ข้อสอบลงได้มากกว่าการทดสอบด้วยการทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์เอกมิติ (CAT) ประมาณ 30-50% 
และลดจ านวนข้อสอบได้มากกว่า การทดสอบแบบดั้งเดิม ที่ก าหนดจ านวนข้อสอบไว้ประมาณ 70% โดยไม่สูญเสีย 
ความแม่นย า (Frey & Seitz, 2009) และการทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์แบบพหุมิติมีประสิทธิภาพ  ที่สูง
กว่าการทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์แบบเอกมิติ  ถึง 1.3 เท่า (Frey & Seitz, 2009) อย่างไรก็ตาม  
ถ้ากระบวนการทดสอบได้ใช้วิธีการเลือกข้อสอบแบบสุ่ม (random) การทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์แบบ
พหุมิต ิ(MCAT) จะส่งผลให้การทดสอบมีประสิทธิภาพสูงกว่าวิธีการทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์แบบเอกมิติ 
(CAT) ถึง 3.7 เท่า (Frey & Seitz, 2009)  
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  การทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์แบบพหุมิติเป็นการขยายมิติความสามารถการทดสอบแบบ
ปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์แบบเอกมิติ (CAT) สู่การทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์แบบพหุมิติ (MCAT)  
ซึ่งผู้เขียนได้น าเสนอสาระส าคัญเกี่ยวกับการทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์แบบพหุมิติ คือ แนวคิดพื้นฐานของ
ลักษณะพหุมิติ, การวิเคราะห์โมเดลการตอบสนองข้อสอบแบบพหุมิติ, ลักษณะของโมเดลการตอบสนองข้อสอบแบบ  
พหุมิต ิและองค์ประกอบของการทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์แบบพหุมิติ ดังนี้ 

 
แนวคิดพื้นฐานของลักษณะพหุมิติ 
  ลักษณะความเป็นพหุมิติมีข้อตกลงเบื้องต้นที่ว่า  คุณลักษณะที่จะท าการวัดมีความสัมพันธ์กันซึ่งมีอยู่  
2 ลักษณะ คือ 1) ความเป็นพหุมิติระหว่างข้อค าถาม (between-items multidimensionality) เป็นข้อค าถาม 
วัดคุณลักษณะแฝงเดียว มีหลายคุณลักษณะแฝงทั้งนี้แต่ละคุณลักษณะแฝง มีความสัมพันธ์กัน และ 2) ความเป็นพหุมิติ
ภายในข้อค าถาม  (within-items multidimensionality) เป็นของข้อค าถามวัดหลายคุณลักษณะแฝง  มีหลาย
คุณลักษณะแฝง ซึ่งเป็นแนวคิดพื้นฐานของลักษณะพหุมิติ (ชัยวิชิต เชียรชนะ. 2552, เมษา นวลศรี. 2559, สุกัญญา บุญศรี. 
2560) โมเดลการตอบสนองข้อสอบแบบพหุมิติถือว่าคุณลักษณะแฝงของบุคคลมากกว่า 1 องค์ประกอบ ส่งผลต่อ  
การตอบข้อสอบ ดังนั้น พารามิเตอร์ความสามารถของผู้สอบจึงมีตั้งแต่  2 พารามิเตอร์ขึ้นไป ดังนั้น การพิจารณา
ความสามารถหลายมิติของบุคคลน่าจะช่วยท าให้โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลได้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้แต่ละคุณลักษณะแฝง 
มีความสัมพันธ์กัน เมื่อผู้สอบใช้ความสามารถหลายมิติที่แตกต่างกัน อย่างเป็นระบบในการตอบข้อสอบย่อมมี
ความสัมพันธ์กับระดับความยากและอ านาจจ าแนกของข้อสอบรายข้อ และมีผลต่อความน่าจะเป็นในการตอบข้อสอบ 
ได้ถูกต้อง โดยมีสัญลักษณ์ของค่าต่าง ๆ ในโมเดล ดังนี้ (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2555 หน้า 82-83) 
   

ipX  = ผลการตอบข้อสอบข้อที่ i ของบุคคล p (0=ผิด, 1=ถูก) 
   

pm = ค่าระดับความสามารถหรือคุณลักษณะแฝงของผู้สอบ p (m≥2) 
   ib = ค่าความยากของข้อสอบ ข้อท่ี i 
   i = ค่าจุดตัดความง่าย (easiness intercept) ของข้อสอบ ข้อท่ี i 
   ima = ค่าอ านาจจ าแนกของข้อสอบข้อที่ i บนมิติ m 
   ic = ค่าโอกาสการเดาข้อสอบได้ถูก (guessing) ของข้อสอบข้อที ่i 
  

การวิเคราะห์โมเดลการตอบสนองข้อสอบแบบพหุมิติ 
 การวิเคราะห์โมเดลการตอบสนองข้อสอบแบบพหุมิติสามารถท าได้  2 วิธี คือการวิเคราะห์โดยใช้โมเดล 
เชิงส ารวจ (exploratory model) และการวิเคราะห์โดยใช้โมเดลเชิงยืนยัน (confirmatory model) ซึ่งมีแนวคิดคล้าย
กับการวิเคราะห์องค์ประกอบ (factor analysis) กล่าวได้ว่า Exploratory IRT Model (สุกัญญา บุญศรี, 2560) เป็นการ
ประมาณค่าพารามิเตอร์ของข้อสอบและพารามิเตอร์ความสามารถของผู้สอบที่มีมากกว่า  1 มิติ เพื่อเพิ่มความสอดคล้อง
ของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยจะไม่มีการก าหนดจ านวนองค์ประกอบของคุณลักษณะแฝงในการวิเคราะห์ แต่จะหา
จ านวนองค์ประกอบหรือมิติแฝงของบุคคลที่มีผลต่อการตอบข้อสอบ ส าหรับ confirmatory IRT Model เป็นการ
ประมาณค่าพารามิเตอร์ของข้อสอบและพารามิเตอร์ความสามารถของผู้สอบตามจ านวนองค์ประกอบของคุณลักษณะแฝง
ที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า (ศิริชัย กาญจนวาสี 2555, หน้า 83) ยกตัวอย่างเช่นแบบสอบที่สร้างขึ้นมุ่งวัดคุณลักษณะแฝงหรือ
ความสามารถของบุคคล 3 ด้าน (3 มิติหรือ 3 องค์ประกอบ) ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของข้อสอบและ
ความสามารถของผู้สอบที่ส่งผลต่อความน่าจะเป็นของการตอบข้อสอบได้ถูกต้อง สามารถเขียนโมเดลการวัดแบบพหุมิติ
ได้ 3 ลักษณะ ดังนี้  
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   A : Between-Items MIRT Model  B: Within-Items MIRT Model 

(ที่มา : ชัยวิชิต เชียรชนะ, 2552) 
 

โมเดลการตอบสนองข้อสอบแบบพหุมิติระหว่างข้อสอบ A 
(Between-Items MIRT Model) และโมเดลการตอบสนองข้อสอบแบบพหุมิติ 

ภายในข้อสอบ B (Within-Items MIRT Model) 
 

 จากโมเดล ในภาพ A เป็นโมเดลการตอบสนองข้อสอบแบบ 3 มิติ ซึ่งความสามารถทั้ง 3 ด้าน มีความ
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันโดยความสามารถแต่ละด้านถูกวัดระหว่างข้อสอบต่างชุดกัน  (between-items) หรือคุณลักษณะ
แฝงแต่ละด้านถูกวัดโดยใช้ข้อสอบต่างชุดกัน ส่วนภาพ B เป็นโมเดล การตอบสนองข้อสอบแบบ 3 มิติ ซึ่งความสามารถ
ทั้ง 3 ด้าน มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันโดยความสามารถแต่ละด้านถูกวัดภายในข้อสอบชุดเดียวร่วมกัน (within-items)  
 

ลักษณะของโมเดลการตอบสนองข้อสอบแบบพหุมิติ 
 1) โมเดลการตอบสนองข้อสอบแบบพหุมิติที่มี 3 พารามิเตอร์ : โมเดลโลจิส 
   (Multidimensional Three-Parameter Logistic Model)  
  Embretson และ Reise (2000) อ้างถึงใน ศิริชัย กาญจนวาสี (2555) ได้ขยายโมเดลโลจิส 3 พารามิเตอร์
แบบเอกมิติเป็นโมเดลโลจิส 3 พารามิเตอร์แบบพหุมิต ิดังนี้ 
 

 
 

  เมื่อ = ความน่าจะเป็นที่ผู้ตอบซึ่งมีความสามารถ 
pm  (m≥2) จะตอบข้อสอบได้ถูกต้อง 

 

  2) โมเดลการตอบสนองข้อสอบแบบพหุมิติที่มี 3 พารามิเตอร:์ โมเดลโค้งปกติสะสม 
   (Multidimensional Three-Parameter Normal Ogive Model)  
   Bock, Gibbons และ Muraki (1998, อ้างถึงใน ศิริชัย กาญจนวาสี, 2555) ได้น าแนวคิดของการวิเคราะห์
องค์ประกอบชนิดใช้สารสนเทศทั้งหมด (factor analysis with full information) มาประยุกต์ โดยขยายโมเดลโค้งปกติ
สะสมพารามิเตอร์แบบเอกมิติเป็นโมเดลโค้งปกติสะสม 3 พารามิเตอร์แบบพหุมิต ิ 
   ก าหนดให้ Zip เป็นศักยภาพของผู้สอบ p ในการตอบข้อสอบข้อ i โดย Zip เป็นค่าผลรวมถ่วงน้าหนักของ
คุณลักษณะแฝง m องค์ประกอบตามคุณลักษณะของข้อสอบ i 

Zip= iimimm a    
 

 โมเดลโค้งปกติสะสม 3 พารามิเตอร์แบบพหุมิติมีสมการ เป็นดังนี้ 
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  ส าหรับโมเดลโค้งปกติสะสม 3 พารามิเตอร์ค่า ci สามารถก าหนดให้เป็นค่าอิสระหรือคงที่ของทุกข้อหรือ
คงที่ส าหรับชุดของข้อสอบย่อยก็ได้ 
 

  จากแนวคิดและความส าคัญของโมเดลการตอบสนองข้อสอบแบบพหุมิติ (Multidimensional Item 
Response Theory Model : MIRT) ท าให้นักการศึกษาหลายท่านเริ่มหันมาสนใจใช้ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบแบบ
พหุมิติ (Multidimensional Item Response Theory) ในงานวิจัยมากขึ้น โดยได้น าวิธีการนี้มาผสมผสานเข้ากับ 
การทดสอบปรับเหมาะแบบพหุมิติ (Multidimensional Adaptive Testing: MAT) และได้พัฒนาต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
และเมื่อน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในกระบวนการทดสอบ จึงเรียกว่า การทดสอบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์แบบ
พหุมิติ (Multidimensional Computerized Adaptive Testing: MCAT) ซึ่งวิธีการทดสอบดังกล่าวนี้ เป็นการทดสอบ
ที่มีประสิทธิภาพในการวัดสูง ไม่ว่าจะเป็นความแม่นย า ในการวัด การลดความยาวของข้อสอบ และเป็นการวัดที่ตรงกับ
สภาพจริงของลักษณะข้อสอบ 
 

องค์ประกอบของการทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์แบบพหุมิติ  
  การทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์แบบพหุมิติ เป็นการขยายมิติความสามารถของการทดสอบ
แบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์แบบเอกมิติสู่การทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์แบบพหุมิติ ซึ่งการทดสอบ
แบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์แบบพหุมิติด้วยคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยขั้นตอน 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การสร้างคลัง
ข้อสอบ (Item pools) 2) การเริ่มต้นการทดสอบ (Initiation/Starting point) 3) การคัดเลือกข้อสอบข้อถัดไป (Item 
selection algorithm/Item selection) 4) การประมาณความสามารถ (Ability Estimation/Scoring algorithm) และ 
5) เกณฑ์การยุติการทดสอบ (Termination criterion/Stopping rules) (Veldkamp & Matteucci, 2013; Thompson 
& Weiss, 2011) โดยแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียด ดังนี้ 
   1. คลังข้อสอบ (Item Pools) 
    คลังข้อสอบ (Item Pools, Item Bank) เป็นแหล่งรวบรวมข้อสอบหรือค าถามแบบทดสอบ การทดสอบ
ด้วยแบบทดสอบดั้งเดิม ผู้สอบทั้งหมดจะได้รับข้อสอบชุดเดียวกัน แต่ส าหรับการทดสอบแบบปรับเหมาะผู้สอบจะได้รับ
ข้อสอบเหมาะสมกับความสามารถของผู้สอบแต่ละคน ดังนั้น ต้องใช้ข้อสอบจ านวนมากส าหรับสร้างคลังข้อสอบ ท าให้
คลังข้อสอบส าหรับการทดสอบแบบปรับเหมาะมีขนาดใหญ่กว่าการทดสอบดั้งเดิม (Thompson & Weiss, 2011; 
Babcock & Weiss, 2012, ชัยวิชิต เชียรชนะ, 2552) 
   2. การเริ่มต้นการทดสอบ (Starting the First Item) 
    การก าหนดจุดเริ่มต้นการทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์มีหลายวิธี โดยทั่วไปจะใช้ข้อสอบ  
ข้อแรกทีมีค่าความยากปานกลาง จัดให้กับผู้สอบแต่ละคน เมื่อไม่ทราบค่าสารสนเทศเบื้องต้นหรือระดับความสามารถ
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ของผู้สอบ จึงจ าเป็นต้องพิจารณาว่าจะใช้เกณฑ์ใดในการเริ่มต้นการทดสอบซึ่งแนวทางในการก าหนดเกณฑ์เริ่มต้น 
การทดสอบมีหลากหลายแนวทาง ดังนี้ (Becker et al., 2008; Thompson & Weiss, 2011; kirisci et al., 2012) 
     1) ใช้ข้อสอบทีมีค่าความยากปานกลางจัดให้กับผู้สอบแต่ละคนเมื่อไม่ทราบค่าสารสนเทศเบื้ องต้น
ของผู้สอบ 
     2) ท าการทดสอบเบื้องต้นก่อนการทดสอบจริงและน าผลมาก าหนดจุดเริ่มต้นการทดสอบ 
    3) หากไม่มีข้อมูลอื่นประกอบการพิจารณา นิยมใช้ค่าเฉลี่ยคุณลักษณะแฝงหรือระดับความสามารถ
ของประชากร (Average Theta) ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.00 เป็นจุดเริ่มต้นในการเลือกข้อสอบข้อแรกให้เหมาะสมกับระดับ
ความสามารถของผู้สอบดังกล่าว 
    4) ใช้วิธีการสุ่มเลือกข้อสอบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
     5) หากมีผลการทดสอบของมาตรวัดนั้น ๆ ในครั้งก่อนหน้า อาจเริ่มต้นด้วยค่าคุณลักษณะแฝงหรือ
ระดับความสามารถของผู้สอบที่ได้จากครั้งก่อน 
    6) พิจารณาจากข้อมูลอื่น ๆ เช่น ผลการทดสอบจากมาตรวัดอื่น เกรดเฉลี่ย แรงจูงใจในการทดสอบ 
และฐานะทางสังคม เป็นต้น 
 3. การคัดเลือกข้อสอบ (Item Selection) 
   ส าหรับการเลือกข้อสอบจากคลังข้อสอบเพื่อให้ผู้สอบตอบ โดยหลักการคัดเลือกข้อสอบมีเป้าหมายเพื่อลด
ความแปรปรวนของเวกเตอร์ความสามารถแบบพหุมิติชั่วคราว (Frey & Seitz, 2009) วิธีการคัดเลือกข้อสอบที่ใช้กับ 
การทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์แบบพหุมิติอาศัยภาวะน่าจะเป็นสูงสุดหรือต่ าสุดจากการประมาณค่า (  ) 
และมีวิธีการคัดเลือกข้อสอบอยู่หลากหลายวิธี แต่ละวิธีสามารถใช้ร่วมกันกับวิธีการประมาณค่าทุกแบบและยังสามารถใช้
วิธีการคัดเลือกข้อสอบหลายวิธีร่วมกันได้อีกด้วย (Reckase, 2010, p. 327) โดยมีวิธีการคัดเลือกที่ส าคัญ ดังนี้ 
   3.1 Maximize the Determinant of the Fisher Information Matrix 
    การคัดเลือกข้อสอบด้วยเมทริกซ์สารสนเทศฟิชเชอร์ ด าเนินการภายใต้เงื่อนไขการประมาณค่า
เวกเตอร์ความสามารถที่ก าหนดจากเวกเตอร์ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0 และเวกเตอร์ความสามารถจริง (Ture  ) มีการแจกแจง
แบบปกติหลายตัวแปรด้วยเมทริกซ์ความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วม (Variance–Covariance Matrix)  
ที่เกี่ยวข้องกับเมทริกซ์สารสนเทศของฟิชเชอร์ (Fisher Information Matrix) (Segall, 2010; Frey & Seitz, 2009; 
Reckase, 2010, p. 330) 
   3.2 Largest Decrement in the Volume of the Bayesian Credibility Ellipsoid 
    วิธีการประมาณค่าแบบเบส์ ที่น าเสนอโดย Segall (2010, p. 65- 74) น าไปสู่การคัดเลือกข้อสอบที่จะ
ลดปริมาณของข้อสอบได้อย่างมาก (Frey & Seitz, 2009; Reckase, 2010, p. 331-332) 
  3.3 Maximize Kullback-Leibler Information 
   วิธีการ Posterior Expected Kullback–Leibler Information ถูกน าเสนอ ให้ใช้ในการคัดเลือก
ข้อสอบในการทดสอบแบบปรับเหมาะที่เป็นมิติเดียว Chang and Ying (1996) และต่อมา Veldkamp and van der 
Linden (2002) ได้เสนอทางเลือกให้ใช้ วิธีการ Posterior Expected Kullback–Leibler Information ในการคัดเลือก
ข้อสอบแบบปรับเหมาะแบบพหุมิติ (MCAT) โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกข้อสอบจากระยะห่างของการกระจายของการ
ตอบสนอง จากข้อสอบข้อที่จะถูกเลือกให้ใช้ทดสอบข้อต่อไป เป็นต าแหน่งที่ใช้ประมาณค่าความสามารถของผู้สอบกับ
ความสามารถที่แท้จริงของผู้สอบ ( ) ด้วยการคาดหมายเอาจากการตอบข้อสอบ (Wang, Chang, and Boughton, 
2012, Mulder, van der Linden, 2009, p. 85 ; Reckase, 2010, p. 334-335) กรณีข้อสอบ 1 ข้อ  
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 4. การประมาณค่าความสามารถ (Ability Estimation) 
   การประมาณค่าความสามารถของโมเดลการตอบสนองข้อสอบแบบพหุมิติ (MIRT) มีเกณฑ์การประมาณค่า 
ที่แตกต่างกันหลายแนวทาง เช่น Maximum Likelihood Criterion, Maximum a Posteriori Bayesian Criterion, 
Newton-Raphson Method และ Least Squares Criterion (Reckase, 2010, p. 139) แต่โดยทั่วไปการประมาณค่า
ความสามารถของการทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์แบบพหุมิติ (MCAT) ที่นิยมมีอยู่ 2 วิธี คือ วิธีการ
ประมาณค่าแบบภาวะน่าจะเป็นสูงสุด (Maximum Likelihood Estimation) และวิธีการประมาณค่าแบบเบส์ 
(Bayesian Estimation) (Reckase, 2010, p. 314)  
   ในบทความนี้ผู้ เขียนได้เลือกอธิบายวิธีการประมาณค่าความสามารถตามวิธีของเบส์  (Bayesian 
Estimation) ในการประมาณค่าความสามารถของการทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์แบบพหุมิติ (MCAT)  
ซึ่งเป็นที่นิยมในการประมาณค่าความสามารถส าหรับการทดสอบแบบปรับเหมาะที่มีคลังข้อสอบขนาดใหญ่ ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ (Hambleton & Swaminathan, 1991, p.76 – 97 อ้างถึงใน รังสรรค์ มณีเล็ก, 2540) 
   การประมาณค่าความสามารถของผู้สอบ ถ้าผู้สอบตอบข้อสอบถูกทุกข้อหรือผิดหมดทุกข้อการประมาณค่า
ความสามารถด้วยวิธีความเป็นไปได้สูงสุดก็จะไม่เหมาะสม เว้นแต่ว่าจะน าเอาผลการตอบของผู้สอบเหล่านั้นออกไปจาก
กลุ่มผู้สอบก่อน หากทราบค่าสารสนเทศภายแรก (Prior Information) การประมาณค่าความสามารถด้วยวิธีของเบส์ 
ก็จะเกิดประสิทธิภาพมากกว่าค่าสารสนเทศภายแรกที่มักนิยมใช้กันก็คือความสามารถของผู้สอบที่มีการแจกแจงเป็น  
รูปโค้งปกติมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0 และความแปรปรวนเท่ากับ 1 (Hambleton & Swaminathan, 1991, p. 92) 
   การก าหนดรูปร่างของการแจกแจงเป็นรูปโค้งปกตินับว่าค่อนข้างสะดวก เบอร์นบวม (Birnbaum) เชื่อว่า
การแจกแจงภายแรกของความสามารถเป็นฟังก์ชันโลจิสติก (logistic density function) ซึ่งมีสมการ ดังนี้  
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  หัวใจของวิธีการประมาณค่าความสามารถตามวิธีการของเบส์ คือ ทฤษฎีบทของเบส์ (Bayes theorem)  
ซึ่งมีความสัมพันธ์กับ condition probability และ marginal probability 
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  ในการประมาณค่าความสามารถของผู้สอบ A อาจถูกก าหนดให้เป็น a และ B เป็นชุดของค าตอบของข้อสอบ 
n ข้อ ได้คะแนน u แล้วสมการ )AP(B  เขียนใหม่ได้เป็น 
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  เนื่องจาก θa เป็นตัวแปรต่อเนื่อง ดังนั้น จึงถูกแปลความว่าเป็นฟังก์ชันความหนาแน่น (density function) 

เพื่อเป็นการป้องกันการจ าสับสนระหว่าง P(θa) กับ P(θ) ซึ่งเป็นฟังก์ชันการตอบสนองข้อสอบ (item response 

function) จึงใช้ f(θa) แทน P(θ) ดังนั้น จึงเขียนสมการใหม่ได ้ดังนี้ 
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    เมื่อ    f(u)  แทน  ค่าคงที่ 

     f (θa u)  แทน  ความหนาแน่นภายหลัง (posterior density) ของ θa 

         f(θa )  แทน  ความหนาแน่นภายแรก (prior density) ของ θa 
 

  แต่เนื่องจาก f ( u θa ) เป็นฟังก์ชันความเป็นไปได้ (likelihood function) ของคะแนน 

  ดังนั้น จึงสามารถเขียนสมการ f ( u θa ) ให้อยู่ในรูปของการแปรผันได้ ดังนี้ 
 

f (θa u) L ( u a ) f ( ) หรือ Posteroir Likelihood x Prior 
 

  วิธีการประมาณค่าความสามารถของผู้สอบตามวิธีการของเบส์นี้ ได้ถูกน าไปประยุกต์เป็นวิธีต่างๆ อีกหลาย
วิธี แต่วิธีที่ได้รับความนิยมมากที่สุด คือ วิธีของเบส์ที่ปรับใหม่ (Bayesian Updating) ซึ่งเสนอโดยโอเวน (Owen, 1975, 
p. 353 อ้างถึงใน รังสรรค์ มณีเล็ก, 2540; เกียรติศักดิ์ ส่องแสง, 2547, หน้า 47-48, ชัยมงคล ปินะสา, 2551, หน้า 60-
61) ซึ่งมีวิธีการประมาณค่า ดังนี้ 
 

   ในกรณีที่ตอบข้อสอบถูก 
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D  และ    DAccB  1  

 

   เมื่อ m  แทน ค่าความสามารถของผู้สอบที่ประมาณได้ก่อนตอบข้อสอบข้อที่  
           1m  ตามปกติแล้วถ้าไม่ทราบความสามารถเบื้องต้น 
           ของผู้สอบจะก าหนดให้ m  = 0.000 
      1m  แทน ความสามารถของผู้สอบที่ประมาณค่าได้หลังจากตอบข้อสอบ 
           ข้อท่ี 1m  แล้ว 
      2

m  แทน ความแปรปรวนในการประมาณค่าความสามารถของผู้สอบก่อน 
           ตอบข้อสอบข้อที ่ 1m  ตามปกติแล้วถ้าไม่ทราบความ 
           แปรปรวนดังกล่าวมาก่อน จะก าหนดให ้ 2

m = 1.000 
      2

1m  แทน  ค่าความแปรปรวนในการประมาณค่าความสามารถของผู้สอบ  
           เมื่อตอบข้อสอบข้อที่ 1m  แล้ว 
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i

a  แทน ค่าอ านาจจ าแนกของข้อสอบข้อที่ 1m    

      
i

b   แทน ค่าความยากของข้อสอบข้อที่ 1m   

      
i

c  แทน ค่าการเดาของข้อสอบข้อที่ 1m   

      D  แทน จุดบนแกน x  
     DO  แทน ค่าออร์ดิเนท (Ordinate) ของโค้งปกติที่จุด D  
     DA   แทน พื้นที่ใต้โค้งปกติจากค่า D  ต่ าสุดถึงจุด D  
 
   ในกรณีที่ตอบผิด 
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ตัวอย่างการประมาณค่าความสามารถและความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณค่าความสามารถ  
เมื่อก าหนดให้ 0000.0m  และ 0000.12 m  ข้อสอบทั้งหมดมีค่าอ านาจจ าแนกเท่ากับ 1.00 ค่าการเดาเท่ากับ 
.20 (ในแต่ละขั้นของการทดสอบ การคัดเลือกข้อความยากของข้อสอบจะถูกต้องโดยแท้จริงกับระดับความสามารถของ
ผู้สอบที่ประมาณค่าแรกเริ่มนั่นคือ 0 mib  ) จากตัวอย่างการตอบของข้อสอบจ านวน 6 ข้อ มีผลการตอบเป็น ถูก, 
ผิด, ถูก, ถูก, ผิด, ผิด, สามารถน ามาประมาณค่าความสามารถและความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณค่า
ความสามารถได้จากการแทนค่าในสูตร ดังนี้ 
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   จากผลการค านวณที่ผู้สอบตอบถูกในข้อแรก สามารถประมาณค่าความสามารถ ของผู้สอบได้เท่ากับ 

0.376 ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณค่าความสามารถเท่ากับ 859.0  นั่นคือเท่ากับ 0.927 และเมื่อ
ผู้สอบตอบข้อสอบข้อที่ 2 ผิด สามารถน ามาประมาณค่าความสามารถและความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณ
ค่าความสามารถ ได้ดังนี้ 
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  จากผลการประมาณค่าความสามารถและความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณค่าความสามารถของ
ผู้สอบ จ านวน 6 ข้อ แสดงผลการตอบและการประมาณค่าได้ ดังตารางที่ 1 
 

ตารางท่ี 1 ผลการตอบและการประมาณค่าความสามารถ 

ข้อสอบ ผลการตอบ 
ค่าประมาณ

ความสามารถ    
ค่าความแปรปรวน 

 2  

ค่าความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน    

1 ถูก 0.375 0.859 0.927 
2 ผิด -0.127 0.606 0.778 
3 ถูก 0.127 0.541 0.736 
4 ถูก 0.359 0.487 0.698 
5 ผิด 0.040 0.385 0.620 
6 ผิด -0.221 0.317 0.563 

 ที่มา : Throndike,R.L (1982, p. 305) 
  

จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่ากระบวนการในการคัดเลือกข้อสอบข้อใหม่ให้มีค่าความยากใกล้เคียงที่สุดกับ
ความสามารถที่ประมาณค่าได้ใหม่ มีผลท าให้ค่าความสามารถที่ประมาณค่าได้ใหม่มีค่าเปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือ ถ้าตอบ
ข้อสอบถูกค่าความสามารถที่ประมาณได้ใหม่จะมีค่าสูงขึ้น และถ้าตอบผิดค่าความสามารถที่ประมาณได้ใหม่จะมีค่าลดลง 
ในขณะที่ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของการประมาณค่าจะมีค่าลดลงเรื่อย ๆ และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของ
การประมาณค่าความสามารถลดลงถึงจุดที่ก าหนดไว้ คือ .30 กระบวนการทดสอบจะยุต ิ
   การประมาณค่าความสามารถของผู้สอบด้วยวิธีเบส์ที่ปรับใหม่ (Bayesian Updating) ซึ่งเสนอโดยโอเวน 
(Owen) เป็นวิธีการที่ได้รับความสนใจมากจนถึงปัจจุบันนี้ วิธีการนี้ใช้ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างของความแปรปรวนร่วม
ระหว่างมิติของการวัดส าหรับการเลือกข้อสอบและการประมาณค่าความสามารถ  ส่งผลให้จ านวนข้อสอบที่ใช้ลดลง  
ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่จ าเป็นของการทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์แบบพหุมิติ และการประมาณค่าความสามารถ
ของผู้สอบที่ให้ค่าเที่ยงตรงเชิงสภาพสูง (รังสรรค์ มณีเล็ก. 2540) ดังนั้น ผู้เขียนบทความจึงได้น าเสนอแต่วิธีการประมาณค่า
ความสามารถของผู้สอบด้วยวิธีของเบส์ที่ปรับใหม่ ดังกล่าว 
 5. การยุติการทดสอบ (Stopping Rule) 
   กฎการยุติการทดสอบของการทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์โดยทั่วไปใช้กฎการยุติการทดสอบ 
มี 2 ลักษณะได้แก่ กฎความยาวคงที่ (Fixed-Length) และ จ านวนข้อสอบผันแปร (variable length) (Reckase, 2010, 
p. 335) และการพิจารณาจากค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการประมาณค่า (Standard error of estimation: SE) 
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(Thissen, 1990) แต่การก าหนดเกณฑ์การยุติการทดสอบขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการทดสอบ ลักษณะคลังข้อสอบ และ
การควบคุมการปฏิบัติงานต่างๆเกณฑ์ในการพิจารณาการยุติการทดสอบมีหลากกลายเกณฑ์ให้เลือกใช้  (Wainer et al., 
2001, p. 113; Thompson & Weiss, 2011; Kuo et al., 2015) ดังนี้ 
    5.1 ยุติการทดสอบเมื่อข้อสอบในคลังข้อสอบหมด 
    5.2 ยุติการทดสอบเมื่อการประมาณค่าคุณลักษณะแฝงมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยหรือไม่เปลี่ยนแปลงเลย 
    5.3 กฎความยาวคงที่ (Fixed-Length) และ จ านวนข้อสอบผันแปร (variable length) (Reckase, 
2010, p. 335) ส าหรับงานวิจัยการทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์แบบพหุมิติ (MCAT) ที่ผ่านมานั้น ส่วนใหญ่
จะใช้การจ ากัดจ านวนข้อสอบที่ 10, 20 ,30 ,40 ,50 และ 60 ข้อ (Chen, 2009; Diao & Reckase, 2010; Finch, 
2010 ) ซึ่งงานวิจัยของ Diao and Reckase (2009) ปรากฏว่า การใช้ข้อสอบจ านวน 50 ข้อ ความล าเอียงจะน้อยกว่า
การใช้ข้อสอบ จ านวน 20 ข้อ แต่ยังระบุไม่ได้ว่าจ านวนข้อสอบเท่าใดจึงจะเหมาะสมสาหรับการทดสอบปรับเหมาะแบบ
พหุมิต ิ
    5.4 การพิจารณาจากค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการประมาณค่า  (Standard Error of 
estimation: SE) โดยทั่วไปจะใช้กฎการยุติการทดสอบจากค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานก าหนดไว้ที่ 0.3 (Thissen, 
1990) ส่วนงานวิจัยที่ผ่านมาจะก าหนด SE ≤ .55, .50 และ 0.30 (Seo, 2011; Thissen, 1990; รังสรรค์ มณีเล็ก, 2540; 
สมประสงค์ เสนารัตน์, 2555; โสฬส สุขานนท์สวัสดิ์ เสรี ชัดแช้ม และกฤษณะ ชินสาร, 2556; สุกัญญา บุญศรี, 2560)  
  ดังนั้น จุดสิ้นสุดการทดสอบ มีเกณฑ์ในการยุติการทดสอบที่น าเสนอหลากหลายเกณฑ์ เช่น หยุดเมื่อ
จ านวนข้อสอบที่ทดสอบครบตามจ านวน หรือเมื่อการวัดมีความแม่นย าตามเกณฑ์ หรือใช้ทั้งสองเกณฑ์ร่วมกัน  
ในการศึกษาจากข้อมูลจ าลองส่วนใหญ่ การทดสอบแบบปรับเหมาะแบบพหุมิติจะยุติการทดสอบภายหลังการสอบครบ
ตามจ านวนข้อสอบที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม การก าหนดจ านวนข้อสอบที่ใช้ในการทดสอบเป็นเกณฑ์การยุติ  
การสอบจะส่งผลต่อความแม่นย าในการประมาณค่าความสามารถที่มีความแปรปรวนระหว่างผู้สอบสูงมาก ผู้สอบบางคน
มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการวัดจากหนึ่งมิติหรือมากกว่าจะมีขนาดใหญ่ ในขณะที่คนอื่นจะมีขนาดเล็กกว่ามาก 
และความแม่นย าในการประมาณค่าความสามารถยังขึ้นอยู่กับการตอบข้อสอบและคุณลักษณะของคลังข้อสอบ (Frey & 
Seitz, 2009: p. 91)  
 

สรุป 

 การทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์แบบพหุมิติ  (Multidimensional Computerized Adaptive 
Testing: MCAT) มีเป้าหมายเพื่อที่จะด าเนินการสอบด้วยการคัดเลือกข้อสอบให้เหมาะสม (Tailoring) กับความสามารถ
ของผู้สอบแต่ละคน โดยอาศัยทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบแบบพหุมิติ (Multidimensional Item Response Theory 
Model : MIRT) มาใช้เป็นพื้นฐานในการค านวณค่าสารสนเทศของข้อสอบ  ซึ่งจะมีการคัดเลือกข้อสอบที่สามารถให้
สารสนเทศอันเป็นประโยชน์เกี่ยวกับความสามารถของผู้สอบแต่ละคน  ท าให้การทดสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
ใช้จ านวนข้อสอบที่น้อยลง ประหยัดเวลาของการสอบ ผลที่ได้มีความคลาดเคลื่อนต่ า มีความแม่นย าของการวัด
ความสามารถที่แท้จริงของผู้สอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะที่จะน าไปใช้กับทดสอบกับผู้เรียนในยุคปัจจุบันนี้ 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาบอร์ดเกมการศึกษาความเป็นจริงเสริม ส าหรับการเรียนรู้โดยใช้เกม

เป็นฐานเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องงานเกษตร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคุณภาพระดับดีและ  
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
งานเกษตร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐานด้วยบอร์ดเกมการศึกษาความเป็นจริงเสริม 3) ศึกษา
ความพึงพอใจในการเรียนโดยใช้เกมเป็นฐานด้วยบอร์ดเกมการศึกษาความเป็นจริงเสริม เรื่อ ง งานเกษตร ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 โดยมีกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
(ศุภพิพัฒน์รังสรรค์) ซึ่งก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 30 คน ที่ได้มาจากการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
แบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) บอร์ดเกมการศึกษาความเป็นจริงเสริม 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง  
การเรียน เรื่องงานเกษตร 3) แบบประเมินความพึงพอใจที่นักเรียนมีต่อการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐานด้วยบอร์ดเกม
การศึกษาความเป็นจริงเสริม เรื่องงานเกษตร 4) แบบประเมินคุณภาพบอร์ดเกมการศึกษาความเป็นจริงเสริมส าหรับ 
การเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐานเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ข้อมูลสถิติ  
ที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า T-Test ผลการวิจัยที่ส าคัญพบว่า 1) ผลการประเมิน
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คุณภาพบอร์ดเกมการศึกษาความเป็นจริงเสริม เรื่องงานเกษตร ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า  
ด้านเนื้อหา มีค่าเฉลี่ย 4.73 คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก และด้านสื่อ มีค่าเฉลี่ย 4.88 คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก โดยมี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 83.22/84.17 สอดคล้องตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ 80/80 ซึ่งเป็นไปตามที่ก าหนดไว้  2) ผลการ
เปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยคะแนนทดสอบก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้
เกมเป็นฐานด้วยบอร์ดเกมการศึกษาความเป็นจริงเสริม เรื่องงานเกษตร อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 4.85  
 
ค าส าคัญ : บอร์ดเกมการศึกษา, เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม, การเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, 
ความพึงพอใจ 
 

Abstract 
This research study aims to : 1) develop of augmented reality technology educational 

boardgame for game base learning to promote learning achievement of prathomsuksa 3 students to 
have quality and efficiency according to the criteria at 80 / 80  2 )  to compare pre-study scores and 
learning achievement on agriculture of prathomsuksa 3  student after learning by game base learning 
with augmented reality technology educational boardgame and 3) study students' satisfaction towards 
game base learning by augmented reality technology educational boardgame on agriculture. The 
research sample were prathomsuksa 3  students at Anubanchomchonbangbo School, That studying in 
the first semester of the academic year 2020. That collected by cluster random sampling techniques. 
The research tools were 1  )  augmented reality technology educational boardgame 2 )pre-test and 
learning achievement test on Agriculture 3)Assessment form for student satisfaction towards augmented 
reality technology educational boardgame on Agriculture and 4 ) quality assessment of augmented 
reality technology educational boardgame on Agriculture. Data were analyzed by : percentage, mean, 
standard deviation and T-test. The research finding revealed that : 1 )  augmented reality technology 
educational boardgame on agriculture for prathomsuksa 3  students showed quality at highest level 

content quality �̅�=4.73 and the media quality �̅�=4.88, which is of a very good quality and efficiency is 
8 3 . 2 2 / 8 4 . 1 7  2 ) Iearning achievement students after learning by augmented reality technology 
educational boardgame on agriculture of prathomsuksa 3 students the scores are higher than the pre-
test scores , 3 )  student satisfaction towards Boardgame with augmented reality technology on 

agriculture for prathomsuksa 3 students �̅�=4.85 showed at highest level. 
 
Keywords : educational boardgame, Augmented Reality, game base learning, Learning achievement, 
Satisfaction 
 

บทน า 
การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ เรื่องงานเกษตร เป็นเนื้อหาส าคัญที่ผู้เรียนทุกคน

ต้องศึกษา โดยมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และมีเจตคติที่ดีในงานเกษตรอย่างถูกต้อง เพื่อเป็นพื้นฐานในการ
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ด ารงชีวิต สามารถสร้างงานอาชีพของตน และเผยแพร่ความรู้ให้บุคคลอื่นได้ จากจุดมุ่งหมายดังกล่าวเมื่อพิจารณาแล้วจะ
เห็นว่างานเกษตรเป็นเนื้อหาที่มีความจ าเป็นในการศึกษา แต่ในปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนเรื่องงานเกษตรยังไม่
บรรลุวัตถุประสงค์เท่าที่ควร เพราะด้วยเนื้อหาเรื่องงานเกษตร อาจไม่ได้ส าคัญเมื่อเทียบกับรายวิชาพื้นฐานต่าง  ๆ ที่เป็น
จุดเน้นของโรงเรียน ท าให้การสนับสนุนในแง่ของวัสดุอุปกรณ์จึงไม่เด่นชัด และด้วยข้อจ ากัดของพื้นที่ที่ต้องใช้ในการสอน
งานเกษตร ท าให้การเรียนการสอนจึงเน้นการบรรยายเป็นหลัก สื่อการเรียนการสอนยังคงเป็นรูปแบบเดิม ๆ ที่ใช้
กระดาน หนังสือเรียน และวิดีทัศน์เป็นหลัก ส่งผลให้ผู้เรียนขาดความสนใจในการเรียน หรือขาดความตั้งใจที่จะเรียน
อย่างแท้จริง ท าให้ผู้เรียนขาดความรู้ ความเข้าใจเรื่องงานเกษตร ที่ถูกต้อง จึงส่งผลกระทบให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า
เมื่อเทียบเนื้อหาอื่น ๆ ในกลุ่มสาระ การงานอาชีพ หรือในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  ๆ ดังนั้น เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว 
การจัดการเรียนการสอนจึงควรเป็นรูปธรรม และให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม และลงมือปฏิบัติ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ด้วยตนเอง
ซึ่งการที่ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือค้นหาความรู้ด้วยตนเอง โดยครูผู้สอนเป็นเพียงผู้ให้ข้อเสนอแนะนับว่าเป็นลักษณะการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) (พันทิพา เย็นญา และอัจศรา ประเสริฐสิน, 2562) และการใช้สื่อในการเรียนการสอน 
ที่หลากหลาย และมีความน่าสนใจก็จะท าให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการเรียนและช่วยให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุ
วัตถุประสงค์มากยิ่งขึ้น (ดนุชา สลีวงศ์ และคณะ, 2561) 

เกมเป็นนวัตกรรมการศึกษาอย่างหนึ่ง ที่ท าให้การเรียนการสอนน่าสนใจและสามารถสร้างแรงจูงใจในการเรียนได้ 
โดยเกมเป็นสื่ออย่างหนึ่งที่ท าให้เกิดความสนุกสนาน เป็นเครื่องมือฝึกทักษะ เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ท าให้ผู้เรียน
เกิดความรู้ ความเข้าใจ การน าเกมมาประประยุกต์ใช้ในการศึกษาถือเป็นการเพิ่มแรงกระตุ้นที่ดี ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้
ของผู้เรียนต่อสิ่งที่ผู้สอนน าเสนอ เป็นการสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ ที่เกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
และระหว่าง ผู้เรียนด้วยกันเองได้เป็นอย่างดี (วัฒนพล ชุมเพชร, 2563) บอร์ดเกมเป็นเกมกระดานเพื่อการศึกษาที่มีการ
ผสมผสานระหว่างความรู้ ความสนุกสนานและการพัฒนาทักษะของผู้เรียน โดยมีการศึกษาถึงความสัมพันธ์ของความรู้
และทักษะของผู้เล่นกับบอร์ดเกม (วรพล ยวงเงิน, 2564) ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนโดยใช้บอร์ดเกมจึงท าให้ผู้เรียน
ได้รับความรู้และได้รับความสนุกสนานไปพร้อม ๆ กัน ความผ่อนคลายจากการเล่นเกม พร้อมทั้งเกิดความรู้สึกตื่นเต้น
และท้าทายจากการแข่งขัน เรียนรู้เนื้อหาตามภารกิจที่สอดแทรกภายในบอร์ดเกม (ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์ , 2564) ส่งผลให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสร้างแรงจูงใจในการเรียน ผู้เรียนรับรู้ได้จริง มีการรับรู้ในเนื้อหาการเรียนรู้ได้มากขึ้น ส่งเสริ ม
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน ดังนั้น บอร์ดเกมจึงเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่สามารถแก้ปัญหาทางการศึกษาได้อย่าง  
มีประสิทธิภาพส าหรับกระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ (ฟิสิกส์ ฌอณ บัวกนก และคณะ, 2564) 

เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality) เป็นเทคนิครูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจ สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนได้ โดยหลักการของเทคโนโลยีความจริงเสริม คือการน าเอาโลกแห่งความเป็นจริง และ
โลกแห่งความเสมือนจริงมาผสานเข้าไว้ด้วยกัน โดยมีอุปกรณ์เชื่อมต่อต่าง ๆ เช่น กล้องวีดีโอ หรืออุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง 
และซอฟต์แวร์ โดยจะมีการแสดงภาพเสมือนจริงผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือหน้าจอโทรศัพท์ ท าให้ผู้เรียนเกิดความ
สนใจและได้รับประสบการณ์ที่ต่างไปจากเดิม (สุทธิกานต์ บ่อจักรพันธ์ และคณะ, 2559) 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาบอร์ดเกมการศึกษาความเป็นจริงเสริม เรื่องงานเกษตร ของผู้เรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้บอร์ดเกมการศึกษาความเป็นจริงเสริม เป็นสื่อในการเรียนการสอน เพื่อให้การจัดเรียน  
การสอนมีความน่าสนใจ ท าให้ผู้เรียนได้รับความรู้ไปพร้อม ๆ กับความสนุกสนาน โดยมีการสอดแทรกเนื้อหาเรื่อง 
งานเกษตร เอาไว้ในเกม ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการเล่นเกม ตามกฎ กติกาที่ตั้งไว้ และใช้เทคโนโลยีความเป็นจริง
เสริมส าหรับอธิบายเนื้อหาความรู้เพิ่มเติม 
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วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาบอร์ดเกมการศึกษาความเป็นจริงเสริมส าหรับการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน  เพื่อส่งเสริม

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
2. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน 

ด้วยบอร์ดเกมการศึกษาความเป็นจริงเสริม เรื่อง งานเกษตร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนโดยใช้เกมเป็นฐานด้วยบอร์ดเกมการศึกษาความเป็นจริงเสริม เรื่อง  

งานเกษตร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

 
สมมุติฐานการวิจัย 

เมื่อจัดการเรียนการสอนโดยใช้เกมเป็นฐาน ด้วยบอร์ดเกมการศึกษาความเป็นจริงเสริม  เรื่อง งานเกษตรของ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 แล้ว นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
1. ประชากร นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ(ศุภพิพัฒน์รังสรรค์) สังกัด

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทปราการ เขต 2 จังหวัดสมุทรปราการ ทั้งหมด 8 ห้องเรียน รวม 298 คน 
2. กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ  (ศุภพิพัฒน์รังสรรค์) 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทปราการ เขต 2 จังหวัดสมุทรปราการ โดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง  
แบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ด้วยวิธีการจับสลาก โดยเขียนเลขห้อง แล้วจับสลากเลขห้อง จ านวน  
1 ห้องเรียน ได้แก่ ห้อง ป.3/7 ซึ่งมีจ านวนนักเรียนทั้งสิ้น 30 คน 

สิ่งที่ศึกษา 
1. ตัวจัดกระท า การเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐานด้วยบอร์ดเกมการศึกษาความเป็นจริงเสริม เรื่อง งานเกษตร 

ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
2. ผลของตัวจัดกระท า 

2.1 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐานด้วยบอร์ดเกม
การศึกษาความเป็นจริงเสริม เรื่องงานเกษตร ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

2.2 ความพึงพอใจในการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐานด้วยบอร์ดเกมการศึกษาความเป็นจริงเสริม เรื่อง  
งานเกษตร ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
1. บอร์ดเกมการศึกษาความเป็นจริงเสริม เรื่องงานเกษตร  
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องงานเกษตร  
3. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐานด้วยบอร์ดเกมการศึกษา  

ความเป็นจริงเสริม ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
4. แบบประเมินคุณภาพบอร์ดเกมการศึกษาความเป็นจริงเสริม เรื่องงานเกษตร ของนักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 3 ส าหรับผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและด้านสื่อ 
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วิธีการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. บอร์ดเกมการศึกษาความเป็นจริงเสริม เรื่องงานเกษตร ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้วิจัย

ได้น ากรอบแนวคิดการออกแบบบทเรียนตามแนวทางของ ADDIE Model มาประยุกต์ใช้ในการสร้างบอร์ดเกมการศึกษา
ความเป็นจริงเสริม เรื่อง เรื่องงานเกษตร ซึ่งมี 5 ขั้นตอน คือ 

1.1 การวิเคราะห์ (Analysis) 
1.1.1 วิเคราะห์และศึกษาปัญหาในการจัดการเรียนการสอน และวิเคราะห์ความต้องการของผู้เรียน 

ในการเรียนรู ้
1.1.2 ศึกษาและวิเคราะห์ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ศึกษาเนื้อหา เพื่อก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
ขอบเขตของเนื้อหา ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการจากเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
สร้างบอร์ดเกมการศึกษาความเป็นจริงเสริม 

1.2 การออกแบบ (Design) 
1.2.1 ก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร 

 1.2.2 จัดเรียงล าดับและสรุปเนื้อหาบทเรียน ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ตรวจสอบความถูกต้องและให้
ค าแนะน าในการปรับปรุงแก้ไข 

1.2.3 ออกแบบบอร์ดเกมการศึกษาความเป็นจริงเสริม เรื่องงานเกษตร ของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่  3 ตามแนวคิดในการพัฒนาเกมของ Silverman (2013) ร่วมกับทฤษฎีการเรียนรู้ของกาเย่  
มาประยุกต์ใช้ในการสร้างสื่อการเรียนการสอน ดังนี้  

1) เร่งเร้า กระตุ้น และดึงดูดความสนใจ (Gain Attention) บอร์ดเกมการศึกษาความเป็นจริงเสริม 
เป็นสิ่งเร้าที่กระตุ้นความสนใจของผู้เรียน มีการออกแบบโดยเน้นใช้สีที่สดใส ดึงดูดความสนใจ มีการเลือกใช้ภาพกราฟิก
ที่สวยงามและเกี่ยวข้องกับเนื้อหา และมีการใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (AR) ในการน าเสนอ เพื่อจูงใจและเร่งเร้า
ความสนใจให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้ด้วยบอร์ดเกมการศึกษา  

2) บอกวัตถุประสงค์ (Specify Objective) การน าเสนอวัตถุประสงค์ให้แก่ผู้เรียนรับทราบก่อน
เรียนรู้ด้วยบอร์ดเกมการศึกษาความเป็นจริงเสริมในคู่มือการเล่นเกม เพื่อให้ผู้เรียนทราบถึงสิ่งที่จะได้รับหลังจากเรียนรู้
เสร็จสิ้นแล้ว 

3) ทบทวนความรู้เดิม (Activate Prior Knowledge) การทดสอบความรู้ก่อนเรียน เรื่องงานเกษตร 
เพื่อให้ผู้เรียนได้ทบทวนความรู้เดิมที่เคยศึกษาผ่านมา และทดสอบความรู้พื้นฐานของตน เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับ
เนื้อหาใหม่  

4) น าเสนอเนื้อหาใหม่ หรือสิ่งเร้าใหม่ (Present New Information) การน าเสนอเนื้อหา เรื่อง  
งานเกษตร ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในรูปแบบโมชันกราฟิก เรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม 
(AR) โดยใช้อุปกรณ์สื่อสารสแกน AR Code เพื่อเรียนรู้เนื้อหา 

5) ชี้แนะแนวทางการเรียนรู้ (Guide Learning) การจัดท าคู่มือบอร์ดเกมการศึกษาความเป็นจริง
เสริม เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษารูปแบบ กติกา วิธีการเล่นเกม และค าแนะน า ในการเรียนรู้ด้วยการเล่นบอร์ดเกมการศึกษา
ความเป็นจริงเสริม ได้อย่างถูกต้อง เกิดการจัดระบบความรู้ให้มีความหมาย สามารถท าความเข้าใจกับเนื้อหาที่เรียน  
ได้ง่ายและเร็วขึ้น 
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6) กระตุ้นการตอบสนองบทเรียน (Elicit Response) การท ากิจกรรมเล่นบอร์ดเกมการศึกษา 
ความเป็นจริงเสริม เพื่อให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านการเล่น ได้แสดงความสามารถและมีโอกาสตอบสนองต่อ
เนื้อหาที่ได้เรียนรู้ ผ่านการท ากิจกรรม 

7) ให้ข้อมูลย้อนกลับ (Provide Feedback) ระหว่างการเล่นบอร์ดเกมการศึกษาความเป็นจริงเสริม 
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้เนื้อหาเพิ่มเติม หรือดูเฉลยค าตอบของค าถามในบอร์ดเกมเพื่อตรวจสอบความถูกต้องได้  
ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (AR) โดยใช้อุปกรณ์สื่อสารสแกน AR Code  

8) ทดสอบความรู้ใหม่ (Assess Performance) การทดสอบความรู้ใหม่หลังเรียน ด้วยบอร์ดเกม
การศึกษาความเป็นจริงเสริม เรื่อง งานเกษตร เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ทดสอบความรู้ของตนเอง และเป็นการวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนว่าผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดหรือไม่  

9) สรุปและน าไปใช้ (Review and Transfer) การสรุปเนื้อหา เรื่อง งานเกษตร โดยการถามตอบ 
และสรุปความรู้ร่วมกัน เพื่อเชื่อมโยงเข้ากับโลกแห่งความจริง และส่งเสริมให้น าความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตจริง 
 1.2.4 ร่างและจัดท าสตอรี่บอร์ด (Storyboard) บอร์ดเกมการศึกษาความเป็นจริงเสริม เรื่อง งานเกษตร 
ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

1.2.5 ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง งานเกษตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ ของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

1.3 การพัฒนา (Development)  
1.3.1 การพัฒนาบอร์ดเกมการศึกษาความเป็นจริงเสริม เรื่อง งานเกษตร ของนักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้โปรแกรมต่าง ๆ ดังนี้ โปรแกรม Adobe Photoshop และ Adobe Illustrator ส าหรับ
ออกแบบบอร์ดเกม การ์ด และ คู่มือ โปรแกรม Powtoon ส าหรับสร้างวีดีโอน าเสนอ โมชันกราฟิก ในรูปแบบการ์ตูน 
โปรแกรม Sony Vegas ส าหรับตัดต่อวีดีโอน าเสนอ โปรแกรม Zapworks ส าหรับสร้างเทคโนโลยีความจริงเสริม (AR) 
และแอพพลิเคชั่น Zappar ส าหรับสแกน AR Code  

1.3.2 น าบอร์ดเกมการศึกษาความเป็นจริงเสริม เรื่อง งานเกษตร ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม เพื่อน าค าแนะน าไปปรับปรุงแก้ไข แล้วจึงน าไปให้
ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 3 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ 3 ท่าน ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยใช้แบบประเมิน
คุณภาพของบอร์ดเกมการศึกษาความเป็นจริงเสริม เรื่อง งานเกษตร ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้น พบว่าด้านเนื้อหามีค่าเฉลี่ยรวม 4.73 คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก และด้านสื่อ มีค่าเฉลี่ยรวม 4.88 คุณภาพอยู่ใน
ระดับดีมาก โดยผู้เชี่ยวชาญมีค าแนะน าดังนี้ ตรวจสอบตัวสะกด ควรจัดท าคู่มือการเล่นเกมในรูปแบบวีดีโอ พากย์เสียงค า
ควบกล้ าให้ชัด ปรับรูปแบบตัวอักษรให้อ่านง่ายขึ้น  

1.4 การน าไปใช้ (Implementation)  
1.4.1 การทดลองใช้กับนักเรียนแบบรายบุคคล ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างและยังไม่ได้เรียนเนื้อหานี้มาก่อน 

จ านวน 3 คน ซึ่งเป็นนักเรียนที่เก่ง ปานกลาง และอ่อน เพื่อสังเกตพฤติกรรมในขณะเรียนแล้วบันทึกพฤติกรรมของ
นักเรียนว่ามีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจในการใช้บอร์ดเกมการศึกษาความเป็นจริงเสริม เรื่อง งานเกษตร ของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 อย่างไรและสอบถามความคิดเห็น หรือปัญหาที่พบในขณะท ากิจกรรมการเรียนรู้ ผู้วิจัยพบ
ข้อบกพร่องและปรับปรุงแก้ไข คือแก้ไขขนาดตัวอักษรให้ใหญ่ขึ้น เป็นต้น 

1.4.2 การทดลองใช้กับนักเรียนรายกลุ่มเล็กและยังไม่ได้เรียนเนื้อหานี้มาก่อน จ านวน 6 คน ที่ใกล้เคียง
กับกลุ่มตัวอย่างจริง ซึ่งเป็นนักเรียนที่เก่ง ปานกลาง และอ่อน โดยน าบอร์ดเกมการศึกษาความเป็นจริงเสริมที่แก้ไข
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ปรับปรุงจากข้อ 1.4.1 แล้ว มาทดลองใช้ เพื่อสังเกตพฤติกรรมและสอบถามความคิดเห็น หรือปัญหาที่พบในขณะท า
กิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งไม่พบปัญหาใด ๆ 

1.4.3 การทดลองใช้กับนักเรียนแบบภาคสนาม จ านวน 30 คน ที่ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริง มีการคละ
นักเรียนที่เก่ง ปานกลาง และอ่อน โดยน าบอร์ดเกมการศึกษาความเป็นจริงเสริม เรื่อง งานเกษตร ของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ ทั้งนี้ผู้วิจัยท าการเก็บคะแนนระหว่างเรียนและคะแนนหลังเรียน เพื่อน า
คะแนนมาค านวณหาประสิทธิภาพของบอร์ดเกมการศึกษาความเป็นจริงเสริม เรื่อง งานเกษตร ของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ตามเกณฑ์ 80/80 ซึ่งมีคะแนนที่ได้คือ 83.22 /84.17 ดังนั้น จึงน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป  

1.4.4 การทดลองใช้จริงกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/7 
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ (ศุภพิพัฒน์รังสรรค์) สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
จังหวัดสมุทรปราการ โดยเป็นการน าบอร์ดเกมการศึกษาความเป็นจริงเสริม เรื่อง งานเกษตร ของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์จริง คือในห้องเรียนจริง 

1.5 การประเมินผล (Evaluation) ประเมินผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐานด้วยบอร์ดเกมการศึกษา
ความเป็นจริงเสริม เรื่อง งานเกษตร ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 แล้วเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียน
กับคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องงานเกษตร วิชาการงานอาชีพ ส าหรับการทดสอบ 
ก่อนเรียนและหลังเรียน เป็นแบบทดสอบแบบปรนัยแบบเลือกตอบ ( Multiple Choice ) 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ  

ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้าง โดยศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 วิเคราะห์
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และศึกษาหลักการทฤษฎี แนวคิดที่เกี่ยวข้องในการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียน แล้วน าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล เพื่อท าการตรวจสอบความถูกต้อง
และประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม โดยใช้แบบประเมินการหาค่ าดัชนีความ
สอดคล้องของวัตถุประสงค์ ( IOC : index of item-objective Congruence) จากนั้นน าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่ผ่านการหาค่า IOC จากผู้เชี่ยวชาญ ไปทดลองใช้ภาคสนามกับผู้เรียนจ านวน 30 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
เพื่อหาความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (R) ของแบบทดสอบเป็นรายข้อ โดยคัดเลือกข้อค าถามที่มีค่าความ 
ยากง่าย ตั้งแต่ 0.20 - 0.80 และมีค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.20 - 1.00 ซึ่งแบบทดสอบดังกล่าวมีค่าความยากง่ายรายข้อ
ระหว่าง 0.20 - 0.80 และมีค่าอ านาจจ าแนกรายข้อระหว่าง 0.50 – 0.90 แล้วจึงน าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียน ส าหรับการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ไปใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน  

3. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อบอร์ดเกมการศึกษาความเป็นจริงเสริม เรื่องงานเกษตร 
ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  

ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้าง คือ ศึกษาหลักการ ทฤษฎีในการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ก าหนด
รูปแบบของแบบประเมินและประเด็นในการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ โดยผู้วิจัยได้เลือกใช้เป็นแบบประเมิน
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหา ด้านสื่อ และด้านความพึงพอใจ รวม 15 ข้อ 
โดยมีการแบ่งระดับความพึงพอใจตามมาตรฐานการวัดของลิเคิร์ท (Likert Scale) น าแบบประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียน ที่มีต่อบอร์ดเกมการศึกษาความเป็นจริงเสริม เรื่องงานเกษตร ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เสนอต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษา ปรับแก้ไขตามค าแนะน า ส่งให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม และน าไปปรับปรุงแก้ไข
ตามค าแนะน า แล้วไปใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน  

4. แบบประเมินคุณภาพบอร์ดเกมการศึกษาความเป็นจริงเสริม เรื่องงานเกษตร ของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ส าหรับผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและด้านสื่อ  
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ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้าง คือ ศึกษาและวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และเนื้อหา เรื่องงานเกษตร 
วิชาการงานอาชีพ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และ
ศึกษาเอกสาร หลักการ วิธีการสร้างแบบประเมินคุณภาพของบอร์ดเกม เกมการศึกษาและเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม 
ส าหรับการประเมินคุณภาพของบอร์ดเกมการศึกษาความเป็นจริงเสริม  ก าหนดประเด็นข้อค าถามในแบบประเมิน
คุณภาพบอร์ดเกมการศึกษาความเป็นจริงเสริมออกเป็น แบบประเมินคุณภาพด้านเนื้อหา และแบบประเมินคุณภาพ 
ด้านสื่อ แล้วน าแบบประเมินคุณภาพบอร์ดเกมการศึกษาความเป็นจริงเสริม เรื่องงานเกษตร ของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสมของเครื่องมือ และน าไปปรับปรุงแก้ไข
ตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาต่อไป  

วิธีการด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ผู้วิจัยชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัย และรายละเอียดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องงานเกษตร โดยใช้

บอร์ดเกมการศึกษาความเป็นจริงเสริม เรื่องงานเกษตร ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เป็นสื่อเสริมในการ
จัดการเรียนรู้ ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน รับทราบ และได้ท าเอกสารขออนุญาตจากทางโรงเรียนและ
ผู้ปกครองของกลุ่มตัวอย่างเพื่อเป็นการพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 

2. ด าเนินการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) ก่อนการจัดการเรียนรู้ เรื่องงานเกษตร ซึ่งเป็นแบบทดสอบ 
แบบปรนัยแบบเลือกตอบ (Multiple Choice) 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ ที่ผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว  

3. ด าเนินการทดลอง โดยจัดการเรียนรู้ เรื่องงานเกษตร ตามแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้บอร์ดเกมการศึกษา
ความเป็นจริงเสริม เรื่องงานเกษตร ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เป็นสื่อเสริมในการจัดการเรียนรู้ จ านวน  
4 ชั่วโมง เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 4 สัปดาห์  

4. ด าเนินการทดสอบหลังเรียน (Post-test) หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องงานเกษตร ซึ่งเป็นแบบทดสอบ
แบบปรนัยแบบเลือกตอบ (Multiple Choice) 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ ที่ผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว  

5. ด าเนินการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้บอร์ดเกมการศึกษาความ  
เป็นจริงเสริม เรื่องงานเกษตร ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เป็นสื่อเสริมในการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เป็นแบบ
ประเมินความพึงพอใจ โดยผู้วิจัยได้เลือกใช้เป็นประเมินความพึงพอใจ แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  
แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหา ด้านสื่อ และด้านความพึงพอใจในภาพรวม จ านวน 15 ข้อ  

6. น าผลที่ได้มาวิเคราะห์ โดยวิธีการทางสถิติ และน าเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นล าดับต่อไป 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้รับจากการเก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ข้อมูลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้ 
1. การวิเคราะห์คุณภาพของบอร์ดเกมการศึกษาความเป็นจริงเสริม เรื่องงานเกษตร ของนักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้ค่าสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (�̅�) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
2. การวิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพของบอร์ดเกมการศึกษาความเป็นจริงเสริม เรื่องงานเกษตร ของนักเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพ 80/80 (E1/E2) 
3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการเรียนรู้ด้วยบอร์ดเกมการศึกษาความเป็นจริงเสริม เรื่อง

งานเกษตร ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้ค่าสถิติ t-test แบบ One Sample T-test 
4. การวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อบอร์ดเกมการศึกษาความเป็นจริงเสริม  เรื่องงานเกษตร 

ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้ค่าสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (�̅�) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
5. การวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ( IOC) โดยประเมิน

จากผู้เชี่ยวชาญ 
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6. การวิเคราะห์ค่าอ านาจจ าแนก (r) ค่าความยากง่าย (P) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง
งานเกษตร 

 

ผลการวิจัย 
ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาบอร์ดเกมการศึกษาความเป็นจริงเสริมส าหรับการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน เพื่อส่งเสริม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

ผู้วิจัยได้น าบอร์ดเกมการศึกษาความเป็นจริงเสริม เรื่องงานเกษตร ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
ที่ได้ออกแบบและพัฒนาขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินทั้ง 2 ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหา และด้านสื่อ โดยมีผลการประเมินดังนี้ 
ด้านเนื้อหา ประกอบด้วยหัวข้อการประเมินส่วนที่ 1 เนื้อหา ส่วนที่ 2 ภาษา ส่วนที่ 3 แบบฝึกหัด ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ
จ านวน 3 คน พบว่าค่าเฉลี่ยรวม 4.73 มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก ด้านสื่อ ประกอบด้วยหัวข้อการประเมินส่วนที่ 1 
ตัวอักษร ส่วนที่ 2 ภาพนิ่ง ส่วนที่ 3 ภาพเคลื่อนไหว ส่วนที่ 4 เสียง ส่วนที่ 5 เทคนิค ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน 
พบว่าค่าเฉลี่ยรวม 4.88 มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก โดยมีผลการหาประสิทธิภาพของบอร์ดเกมการศึกษาความเป็น 
จริงเสริม เรื่องงานเกษตร ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ดังตาราง 

 
ตารางที่ 1 ตารางสรุปผลการหาประสิทธิภาพของบอร์ดเกมการศึกษาความเป็นจริงเสริม เรื่องงานเกษตร ของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองแบบภาคสนามกับ
นักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง (n=30) 

การทดสอบ คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 

คะแนนแบบฝึกหัดระหว่างเรียน 30 24.97 83.22 

คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 20 16.83 84.17 

จากตารางที่ 1 พบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน ท าแบบฝึกหัดระหว่าง
เรียนได้ ร้อยละ 83.22 และท าแบบทดสอบหลังเรียนได้ ร้อยละ 84.17 ดั้งนั้น บอร์ดเกมการศึกษาความเป็นจริงเสริม 
เรื่องงานเกษตร ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.22 /84.17 ซึ่งสอดคล้องตามเกณฑ์
ที่ก าหนดได้ 80/80 แสดงให้เห็นว่า บอร์ดเกมการศึกษาความเป็นจริงเสริม เรื่องงานเกษตร ของนักเรียนระดั บชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพสามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ 
 
ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐานด้วยบอร์ดเกมการศึกษาความ
เป็นจริงเสริม เรื่องงานเกษตร ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ตารางที่ 2 ตารางสรุปผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน ด้วยบอร์ดเกม
การศึกษาความเป็นจริงเสริม เรื่อง งานเกษตร ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (n=30) 

การทดสอบ คะแนนเต็ม X  S.D. t Sig 

คะแนนทดสอบก่อนเรียน 20 10.03 1.99 
22.89 .000* 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 20 16.83 1.58 
 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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จากตารางที่ 2 สรุปได้ว่า คะแนนสอบก่อนเรียน มีค่าเฉลี่ย 10.03 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีค่าเฉลี่ย 
16.83 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนค่าเฉลี่ยก่อนเรียนและค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพบว่า ค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ตอนที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐานด้วยบอร์ดเกมการศึกษาความ
เป็นจริงเสริม เรื่องงานเกษตร ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

สรุปผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐานด้วยบอร์ดเกมการศึกษาความ
เปน็จริงเสริม เรื่องงานเกษตร ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่าเฉลี่ยรวม 4.85 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากที่สุด  

 

อภิปรายผล 
ผลการวิจัยการพัฒนาบอร์ดเกมการศึกษาความเป็นจริงเสริม ส าหรับการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน เพื่อส่งเสริม

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สามารถอภิปรายผลการวิจัยและข้อวิจารณ์ดังนี้ ผลการ
ประเมินคุณภาพบอร์ดเกมการศึกษาความเป็นจริงเสริม เรื่องงานเกษตร ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
จากผู้เชี่ยวชาญ พบว่าด้านเนื้อหา มีค่าเฉลี่ย 4.73 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.12 คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก และ 
ด้านสื่อ มีค่าเฉลี่ย 4.88 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.15 คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก โดยมีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.22 
/84.17 ซึ่งสอดคล้องตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ 80/80 และมีผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงกว่าค่าเฉลี่ยคะแนนทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคือ 16.83 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.58 และค่าเฉลี่ยคะแนนทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) คือ 10.03  
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.99 ตามล าดับ และมีผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน
ด้วยบอร์ดเกมการศึกษาความเป็นจริงเสริม เรื่องงานเกษตร ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยรวม 4.85 เนื่องจาก  
การพัฒนาบอร์ดเกมการศึกษาความเป็นจริงเสริมในแต่ละส่วนได้พัฒนาให้มีความเหมาะสมกับผู้เรียน ทั้งในเรื่องของ
เนื้อหาบทเรียนที่ออกแบบมาในรูปแบบของโมชันกราฟิกที่เข้าใจง่าย มีรูปภาพประกอบที่สวยงามเหมาะสมกับวัยของ
ผู้เรียน มีกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยใช้การเรียนรู้แบบเกมเป็นฐาน ผู้เรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเอง
ผ่านการเล่นเกม และมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมประกอบการเรียนรู้  ท าให้ผู้เรียนมีความสนใจใน 
การเรียนมากขึ้น เรียนรู้ได้เป็นอย่างดี มีความเข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น  สอดคล้องกับงานวิจัยของชฎาพร ยางเงิน 
(2562) ที่ได้ศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เกมส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   
ที่พบว่าเกมสามารถน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ได้ เพราะเกมเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อพฤติกรรมการเรียน 
การสอน การใช้เกมการศึกษาในการเรียนการสอนท าให้เกิดการพัฒนาในการเรียนรูของตัวผู้เรียนสูงขึ้นมากกว่าการเรียน
แบบปกติ และสอดคล้องกับชลทิพย์ จันทร์จ าปาและคณะ (2562) ที่ศึกษาเรื่องการพัฒนาเกมการศึกษาเพื่อส่งเสริม 
การเรียนรู้เรื่องการสืบพันธุ์ของพืชดอกและการเจริญเติบโตส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยพบว่าการใช้เกม  
ในการจัดการเรียนการสอน ท าให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกสนุกสนานมากกว่าการเรียนการสอนแบบบรรยายเพียงอย่างเดียว 
และท าให้ผู้เรียนเกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน แลกเปลี่ยนความความคิดเห็นระหว่างกัน โดยขณะที่เล่นเกมผู้เรียนจะมุ่ง
ความสนใจไปที่การเล่น การพูด และการท ากิจกรรมด้วยความตั้งใจและรวดเร็ว เพื่อให้ท ากิจกรรมเสร็จโดยเร็วและ
ถูกต้อง ส่งผลให้ผู้เรียนเข้าใจและจดจ าเนื้อหาได้มากยิ่งขึ้น  
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ข้อจ ากัด 
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยที่มีข้อจ ากัดทางด้านเวลา โดยมีการน าเนื้อหาสาระเรื่องงานเกษตร  

ในภาคเรียนที่ 2 มาปรับใช้ในการวิจัยเพื่อเก็บข้อมูลในภาคเรียนที่ 1 และข้อจ ากัดในด้านของซอฟต์แวร์ที่น ามาใช้ซึ่งเป็น
โปรแกรมที่ค่อนข้างใหม่ส าหรับผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ดังนั้น จึงต้องใช้เวลาในการอธิบายวิธีการใช้งาน
เพื่อการเรียนรู้ 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. แม้ว่าบอร์ดเกมการศึกษาความเป็นจริงเสริม เรื่องงานเกษตร ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
จะเน้นและส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นส าคัญ แต่อย่างไรก็ตามครูผู้สอนควรให้ค าแนะน าและช่วยเหลือ
นักเรียนในการท ากิจกรรมอย่างใกล้ชิด  

2. ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ผู้สอนควรเตรียมอุปกรณ์สื่อสารส าหรับเชื่อมต่อเทคโนโลยีความ 
เป็นจริงเสริม เช่น สมาร์ตโฟน หรือแท็บเล็ต ให้นักเรียนพร้อมดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน Zappar ให้เรียบร้อย 
ก่อนทดลอง เนื่องด้วยนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3 เป็นนักเรียนในระดับที่ยังเล็กอาจยังไม่คุ้นเคยในการใช้เทคโนโลยี
ความเป็นเสริม  

3. การพัฒนาเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมควรแตกต่างจากเดิม เช่น การใส่กราฟิกแบบ 3 มิติ เพื่อให้ผู้เรียน
มีปฏิสัมพันธ์กับเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมและกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนเพ่ิมมากขึ้น 

4. นอกจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผู้วิจัยสามารถใช้บอร์ดเกมการศึกษาต่อยอดไปพัฒนาทักษะของผู้เรียนได้ 
เช่น ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างเป็นขั้นเป็นตอน เป็นต้น 

5. บอร์ดเกมความเป็นจริงเสริมสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในรายวิชาหรือสาระอื่น ๆ ได้ โดยเหมาะสมกับวิชา
ที่มีเนื้อหาค่อนข้างเยอะ เน้นความรู้ ความจ าเป็นหลัก เช่น วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา วิชาประวัติศาสตร์ และวิชา
วิทยาศาสตร์ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างหลากหลายและมีประสิทธิภาพ และเกิดความน่าสนใจในการเรียน 
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การพัฒนาบอร์ดเกมอินโฟกราฟิกแบบปฏสิัมพันธ์ เรื่อง ลิขสิทธิ์น่ารู้ ส าหรับผู้เรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ ์
Development of interactive infographic board game on copyright  
for students mathayomsuksa 2 at Luangporpan khlongdan anusorn school  
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาบอร์ดเกมอินโฟกราฟิกแบบปฏิสัมพันธ์ เรื่อง ลิขสิทธิ์น่ารู้ ส าหรับ

ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อ
เปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการเรียนด้วยบอร์ดเกมอินโฟกราฟิกแบบปฏิสัมพันธ์  
3) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบอร์ดเกมอินโฟกราฟิกแบบปฏิสัมพันธ์ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ ผู้เรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 1 ห้องเรียน 39 คน ได้มาจากวิธีการสุ่มอย่างง่าย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) บอร์ดเกมอินโฟกราฟิกแบบปฏิสัมพันธ์ 2) แบบประเมินคุณภาพของบอร์ดเกมอินโฟ
กราฟิกแบบปฏิสัมพันธ์ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน ที่มีต่อ
บอร์ดเกมอินโฟกราฟิกแบบปฏิสัมพันธ์ ข้อมูลสถิตที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า  
T-Test ผลการวิจัยที่ส าคัญพบว่า 1) ผลการประเมินคุณภาพบอร์ดเกมอินโฟกราฟิกแบบปฏิสัมพันธ์ พบว่าด้านเนื้อหา  
มีค่าเฉลี่ย 4.67 คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก และด้านเทคนิค มีค่าเฉลี่ย 4.81 คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก โดยมีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 81.92/80.83 ซึ่งสอดคล้องตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ 80/80 ซึ่งเป็นไปตามที่ก าหนดไว้  2) ผลการเปรียบเทียบ
คะแนนทดสอบก่อนเรียนกับคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าค่าเฉลี่ยคะแนน
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ทดสอบก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้บอร์ดเกมอินโฟกราฟิก
แบบ อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 4.87  
 
ค าส าคัญ : การเรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์ , บอร์ดเกม, อินโฟกราฟิก, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ความพึงพอใจ 

 
Abstract 

This purposes of this research were to : 1)  Develop interactive infographic Boardgame on 
Copyright for students mathayomsuksa 2 at Luangporpan Khlongdan Anusorn School according to good 
quality and the efficiency at 80/80 criteria 2)to compare the pre-study scores with learning achievement 
scores after learning through interactive infographic boardgame and 3 )  study students satisfaction 
towards interactive infographic boardgame. The research sample were students of mathayomsuksa 2 
at Luangporpan khlongdan Anusorn School, That studying in the first semester of the academic year 
2 0 2 0 , 39 students.  That collected by Simple random sampling. The research instruments were  
1) interactive infographic boardgame on copyright, 2) quality assessment of interactive infographic 
boardgame on copyright, 3)pre-test and learning achievement test interactive infographic Boardgame 
on Copyright and 4)Assessment form for student satisfaction towards interactive infographic Boardgame 
on Copyright. Data were analyzed by : percentage, mean, standard deviation and T-test. The research 
finding revealed that : 1)interactive infographic boardgame on copyright showed quality at highest level 

content quality �̅�=4 . 6 7  and the technical �̅�=4 . 81, which is of a very good quality and efficiency is 
81.92/80.83 2) Iearning achievement students after learning by interactive infographic boardgame on 
copyright the scores are higher than the pre-test scores , 3 )  student satisfaction towards interactive 

infographic boardgame on copyright students �̅�=4.87 showed at highest level. 
Keywords : Interactive Learning, boardgame, infographic, Learning achievement, Satisfaction 
 

บทน า 
การจัดการเรียนรู้ในรายวิชาคอมพิวเตอร์ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่าน

อนุสรณ์ มีการจัดการเรียนรู้โดยใช้เนื้อหาอ้างอิงจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และ
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จากการศึกษาหลักสูตรและตัวชี้วัดที่กล่าวมาพบว่าลักษณะเนื้อหาในรายวิชา แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลักคือ ภาคบรรยาย 
กับภาคปฏิบัติ โดยในภาคปฏิบัตินั้นผู้เรียนมีความสนใจและให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมการเรียนรู้เป็นอย่างดี  
แต่เมื่อเข้าสู่บทเรียนที่มีเนื้อหาเป็นภาคบรรยายพบว่า ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ในชั้นเรียนน้ อยกว่าภาคปฏิบัติ 
ผู้เรียนยังขาดการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ขาดการมีปฏิสัมพันธ์ทั้งกับเนื้อหาในรายวิชา และระหว่างสมาชิกในห้องเรียน 
เนื่องจากรูปแบบการเรียนใช้การบรรยายเป็นส่วนใหญ่ และใช้สื่อการเรียนรู้ในรูปแบบเดิม คือ หนังสือเรียนและวิดีทัศน์ 
จึงท าให้ผู้เรียนขาดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ และส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาค่อนข้างต่ า ดังนั้น  เพื่อแก้ปัญหา
ดังกล่าวการจัดการเรียนการสอนจึงควรเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม มีปฏิสัมพันธ์กับบทเรียน เน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ 
แสวงหาความรู้และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองซึ่งการที่ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือค้นหาความรู้ด้วยตนเอง โดยครูผู้สอนเป็นเพียง
ผู้ให้ข้อเสนอแนะซึ่งเป็นลักษณะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) (พันทิพา เย็นญา และอัจศรา ประเสริฐสิน, 
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2562) และการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ท าให้นักเรียนมีความสนใจ เกิดความกระตือรือร้นในการ
เรียนมากขึ้น ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน มีปฏิสัมพันธ์และการช่วยเหลือเหลือซึ่งกันและกัน 
โดยมีครูเป็นผู้ให้ค าแนะน าปรึกษาในการเรียนรู้และการท ากิจกรรมต่าง ๆ ท าให้นักเรียนมีความพึงใจในการเรียนและ  
ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น (พระกันตพัฒน์ สุภทฺโท เจริญจรัสวาศน์, 2561)  

เกมการศึกษาเป็นเป็นนวัตกรรมที่ใช้ในการเรียนการสอน ผู้สอนสามารถใช้เกมมาประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ 
โดยให้ผู้เรียนเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง โดยจะส่งผลให้ผู้เรียนจดจ าเนื้อหาความรู้ ได้ยาวนานกว่าการเรียนแบบปกติ 
(Beena Anil,2014) นอกจากนี้เกมการศึกษายังเป็นกระบวนการที่ผู้สอนใช้ในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนด กระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ มีความสนใจในเนื้อหาบทเรียน ท าให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ กับ
บทเรียนและระหว่างผู้เรียนด้วยกันเอง ช่วยจูงใจและเร้าความสนใจให้กับผู้เรียนช่วยสร้างบรรยากาศของการเรียน  
การสอนให้สนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ คลายความเครียดระหว่างการท ากิจกรรมการเรียน  (เจอว กาวถิมิงและวาสนา  
กีรติจ าเริญ, 2562)  

อินโฟกราฟิก (Infographic) เป็นสื่อกลางที่ท าหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพในการถ่ายทอดข้อมูลด้วยสายตา
เนื่องจากอินโฟกราฟิกมีคุณสมบัติที่ประกอบด้วยองค์ประกอบกราฟิกและภาพ นอกเหนือจากการใช้ข้อความที่ง่ายและ
สะดวกเพื่อช่วยผู้ชม ในบริบทการศึกษาหมายถึง เครื่องมือในการอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ ให้กับผู้เรียน (M.n. 
Mohd Amin et. Al, 2014) อินโฟกราฟิก เป็นการน าข้อมูลมาสรุปเป็นสารสนเทศที่ง่ายโดยประยุกต์อินโฟกราฟิก 
ไปสร้างสื่อเพื่อใช้ในกระบวนการเรียนการสอนก็สามารถกระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้ สื่อสารเนื้อหาที่ยากให้เข้าใจได้ดี 
น าไปสู่การเรียนรู้ที่ประสบผลส าเร็จกว่าการสื่อสารโดยใช้ข้อมูลเพียงอย่างเดียวในการอธิบายเนื้อหา และ ช่วยสร้างความ
พึงพอใจ กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความต้องการที่จะเรียนรู้มากยิ่งขึ้น (ปภัสรา แจ่มใส, 2562) 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะน าบอร์ดเกมมาพัฒนาร่วมกับอินโฟกราฟิก เพื่อเป็นสื่อการจัดการเรียนการสอน 
ที่มีความน่าสนใจ โดยให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาที่เข้าใจง่ายผ่านอินโฟกราฟิกและทบทวนความรู้ผ่านบอร์ดเกม ผู้วิจัยจึงได้
พัฒนาบอร์ดเกมอินโฟกราฟิกแบบปฏิสัมพันธ์ เรื่อง ลิขสิทธิ์น่ารู้ ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน
หลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ เป็นสื่อในการเรียนการสอน โดยให้นักเรียนเรียนรู้ผ่านบอร์ดเกมอินโฟกราฟิกแบบ
ปฏิสัมพันธ์ ซึ่งสรุปเนื้อหาบทเรียนที่เข้าใจง่ายและเรียนรู้ผ่านอินโฟกราฟิกและการเล่นบอร์ดเกม ตามกฎ กติกาที่ตั้งไว้  
ในเกม เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เกิดความเข้าใจในเนื้อหาบทเรียน มีความ
สนุกสนานสนใจในการเรียนมากขึ้น และมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น 

 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาบอร์ดเกมอินโฟกราฟิกแบบปฏิสัมพันธ์ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
2. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการเรียนด้วยบอร์ดเกมอินโฟกราฟิกแบบ

ปฏิสัมพันธ์  
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบอร์ดเกมอินโฟกราฟิกแบบปฏิสัมพันธ์  
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
ตัวแปรต้น       ตัวแปรตาม 

 

 
 

 
 
สมมุติฐานการวิจัย 

เมื่อผู้เรียนเรียนรู้ด้วยบอร์ดเกมอินโฟกราฟิกแบบปฏิสัมพันธ์ เรื่อง ลิขสิทธิ์น่ารู้ ส าหรับผู้เรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 แล้วผู้เรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
ที่ระดับ .05 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ จ านวน 8 ห้องเรียน เป็นผู้เรียนทั้งสิ้น 313 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ ได้มาโดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่างง่าย ใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม 
ด้วยวิธีการจับสลาก โดยเขียนเลขห้อง แล้วจับสลากเลขห้อง จ านวน 1 ห้องเรียน ได้แก่ ห้อง ม.2/7 จ านวน 39 คน 

สิ่งที่ศึกษา 
 ตัวแปรต้น การเรียนรู้ด้วยบอร์ดเกมอินโฟกราฟิกแบบปฏิสัมพันธ์  
 ตัวแปรตาม 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนรู้ด้วยบอร์ดเกมอินโฟกราฟิกแบบปฏิสัมพันธ์  
ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยบอร์ดเกมอินโฟกราฟิกแบบปฏิสัมพันธ์  
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

 บอร์ดเกมอินโฟกราฟิกแบบปฏิสัมพันธ์ เรื่อง ลิขสิทธิ์น่ารู้ ส าหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน 
หลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์  

 แบบประเมินคุณภาพของบอร์ดเกมอินโฟกราฟิกแบบปฏิสัมพันธ์  

 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน 
 
วิธีการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. บอร์ดเกมอินโฟกราฟิกแบบปฏิสัมพันธ์ เรื่อง ลิขสิทธ์ิน่ารู้ ส าหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้วิจัยได้น า

กรอบแนวคิดการออกแบบบทเรียนตามแนวทางใช้หลักการของ ADDIE Model ของ Barbara Seel และ Zitz Glasgow 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนรู้
ด้วยบอร์ดเกมอินโฟกราฟิกแบบปฏิสัมพันธ ์ 
2. ความพึงพอใจต่อการเรียนต่อการเรียนรู้โดย
ใช้ด้วยบอร์ดเกมอินโฟกราฟิกแบบปฏิสัมพันธ ์ 

การเรียนรู้ด้วยบอร์ดเกมอินโฟกราฟิก 
แบบปฏิสัมพันธ ์
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(1998) และขั้นตอนการออกแบบของบทเรียนตามทฤษฎีการเรียนรู้ของกาเย่มาประยุกต์ใช้ในการสร้างบอร์ดเกมอินโฟ
กราฟิกแบบปฏิสัมพันธ์ ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1.1 การวิเคราะห์ (Analysis) 
1.1.1 วิเคราะห์และศึกษาปัญหาจากการจัดการเรียนการสอน และวิเคราะห์ความต้องการของผู้เรียน 

ในการเรียนรู ้ดังนี้ 
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน วิชาคอมพิวเตอร์ 3 มีลักษณะการใช้การบรรยายเป็นส่วนใหญ่ ท าให้

ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ในชั้นเรียนน้อยกว่าการเรียนในภาคปฏิบัติ ขาดสมาธิในการสนใจบทเรียน ตลอดจนผู้เรียน
ขาดการปฏิสัมพันธ์กับบทเรียน ส่งผลให้ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนชั้นอยู่ในระดับต่ า นอกจากนี้ในการท าแบบฝึกหัด หรือ
กิจกรรมที่ต้องใช้ข้อมูลต่าง ๆ บนโลกออนไลน์ เมื่อผู้เรียนส่งงานมาทั้งในรูปแบบตัวอักษร รูปภาพ หรือคลิปวีดีโอ ผู้เรียน
ส่งงานโดยไม่มีการอ้างอิงแหล่งที่มา ซ่ึงเป็นเรื่องที่ส าคัญมากในปัจจุบัน ดังนั้น  ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนา บอร์ดเกม
อินโฟกราฟิกแบบปฏิสัมพันธ์ เรื่อง ลิขสิทธิ์น่ารู้ ด้วยความเชื่อที่ว่าจะช่วยให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ ที่ดีขึ้น มีส่วนร่วมและ 
มีปฏิสัมพันธ์กับบทเรียน ตลอดจนสามารถใช้งานลิขสิทธิ์ในรูปแบบที่ถูกต้องได้ 

1.1.2 ศึกษาและวิเคราะห์ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดและเนื้อหาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ศึกษาเนื้อหา เพื่อก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ขอบเขตของ
เนื้อหา ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีหลักการจากเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างบอร์ด
เกมอินโฟกราฟิกแบบปฏิสัมพันธ์  

1.2 การออกแบบ (Design) 
1.2.1 ก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร 
1.2.2 จัดเรียงล าดับเนื้อหาบทเรียน ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ตรวจสอบความถูกต้องและให้ค าแนะน า

ในการปรับปรุงแก้ไข  
1.2.3 จัดท าแผนภูมิขั้นตอนการด าเนินงาน (Flowchart) ของการพัฒนาบอร์ดเกมอินโฟกราฟิกแบบ

ปฏิสัมพันธ์ เรื่อง ลิขสิทธิ์น่ารู้ 
1.2.4 ใช้ทฤษฎีเรียนรู้ของกาเย่ (Gagne) ทั้ง 9 ขั้นตอน มาออกแบบบอร์ดเกมอินโฟกราฟิก โดยยึด

หลักการน าเสนอเนื้อหาและจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้โดยมีปฏิสัมพันธ์กับบทเรียน ดังนี้  
1) เร่งเร้าความสนใจ (Gain Attention) การสร้างบอร์ดเกมอินโฟกราฟิกเพื่อเป็นสิ่งเร้าที่กระตุ้น

ความสนใจของผู้เรียน มีการออกแบบ คือ ก าหนดชื่อเรื่องในการเรียนรู้ให้ชัดเจน มีการออกแบบโดยเน้นใช้สีที่สดใส 
ดึงดูดความสนใจ เหมาะกับวัยของผู้เรียน มีการเลือกใช้ภาพกราฟฟิกที่สวยงามและเกี่ยวข้องกับเนื้อหา และมี การสร้าง
สื่อที่มีปฏิสัมพนัธ์เพื่อเร้าความสนใจของผู้เรียน กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ โดยมีการน าอินโฟกราฟิกแบบปฏิสัมพันธ์
มาใช้ในการแสดงเนื้อหาบทเรียน, การแสกนคิวอาร์โค้ดเฉลยค าถามระหว่างบทเรียนเพื่อจูงใจและเร่งเร้าความสนใจให้
ผู้เรียนอยากเรียนรู้ด้วยบอร์ดเกมอินโฟกราฟิกแบบปฏิสัมพันธ ์ 

2) บอกวัตถุประสงค์ (Specify Objective) บอกวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนทราบผ่านคู่มือการเรียน  
ก่อนเรียนรู้ด้วยบอร์ดเกมอินโฟกราฟิกแบบปฏิสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้เรียนทราบถึงสิ่งที่จะได้รับหลังจากเรียนรู้จบแล้ว 

3) ทบทวนความรู้เดิม (Activate Prior Knowledge) เปิดคลิปตัวอย่างการละเมิดลิขสิทธิ์ พร้อมเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนอภิปรายร่วมกัน เพื่อให้ผู้เรียนได้ทบทวนความรู้เดิมที่เคยศึกษาผ่านมา และทราบความรู้พื้นฐานของตน 
เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเนื้อหาใหม่  



วารสารการวัดผลการศึกษา      ปีที่ 39 ฉบับที่ 105 มกราคม-มิถุนายน 2565  
 

หน้า 81 

4) น าเสนอเนื้อหาใหม่ หรือสิ่งเร้าใหม่ (Present New Information) มีการน าเสนอเนื้อหา เรื่อง 
ลิขสิทธิ์น่ารู้ ในรูปแบบอินโฟกราฟิกแบบปฏิสัมพันธ์ เรียนรู้เนื้อหาตามล าดับขั้นตอน มีการตั้งค าถามเมื่อศึกษาเนื้อหา  
แต่ละเรื่องจบและแสกนคิวอาร์โค้ดเฉลยค าถามระหว่างเนื้อหา 

5) ชี้แนะแนวทางการเรียนรู้  (Guide Learning) การจัดท าคู่มือบอร์ดเกมอินโฟกราฟิกแบบ
ปฏิสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษา วัตถุประสงค์การเรียนรู้ รูปแบบ กติกา วิธีการเล่นเกม และค าแนะน า เพื่อให้ผู้เรียน  
ท าความเข้าใจกับเนื้อหาที่เรียนได้ง่ายและเร็วขึ้น 

6) กระตุ้นการตอบสนองบทเรียน (Elicit Response) การท ากิจกรรมเล่นบอร์ดเกมอินโฟกราฟิก
แบบปฏิสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านการเล่น ได้แสดงความสามารถและมีโอกาสตอบสนองต่อ
เนื้อหาที่ได้เรียนรู้ ผ่านการท ากิจกรรม 

7) ให้ข้อมูลย้อนกลับ (Provide Feedback) ระหว่างการเล่นบอร์ดเกมอินโฟกราฟิกแบบปฏิสัมพันธ์ 
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้เนื้อหาเพิ่มเติม หรือดูเฉลยค าตอบของค าถามในบอร์ดเกมเพื่อตรวจสอบความถูกต้องได้ ด้วยการใช้
คู่มือของบทเรียน หรือแสกนเฉลยผ่านการ์ดค าถามมหาสนุก 

8) ทดสอบความรู้ใหม่ (Assess Performance) การทดสอบความรู้ใหม่หลังเรียน ด้วยบอร์ดเกม
อินโฟกราฟิกแบบปฏิสัมพันธ์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ทดสอบความรู้ของตนเอง และเป็นการวัดผลสัมฤทธิ์ทาง  
การเรียนว่าผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดหรือไม่  

9) สรุปและน าไปใช้ (Review and Transfer) การสรุปเนื้อหาและความคิดรวบยอด เรื่อง ลิขสิทธิ์น่ารู้ 
รวมถึงข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียน ได้มีโอกาสทบทวนความรู้ของตนเองหลักจากได้ศึกษาเนื้อหาแล้ว  

1.2.4 ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ลิขสิทธิ์น่ารู้ วิชาคอมพิวเตอร์ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

1.3 การพัฒนา (Development)  
1.3.1 การพัฒนาบอร์ดเกมอินโฟกราฟิกแบบปฏิสัมพันธ์ ใช้โปรแกรมต่าง ๆ ดังนี้ 1) โปรแกรม Adobe 

Photoshop และ Adobe Illustrator น ามาใช้ในการสร้าง อินโฟกราฟิกเพื่อสรุปเนื้อหาบทเรียน และใช้ในการสร้าง
บอร์ดเกม เรื่อง ลิขสิทธิ์น่ารู้ โดยแบ่งเป็น ตัวบอร์ดเกม การ์ดค าถามมหาสนุก การ์ดวัดดวง ธนบัตร และสัญญาลิขสิทธิ์  
2) แอพพลิเคชั่น Canva ใช้ในการออกแบบและจัดท าคู่มือการใช้งานบอร์ดเกมอินโฟกราฟิก และ โมชันกราฟิก  
3) เว็บไซต์ www.qrcode-monkey.com ส าหรับสร้างคิวอาร์โค้ด  

1.3.2 น าบอร์ดเกมอินโฟกราฟิกแบบปฏิสัมพันธ์ เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
เหมาะสม เพื่อน าค าแนะน าไปปรับปรุงแก้ไข แล้วจึงน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค ด้านละ  
3 ท่าน ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยใช้แบบประเมินคุณภาพของบอร์ดเกมอินโฟกราฟิกแบบปฏิสัมพันธ์ที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้น พบว่าด้านเนื้อหามีค่าเฉลี่ยรวม 4.67 คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก และด้านเทคนิค มีค่าเฉลี่ยรวม 4.81 คุณภาพ
อยู่ในระดับดีมาก โดยผู้เชี่ยวชาญมีค าแนะน าดังนี้ การตรวจสะกดค า การเว้นวรรคตอนให้ถูกต้อง การให้ฟีดแบคระหว่าง
การท ากิจกรรมของผู้เรียน ควรน าคู่มือการเรียนรู้อัปโหลดผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้ทุกที่
ทุกเวลา ปรับขนาดบอร์ดเกมให้มีความเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 

1.4 การน าไปใช้ (Implementation)  
1.4.1 การทดลองใช้กับผู้เรียนแบบรายบุคคล ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างและยังไม่ได้เรียนเนื้อหานี้มาก่อน 

จ านวน 3 คน ซึ่งเป็นผู้เรียนที่เก่ง ปานกลาง และอ่อน เพื่อสังเกตพฤติกรรมในขณะเรียนแล้วบันทึกพฤติกรรมของผู้เรียน
ว่ามีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจในการใช้บอร์ดเกมอินโฟกราฟิกแบบปฏิสัมพันธ์ เรื่อง ลิขสิทธิ์น่ารู้ ส าหรับผู้เรียนระดับชั้น
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มัธยมศึกษาปีที่ 2 อย่างไรและสอบถามความคิดเห็น หรือปัญหาที่พบในขณะท ากิจกรรมการเรียนรู้ ผู้วิจัยพบข้อบกพร่อง
และปรับปรุงแก้ไข คือ ปรับขนาดบอร์ดเกมให้ใหญ่ขึ้น และสะกดค าให้ถูกต้อง เป็นต้น 

1.4.2 การทดลองใช้กับผู้เรียนรายกลุ่มเล็กและยังไม่ได้เรียนเนื้อหานี้มาก่อน จ านวน 6 คน ที่ใกล้เคียงกับ
กลุ่มตัวอย่างจริง ซึ่งเป็นผู้เรียนที่เก่ง ปานกลาง และอ่อน โดยน าบอร์ดเกมอินโฟกราฟิกแบบปฏิสัมพันธ์ เรื่อง ลิขสิทธิ์น่ารู้ 
ที่แก้ไขปรับปรุงจากข้อ 1.4.1 แล้ว มาทดลองใช้ เพื่อสังเกตพฤติกรรมและสอบถามความคิดเห็น หรือปัญหาที่พบในขณะ
ท ากิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งไม่พบปัญหาใด ๆ 

1.4.3 การทดลองใช้กับผู้เรียนแบบภาคสนาม จ านวน 30 คน ที่ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริง มีการคละ
ผู้เรียนที่เก่ง ปานกลาง และอ่อน โดยน าบอร์ดเกมอินโฟกราฟิกแบบปฏิสัมพันธ์ เรื่อง ลิขสิทธิ์น่ารู้ส าหรับผู้เรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ ทั้งนี้ผู้วิจัยท าการเก็บคะแนนระหว่างเรียนและคะแนนหลังเรียน เพื่อน า
คะแนนมาค านวณหาประสิทธิภาพของบอร์ดเกมอินโฟกราฟิกแบบปฏิสัมพันธ์ เรื่อง ลิขสิทธิ์น่ารู้ ส าหรับผู้เรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามเกณฑ์ 80/80 ซึ่งมีคะแนนที่ได้คือ 81.90/80.83 ดังนั้น จึงน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป  

1.4.4 การทดลองใช้จริงกับผู้เรียนกลุ่มตัวอย่างจ านวน 39 คน เป็นผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7  
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ  
โดยเป็นการน าบอร์ดเกมอินโฟกราฟิกแบบปฏิสัมพันธ์ เรื่อง ลิขสิทธิ์น่ารู้ส าหรับผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ไปใช้ใน
การจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์จริง คือในห้องเรียนจริง เพื่อให้แน่ใจว่าสื่อที่ผลิตขึ้นจะยังคงมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่
ก าหนดขึ้นในสถานการณ์จริง 

1.5 การประเมินผล (Evaluation) 
ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ด้วยบอร์ดเกมอินโฟกราฟิกแบบปฏิสัมพันธ์ เรื่อง ลิขสิทธิ์น่ารู้  ส าหรับผู้เรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แล้วเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ลิขสิทธิ์น่ารู้ วิชา คอมพิวเตอร์  3 ส าหรับการทดสอบ 

ก่อนเรียนและหลังเรียน เป็นแบบทดสอบแบบปรนัยแบบเลือกตอบ ( Multiple Choice ) 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้าง โดยศึกษาและวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและเนื้อหาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และศึกษาหลักการทฤษฎีในการสร้างแบบทดสอบ  
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แล้วน าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
และผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล เพื่อท าการตรวจสอบความถูกต้องและประเมินความสอดคล้องระหว่าง 
ข้อค าถามและวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม โดยใช้แบบประเมินการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ ( IOC : 
index of item-objective Congruence) จากนั้นน าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผ่านการหาค่า IOC  
จากผู้เชี่ยวชาญ ไปทดลองใช้ภาคสนามกับผู้เรียนจ านวน 30 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อหาความยากง่าย (p) และค่า
อ านาจจ าแนก (R) ของแบบทดสอบเป็นรายข้อ โดยคัดเลือกข้อค าถามที่มีค่าความยากง่าย ตั้งแต่ 0.20 - 0.80 และมีค่า
อ านาจจ าแนก ตั้งแต่ 0.20 - 1.00 ซ่ึงแบบทดสอบดังกล่าวมีค่าความยากง่ายรายข้อระหว่าง 0.20 - 0.80 และมีค่าอ านาจ
จ าแนกรายข้อระหว่าง 0.50 – 0.90 แล้วจึงน าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ส าหรับการทดสอบก่อนเรียนและ
หลังเรียนไปใช้กับผู้เรียนกลุ่มตัวอย่างจ านวน 39 คน  

3. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน ที่มีต่อบอร์ดเกมอินโฟกราฟิกแบบปฏิสัมพันธ์ เรื่อง ลิขสิทธิ์น่ารู้ 
ส าหรับผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้าง คือ ศึกษาหลักการ ทฤษฎีในการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน ก าหนด
รูปแบบของแบบประเมินและประเด็นในการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ โดยผู้วิจัยได้เลือกใช้เป็นแบบประเมินค่ า 
(Rating Scale) โดยใช้หลักตามมาตราฐานการวัดของลิเคิร์ท (Likert Scale) แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพ
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ของบอร์ดเกมอินโฟกราฟิกแบบปฏิสัมพันธ์ ด้านคู่มือ ด้านกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน และด้านความพึงพอใจ  
ในภาพรวม จ านวน 15 ข้อ จากนั้นน าแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน ที่มีต่อบอร์ดเกมอินโฟกราฟิกแบบ
ปฏิสัมพันธ์ เรื่อง ลิขสิทธิ์น่ารู้ ไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสม และน าไป
ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า แล้วไปใช้กับผู้เรียนกลุ่มตัวอย่างจ านวน 39 คน  

4. แบบประเมินคุณภาพบอร์ดเกมอินโฟกราฟิกแบบปฏิสัมพันธ์ เรื่อง ลิขสิทธิ์น่ารู้ ส าหรับผู้เรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ส าหรับผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและด้านเทคนิค 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้าง คือ ศึกษาและวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และเนื้อหา เรื่อง ลิขสิทธิ์น่ารู้ 
วิชาคอมพิวเตอร์ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และศึกษาเอกสาร หลักการ วิธีการสร้างแบบประเมินคุณภาพของอินโฟกราฟิก บอร์ดเกม 
เกมการศึกษาและส าหรับการประเมินคุณภาพของบอร์ดเกมอินโฟกราฟิกแบบปฏิสัมพันธ์ เรื่ อง ลิขสิทธิ์น่ารู้ ก าหนด
ประเด็นข้อค าถามในแบบประเมินคุณภาพบอร์ดเกมอินโฟกราฟิกแบบปฏิสัมพันธ์ เรื่อง ลิขสิทธิ์น่ารู้ ออกเป็นแบบ
ประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาและแบบประเมินคุณภาพด้านเทคนิค แล้วน าแบบประเมินคุณภาพบอร์ดเกมอินโฟกราฟิก
แบบปฏิสัมพันธ์ เรื่อง ลิขสิทธิ์น่ารู้ ส าหรับผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้อง 
ความเหมาะสมของเครื่องมือ และน าไปปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา  

วิธีการด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ผู้วิจัยชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัย และรายละเอียดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้บอร์ดเกมอินโฟ

กราฟิกแบบปฏิสัมพันธ์ เรื่อง ลิขสิทธิ์น่ารู้ ส าหรับผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นสื่อในการจัดการเรียนรู้ ให้ผู้เรียน
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 39 คน รับทราบ 

2. ด าเนินการทดสอบก่อนเรียน ( Pre-test) ก่อนการจัดการเรียนรู้ เรื่องลิขสิทธิ์น่ารู้ ซึ่งเป็นแบบทดสอบแบบ
ปรนัยแบบเลือกตอบ ( Multiple Choice ) 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ ที่ผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว  

3. ด าเนินการทดลอง โดยจัดการเรียนรู้ เรื่องลิขสิทธิ์น่ารู้ ตามแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้บอร์ดเกมอินโฟ
กราฟิกแบบปฏิสัมพันธ์ เรื่อง ลิขสิทธิ์น่ารู้ ส าหรับผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นสื่อในการจัดการเรียนรู้ จ านวน  
4 ชั่วโมง เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 2 สัปดาห์  

4. ด าเนินการทดสอบหลังเรียน (Post-test) หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่องลิขสิทธิ์น่ารู้  ซึ่งเป็น
แบบทดสอบแบบปรนัยแบบเลือกตอบ ( Multiple Choice ) 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ ที่ผ่านการประเมินจาก
ผู้เชี่ยวชาญแล้ว  

5. ด าเนินการสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้บอร์ดเกมอินโฟกราฟิกแบบ
ปฏิสัมพันธ์ เรื่อง ลิขสิทธิ์น่ารู้ ส าหรับผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นสื่อในการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เป็นแบบ
ประเมินความพึงพอใจ โดยผู้วิจัยได้เลือกใช้เป็นประเมินความพึงพอใจ แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  
แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพของบอร์ดเกมอินโฟกราฟิกแบบปฏิสัมพันธ์ ด้านคู่ มือ ด้านกิจกรรมการจัด 
การเรียนการสอน และด้านความพึงพอใจในภาพรวม จ านวน 15 ข้อ  

6. น าผลที่ได้มาวิเคราะห์ โดยวิธีการทางสถิติ และน าเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นล าดับต่อไป 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้รับจากการเก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย

ดังนี้ 
1. การวิเคราะห์คุณภาพของบอร์ดเกมอินโฟกราฟิกแบบปฏิสัมพันธ์ เรื่อง ลิขสิทธิ์น่ารู้ ส าหรับผู้เรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้ค่าสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (�̅�) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ ร้อยละ 
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2. การวิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพของบอร์ดเกมอินโฟกราฟิกแบบปฏิสัมพันธ์ เรื่อง ลิขสิทธิ์น่ารู้ ส าหรับผู้เรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพ 80/80 (E1/E2)  

3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการเรียนรู้ด้วยบอร์ดเกมอินโฟกราฟิกแบบปฏิสัมพันธ์ เรื่อง 
ลิขสิทธิ์น่ารู้ ส าหรับผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้ค่าสถิติ t-test 

4. การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรียน ที่มีต่อบอร์ดเกมอินโฟกราฟิกแบบปฏิสัมพันธ์ เรื่ อง ลิขสิทธิ์น่ารู้ 

ส าหรับผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้ค่าสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (�̅�) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
5. การวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ( IOC) โดยประเมินจาก

ผู้เชี่ยวชาญ 

 
ผลการวิจัย 
ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาบอร์ดเกมอินโฟกราฟิกแบบปฏิสัมพันธ์ เรื่อง ลิขสิทธิ์น่ารู้ ส าหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ 

ผู้วิจัยได้น าบอร์ดเกมอินโฟกราฟิกแบบปฏิสัมพันธ์ เรื่อง ลิขสิทธิ์น่ารู้ ส าหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้
ออกแบบและพัฒนาขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินทั้ง 2 ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหา และด้านเทคนิค โดยมีผลการประเมินดังนี้ 
ด้านเนื้อหา ประกอบด้วยหัวข้อการประเมินส่วนที่ 1 เนื้อหา ส่วนที่ 2 ภาษา ส่วนที่ 3 แบบทดสอบ ประเมินโดย
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน พบว่าค่าเฉลี่ยรวม 4.67 มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก ด้านเทคนิค ประกอบด้วยหัวข้อ 
การประเมินส่วนที่ 1 ตัวอักษร ส่วนที่ 2 ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ส่วนที่ 3 เทคนิค ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน 
พบว่าค่าเฉลี่ยรวม 4.81 มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก โดยมีผลการหาประสิทธิภาพของบอร์ดเกมอินโฟกราฟิกแบบ
ปฏิสัมพันธ์ เรื่อง ลิขสิทธิ์น่ารู้ ส าหรับผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ดังตาราง 

 
ตารางที่ 1 ตารางสรุปผลการหาประสิทธิภาพของบอร์ดเกมอินโฟกราฟิกแบบปฏิสัมพันธ์ เรื่อง ลิขสิทธิ์น่ารู้ ส าหรับ
ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองแบบภาคสนามกับ
ผู้เรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง  

 (n=30) 
การทดสอบ คะแนนเต็ม S.D. �̅� ร้อยละ 

คะแนนแบบฝึกหัดระหว่างเรียน 40 2.13 32.77 81.90 
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 20 1.53 16.17 80.83 

จากตารางที่ 1 พบว่าผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน ท าแบบฝึกหัดระหว่าง
เรียนได้ ร้อยละ 81.90 และท าแบบทดสอบหลังเรียนได้ ร้อยละ 80.83 ดังนั้น บอร์ดเกมอินโฟกราฟิกแบบปฏิสัมพันธ์ 
เรื่อง ลิขสิทธิ์น่ารู้ ส าหรับผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.90 /80.83 ซึ่งสอดคล้องตามเกณฑ์
ที่ก าหนดไว้คือ 80/80 แสดงให้เห็นว่า บอร์ดเกมอินโฟกราฟิกแบบปฏิสัมพันธ์ มีประสิทธิภาพสามารถน าไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ได้ 
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ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการเรียนรู้บอร์ดเกมอินโฟกราฟิกแบบปฏิสัมพันธ์  
 
ตารางท่ี 2 ตารางสรุปผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการเรียนรู้บอร์ดเกมอินโฟกราฟิกแบบปฏิสัมพันธ์  
  (n=39) 

การทดสอบ คะแนนเต็ม S.D. �̅� t* 
คะแนนทดสอบก่อนเรียน 20 2.98 8.41 

13.64 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 20 1.57 15.46 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
จากตารางที่ 2 สรุปได้ว่า คะแนนสอบก่อนเรียน มีค่าเฉลี่ย 8.41 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีค่าเฉลี่ย 15.46 

เมื่อเปรียบเทียบคะแนนค่าเฉลี่ยก่อนเรียนและค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพบว่า ค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทาง  
การเรียนสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ตอนที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียน ที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยการเรียนรู้ด้วยบอร์ดเกมอินโฟกราฟิกแบบ
ปฏิสัมพันธ์ เรื่อง ลิขสิทธิ์น่ารู้ ส าหรับผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

สรุปผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยบอร์ดเกมอินโฟกราฟิกแบบปฏิสัมพันธ์ เรื่อง 
ลิขสิทธิ์น่ารู้ ส าหรับผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แบ่งออกเป็น 4 ด้านคือ 1. ด้านคุณภาพของบอร์ดเกมอินโฟกราฟิก 
มีค่าเฉลี่ยรวม 4.91 โดยแบ่งเป็น ภาพประกอบมีความเหมาะสม สื่อความหมายตรงตามเนื้อหา มีค่าเฉลี่ย 4.95 กิจกรรม
บอร์ดเกมท าให้เข้าใจเนื้อหาบทเรียนง่ายขึ้น และท าให้เกิดความน่าสนใจในการเรียนมากขึ้น มีค่าเฉลี่ย 4.92 สอดคล้อง
คลอบคลุมกับเนื้อหาที่เรียน มีค่าเฉลี่ย 4.90 ภาพ ตัวอักษรและสี น่าสนใจกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน มีค่าเฉลี่ย 4.87 
2. ด้านคู่มือ มีค่าเฉลี่ยรวม 4.85 โดยแบ่งเป็น สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอนและการวัดผล มีค่าเฉลี่ย 4.92  
ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย มีค่าเฉลี่ย 4.87 คู่มือมีความน่าสนใจและเข้าใจง่ายมีค่าเฉลี่ย 4.74 3. ด้านกิจกรรมการจัดการเรียน
การสอน มีค่าเฉลี่ยรวม 4.87 โดยแบ่งเป็น ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดท ากิจกรรมร่วมกัน มีค่าเฉลี่ย 4.92 การจัดเนื้อหา
เหมาะสมกับเวลาเรียน มีค่าเฉลี่ย 4.92 ผู้เรียนสนุกสนานในการเรียน มีค่าเฉลี่ย 4.87 การปฏิบัติกิจกรรม ที่ช่วยให้เข้าใจ
บทเรียนมากขึ้น มีค่าเฉลี่ย 4.82 การปฏิบัติกิจกรรมมีล าดับขั้นตอนที่สะดวกและเข้าใจง่าย มีค่าเฉลี่ย 4.82 4. ด้าน
ประโยชน์ของการเรียน มีค่าเฉลี่ยรวม 4.78 โดยแบ่งเป็น ในภาพรวมผู้เรียนมีความพึงพอใจกับบอร์ดเกมอินโฟกราฟิก 
เรื่อง ลิขสิทธิ์น่ารู้ ผู้เรียนได้รับประโยชน์จากเกมนี้มีค่าเฉลี่ย 4.87 โดยจากการสรุปแบบประเมินความพึงพอใจทั้งหมด 
พบว่ามีค่าเฉลี่ยรวม 4.87 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 

 

อภิปรายผล 
ผลการวิจัยการพัฒนาบอร์ดเกมอินโฟกราฟิกแบบปฏิสัมพันธ์ เรื่อง ลิขสิทธิ์น่ารู้ ส าหรับผู้เรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนส าหรับผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นไปตามสมมติฐาน คือ 
เมื่อผู้เรียนเรียนรู้ด้วยบอร์ดเกมอินโฟกราฟิกแบบปฏิสัมพันธ์ เรื่อง ลิขสิทธิ์น่ารู้ ส าหรับผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
แล้วผู้เรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 สามารถ
อภิปรายผลการวิจัยและข้อวิจารณ์ดังนี้ ผลการประเมินคุณภาพบอร์ดเกมอินโฟกราฟิกแบบปฏิสัมพันธ์ เรื่อง ลิขสิทธิ์น่ารู้ 
ส าหรับผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จากผู้เชี่ยวชาญ พบว่าด้านเนื้อหา  มีค่าเฉลี่ย 4.67 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.33 คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก และด้านเทคนิค มีค่าเฉลี่ย 4.81 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.29 คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 
โดยมีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.90/80.83 ซึ่งสอดคล้องตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ 80/80 และมีผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย



วารสารการวัดผลการศึกษา      ปีที่ 39 ฉบับที่ 105 มกราคม-มิถุนายน 2565  
 

หน้า 86 

คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าค่าเฉลี่ยคะแนนทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 โดยค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคือ 15.46 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.98 และค่าเฉลี่ยคะแนนทดสอบก่อนเรียน 
(Pre-test) คือ 8.41 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.57 ตามล าดับ และมีผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนรู้
ด้วยบอร์ดเกมอินโฟกราฟิกแบบปฏิสัมพันธ์ เรื่อง ลิขสิทธิ์น่ารู้ ส าหรับผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยมีค่าเฉลี่ยรวม 
4.87 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.33 ตามล าดับ ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากการพัฒนาบอร์ดเกมอินโฟกราฟิก
แบบปฏิสัมพันธ์ เรื่อง ลิขสิทธิ์น่ารู้ ส าหรับผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในแต่ละส่วนมีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ
เหมาะสมและตรงความต้องการของผู้เรียน ทั้งในเรื่องของเนื้อหาบทเรียนที่ออกแบบมารูปแบบของอินโฟกราฟิกแบบ
ปฏิสัมพันธ์ที่เข้าใจง่าย มีรูปภาพประกอบที่สวยงามเหมาะสมกับเนื้อเรื่องและช่วงวัยของผู้เรียน มีกระบวนการเรี ยน 
การสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการเล่นบอร์ดเกมแบบมีปฏิสัมพันธ์  ท าให้
ผู้เรียนมีความสนใจ กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี มีความเข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น  จึงส่งผลให้ 
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ เพียงใจ ภู่โทสนธิ์ และคณะ (2561) ที่ได้ศึกษาผลการจัด
กิจกรรมเกมการศึกษาที่มีต่อทักษะคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย  โดยพบว่า เกมการศึกษาสามารถพัฒนาทักษะ
คณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยได้ โดยเกมสามารถน าไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ เนื่องจากเกมเป็นกิจกรรมการเล่น
ที่ช่วยส่งเสริมและเตรียมความพร้อมให้เกิดการเรียนรู้ การใช้เกมการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนส่งผลให้ผู้เรียน
เข้าใจและจดจ าเนื้อหาได้มากยิ่งขึ้น ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสติปัญญาและตอบสนองความต้องการตามวัยของผู้เรียน
และเป็นกระบวนการที่กระตุ้นความสนใจและสร้างความสนุกสนานให้แก่ผู้เรียน โดยมีกติกา เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีความ
เข้าใจ กระตุ้นการเรียนรู้ และผู้เรียนสามารถเข้าใจบทเรียนได้ง่ายและสามารถพัฒนาทักษะต่าง ๆ รวดเร็ว และสอดคล้อง
กับ วัฒนพล ชุมเพชร (2563) ที่ได้ศึกษาการพัฒนาระบบเกมการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในห้องเรียน โดยพบว่าจาก
การใช้เกมประกอบการสอนการน ารูปแบบของเกมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเกมทางการศึกษา ถือเป็นการเพิ่มแรง
กระตุ้นที่ดี ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนต่อสิ่งที่ผู้สอนน าเสนอ เป็นการสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ เกิดกา ร
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน และระหว่างผู้เรียนด้วยกันเองได้เป็นอย่างดี  นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ Arnel F. 
Gutierrez (2014) ที่ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาและประสิทธิผลของเกมไพ่เพื่อการศึกษาเพื่อเป็นสื่อเสริมในการท าความ
เข้าใจหัวข้อเฉพาะทางชีววิทยาโดยพบว่า การประยุกต์ใช้เกมกับการศึกษาสามารถพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ โดย
เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของกลุ่มควบคุมที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบเดิมกับกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบเดิมกับเกมการศึกษา โดยผลการวิจัย พบว่าผู้เรียนในกลุ่มทดลอง มีการพัฒนาของผลสัมฤทธิ์สูงกว่ากลุ่ม
ควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05  

 

ข้อเสนอแนะ 
  1. แม้ว่าบอร์ดเกมอินโฟกราฟิกแบบปฏิสัมพันธ์ เรื่อง ลิขสิทธิ์น่ารู้ ส าหรับผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จะ
เน้นและส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นส าคัญ แต่อย่างไรก็ตามครูผู้สอนควรให้ค าแนะน าและช่วยเหลือผู้เรียนใน
การท ากิจกรรมอย่างใกล้ชิด  
  2. ในการใช้บอร์ดเกมผู้สอนต้องมีความสนใจและมีความรู้เกี่ยวกับการใช้บอร์ดเกมในการกระตุ้นการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนและต้องสามารถอธิบายวิธีการเล่น กฎ กติกาให้ผู้เรียน ปฏิบัติตามรูปแบบของบอร์ดเกมได้ทุกรูปแบบ เพื่อให้
กิจกรรมในการเล่นบอร์ดเกมบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ 

3. ควรวิจัยและพัฒนาบทเรียนประเภทอื่น ๆ ร่วมกับการน าบอร์ดเกมอินโฟกราฟิกแบบปฏิสัมพันธ์ไปใช้ เช่น 
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชัน โมชันกราฟิก หรือการน าเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม เพื่อช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้กับตัวสื่อ
และเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ให้มากขึ้น 
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4. น าบอร์ดเกมไปพัฒนาเป็นแอปพลิเคชันบอร์ดเกมที่สามารถเรียนรู้ผ่านสมาร์ทโฟนหรืออยู่ในรูปแบบ
ออนไลน์ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ตามความสนใจของตนเองได้ทุกที่ทุกเวลา และเพื่อให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับบอร์ด
เกมมากขึ้นและกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนเพิ่มมากขึ้น 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาเครื่องมือวัดสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นชนิดออนไลน์รูปแบบการสนทนากลุ่มและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่สร้างขึ้น กลุ่มตัวอย่าง
เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
จ านวน 1,635 คนที่ได้มาด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นเครื่องมือวัดสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบ
ร่วมมือท่ีสร้างขึ้นตามแนวทางขององค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organization for Economic 
Co-operation and Development หรือ OECD) มีลักษณะเป็นแบบแบบประเมินสองตัวเลือก จ านวน 12 ข้อ ผล
การศึกษาพบว่าเครื่องมือที่สร้างขึ้นมีค่าความเชื่อมั่น .494 และมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับ
คะแนนรวมในสมรรถนะย่อยอยู่ระหว่าง .444 ถึง .682 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทุกข้อ และมีค่าอ านาจจ าแนกตามเกณฑ์
ทั้ง 12 ข้อ การประเมินระดับความสอดคล้องระหว่างคะแนนที่ได้กับสภาพที่เป็นจริง ผลที่ได้จากการประเมินนั้นสอดคล้อง
กับความเป็นจริงอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.76) โดยกลุ่มตัวอย่างที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 และ 
3 มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นที่มีต่อคะแนนผลการประเมินไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 

ค าส าคัญ: การแก้ปัญหาแบบร่วมมือ, แบบวัดออนไลน์ 
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Abstract 
 This research aimed to construct a collaborative problem solving competency chat-type online 
test and to determining the quality of the scale. The sample was a number of 1,635 secondary school 
students under the Pathumthani Primary Educational Service Area Office 2 who were selected by simple 
sampling method. The research tool was 2 options of 12 items that construct from Organization for 
Economic Co-operation and Development: OECD. The results of the study showed that: the scale 
reliability coefficient was 0.494 and the item - total correlation between .444 to .682. All items had the 
discrimination power against the criterion. There were no differences in opinions of students from 
different grades regarding the consistency of scores received with the actual state. 
 

Keywords: collaborative problem-solving, online test 
 

บทน า 
 การศึกษาระบบ 4.0 ส าหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เป็นระบบการศึกษาที่มุ่งเน้นในผู้เรียนสามารถน าองค์
ความรู้ที่มีอยู่ทุกแห่งมาบูรณาการเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ มาตอบสนองความต้องการของสังคม ในการ
จัดการศึกษาระบบ 4.0 ให้ประสบความส าเร็จนั้น นอกจากจะมีการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการศึกษา มีการบูรณาการ
กระบวนการเรียนรู้ ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์แล้วยังต้องส่งเสริมกระบวนการการท างานเป็นกลุ่ม  
(พินันทา ฉัตรวัฒนา และพัลลภ พิริยะสุรวงศ์ , 2560: 289-297) เนื่องจากในโลกสมัยใหม่นั้นมีการแข่งขันในด้าน
เศรษฐกิจสูงจึงต้องการแรงงานที่สามารถคิดแก้ปัญหาและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ทักษะเฉพาะส่วนบุคคลไม่เพียงพอ
ส าหรับการท างานเพราะการแก้ปัญหาต้องมีหลายคนช่วยกันแก้ปัญหา ซึ่งการร่วมมือกันมีประโยชน์แตกต่างอย่างชัดเจน
กับการแก้ปัญหาคนเดียว เพราะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือส่งเสริมให้ได้แบ่งหน้าที่กันในการท างาน ได้แบ่งปันข้อมูลซึ่งกัน
และกันจากแหล่งข้อมูลที่มีความหลากหลาย ทั้งความรู้ ทัศนคติ และประสบการณ์ อีกทั้งยังส่งเสริมให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์และเพิ่มประสิทธิภาพของวิธีแก้ปัญหาด้วยการกระตุ้นความคิดของสมาชิกทุกคนในกลุ่ม หากมีเพียงคนใด  
คนหนึ่งคิดแก้ปัญหาเพียงคนเดียวจะท าให้แนวทางในการแก้ปัญหาจ ากัดและไม่หลากหลาย ส่งผลให้วิธีการแก้ปัญหานั้น
ขาดประสิทธิภาพ 
 จากการให้ความหมายของสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือของนักวิชาการหลายคน สรุปได้ว่าสมรรถนะ 
ในการแก้ปัญหาแบบร่วมมือเกิดจากทักษะหลายตัวประกอบ ได้แก่ทักษะทางสังคม และองค์ความรู้เพื่อใช้ในการ
แก้ปัญหา และสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือถือเป็นชุดทักษะที่ระบุอยู่ในทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ส าหรับ
ความส าคัญของสมรรถนะนี้เห็นได้จากโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International 
Student Assessment หรือ PISA) ซึ่งจัดสอบโดยองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organization 
for Economic Co-operation and Development: OECD)  ในการจัดสอบ PISA 2015 นอกจากการประ เมิน
สมรรถนะด้านการอ่าน (Reading Literacy) คณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และวิทยาศาสตร์ (Scientific 
Literacy) แล้ว ยังเพิ่มการประเมินสมรรถนะด้านการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ (Collaborative Problem Solving หรือ 
CPS) ที่นักเรียนต้องใช้ทั้งทักษะการแก้ปัญหา และทักษะการท างานแบบร่วมมือกับเพื่อนเพื่อท าภารกิจตามที่ก าหนด 
ให้ลุล่วง แต่ทั้งนี้ผลประเมิน PISA 2015 ด้านการแก้ปัญหาแบบร่วมมือนั้น พบว่าประเทศไทยมีคะแนนเฉลี่ยของ
สมรรถนะการปัญหาแบบร่วมมือ 436 คะแนน ซึ่งต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ย OECD (500 คะแนน) (สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย,ี 2561: ออนไลน์) 
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 การที่เยาวชนไทยขาดทักษะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือเนื่องมาจากเด็กจ านวนมากต้องการคิดแก้ไขปัญหา  
ด้วยตนเอง ปฏิเสธการถามความเห็นและท างานร่วมกันกับผู้อื่น ทั้งที่ทักษะการท างานร่วมกันถือเป็นคุณลักษณะที่
ตลาดแรงงานและบริษัทชั้นน าของโลกต้องการ โดยพบว่าสิ่งแวดล้อมทางการศึกษาเป็นตัวหล่อหลอมให้เด็กเป็นเช่นนี้  
ที่ต่างคนต่างเรียน ไม่มีกิจกรรมฝึกให้เด็กท างานร่วมกับผู้อื่น รวมถึงค่านิยมการแข่งขัน (ภมรศรี แดงชัย. 2555: ออนไลน์) 
โดยมีตัวอย่างจากการสังเกตการณ์ของนักวิจัยท่านหนึ่งระบุว่า “...นักเรียนสามารถแก้ปัญหาจากสถานการณ์ที่ครู
ก าหนดให้ได้ดีในระดับหนึ่ง แต่เมื่อสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะท ากิจกรรมการแก้ปัญหาเป็นกลุ่ม พบว่า นักเรียน
ค่อนข้างแบ่งแยกกันท างานส่วนบุคคล มีการสื่อสาร ติดตามหรือมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมกลุ่มค่ อนข้างน้อย ไม่ค่อยมี 
การสร้างเป้าหมายและวางแผนก่อนการท างาน และมักไม่แบ่งหน้าที่กันในการท างานอย่างเป็นกิจจะลักษณะ ภาระงาน
จึงค่อนข้างหนักเฉพาะสมาชิกคนใดคนหนึ่งเท่านั้นที่เป็นเสมือนหัวหน้ากลุ่ม คอยเสนอความรู้ มุมมอง หรือข้อคิดเห็นต่าง ๆ 
ของตนเอง สมาชิกคนอื่น ๆ จะปฏิบัติตามโดยไม่กล้าที่แสดงความคิดเห็นหรือแลกเปลี่ยนความรู้ มุมมอง และท าความ
เข้าใจในปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาร่วมกัน...” (ธีรฎา ไชยเดช และคณะ, 2560: 53-54) ท าให้ในระยะหลังมีการ
ศึกษาวิจัยหัวข้อเกี่ยวกับการแก้ปัญหาแบบร่วมมือเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่เป็นการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อเพิ่มสมรรถนะ
ดังกล่าว (ชนะชัย ทะยอม, 2559; จรูญพงษ์ ชลสินธุ์, 2559; ปาริชาต ผาสุข, 2559; ชนกกานต์ เนตรรัศมี, 2560)  

แต่ทั้งนี้การวัดและประเมินผลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการสอนต้องด าเนินการควบคู่กันไป ในเมื่อ
นักการศึกษาได้ท าการศึกษาวิจัยหาวิธีการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือให้เพิ่มพูนขึ้น นักวัดผล  
จึงต้องศึกษาวิจัยเครื่องมือวัดที่สามารถประเมินผลของการแก้ปัญหาแบบร่วมมือให้ตรงตามความเป็นจริง ปัจจุบัน
เทคโนโลยีได้เข้ามาเป็นส่วนส าคัญในด้านการศึกษา ทั้งการใช้เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนรวมไปถึงการวัดผล
ประเมินผล (ทัศน์ศิรินทร์ สว่างบุญ, 2563: 28-42) เห็นได้จากการสอบในองค์กรระดับใหญ่เริ่มมีการปรับเป็นการสอบ
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ดังนั้น การพัฒนาเครื่องมือวัดผลโดยประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในระบบการสอบ จะช่วยให้ประเทศไทย
มีเครื่องมือวัดสมรรถนะดังกล่าวที่เป็นมาตรฐานและทันสมัยสอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน เพราะจากผลการส ารวจ
ของส านักงานสถิติแห่งชาติในปี 2561 พบว่า ประชากรที่ใช้อินเทอร์เน็ตในกลุ่มอายุ 6 – 14 ปีมีจ านวนร้อยละ 69.6 และ
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และยังพบว่าผู้ใช้อินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่จะใช้โซเชียลเน็ตเวิร์ค เช่น เฟสบุ๊ค, ทวิตเตอร์, กูเกิลพลัส, ไลน์, 
อินสตาแกรม ถึงร้อยละ 94.0 (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2561: 5-6) นอกจากนี้การสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์สามารถ
กระตุ้นจินตนาการและสร้างความน่าสนใจในการทดสอบมากขึ้น การสร้างสถานการณ์หรือรูปแบบที่นักเรียนคุ้นเคย 
ได้แก่ รูปแบบการสนทนากลุ่ม ที่มีลักษณะคล้ายกับแอพพลิเคชั่นส าหรับการติดต่อสื่อสารอย่าง Line ที่สามารถสนทนา
พร้อมกันได้หลายคน ก็จะท าให้ได้รับผลการตอบที่ตรงตามสภาพความเป็นจริงโดยเฉพาะแบบประเมินที่ไม่ใช่สมรรถนะ
ทางความรู้ความคิด (Non-cognitive Skills) แม้ว่าในปัจจุบันยังไม่มีผู้ที่ศึกษาในแง่มุมนี้ แต่การสร้างสรรค์นวัตกรรม
รูปแบบการวัดผลการศึกษาที่กระตุ้นความสนใจของกลุ่มตัวอย่างนับเป็นอีกทางเลือกของผู้สร้างแบบวัดที่จะช่วยให้  
การเก็บรวบรวมข้อมูลสมบูรณ์และเข้าถึงกลุ่มตัวอย่างได้เป็นอย่างดี ดังนั้น ผู้วิจัยจึงพัฒนาเครื่องมือที่ใช้เทคโนโลยี
แอพพลิเคชั่น (Application Technology) เพื่อสร้างแบบวัดที่มีความเฉพาะเจาะจงและมีการประเมินและรายงานผล 
ได้ตามความต้องการ มีหน้าจอที่สวยงามและดึงดูดความสนใจได้ดี (พัชรภรณ์ สุนทรวิบูลย์, 2561: 10-21) 

 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อพัฒนาเครื่องมือออนไลน์รูปแบบการสนทนากลุ่มส าหรับวัดสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
 2. เพื่อตรวจสอบคุณภาพรายข้อและรายฉบับของเครื่องมือวัดสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือท่ีสร้างขึ้น 
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กรอบแนวความคิดการวิจัย 
 การพัฒนาเครื่องมือวัดสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือในครั้งนี้ประยุกต์ตามแนวทางของ PISA ซึ่งระบุว่า
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดสมรรถนะในการแก้ปัญหาแบบร่วมมือได้แก่ พื้นฐานของนักเรียน และทักษะของนักเรียน  

พื้นฐานของนักเรียนประกอบด้วย 1) ความรู้ที่ติดตัวนักเรียนมา ได้แก่ ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ การอ่านและ
การเขียน วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม และการเรียนรู้ในชีวิตประจ าวัน และ 2) บุคลิกลักษณะของนักเรียน ได้แก่ 
อารมณ์และเจตคติ ประสบการณ์และความรู้ แรงจูงใจ และความสามารถทางการคิด ส่วนทักษะของนักเรียน
ประกอบด้วย  

ทักษะการท างานแบบร่วมมือ ได้แก่ 1) การสร้างความเข้าใจร่วมกัน การมองจากมุมมองของผู้อื่น การอธิบาย 
การเข้าถึงผู้ฟัง การประสานงาน การโต้แย้งด้วยเหตุผล การท าตามบทบาทหน้าที่และการมีกฎระเบียบร่วมกัน และ   
2) ทักษะการแก้ปัญหา ได้แก่ การส ารวจและท าความเข้าใจ การน าเสนอและคิดหาวิธี วางแผนและการด าเนินการ และ
การติดตามและการสะท้อนกลับ ทั้งนี้ผู้เรียนใช้สมรรถนะสามประการในการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ ประกอบด้วย  
1) การสร้างและเก็บรักษาความเข้าใจที่มีร่วมกัน 2) การเลือกวิธีการด าเนินการที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา และ  
3) การสร้างและรักษาระเบียบของกลุ่ม  

บริบทของเครื่องมือหรือแบบทดสอบ มีลักษณะดังนี้ 1) ลักษณะเฉพาะของงาน: สถานการณ์ที่ให้นักเรียน
แก้ปัญหา อาจให้ข้อมูลสารสนเทศมาอย่างชัดเจน หรือให้ข้อสนเทศที่คลุมเครือไม่เพียงพอต่อการท าภารกิจ ดังนั้น 
นักเรียนต้องใช้ข้อมูลที่ตนเองมี หรืออาจจ าเป็นต้องค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมและใช้ข้อมูลอื่น ๆ จากเพื่อนร่วมกลุ่มมาประกอบกัน
เพื่อให้ท าภารกิจต่อไปได้ 2) โครงเรื่องของปัญหา: ข้อสอบจะเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน โรงเรียนหรือในชีวิตจริง
นอกโรงเรียน และเกี่ยวข้องกับเรื่องต่าง ๆ เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การอ่าน สิ่งแวดล้อม ชุมชน และการเมือง 
นอกจากนี้ นักเรียนและเพื่อนร่วมกลุ่มซึ่งมีทักษะ ข้อมูล และเป้าหมายแตกต่างกัน ยังจ าเป็นต้องใช้การปฏิสัมพันธ์
รูปแบบต่าง ๆ เช่น การโต้แย้งด้วยเหตุผล การอภิปราย และการโน้มน้าว เพื่อน ามาสู่การตัดสินใจร่วมกันในการท าภารกิจ 
3) การสื่อสารจากเนื้อเรื่อง: สถานการณ์ในข้อสอบอาจให้ข้อมูลโดยตรงหรือโดยอ้อมแก่นักเรียน ข้อมูลที่ให้อาจมีปริมาณ
มากหรือเพียงเล็กน้อย หรือสอดคล้องกับชีวิตจริงของนักเรียนมากน้อยต่างกัน และ 4) องค์ประกอบของกลุ่ม :  
ในแต่ละภารกิจจะก าหนดให้มีจ านวนสมาชิกในกลุ่มต่างกัน และแต่ละคนมีสถานภาพและบทบาทหน้าที่ต่างกันด้วย  
(เอกรินทร์ อัชชะกุลวิสุทธิ์, 2557) 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ภาคเรียนที่ 2/2563 จ านวน 4,494 คน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ภาคเรียนที่ 2/2563 จ านวน 1,635 คน ที่ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย 
โดยเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 542 คน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 519 คน และ
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 574 คน 

 
เครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนาเครื่องมือออนไลน์รูปแบบการสนทนากลุ่มเพื่อวัดสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบ
ร่วมมือส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตามแนวทางขององค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
(Organization for Economic Co-operation and Development หรือ OECD) มีลักษณะเป็นแบบประเมินออนไลน์
รูปแบบการสนทนากลุ่มชนิดสองตัวเลือก โดยให้ผู้ตอบเลือกค าตอบที่แทรกอยู่ในบทสนทนาที่มีรูปแบบเสมือน 
การสนทนากลุ่มออนไลน์ จ านวน 12 ข้อ ส าหรับขั้นตอนการพัฒนาเครื่องมือมีดังนี้ 

1. ระบุนิยามและก าหนดพฤติกรรมของสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ 
การแก้ปัญหาแบบร่วมมือ สมรรถนะย่อย พฤติกรรมที่คาดหวัง 

1. สมรรถนะการสร้างและเก็บรักษา
ความเข้าใจที่มีร่วมกัน หมายถึง รู้และ
เข้าใจข้อมูลส าคัญ รวมทั้งจุดแข็งและ
จุดอ่อนที่สัมพันธ์กับงานที่ตนเองและ
เพื่อนร่วมกลุ่มต้องด าเนินการ รวมทั้ง
สื่อสารข้อมูล ติดตาม แก้ไข และรักษา
ความเข้าใจที่มีร่วมกันตลอดการท า
ภารกิจ 

1.1 การค้นพบมุมมองและ
ความสามารถของสมาชิกภายในกลุ่ม 

นักเรียนสามารถแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของ
สมาชิกกลุ่มได้ตามความถนัดและความสามารถ 

1.2 การแบ่งปันข้อมูลและท าความ
เข้าใจในปัญหาร่วมกัน 

นักเรียนสามารถเข้าใจโจทย์ที่ก าหนดและออก
ความคิดเห็นและให้ข้อมูลที่ตนมีอยู่ 

1.3 การสื่อสารร่วมกันเพื่อระบุถึง
ปัญหาและการด าเนินงานภายในกลุ่ม 

นักเรียนสามารถให้ความเห็นว่าต้องใช้ความรู้และ
ข้อมูลใดบ้างเพื่อสามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้ 

1.4 การตรวจสอบและแก้ไขความ
เข้าใจร่วมกัน 

นักเรียนสามารถสรุปปัญหาได้และก าหนด
เป้าหมายการท างานได้ตรงตามที่เป็นจริง 

2. สมรรถนะการเลือกวิธีด าเนินการที่
เหมาะสมในการแก้ปัญหา หมายถึง 
เข้าใจปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหา
ที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย มีการ
สื่อสารในกลุ่มระหว่างการท างาน
ร่วมกันโดยใช้การอธิบาย การต่อรอง 
การให้เหตุผล และการโต้แย้ง พร้อมทั้ง
ด าเนินการตามแผนที่วางไว้ร่วมกันตาม
บทบาทหน้าที่ของตน 

2.1 การร่วมมือกันเพื่อระบุหา
แนวทางที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา 

นักเรียนสามารถระบุสิ่งที่ต้องท าและข้อมูลส าคัญ
โดยรวบรวมความคิดเห็นจากสมาชิกกลุ่ม 

2.2 การร่วมกันวางแผนออกแบบและ
ด าเนินงาน 

นักเรียนกระตือรือร้นที่จะเสนอวิธีการแก้ไขหรือ
เลือกวิธีการแก้ปัญหาที่สมเหตุสมผล 

2.3 การระบุและอธิบายภาระงานที่
ต้องปฏิบัติให้ส าเร็จ 

นักเรียนกระตุ้นให้เพื่อนแสดงความคิดเห็นและ
ยอมรับความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่ม 

2.4 การร่วมกันตรวจสอบผลการ
ด าเนินงานและประเมินความส าเร็จ
ของงาน 

นักเรียนมีการสรุปความก้าวหน้าและปัญหาหลัง
ท างานเสร็จ 

3. สมรรถนะการสร้างและรักษา
ระเบียบของกลุ่ม หมายถึง เข้าใจ
บทบาทหน้าที่ของตนและเพื่อนร่วมกลุ่ม 
รวมทั้งเฝ้าติดตามและรักษากฎระเบียบ
ที่มีร่วมกัน สื่อสารและถ่ายทอดข้อมูลที่

3.1 การเข้าใจบทบาทหน้าที่ของ
ตนเองและสมาชิกกลุ่ม 

นักเรียนรู้จักหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติอย่างถูกต้อง 

3.2 การปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายได้ 

นักเรียนปฏิบัติงานตามแผนงานที่วางไว้ตามหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย หากเกิดปัญหาก็ช่วยกันหา
วิธีการแก้ไข 
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ส าคัญ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคที่
เกิดขึ้นกับเพื่อนร่วมกลุ่ม 
 

3.3 การอธิบายและประพฤติตนตาม
กฎของกลุ่มที่ต้ังไว้ 

นักเรียนรักษาค ามั่นสัญญาระหว่างกันในกลุ่ม เมื่อ
เกิดปัญหาก็ใช้เหตุผล และค าพูด/ภาษาเขียนที่
เหมาะสม 

3.4 การให้ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นข้อ
ปรับปรุงในการท างานร่วมกัน 

นักเรียนวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการ
ท างานและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่ม 

 
 2. ก าหนดสถานการณ์ที่อยู่ในรูปของบทสนทนากลุ่ม รูปแบบการตอบเป็นแบบเลือกตอบ (Multiple Choice) 
ชนิด 2 ตัวเลือก เกณฑ์การให้คะแนนมีสองระดับคือ 0 และ 1  

3. ให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการศึกษาจ านวน 3 คน ที่เป็นผู้ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับระบบการศึกษา 1 คน  
ความเชี่ยวชาญด้านภาษาไทย 1 คน และความเชี่ยวชาญด้านวัดผลการศึกษา 1 คน พิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) โดยพิจารณาทั้งสถานการณ์และเกณฑ์การให้คะแนน และน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้องของ
เครื่องมือ IOC (Index of Item Objectives Congruence) 
 4. แก้ไขและปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญและน าไปด าเนินการจัดท าเป็นแบบทดสอบออนไลน์  
ที่สามารถตรวจให้คะแนนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 
 
 5. น าแบบทดสอบออนไลน์ที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 15 คน เป็นนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ชั้นเรียนละ 5 คน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของภาพที่ปรากฏบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ และ
การเรียงล าดับความถูกต้องของขั้นตอนการด าเนินการสอบรวมถึงความถูกต้องเหมาะสมของคู่มือการด าเนินการสอบ
ก่อนน าไปใช้จริง 
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 6. เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างและน าผลการตอบของกลุ่มตัวอย่างไปใช้เพื่อการวิเคราะห์หาคุณภาพ
ของเครื่องมือ ประกอบด้วย การวิเคราะห์หาคุณภาพรายข้อ ได้แก่ ค่าอ านาจจ าแนก และการวิเคราะห์หาคุณภาพรายฉบับ 
ได้แก่ ค่าความเชื่อมั่นแบบวิเคราะห์ความสอดคล้องภายในด้วยสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s 
Alpha Coefficient) รวมทั้งความคิดเห็นต่อผลคะแนนการประเมิน โดยให้กลุ่มตัวอย่างให้คะแนนที่ว่าผลการประเมิน
ตรงตามความเป็นจริงอยู่ในระดับใดตั้งแต่ 1 - 5 และน ามาค านวณคะแนนเฉลี่ย มีเกณฑ์การแปลความหมายคะแนนดังนี้ 
 1.00 – 1.50  ผลการประเมินสอดคล้องกับความเป็นจริงระดับน้อยที่สุด 
 1.51 – 2.50  ผลการประเมินสอดคล้องกับความเป็นจริงระดับน้อย 
 2.51 – 3.50  ผลการประเมินสอดคล้องกับความเป็นจริงระดับปานกลาง 
 3.51 – 4.50  ผลการประเมินสอดคล้องกับความเป็นจริงระดับมาก 
 4.51 – 5.00  ผลการประเมินสอดคล้องกับความเป็นจริงระดับมากที่สุด 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ติดต่อประสานงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 เพื่อขอความอนุเคราะห์ 
เก็บรวบรวมข้อมูลจากโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ระบุช่วงเวลาหรือวันสุดท้ายของการปิดระบบ โดยมีผู้วิจัยร่วมซึ่งเป็น
ศึกษานิเทศก์ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ท าหน้าที่ดูแลการเก็บรวบรวมข้อมูลและอ านวย
ความสะดวก 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. วิเคราะห์ค่าอ านาจจ าแนกระหว่างกลุ่มคะแนนสูงและคะแนนต่ า โดยใช้สถิติเชิงเปรียบเทียบ t-test 

 2. วิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดที่สร้างขึ้นด้วยการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค  (-
Coefficient) 
 3. วิเคราะห์ค่าความสอดคล้องของข้อค าถามโดยใช้วิธีวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนประจ า
ข้อกับคะแนนรวมของแต่ละองค์ประกอบ (item – total correlation) 
 4. วิเคราะห์ระดับความคิดเห็นต่อผลการประเมินว่าสอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของผู้ตอบหรือไม่ โดยใช้สถิติ
พ้ืนฐาน ได้แก่ การแจงนับ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รวมถึงการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเฉลี่ย
ของกลุ่มตัวอย่างตามระดับชั้นเรียนโดยใช้สถิติการเปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่างมากกว่าสองกลุ่มขึ้นไป (One-Way ANOVA) 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ข้อค าถามที่แทรกอยู่ในบทสนทนากลุ่มออนไลน์จ านวน 12 ข้อ ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณภาพและความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC: Index of Item Objective Congruence) จากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน ว่าสถานการณ์และ
ตัวเลือกที่สร้างขึ้นสอดคล้องกับนิยามและพฤติกรรมที่ก าหนดไว้ทั้ง 12 ข้อ 
 2. การวิเคราะห์ค่าอ านาจจ าแนกด้วยการเปรียบเทียบคะแนนระหว่างกลุ่มที่มีคะแนนสูงและคะแนนต่ า โดยใช้
สถิติเชิงเปรียบเทียบที (t-test) จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 1,635 คน ผู้วิจัยได้น าคะแนนรวมมาเรียงอันดับจากมากไปหา
น้อย และคัดเลือกข้อมูลที่มีคะแนนมากไว้ 400 คน ให้เป็นกลุ่มคะแนนสูง และข้อมูลที่มีคะแนนน้อยไว้ 400 คน ให้เป็น
กลุ่มคะแนนต่ า และน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายข้อ พบว่า ทุกข้อค าถามหรือสถานการณ์มีความแตกต่าง
ระหว่างกลุ่มที่ได้คะแนนสูงและคะแนนต่ าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ แสดงว่าสามารถจ าแนกผู้ตอบที่มี สมรรถนะ 
การแก้ปัญหาแบบร่วมมือและผู้ตอบที่ไม่มีสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือหรือมีน้อยได้ 
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ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนที่ได้จากเครื่องมือวัดสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือระหว่างกลุ่มที่มีคะแนน
สูงและคะแนนต่ า  
 

การแก้ปัญหาแบบร่วมมือ 
ข้อ

ค าถาม 
กลุ่ม N ค่าเฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า t Sig. 

1. สมรรถนะการสร้างและเก็บ
รักษาความเข้าใจที่มีร่วมกัน 

1 
คะแนนสูง 400 1.00 .050 

11.27** .000 
คะแนนต่ า 400 0.75 .432 

2 
คะแนนสูง 400 0.99 .111 

12.49** .000 
คะแนนต่ า 400 0.69 .463 

3 
คะแนนสูง 400 0.89 .313 

20.99** .000 
คะแนนต่ า 400 0.31 .461 

4 
คะแนนสูง 400 0.92 .268 

19.23** .000 
คะแนนต่ า 400 0.39 .488 

2. สมรรถนะการเลือก
วิธีด าเนินการที่เหมาะสมใน

การแก้ปัญหา 

1 
คะแนนสูง 400 0.99 .122 

20.03** .000 
คะแนนต่ า 400 0.47 .500 

2 
คะแนนสูง 400 0.99 .100 

11.10** .000 
คะแนนต่ า 400 0.74 .439 

3 
คะแนนสูง 400 1.00 .071 

10.22** .000 
คะแนนต่ า 400 0.78 .415 

4 
คะแนนสูง 400 0.98 .148 

12.14** .000 
คะแนนต่ า 400 0.68 .467 

3. สมรรถนะการสร้างและ
รักษาระเบียบของกลุ่ม 

1 
คะแนนสูง 400 0.96 .190 

16.63** .000 
คะแนนต่ า 400 0.52 .500 

2 
คะแนนสูง 400 0.98 .156 

16.37** .000 
คะแนนต่ า 400 0.55 .498 

3 
คะแนนสูง 400 0.79 .411 

7.96** .000 
คะแนนต่ า 400 0.53 .500 

4 
คะแนนสูง 400 0.99 .100 

17.69** .000 
คะแนนต่ า 400 0.54 .499 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
 3. ตรวจสอบคุณภาพรายข้อว่าข้อค าถามแต่ละข้อวัดคุณลักษณะหรือสมรรถนะย่อยเดียวกันหรือไม่ ผู้วิจัย
ตรวจสอบโดยใช้วิธีวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนประจ าข้อกับคะแนนรวมของแต่ละองค์ประกอบ 
(item-total correlation) พบว่า ข้อค าถามทั้ง 12 ข้อ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม
ในแต่ละสมรรถนะย่อย อยู่ระหว่าง .444 ถึง .682 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทุกข้อ 
 4. ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับของข้อค าถามจ านวน 12 ข้อที่วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติสัมประสิทธิ์แอลฟาของ 

ครอนบาค (-Coefficient) มีค่าเท่ากับ .494 
 5. เพื่อยืนยันว่าผลที่ได้จากการประเมินสอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของผู้ตอบ ผู้วิจัยตรวจสอบโดยใช้  
ข้อค าถามให้กลุ่มตัวอย่างประเมินระดับความสอดคล้องกับสภาพที่เป็นจริง ตั้งแต่ระดับ 1 – 5 พบว่า ผลที่ได้จาก 
การประเมินนั้นสอดคล้องกับความเป็นจริงอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.76) โดยกลุ่มตัวอย่างที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 และ 3 ต่างก็คิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน (ค่าเฉลี่ย 3.78 3.70 และ 3.81 ตามล าดับ) คือ ผลที่ได้
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จากการประเมินนั้นสอดคล้องกับความเป็นจริงอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นที่มีต่อ
คะแนนผลการประเมินที่ได้รับจากเครื่องมือวัดสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือจ าแนกตามระดับชั้นเรียนว่ามีความ
สอดคล้องกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติหรือไม่ โดยใช้สถิติเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มตั้งแต่สองกลุ่มขึ้นไป (One-
Way ANOVA) พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นที่มีต่อคะแนนผลการประเมินของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1,2 และ 3 ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 

ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นที่มีต่อคะแนนผลการประเมินที่ได้รับจากเครื่องมือวัดสมรรถนะการแก้ปัญหา
แบบร่วมมือจ าแนกตามระดับชั้นเรียน 

ข้อค าถาม ระดับชั้นเรียน N ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
F Sig. 

ความคิดเห็นที่มีต่อคะแนนผล
การประเมิน 

 

ม.1 542 3.78 .858 
2.092 .124 ม.2 519 3.70 .877 

ม.3 574 3.81 .827 
 
อภิปรายผล 

1. ข้อค าถามที่แทรกอยู่ในบทสนทนากลุ่มออนไลน์จ านวน 12 ข้อผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณภาพและ 
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ ว่าสถานการณ์และตัวเลือกที่สร้างขึ้นสอดคล้องกับนิยามและพฤติกรรมที่
ก าหนดไว้ทั้ง 12 ข้อ ทั้งนี้เนื่องมาจากในขั้นตอนการสร้างข้อค าถามนั้น ผู้วิจัยได้ก าหนดสมรรถนะย่อยและระบุพฤติกรรม
ให้เป็นรูปธรรมชัดเจน เมื่อเขียนเป็นบทสนทนาก็ให้ตรงตามนิยามและพฤติกรรมย่อยนั้น ทั้งนี้การเขียนบทสนทนาเพื่อให้
เข้าสู่ข้อค าถามนั้นผู้วิจัยยึดหลักการที่ว่า กระบวนการอ่านจะประกอบด้วยองค์ประกอบอย่างน้อยสามประการ คือ  
การรับรู้ การตีความ และการตอบสนอง จึงจะท าให้กระบวนการอ่านด าเนินไปได้ครบวงจรและสามารถสื่อความหมายได้
ตามที่ต้องการ (พิบูลย์ ตัญญบุตร. 2560: ออนไลน์) ดังนั้นภาษาและการด าเนินเรื่องจึงต้องสอดคล้องกับสภาพชีวิตจริง 
แต่ก็ยังต้องถูกต้องตรงตามนิยามและพฤติกรรมที่ระบุไว้ 

2. ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับของข้อค าถามจ านวน 12 ข้อที่วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติสัมประสิทธิ์แอลฟาของ 

ครอนบาค (-Coefficient) มีค่า 6 เท่ากับ .494 ทั้งนี้เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์การแปลผลค่าความเชื่อมั่นพบว่าค่าความ
เชื่อมั่นของเครื่องมือนี้อยู่ในระดับปานกลาง แต่ทั้งนี้มีข้อสังเกตที่ว่าจ านวนข้อค าถามหรือความยาวของแบบสอบถาม 
จ านวนข้อที่มากหรือน้อยมีผลต่อความแปรปรวนที่ได้จากคะแนนจริงและคะแนนที่สังเกตได้ การมีข้อค าถามจ านวนมาก
จะส่งผลให้ความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้น รวมทั้งหน่วยของการวัดหรือมาตรของการวัดที่ต่างกันก็มีผลต่อความเชื่อมั่นเช่นกัน 
ตัวอย่างเช่นการวัดระดับความเจ็บปวดของคนไข้ หน่วยมาตรวัด 0-10 จะมีความเชื่อมั่นสูงกว่าหน่วยวัดในมาตร 0-4 
(ประสพชัย พสุนนท์, 2557: 145-163) ซึ่งจ านวนข้อของเครื่องมือนี้มีเพียง 12 ข้อ และมีมาตราวัดคือ 0-1 จึงส่งผลให้ค่า
ความเชื่อมั่นอยู่ในระดับต่ า 
 3. ผลที่ได้จากการประเมินนั้นสอดคล้องกับความเป็นจริงอยู่ในระดับมากและค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นที่มีต่อ
คะแนนผลการประเมินของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2 และ 3 ไม่มีความแตกต่างกัน ทั้งนี้เมื่อ
กลุ่มตัวอย่างท าแบบประเมินครบทุกข้อ จะมีผลสรุปบรรยายคุณลักษณะของผู้ตอบตามเกณฑ์การให้คะแนน ซึ่งเป็นการ
บรรยายตามค่าคะแนนที่ได้ 
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 ซึ่งการที่ค่าเฉลี่ยระดับคะแนนของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับมาก เนื่องมาจากการแปลความหมายคะแนนซึ่งมี
ทิศทางชัดเจน จึงท าให้ตรงกับความคิดของผู้ตอบ และรูปแบบของการด าเนินการสอบที่คล้ายกับการท าแบบประเมิน
ตนเองทางอินเทอร์เน็ต ท าให้ผู้ตอบรู้สึกสบายใจในการตอบและเห็นด้วยกับการแปลผลที่ได้ ส่วนการที่นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1,2 และ 3 มีค่าเฉลี่ยระดับคะแนนไม่แตกต่างกัน เนื่องจากนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีอายุ 
ไม่แตกต่างกันมาก และผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากโรงเรียนในเขตใกล้เคียงกัน จึงท าให้ระดับความคิดและประสบการณ์
ต่าง ๆ ของผู้ตอบไม่แตกต่างกัน 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. การพัฒนาเครื่องมือเพื่อการประเมินที่เป็นนวัตกรรมใหม่เช่นการอยู่ในรูปแบบการสนทนากลุ่มออนไลน์  
ที่ต้องอาศัยอุปกรณ์อิเลกทรอนิกส์และระบบอินเทอร์เน็ต ผู้วิจัยอาจจะประสบปัญหาในกรณีที่กลุ่มตัวอย่างไม่พร้อม 
ในด้านอุปกรณ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือระบบอินเทอร์เน็ต เป็นต้น จึงควรมีการส ารวจความพร้อมก่อน
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 2. เครื่องมือออนไลน์วัดสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือในรูปแบบการสนทนากลุ่มที่พัฒนาขึ้นในครั้งนี้ 
มีจ านวนข้อเพียง 12 ข้อ ซึ่งส่งผลกับคุณภาพของเครื่องมือ แต่ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากข้อจ ากัดด้านอายุของกลุ่มตัวอย่าง
เพราะต้องสร้างให้อยู่ในรูปแบบของบทสนทนาออนไลน์ หากมีจ านวนข้อค าถามมาก จะท าให้กลุ่มตัวอย่างต้องใช้เวลา 
ในการอ่านมาก แต่ถ้ามีผู้ที่จะท าวิจัยต่อและน าไปประยุกต์ใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุมากกว่า ก็อาจจะพัฒนาให้มีจ านวน
ข้อมากขึ้นได้ แต่ทั้งนี้การใช้ภาษาก็ควรปรับให้เหมาะสมกับวัยของกลุ่มตัวอย่าง 
 3. หากน าเครื่องมือนี้ไปใช้ควรหาค่าคุณภาพของเครื่องมือซ้ าอีกครั้ง เนื่องจากค่าสถิติจะแปรเปลี่ยนไปตาม 
กลุ่มตัวอย่าง และหากใช้ฐานคิดอื่นนอกเหนือจากทฤษฎีขององค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
(Organization for Economic Co-operation and Development หรื อ  OECD)  ก็ ค วรต้ อ งก าหนดพฤติ ก รรม 
ให้สอดคล้องกับนิยามตามทฤษฎีนั้น 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. พัฒนาเกมบิงโกค าศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีคุณภาพในระดับดีและมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2. เปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนกับ
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการเรียนเกมบิงโกค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 3. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
เกมบิงโกค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2563 โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก จ านวน 24 คน ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบของ วิลคอกซัน (The Wilcoxon Matched Pairs Signed - Ranks Test) 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการหาคุณภาพเกมบิงโกค าศัพท์ รายวิชาภาษาอังกฤษ จากการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ 
พบว่าระดับคุณภาพด้านสื่อ มีระดับคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.81 และคุณภาพด้านเนื้อหา มีระดับ
คุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดี ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.43 และประสิทธิภาพของเกมบิงโกค าศัพท์ รายวิชาภาษาอังกฤษที่ได้ท าการ
พัฒนามีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เท่ากับ 82.25 (E1) และร้อยละของคะแนนจากแบบทดสอบหลังการเล่นเกม
เท่ากับ 85.00 (E2) 2) คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังทดลองใช้เกมบิงโกค าศัพท์ รายวิชาภาษาอังกฤษสูงกว่า
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คะแนนทดสอบก่อนเรียน 3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเกมบิงโกค าศัพท์ รายวิชาภาษาอังกฤษ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
นักเรียนมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 
 
ค าส าคัญ : เกมบิงโก, ค าศัพท์, เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

Abstract 
 These purposes of this research were 1. to develop and find the efficiency of Bingo Occupations 
Game for the students in Mathayomsuksa 2, based on criteria 80/80. 2. to compare with pre-test scores 
and learning achievement of using Bingo Occupations Game for the students in Mathayomsuksa 2, and 
3. to study the students’ satisfaction toward Bingo Occupations Game for the students in 
Mathayomsuksa 2 The sample students for this research were 24 of the students in Mathayomsuksa 2 
during the first semester of academic year 2020, Phromburiratchadapisek School. The data was analyzed 
by percentage, mean, standard deviation and The Wilcoxon Matched Pairs Signed – Ranks Test 
 The result of the research showed that 1) the result of the achievement of Bingo Occupations 
Game which was evaluated by the experts showed that the quality of the instructional media was very 
good (X= 4.81) and the quality of content was good (X= 4.43) and the outcome of using Bingo 
Occupations Game, based on criteria 80/80 was at 82.25(E1) and the percentage of the scores after 
using this game was 85.00(E2) 2) the students’ scores after using Bingo Occupations Game were higher 
than the pre-test scores 3) the students’ satisfaction toward the Bingo Occupations Game which was 
developed by the researcher was excellent (X= 4.61) 
Keywords : Bingo Game, Vocabulary, Augmented Reality Technology, Academic Achievement 
 

บทน า 
 ภาษาเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารเพื่อความเข้าใจซึ่งกันและกัน สามารถรับรู้ถึงความต้องการ  ความรู้สึก 
ความคิดอารมณ์ ตลอดจนประสบการณ์ต่าง ๆ ของมนุษย์ ภาษาอังกฤษถือเป็นเครื่องมือส าคัญในการรับข่าวสาร
แลกเปลี่ยน ข้อมูล ในด้านความคิด ทัศนคติ วัฒนธรรมของชนชาติอื่น ๆ ตลอดจนความก้าวหน้าทางวิทยาการใหม่ ๆ  
ท าให้คนไทยตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นในเรื่องความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษาสากล  
ในการสื่อสารได้ ระบบการศึกษาไทยจึงต้องพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษของคนไทยให้อยู่ในระดับที่สามารถจะ
รับรู้และเข้าใจสารสนเทศภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษจึงมีความจ าเป็นส าหรับการศึกษาขั้นสูงทั้งในประเทศและ  
นอกประเทศ เพราะหนังสือหรือต าราทางวิชาการขั้นสูงส่วนใหญ่จะจัดพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ ผู้ที่รู้ภาษาอังกฤษเท่านั้น 
จึงจะสามารถเข้าใจสาระความรู้ในหนังสือหรือต าราทางวิชาต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้การเรียนรู้ภาษาอังกฤษยังเป็น
ปัจจัยส าคัญในการพัฒนาธุรกิจประเภทต่าง ๆ ในระดับประเทศซึ่งสามารถส่งผลต่อการอยู่ดีมีสุขของพลเมืองในประเทศ 
อีกด้วย จึงอาจกล่าวได้ว่าเกือบทุกประเทศ ทั่วโลกมีการบรรจุการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษให้อยู่ในระบบของ
การศึกษา  

นับได้ว่า ภาษาอังกฤษมีความส าคัญส าหรับการท างานและการด ารงชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบันเป็นอันมาก การเรียน
การสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยด าเนินมาอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานานหลายสิบปี แต่ปัญหาที่พบก็คือ ผู้เรียน 
ไม่เห็นความส าคัญหรือประโยชน์ของภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กในชนบทที่มีสิ่งแวดล้อมอย่างไทย  ๆ มีความ
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จ าเป็นที่จะต้องใช้ภาษาอังกฤษน้อยมาก ผู้เรียนมีโอกาสฝึกฝนการใช้ภาษาน้อย ครูขาดเทคนิควิธีการสอนที่น่าสน ใจ 
ผู้เรียนมีเจตคติที่ไม่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ เป็นต้น นอกจากนี้ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของเด็กไทยนั้น ผู้เรียน  
มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนน้อยและไม่สามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน
จากสาเหตุดังกล่าวจึงท าให้นักเรียนส่วนใหญ่ขาดความสนใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนค่อนข้างต่ า นอกจากนี้พบว่านักเรียนขาดความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับค าศัพท์
ภาษาอังกฤษ นักเรียนไม่สามารถเข้าใจความหมายของค าศัพท์ และไม่สามารถประยุกต์ใช้ค าศัพท์ในการติดต่อสื่อสารได้
ในสังคม ซึ่งมีสาเหตุมาจากการขาดความสนใจในการเรียนรู้ ครูโดยส่วนใหญ่มักจะเน้นให้นักเรียนท่องจ าค าศัพท์ จึงท าให้
นักเรียนเกิดความเบื่อหน่าย ไม่สนใจเรียน การสอนจะเน้นครูเป็นส าคัญ ปฏิบัติตามค าสั่งของครู จึงท าให้นักเรียนมีทัศนคติ 
ที่ไม่ดีต่อการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ การเรียนรู้ค าศัพท์จึงไม่สามารถน าไปใช้ในการสื่อสารที่ถูกต้องและเหมาะสม
ขาดการฝึกทักษะการน าค าศัพท์ไปใช้ในชีวิตประจ าวันจนเกิดเป็นนิสัย เนื่องจากค าศัพท์มีความส าคัญเป็นพื้นฐานในการ
น าไปใช้ประโยชน์ในการสื่อสารในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยวิธีใดก็ตาม นอกจากนี้ ค าศัพท์
ยังมีความส าคัญต่อ การเรียนรู้ในระยะช่วงชั้นที่ 1 และช่วงชั้นที่ 2 ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร การศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งก าหนดสาระและมาตรฐานให้เรียนรู้ค าศัพท์ที่อยู่รอบ ๆ ตัว ด้วยการใช้ภาพ กิจกรรม
ต่าง ๆ เพ่ือให้เข้าใจความหมายของค าหรือกลุ่มค า และน าไปเป็นพื้นฐานการใช้ประโยคง่าย ๆ กับสถานการณ ์ที่อยู่ใกล้ตัว
ผู้เรียน 

เกมทักษะทางภาษาจัดว่าเป็นสื่อที่เหมาะสมกับการน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการน าเกมไปใช้ประกอบการสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ยิ่งจะท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตามธรรมชาติ 
จนสามารถจดจ าและน าค าศัพท์ไปใช้กับทักษะอื่น ๆ ได้ ดังนั้น จึงควรน าเกมมาสอดแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอน
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติและเหมาะสมตามวัย ซึ่งเกมการศึกษาเป็นนวัตกรรม 
ที่ใช้ในการเรียนการสอน ผู้สอนสามารถใช้เกมมาประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ โดยให้ผู้เรียนเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง 
โดยจะส่งผลให้ผู้เรียนจดจ าเนื้อหาความรู้ได้ยาวนานกว่าการเรียนแบบปกติ  (Beena Anil, 2014) ซึ่งการจัดการเรียน 
การสอนควรเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม มีปฏิสัมพันธ์กับบทเรียน เน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ แสวงหาความรู้และสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งการที่ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือค้นหาความรู้ด้วยตนเอง โดยครูผู้สอนเป็นเพียงผู้ให้ข้อเสนอแนะซึ่งเป็น
ลักษณะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) (พันทิพา เย็นญา และ อัจศรา ประเสริฐสิน, 2562) โดยการใช้สื่อที่มี
เนื้อหาที่ชัดเจนและเข้าใจได้ง่าย มีรูปภาพ ภาพนิ่ง เหมาะสมกับเนื้อหา รูปแบบ สี ชนิดตัวอักษร และการแบ่งเนื้อหา
ออกเป็นส่วน ๆ ชัดเจนเหมาะสมจะช่วยท าให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาได้ดี เกิดความรู้และทักษะมากขึ้น การมีภาพกราฟิก
และภาพเคลื่อนไหว จะช่วยส่งผลให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหารายวิชานั้น ๆ มากยิ่งขึ้น (กมลชนก ภาคภูมิ, 2561) 
การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ท าให้นักเรียนมีความสนใจ เกิดความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น 
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน มีปฏิสัมพันธ์และการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยมีครูเป็นผู้ให้
ค าแนะน าปรึกษาในการเรียนรู้และการท ากิจกรรมต่าง ๆ ท าให้นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียน และท าให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น (พระกันตพัฒน์ สุภทฺโท เจริญจรัสวาศน์, 2561) 

จากความส าคัญและสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยเห็นว่าควรหาแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ.2542 ที่ระบุไว้ว่า 
ผู้เรียนคือบุคคลที่มีความส าคัญมากที่สุด การจัดการศึกษาจึงต้องยึดผู้เรียนเป็นหลัก ให้ทุกคนได้มีความรู้ ความสามารถ 
ที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ด้วยตนเอง จะต้องส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มที่ 
และเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล และด้วยเหตุผลที่ว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาอังกฤษไม่ท าให้นักเรียน
สนใจในการเรียนภาษาอังกฤษ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาภาษาอังกฤษ ในเรื่องของการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ  
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อยู่ในระดับต่ า จึงสนใจที่จะทดลองด้วยวิธีการสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้เกมบิงโกค าศัพท์ ด้วยเทคโนโลยีความเป็น
จริงเสริมที่มีข้อความ เสียง ภาพเคลื่อนไหว มาใช้ในการช่วยสอนค าศัพท์ ที่จะท าให้บทเรียนมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น 
กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ด้วยความเชื่อที่ว่า จะช่วยให้นักเรียนมีความสามารถในการเรียนรู้ค าศัพท์มากขึ้น และ
ท าให้ผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาภาษาอังกฤษดีขึ้น 

 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อพัฒนาเกมบิงโกค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีคุณภาพในระดับดีและมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80 
 2. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนกับคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการเรียนโดยใช้เกมบิงโกค าศัพท์
ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเกมบิงโกค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 การน าเกมการศึกษาเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอนที่มีข้อความ เสียง ภาพเคลื่อนไหว มาใช้ในการสอน
ค าศัพท์ จะท าให้บทเรียนมีความน่าสนใจ ดึงดูดให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียน มีความสนใจเรียนมากขึ้น และเรียน
อย่างสนุกสนานโดยผ่านการเล่นเกม จดจ าได้มากกว่าการเรียนรู้แบบปกติ และยังส่งผลให้มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนรู้
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษสูงขึ้น นอกจากนั้นยังช่วยให้นักเรียนเกิดความพึงพอใจในการเรียนด้วยเกม ท าให้มีความตั้งใจเรียน
ท าให้การปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนหรือบทเรียนนั้น ๆ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ตามทฤษฎีการเล่น ที่น าไปสู่
พัฒนาการทางด้านสติปัญญาของ พีอาเจต์ ( Piaget) ที่มองการเล่นเป็นกระบวนการพัฒนาทางสติปัญญา และลักษณะ
ของการเล่นนั้นจะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การเล่นของเด็กจะเริ่มจาก การเล่นโดยใช้ประสาทสัมผัส 

 ตัวจัดกระท า     ผลของตัวจัดกระท า 
 
 

 
สมมุติฐานการวิจัย 
  
 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก ที่เรียนวิชาเลือกเสรีภาษาอังกฤษ เมื่อเรียนด้วยเกม
บิงโกค าศัพท์ รายวิชาภาษาอังกฤษ จะมีคะแนนผลสัมฤทธิ์สูงกว่าคะแนนจากการทดสอบก่อนเรียน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรเป้าหมาย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก จ.สิงห์บุรี 

ห้อง 1 และ 2 ที่เรียนวิชาเลือกเสรีภาษาอังกฤษ จ านวน 24 คน ให้เป็นกลุ่มทดลอง  
สิ่งที่ศึกษา 
1. ตัวจัดกระท า การเรียนรู้ด้วยเกมบิงโกค าศัพท์ รายวิชาภาษาอังกฤษ ด้วยเทคโนโลยี ความเป็นจริงเสริม ของ 

- ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่เรียนรู้
โดยใช้เกมบิงโกค าศัพท์ภาษาอังกฤษ  
- ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเกม บิงโก
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 

เกมบิงโกค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2 
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นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
2. ผลของตัวจัดกระท า 

 2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ที่เรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ด้วยเกมบิงโกค าศัพท์ภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 2.2 ความพึงพอใจ ของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ด้วยเกมบิงโกค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

1. เกมบิงโกค าศัพท์ รายวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพรหมบุรี รัชดาภิเษก  
ที่พัฒนาจากแนวความคิดที่ต้องการจะให้ความรู้เรื่องค าศัพท์ในหมวดอาชีพ เพื่อให้เกิดการรับรู้ และทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ประกอบด้วย แผ่นเกมบิงโก 20 แผ่น ซึ่งจะประกอบไปด้วยรูปภาพของแต่ละอาชีพ ,  
แผ่นค าถามเกมบิงโก 20 แผ่น ซึ่งแต่ละแผ่นจะมีค าถาม และ Zappar Tag ที่จะใช้ส าหรับการเฉลยค าตอบ และตัวเบี้ย
ส าหรับวาง ซ่ึงจะใช้เมื่อมีการเรียกถึงอาชีพต่าง ๆ ที่มีอยู่ในแผ่นเกมบิงโกนั้น ๆ 

2. แบบประเมินคุณภาพเกมบิงโกค าศัพท์รายวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน
พรหมบุรีรัชดาภิเษก 

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ค าศัพท์ จ านวน 2 ชุด ชุดละ 30 ข้อ  
4. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนโดยใช้เกมบิงโกค าศัพท์ รายวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก 
 
วิธีการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

1. การสร้างเกมบิงโกค าศัพท์ รายวิชาภาษาอังกฤษ ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก 

ผู้วิจัยได้ออกแบบขั้นตอนการสร้างเกมบิงโกค าศัพท์ รายวิชาภาษาอังกฤษ ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก เป็น 5 ขั้นตอนตามแบบจ าลอง ADDIE Model ของ 
Richey ดังนี้ 

1.1 ขั้นการวิเคราะห์ (Analysis)  
 1.1.1) วิเคราะห์ความจ าเป็น (Need Analysis) ด้วยเหตุผลที่การสอนภาษาอังกฤษไม่ท าให้นักเรียน

สนใจในการเรียนภาษาอังกฤษซึ่งท าให้ผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาอังกฤษอยู่ในระดับต่ า  ในการสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
จึงสนใจที่จะทดลองสอนวิธีการสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เกมบิงโกค าศัพท์กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  
ด้วยความเชื่อที่ว่าจะช่วยให้นักเรียนมีความสามารถในการเรียนรู้ค าศัพท์มากขึ้น 

 1.1.2) วิเคราะห์เนื้อหา (Content and Task Analysis) เนื้อหาในรายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ค าศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดอาชีพ ซึ่งมีค าศัพท์ในหมวดอาชีพ 
จ านวน 20 ค า 

 1.1.3) วิเคราะห์ผู้เรียน (Analyze Leamer Characteristic) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน
พรหมบุรีรัชดาภิเษก จ.สิงห์บุรี ห้อง 1 และ 2 ที่เรียนวิชาเลือกเสรีภาษาอังกฤษ จ านวน 24 คน ความรู้พื้นฐานในวิชา
ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับปานกลางจนถึงต่ า  
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 1.1.4) วิเคราะห์วัตถุประสงค์ (Analyze Objective) เพื่อให้ผู้ เรียนสามารถน าค าที่ ได้ เรียนรู้ 
ไปประยุกต์ใช้ชีวิตประจ าวันได้ และเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกใช้ค าที่เหมาะสมกับบุคคลหรือสถานการณ์ 

 1.1.5) วิเคราะห์สภาพแวดล้อม (Analyze Environment) สภาพแวดล้อมในการสอน และบริบทใน 
การเรียนการสอน ผู้สอนจะเป็นเพียงโค้ชและผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้เท่านั้น ผู้สอนมีบทบาทกระตุ้นให้มี 
การอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระตุ้นให้คิดและตั้งค าถาม สื่อสารสองทาง มีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนและผู้เรียน รวมทั้ง
ประสานงานในกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถก าหนดวัตถุประสงค์และทิศทางการเรียนรู้ และจัดการเรียนรู้ในห้อง
ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต 

1.2 ขั้นการออกแบบ (Design) 
 1.2.1) ก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการพัฒนาเกมบิงโกค าศัพท์ รายวิชาภาษาอังกฤษ  
 1.2.2) เก็บข้อมูล ศึกษาเนื้อหา และรูปแบบการสร้างเกมบิงโก โดยศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับวิชา

ภาษาอังกฤษ เรื่อง ค าศัพท์หมวดอาชีพ จากครูผู้สอนประจ าวิชา งานวิจัยในชั้นเรียน งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง คู่มือการสอน 
และศึกษาการออกแบบและพัฒนาเกมบิงโก รวมไปถึงการใช้โปรแกรมต่าง  ๆ เช่น โปรแกรมส าเร็จรูปในการสร้าง
ภาพกราฟิก Adobe Photoshop, Adobe Illustrator โปรแกรมตัดต่อภาพเคลื่อนไหว Powtoon  

 1.2.3) ศึกษาเนื้อหาและรูปแบบในการน าเสนอและคัดเลือกค าศัพท์หมวดอาชีพ  ให้ตรงกับ
วัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมาย เพื่อการสร้างเกมบิงโกค าศัพท์ รายวิชาภาษาอังกฤษ ออกแบบเนื้อหาโดยปรึกษา
ครูผู้สอนประจ าวิชา และผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา จากนั้นน ามาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า 

 1.2.4) การเขียนผังงาน (flowchart) เป็นการน าเสนอเนื้อหาซึ่งประกอบไปด้วยโครงสร้างและ 
การเชื่อมโยงเนื้อหาแต่ละหัวข้อ และจัดท าสตอรี่บอร์ด (story board) เนื้อหาค าศัพท์หมวดอาชีพ 

1.3 ขั้นการพัฒนา (Development) 
 1.3.1) ผลิตเกมบิงโกค าศัพท์ รายวิชาภาษาอังกฤษ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จัดเตรียมไฟล์

ภาพกราฟิกที่ใช้ในการผลิตสื่อ โดยผู้วิจัยได้ใช้โปรแกรม Adobe Photoshop และ Adobe Illustrator ในการแต่งภาพ
และสร้างฉากหลัง เนื่องด้วยมีคุณสมบัติการให้สีแสงและเงาที่สวยงามตามที่ต้องการได้อย่างสะดวก ซึ่งจะท าให้ชิ้นงานมี
ความสวยงามมีความโดดเด่นและน่าสนใจ จัดเตรียมไฟล์เสียงประกอบการบรรยายเนื้อหาบทเรียนที่ใช้ในการผลิตสื่อ  
โดยผู้วิจัยใช้โปรแกรม Camtasia Studio 8 จัดเตรียมไฟล์วีดิโอ โดยผู้วิจัยใช้โปรแกรม Powtoon ซึ่งเป็นโปรแกรม
ออนไลน์ที่ใช้สร้าง วิดีโอ แอนิเมชั่น ส าหรับงานน าเสนอแนวใหม่ ที่มีความน่าสนใจโดยเน้นการสร้างเรื่องราวเป็นการ์ตูนสั้น 
และจัดเตรียม Tag ใน Zappar Application เพื่อเป็นการเฉลยข้อค าถามในเกมบิงโกค าศัพท์ในรูปแบบของเทคโนโลยี 
AR (Augmented Reality)  

 1.3.2) จัดท าคู่มือการเล่นเกมบิงโกค าศัพท์ รายวิชาภาษาอังกฤษ และวิธีการตรวจค าตอบผ่าน 
Zappar Application 

 1.3.3) น ารูปแบบเกมบิงโกค าศัพท์ เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและปรับแก้ไข 
 1.3.4) น าเกมบิงโกค าศัพท์ที่ได้สร้างขึ้น ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา และผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ ด้ านละ  

3 คน ตรวจสอบความเหมาะสมขององค์ประกอบของเกมบิงโกค าศัพท์ หลังจากที่ผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพเกมบิงโก
ค าศัพท์รายวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรียบร้อยแล้ว จึงน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข 
ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

1.4 ขั้นการน าไปใช้ (Implementation)  
 การน าไปใช้กับกลุ่มประชากรและจัดปฐมนิเทศชี้แจงนักเรียนเกี่ยวกับวิธีการเรียน แจ้งจุดประสงค์

การเรียนรู้ และเกณฑ์การประเมินผลการเรียน ท าการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) กับกลุ่มประชากร โดยใช้แบบทดสอบ
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วัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ค าศัพท์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นและผ่านการประเมินคุณภาพแล้ว ด าเนินการสอนกลุ่มทดลอง 
โดยผู้วิจัย ตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมบิงโกค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่ได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพ จ านวน 
2 แผน เป็นเวลา 4 คาบ คาบละ 50 นาที โดยน าไปทดลองใช้กับกลุ่มทดลอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 24 คน 
ณ โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 

1.5 ขั้นการประเมินผล (Evaluation) 
  ท าการทดสอบหลังเรียน (Posttest) นักเรียนกลุ่มประชากรหลังจบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 และ 2 

โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ค าศัพท์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นและผ่านการประเมินคุณภาพแล้ว ด้วยการท า
แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียนการสอนโดยเกมบิงโกค าศัพท์ของนักเรียน หลังการเรียนการสอน หลังจากนั้น  
ท าการรวบรวมข้อมูล ตรวจให้คะแนน และประเมินผลด้วยวิธีการทางสถิติ 

 
2. แบบประเมินคุณภาพเกมบิงโกค าศัพท์รายวิชาภาษาอังกฤษ ด้วยเทคโนโลยี  ความเป็นจริงเสริม  

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก 
การสร้างแบบประเมินคุณภาพเกมบิงโกค าศัพท์ รายวิชาภาษาอังกฤษ ด้วยเทคโนโลยี  ความเป็นจริงเสริม  

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก ส าหรับผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ 

2.1 ศึกษาการสร้างแบบประเมินคุณภาพเกมบิงโกค าศัพท์รายวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  
ปีที่ 2 ส าหรับผู้เชี่ยวชาญจากหนังสือหรือเอกสารต่าง ๆ 

2.2 สร้างแบบประเมินคุณภาพเกมบิงโกค าศัพท์รายวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ส าหรับ
ผู้เชี่ยวชาญ โดยการแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

 ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบประเมิน 
 ตอนที่ 2 แบบประเมินคุณภาพสื่อ 
 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 
2.3 ก าหนดระดับคะแนนการประเมินคุณภาพ เกมบิงโกค าศัพท์รายวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่ 2 ส าหรับผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้แบบประเมินค่า (Rating scale) 5 ระดับ ของ Liker ดังนี้ 
 5 คะแนน หมายถึง ดีมาก 
 4 คะแนน หมายถึง ดี 
 3 คะแนน หมายถึง ปานกลาง 
 2 คะแนน หมายถึง น้อย 
 1 คะแนน หมายถึง น้อยที่สุด 
การก าหนดเกณฑ์ในการตัดสินคะแนนเฉลี่ย (บุญชม ศรีสะอาด, 2560) 

  4.51 – 5.00 คะแนน หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด 
  3.51 – 4.50 คะแนน หมายถึง พึงพอใจมาก 
  2.51 – 3.50 คะแนน หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 
  1.51 – 2.50 คะแนน หมายถึง พึงพอใจน้อย 
  1.00 – 1.50 คะแนน หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด 

เกณฑ์การยอมรับคุณภาพอยู่ในระดับดีขึ้นไป ซึ่งก็คือ ได้คะแนน 3.51 ขึ้น 
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2.4 น าแบบประเมินคุณภาพเกมบิงโกค าศัพท์รายวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เสนอ
คณะกรรมการที่ปรึกษาพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมแล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

2.5 น าแบบเสนอประเมินคุณภาพเกมบิงโกค าศัพท์ รายวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
เสนอผู้เชี่ยวชาญเพื่อประเมินคุณภาพ โดยผู้วิจัยก าหนดค่าเฉลี่ยของผลการประเมินตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป 
 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ค าศัพท์ของเกมบิงโกค าศัพท์ รายวิชาภาษาอังกฤษ ด้วยเทคโนโลยี
ความเป็นจริงเสริม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 การสร้างและหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ของของเกมบิงโกค าศัพท์ รายวิชาภาษาอังกฤษ  
ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้วิจัยด าเนินการสร้างและหาคุณภาพของ
แบบทดสอบตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
 3.1 ศึกษาวิธีการวัดประเมินผลการเรียนรู้ค าศัพท์ รายวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 3.2 วิเคราะห์เนื้อหาและจุดประสงค์ เพื่อน าข้อมูลมาสร้างแบบทดสอบ 
 3.3 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเป็นข้อสอบปรนัย จ านวน 4 ตัวเลือก โดยจะมีค าตอบ  
ที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว จากหนังสือและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบการออกข้อสอบให้ครอบคลุม
เนื้อหาจุดประสงค์ โดยสร้างแบบทดสอบจ านวน 2 ชุด ชุดละ 30 ข้อ 
 3.4 น าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน  ตรวจสอบความ 
ถูกต้อง ความเหมาะสมของตัวเลือก โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาท าการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับจุดประสงค์ IOC (Index of item objective congruence) โดยเกณฑ์ในการพิจารณา 
ข้อค าถาม มีดังนี้  
  +1 หมายถึง เป็นข้อสอบที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียน 
   0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อสอบสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียน 
    -1 หมายถึง เป็นข้อสอบที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียน 
  แล้วน าผลคะแนนที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่า (IOC) ตามสูตร 
   3.4.1) ข้อค าถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 – 1.00 หมายถึง มีความสอดคล้อง ใช้ได้ 
   3.4.2) ข้อค าถามที่มีค่า IOC ต่ ากว่า 0.50 หมายถึง ไม่สอดคล้อง ต้องปรับปรุง ยังใช้ไม่ได้ 
 3.5 น าแบบทดสอบที่ผ่านการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) น าไปทดสอบกับนักเรียน แล้วบันทึกผล
คะแนนของนักเรียน 
 3.6 น าคะแนนที่ได้มาหาคุณภาพของแบบทดสอบด้วยการหาดัชนีความยากง่าย (Difficulty : P) และค่าดัชนี
อ านาจจ าแนก (Discrimination : r) เป็นรายข้อของแบบทดสอบ 
 3.7 น าผลการทดสอบมาวิเคราะห์รายข้อ เพื่อหาดัชนีความยากง่าย (Difficulty : P) และค่าดัชนีอ านาจจ าแนก 
(Discrimination : r) แล้วจึงท าการเลือกข้อสอบ จ านวน 20 ข้อ และน าแบบทดสอบ ที่ผ่านการตรวจสอบแล้วไปวิเคราะห์
แบบทดสอบทั้งฉบับ เพื่อหาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ 
 3.8 น าแบบทดสอบที่ผ่านการวิเคราะห์ความยากง่าย อ านาจจ าแนกและความเชื่อมั่น ไปเป็นแบบทดสอบ  
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนจะเป็นชุดเดียวกัน แต่สลับข้อ 
 4. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนโดยใช้เกมบิงโกค าศัพท์รายวิชาภาษาอังกฤษ  
ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก 
 4.1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจจากหนังสือและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 4.2 ก าหนดขอบเขตของเนื้อหาที่จะใช้สร้างค าถามและก าหนดรูปแบบของแบบสอบถาม 
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 4.3 ด าเนินการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจ 
  ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 
 4.4 ก าหนดระดับคะแนนความพึงพอใจ เกมบิงโกค าศัพท์รายวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ส าหรับผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้แบบประเมินค่า (Rating scale) 5 ระดับ ของ Liker ดังนี้ 
  5 คะแนน หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด 
  4 คะแนน หมายถึง พึงพอใจมาก 
  3 คะแนน หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 
  2 คะแนน หมายถึง พึงพอใจน้อย 
  1 คะแนน หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด 
 การก าหนดเกณฑ์ในการตัดสินคะแนนเฉลี่ย (บุญชม ศรีสะอาด, 2560) 
  4.51 – 5.00 คะแนน หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด 
  3.51 – 4.50 คะแนน หมายถึง พึงพอใจมาก 
  2.51 – 3.50 คะแนน หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 
  1.51 – 2.50 คะแนน หมายถึง พึงพอใจน้อย 
  1.00 – 1.50 คะแนน หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด 
 เกณฑ์คะแนนที่ยอมรับได้ คือ 3.50 ขั้นไป 
 4.5 น าแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนโดยใช้เกมบิงโกค าศัพท์รายวิชาภาษาอังกฤษ ที่สร้างขึ้น
ไปให้คณะกรรมการที่ปรึกษา พิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมของข้อค าถาม เพื่อดูความถูกต้องและชัดเจน แล้วน ามา
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะต่อไป 

วิธีการด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ผู้วิจัยจัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ จากภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อขอใช้ประชากรเป้าหมาย ข้อมูล รวมถึงทรัพยากรอื่น ๆ ในการทดลอง ต่อโรงเรียน 
พรหมบุรีรัชดาภิเษก 

2. ผู้วิจัยแนะน าเกมบิงโกค าศัพท์รายวิชาภาษาอังกฤษ ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการทดลองกับนักเรียน 
3. ผู้วิจัยด าเนินการให้นักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) ทดสอบความสามารถ

เป็นรายบุคคล ซึ่งท าการทดสอบล่วงหน้าก่อนการทดลอง 1 สัปดาห์ โดยให้นักเรียนท าแบบทดสอบ 30 ข้อ และบันทึกผล
การทดสอบ ถ้าตอบถูกได้ข้อละ 1 คะแนน ถ้าตอบไม่ถูกได้ 0 คะแนน แปลผลคะแนนการทดสอบ แบ่งเกณฑ์ เป็น 5 ระดับ 
ดังนี้ 

  0 – 10 คะแนน หมายถึง ต่ ากว่าเกณฑ์ขั้นต่ า 
 11 - 15 คะแนน หมายถึง ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า 
 16 - 20 คะแนน หมายถึง ปานกลาง 
 21 - 25 คะแนน หมายถึง ดี 
 26 - 30 คะแนน หมายถึง ดีมาก 
4. ผู้วิจัยเตรียมความพร้อมด้าน Application ที่ใช้ในการตรวจค าตอบของเกมบิงโกค าศัพท์ ด าเนินการติดตั้ง 

Zappar Application และแนะน าวิธีการใช้ให้กับนักเรียน เพื่อให้ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง 
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5. ผู้วิจัยด าเนินการทดลอง โดยการสอนตามแผน และน าเกมบิงโกค าศัพท์รายวิชาภาษาอังกฤษมาฝึกทักษะ
ให้กับนักเรียน ในช่วงคาบเรียนวิชาเลือกเสรีภาษาอังกฤษ จ านวน 2 ครั้ง  ใช้เวลาสัปดาห์ละ 1 วัน วันละ 120 นาที  
โดยหลังจากการเรียนแล้ว จะใช้เวลา 30 นาที ในการเล่นเกมบิงโกค าศัพท์หมวดอาชีพ เพื่อฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้และ
ทบทวนค าศัพท์ผ่านเกมบิงโก  

6. เมื่อนักเรียนศึกษาเนื้อหาจนครบในครั้งที่ 2 ตามก าหนด ผู้วิจัยด าเนินการให้นักเรียน  ท าแบบทดสอบ 
หลังเรียน (Post-test) ทดสอบความสามารถเป็นรายบุคคล โดยใช้แบบทดสอบ ชุดเดียวกันกับแบบทดสอบก่อนเรียน  
แต่เปลี่ยนต าแหน่งข้อ และบันทึกผลการทดสอบหลังเรียน จากนั้นน าข้อมูลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
มาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ 

7. ผู้วิจัยน าแบบสอบถามความพึงพอใจให้นักเรียนที่ท า แล้ว เก็บรวบรวมข้อมูล น าข้อมูลมาวิเคราะห์ 
ด้วยวิธีการทางสถิติและสรุปผล 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้รับจากการเก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. การหาคุณภาพของเกมบิงโกค าศัพท์รายวิชาภาษาอังกฤษ ประเมินคุณภาพแบบหาค่าเฉลี่ย เพื่อสรุปเป็นระดับ
คุณภาพ 
 2. การหาประสิทธิภาพของเกมบิงโกค าศัพท์รายวิชาภาษาอังกฤษ ประเมินประสิทธิภาพ จากคะแนนร้อยละ
ของการท ากิจกรรมระหว่างเรียนรู้และค่าคะแนนร้อยละของแบบทดสอบหลังการเรียนรู้ 
 3. การวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้สถิติสถิตินอนพาราเมตริก 
(Nonparametric statistics) แบบทดสอบ The Wilcoxon Matched Pairs Signed – Ranks Test ด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูป 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูลระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนรู้ผ่านเกมบิงโกค าศพัท์รายวิชาภาษาอังกฤษ 
 โดยใช้ค่าสถิติ คือ ค่าเฉลี่ย (µ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ơ) 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยในการพัฒนาเกมบิงโกค าศัพท์ รายวิชาภาษาอังกฤษ ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก ผู้วิจัยขอน าเสนอ ดังนี้ 
 
ตอนที่ 1 การพัฒนาเกมบิงโกค าศัพท์ รายวิชาภาษาอังกฤษ ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก 

ผู้วิจัยได้น าเกมบิงโกค าศัพท์ รายวิชาภาษาอังกฤษ ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้ออกแบบและพัฒนาขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินทั้ง 2 ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหา และด้านสื่อ โดยมี 
ผลการประเมินดังนี้ ด้านเนื้อหา ประกอบด้วยหัวข้อการประเมินส่วนที่ 1 ด้านเนื้อหา ส่วนที่ 2 ด้านการด าเนินเรื่อง ส่วนที่ 3 
การใช้ภาษา และส่วนที่ 4 แบบทดสอบ ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน พบว่าค่าเฉลี่ยรวม 4.43 มีคุณภาพอยู่ใน
ระดับดี ด้านสื่อประกอบด้วยหัวข้อการประเมินส่วนที่ 1 ด้านตัวอักษร ส่วนที่ 2 ด้านภาพนิ่ง ส่วนที่ 3 ด้านภาพเคลื่อนไหว 
ส่วนที่ 4 ด้านเสียง และส่วนที่ 5 ด้านเทคนิค ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน พบว่าค่าเฉลี่ยรวม 4.81 มีคุณภาพ 
อยู่ในระดับดีมาก โดยมีผลการหาประสิทธิภาพของเกมบิงโกค าศัพท์ รายวิชาภาษาอังกฤษ ด้วยเทคโนโลยีความเป็น  
จริงเสริม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ดังตาราง 
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ตารางที่ 1 ตารางสรุปผลการหาประสิทธิภาพของเกมบิงโกค าศัพท์ รายวิชาภาษาอังกฤษ ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 โดยผู้วิจัย ได้ด าเนินการทดลองแบบภาคสนามกับ
ผู้เรียน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง (n=24) 

การทดสอบ คะแนนเต็ม µ  ơ ร้อยละ 
คะแนนแบบฝึกหัดระหว่างเรียน 40 22.92 1.56 82.25 

คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 20 18.08 1.57 85.00 
 
จากตารางที่ 1 แสดงการหาประสิทธิภาพจากคะแนนร้อยละของการท ากิจกรรมระหว่างการเรียนรู้และ  

ค่าคะแนนร้อยละของแบบทดสอบหลังเรียนโดยใช้เกมบิงโกค าศัพท์ รายวิชาภาษาอังกฤษของกลุ่มทดลองขนาดภาคสนาม 

จ านวน 24 คน โดยพบว่า E1 /E2  เท่ากับ 82.25/85.00 ซึ่งถือว่าสูงกว่ามาตรฐานที่ตั้งไว้คือ 80/80 ยอมรับว่าสื่อมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 
 
ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการใช้เกมบิงโกค าศัพท์ รายวิชาภาษาอังกฤษ ด้วยเทคโนโลยี
ความเป็นจริงเสริม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
 
ตารางท่ี 2 ตารางสรุปผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการเรียนจากการใช้เกมบิงโกค าศัพท์ รายวิชา
ภาษาอังกฤษ ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (n=24) 

การทดลอง คะแนนเต็ม µ ơ 
ก่อนใช้เกมบิงโกค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 30 19.96 2.93 

หลังใช้เกมบิงโกค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 30 27.00 2.32 
 
จากตารางที่ 2 สรุปได้ว่า ผลการวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติ Wilcoxon Matched Pairs Signed – Ranks Test พบว่า 

ผลการทดสอบคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มประชากรก่อนเรียน เท่ากับ 19.96 คะแนน หลังเรียนเท่ากับ 27.00 คะแนน  
แสดงว่าเกมบิงโกค าศัพท์ รายวิชาภาษาอังกฤษ ท าให้กลุ่มประชากรมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

 
ตอนที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียน ที่มีต่อการการใช้เกมบิงโกค าศัพท์ รายวิชาภาษาอังกฤษ  
ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  

สรุปผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อเกมบิงโกค าศัพท์ รายวิชาภาษาอังกฤษ 
ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม จ านวน 24 คน พบว่า ผู้ เรียนมีความพึงพอใจในเกมบิงโกค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ท าให้
เกิดความสนุกในการเรียนรู้ มีเนื้อหาที่เข้าใจง่าย ภาพประกอบมีความเหมาะสม สีสันสวยงาม และสื่อความหมายได้ตรง
ตามเนื้อหา โดยมีรายการค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.61 ซึ่งแปลผลออกมาได้ว่าความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  

 

อภิปรายผล 
 1. ผลการวิจัยพัฒนาเกมบิงโกค าศัพท์ รายวิชาภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก สามารถอภิปรายได้ดังนี้ ผลการหาคุณภาพเกมบิงโกค าศัพท์ ที่ผู้วิจัยพัฒนา
ขึ้นมา จากผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ อยู่ในระดับดีมาก เนื่องมาจากทุกขั้นตอนได้รับการตรวจสอบและแก้ไข
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จากอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหลักและร่วม และผู้เชี่ยวชาญในการตรวจหาคุณภาพ จึงได้รูปแบบของเกมบิงโก
ค าศัพท์ที่มีความเหมาะสมและถูกต้อง มีเนื้อหาประกอบด้วย ภาพกราฟิก เสียง ภาพเคลื่อนไหวที่สวยงาม และสัมพันธ์กับ
เนื้อหาและสามารถน าไปส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับ เพียงใจ ภู่โทสนธิ์ และคณะ (2561) 
ที่ได้ศึกษาผลการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาที่มีต่อทักษะคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโดยพบว่า เกมการศึกษาสามารถ
พัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยได้ โดยเกมสามารถน าไปใชในการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้ได้เนื่องจาก เกมเป็น
กิจกรรมการเล่นที่ช่วยส่งเสริมและเตรียมความพร้อมให้เกิดการเรียนรู้ในการใช้เกมการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน 
ส่งผลให้ผู้เรียนเข้าใจและจดจ าเนื้อหาได้มากยิ่งขึ้น ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสติปัญญาและตอบสนองความต้องการตามวัย 
ของผู้เรียนและเป็นกิจกรรมที่สร้างแรงจูงใจและความสนุกสนานให้กับผู้เรียน โดยมีกฎ กติกา ส่งเสริมให้ผู้เรียน เกิดทักษะ
การเรียนรู้ จดจ า เข้าใจ และน าไปใช้ รวมถึงส่งเสริมพัฒนาการทางด้านทักษะต่าง ๆ ได้  
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก ที่รับการสอนโดยใช้
เกมบิงค าศัพท์ รายวิชาภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญ  
ทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ สามารถอภิปรายผลได้ว่า เกมบิงโกค าศัพท์รายวิชาภาษาอังกฤษ  
เป็นเกมการศึกษาที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถเรียนรู้ได้อย่างอิสระ สามารถทบทวนบทเรียนได้ตามจ านวน
ครั้งที่ต้องการ และท าให้เกิดการเรียนรู้ที่ผ่อนคลาย ด้วยรูปแบบการสอนโดยใช้เกมที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยเป็นเกม 
ที่เล่นเพื่อการเรียนรู้ “Play to learning” เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในขณะเล่นเกม หรือหลังจากการเล่นเกม ท าให้
เกิดการเรียนรู้และความสนุกไปพร้อม ๆ กัน ซึ่งสอดคล้องกับ Yasmin and Mohammed (2019) ที่ได้ศึกษาผลของเกม
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ กลายเป็นสิ่งจ าเป็นในช่วงศตวรรษนี้ ดังนั้น จึงมีการน าใช้ในสถาบันต่าง ๆ เช่น โรงเรียน 
มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล เป็นต้น ดังนั้น จึงมีการสอนในโรงเรียนโดยใช้วิธีการที่แตกต่างกัน ดังนั้นเพื่อให้เข้าใจภาษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพจึงต้องมีการสอนด้วยวิธีการที่สร้างสรรค์และน่าสนใจและใช้เกมในห้องเรียนด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง 
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพของการใช้เกมในห้องเรียนและเพื่อตอบค าถามการวิจัย นักวิจัยรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้ แบบทดสอบก่อนเรี ยน หลั งการทดสอบและการสั ง เกตในชั้ นเรี ยน  การศึกษาด า เนินต่ อไป 
เป็นเวลาสองเดือน นักเรียนได้รับการแนะน าให้รู้จักกับค าศัพท์ที่ไม่คุ้นเคยผ่านเกมการศึกษา ผลการวิจัยพบว่าประสิทธิภาพ
ของการใช้เกมการศึกษาในกระบวนการศึกษา เกมการศึกษาช่วยให้นักเรียนจดจ าค าศัพท์ที่ไม่คุ้นเคย และเชื่อมโยงข้อมูลใหม่
เข้ากับสิ่งรอบตัวและนอกจากนี้ เกมการศึกษายังช่วยพัฒนาภาษา ทักษะการสื่อสาร ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา
ภาษาอังกฤษดีข้ึน 
 3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้เกมบิงโกค าศัพท์ รายวิชาภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยี
ความเป็นจริง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก นักเรียนมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด และ
ได้ผลความคิดเห็นว่า เกมบิงโกค าศัพท์ รายวิชาภาษาอังกฤษมีความน่าสนใจ สีสันของสื่อสวยงาม รูปภาพสามารถสื่อ
ความหมายได้ชัดเจน ตัวอักษรชัดเจน อ่านง่าย เสียงบรรยายมีความชัดเจน ผู้เรียนได้รับประโยชน์จากบทเรียน จะเห็นว่า
ความคิดเห็นโดยรวมของนักเรียน ที่มีต่อเกมบิงโกค าศัพท์ รายวิชาภาษาอังกฤษอยู่ในระดับมากที่สุด และผลจากการ
สังเกตพฤติกรรมผู้เรียนพบว่า ผู้เรียนมีความตั้งใจในการเรียนมากขึ้น สนใจในเกมบิงโกค าศัพท์ เรียนรู้ด้วยความ
กระตือรือร้น มีสีหน้าที่ยิ้มแย้ม แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด กล่าวโดยสรุป การพัฒนาเกม 
บิงโกค าศัพท์ รายวิชาภาษาอังกฤษ ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพรหมบุรี
รัชดาภิเษก ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น สามารถน าไปใช้เสริมทักษะด้านค าศัพท์ได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งค าศัพท์ถือเป็นกุญแจส าคัญ
ในการพัฒนาทักษะต่าง ๆ ถ้าผู้เรียนสามารถเรียนรู้ค าศัพท์ หน้าที่ และการใช้ค าศัพท์ได้มากเพียงใดย่อมน ามาใช้ในการฟัง 
การพูด การอ่าน หรือการเขียน จนเกิดทักษะในการใช้ภาษาได้ดี นอกจากนี้เกมบิงโกยังช่วยให้ผู้เรียนสนใจ กระตุ้นให้เกิดการ
เรียนรู้ ท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น จึงเหมาะสมที่จะน าไปใช้ในการเรียนการสอนเพื่อเสริมทักษะด้าน
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ค าศัพท์ได้เป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของสอดคล้องกับ ณัฐฐินี ฉิมฉาย (2563) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการ
เรียนรู้ความหมายของค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยการใช้เกมบิงโก พบว่า ผลสัมฤทธิ์การเรียนในเรื่องค าศัพท์ภาษาอังกฤษ
ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 หลังการเรียนด้วยเกมบิงโกค าศัพท์สูงกว่าผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เกมบิงโกค าศัพท์ท าใหนักเรียนจดจ าค าศัพท์ได้อย่างแม่นย า ท าให้ผู้เรียน
เกิดความสนใจในเรียนรู้ ส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี จนกระทั่งเกิดเป็นความพึงพอใจในการเรียนรู้ 

 
ข้อเสนอแนะ 
 1. เสียงบรรยายที่ใช้ในการน าเสนอค าศัพท์ในเกมบิงโกค าศัพท์ รายวิชาภาษาอังกฤษ ด้วยเทคโนโลยีความเป็น
จริงเสริม ควรจัดท าให้เสียงแสดงผลพร้อมกับข้อความค าศัพท์ที่ปรากฎบนหน้าจอ เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนใจและ
สามารถเรียนรู้ได้ดี และฝึกทักษะการฟัง 
 2. เกมบิงโกค าศัพท์ รายวิชาภาษาอังกฤษ ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ควรน าไปประยุกต์ใช้ เพื่อเสริมทักษะภาษาอังกฤษด้านอื่น ๆ ให้กับนักเรียน เช่น ด้านการฟัง การพูด เป็นต้น 
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การพัฒนาบทเรียนออนไลนร์่วมกับการเรยีนรู้แบบโครงงานเปน็ฐานเรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดวเิคราะห์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
The development of online learning with project-based learning on sufficiency 
economy philosophy enhance the ability to think critically of prathomsuksa 5 
students.  
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนออนไลน์ร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) ศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์จากการใช้บทเรียนออนไลน์ร่วมกับการเรียนรู้
แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์  
3) เปรียบเทียบคะแนนจากแบบทดสอบก่อนเรียนกับคะแนนแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์
ร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการ  
คิดวิเคราะห์ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงาน
เป็นฐาน เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลชุมชน บางบ่อ(ศุภพิพัฒน์รังสรรค์) ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2563 จ านวน 30 คน โดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่มด้วยวิธีการจับสลาก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
ประกอบด้วย 1) บทเรียนออนไลน์ร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 2) แบบประเมินคุณภาพบทเรียนออนไลน์ร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงาน
เป็นฐาน เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4) แบบสอบถามความพึงพอใจ
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ที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5) แบบประเมิน
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ T-Test 
ผลการวิจัยที่ส าคัญพบว่า 1) บทเรียนออนไลน์ร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์มีคุณภาพด้านเนื้อหาอยู่ในคุณภาพระดับดีมาก  มีค่าเฉลี่ยรวม
เท่ากับ 4.63 คุณภาพด้านสื่อเทคโนโลยีมีคุณภาพระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.69 และมีประสิทธิภาพเท่ากับ 
82.44/89.50 2) คะแนนทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ร่วมกับการเรียนรู้แบบ
โครงงานเป็นฐาน เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
ที่ระดับ .05 3) ผลการประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์ในกระบวนการท าโครงงานของนักเรียนค่าเฉลี่ยเท่า กับ 
4.62 เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้พบว่าอยู่ในระดับดีมาก 4) ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียน
ออนไลน์ร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์อยู่ในระดับมากที่สุด โดยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 
 
ค าส าคัญ : บทเรียนออนไลน์, การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน , ความสามารถในการคิดวิเคราะห์, ผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียน, ความพึงพอใจ 
 

Abstract 
This research study aims to : 1) develop the online leaning with project-based learning on 

sufficiency economy philosophy enhance the ability to think critically to the quality accepted by 
experts according to E1/E2 efficiency, 2) study the analytical thinking ability by used online leaning with 
project-based learning on sufficiency economy philosophy enhance the ability to think critically,  
3) compare the pre-test and achievement test scores on online leaning with project-based learning on 
sufficiency economy philosophy enhance the ability to think critically, and 4) study the students' 
satisfaction to ward the online leaning with project-based learning on sufficiency economy philosophy 
enhance the ability to think critically. 

The samples of this research were 30 students of Anubanchumchonbangbo (Supphapipatrungsan) 
who were studying Prathomsuksa 5 in the first semester of the academic year 2020 that collected by 
cluster random sampling techniques. The research instruments used were 1) the online leaning with 
project- based  learning on Sufficiency Economy Philosophy enhance the ability to think critically,  
2) evaluation form in online leaning with project-based learning on Sufficiency Economy Philosophy 
enhance the ability to think critically, 3) The achievement paper test, 4) A questionnaire on students 
satisfaction toward the online leaning on sufficiency economy philosophy with project-based learning 
to strengther analytical thinking ability, and 5) students' analytical thinking evaluation in project process. 

The data were analyzed by mean (X̅), standard deviation (S.D.), and t-test dependent 
 The research result found that: 1) The online leaning on sufficiency economy 

philosophy with project-based learning to strengther analytical thinking ability was at very good level 

(X̅=4.6) and the quality in technology metiral was at very good level (X̅=4.69) and the efficiency was 
82.44/89.50, 2) The achievement scores of the students after being use the online leaning on sufficiency 
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economy philosophy with project-based learning to strengther analytical thinking ability was higher 
than pre-test scores at the significant level of .05, 3) The analytical thinking ability evaluation in project 

process was at very good level (X̅=4.62), and 4) The students satisfaction toward online leaning on 
sufficiency economy philosophy with project-based learning to strengther analytical thinking ability was 

at very good level (X̅=4.52) 
 
Keywords : online leaning, Project-Based Learning, ability to think critically,  
Learning achievement, Satisfaction 

 
บทน า 

การศึกษาเป็นกระบวนการการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้  
อันเกิดจากสภาพแวดล้อมและปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยมีปรัชญาการศึกษา ให้ผู้เรียน 
ได้เรียนรู้อย่างมีความสุข เรียนรู้ได้มาก สร้างโอกาสการศึกษาให้ทั่วถึงและหลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้
เพิ่มขึ้นหลายประการ อาทิ ทักษะทางภาษา ทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองผ่านเทคโนโลยีและการสื่อสารสนเทศ
ต่าง ๆ เพื่อสอนให้ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ อย่างมีสติ เหตุผลใช้วิจารณญาณในการแยกแยะข้อมูลข่าวสาร  
ครองตนอยู่ในความดีความถูกต้อง ดังนั้น เพื่อให้ผู้เรียนสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนไปปรับใช้เพื่อประโยชน์
ต่อตนเองและเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพและคุณธรรมของประเทศชาติต่อไป  

การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ ถือเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาบุคคลให้มี
พร้อมทั้งความรู้ ความสามารถ ตลอดจนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เพื่อน าไปสู่ความเจริญก้าวหน้าของประเทศ และ  
ก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมที่ก าลังก้าวเข้าสู่ยุคศตวรรษที่ 21 ท าให้การจัดการเรียนการสอน  
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความคิด เนื่องจากความสามารถในการคิดและทักษะการคิดมีความจ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ 
ตลอดชีวิต การด ารงชีวิต และการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายและประสบผลส าเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมและ
พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินผล ความคิดสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิ จารณญาณ และ
การแก้ปัญหา ด้วยการเติบโตอย่างรวดเร็วของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีดิจิตอลส่งผลให้เว็บไซต์ถือเป็น 
เครื่องมือที่มีพลังและมีประสิทธิภาพด้วยเป็นเครื่องมือที่มีความยืดหยุ่น (Taylor, 2014) แพร่หลายไปทั่วโลกสอดคล้อง
กับเครือข่ายองค์กรความร่วมมือเพื่อทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Partnership for 21st Century Skills) ซึ่งกล่าวว่า 
ผู้เรียนที่เหมาะสมในศตวรรษที่ 21 จะต้องมีทั้งความรู้ในสาระวิชาหลัก และทักษะแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการด ารงชีวิตและการท างานที่ซับซ้อนมาก การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
(Project-Based Leaning) เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งที่ตอบสนองการเรียนรู้ของนักเรียน เป็นรูปแบบ 
การเรียนการสอนที่ไม่เน้นการสอนในห้องเรียนแต่เพียงอย่างเดียว แต่จะเน้นให้ผู้เรียนสามารถคิดและลงมือปฏิบัติ  
ด้วยตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมต่อการด ารงชีวิตในอนาคต ซึ่งการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานนั้นมี
กระบวนการหรือขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้ที่ไม่ตายตัวแต่จะเน้นที่การน ากระบวนการในการท าโครงงานมาใช้เป็น
แนวทางหรือข้ันตอนของกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน (ณัฐริกา สิทธิชัย และคณะ, 2562) และยังช่วยในการเรียนรู้ท าให้
ผู้เรียนมีความสะดวกและเรียนรู้ได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ (นพรัตน์ ธิสานนท์ และคณะ, 2560) 

บทเรียนออนไลน์เป็นเนื้อหาสาระที่จะเสนอในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสื่อประสม  
โดยเน้นการออกแบบที่จะใช้วิธีการ กลยุทธ์และในการให้ข้อมูลป้อนกลับแก่นักเรียนทันทีในการน าเสนอนี้เพื่อเป็นการ
กระตุ้นให้นักเรียนที่เรียนได้เกิดทักษะกระบวนการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้แล้ว ซ่ึงนักเรียนเองก็สามารถ
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เข้าถึงเนื้อหานั้นได้ตามความต้องการ และตลอดจนอาจจะมีแบบฝึกหัดและหรือแบบทดสอบเพื่อที่จะให้นักเรียนนั้น
สามารถใช้ในการตรวจสอบในความเข้าใจ ซึ่งทั้งนี้อาจจะเป็นในรูปแบบของ Learning Object ซึ่งจะเป็นบทเรียนที่มี
ขนาดเล็กประกอบซึ่งไปด้วยวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ และหรือแบบทดสอบ โดยจะมีลักษณะเด่นคือ 
เนื้อหาที่เป็นอิสระ ภายในตัวเองและ สะดวกต่อการที่จะน าไปใช้และปรับแก้ สามารถใช้ซ้ าและแบ่งปันแลกเปลี่ยนเนื้อหา
ระหว่างกัน (จินตวีร์ คล้ายสังข์, 2554) 

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับชั้นตั้งแต่ระดับ
ครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะ 
การพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล 
รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าวิชาการต่าง ๆ 
มาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ
โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับให้มีส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความ
รอบรู้ที่เหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อ
การรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอก
ได้เป็นอย่างดี (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550) 

การคิดวิเคราะห์มีความส าคัญเพราะการคิดวิเคราะห์เป็นทักษะพื้นฐานในการพัฒนาทักษะการคิดของมนุษย์
ไปสู่ทักษะการคิดขั้นต่อ ๆ ไปจนถึงทักษะการคิดขั้นสูงที่สุด บุคคลที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์จะมีความสามารถ
ในด้านอื่น ๆ เหนือกว่าบุคคลอื่น ๆ ทั้งในด้านสติปัญญาและการใช้ชีวิตและความสามารถในการคิดวิเคราะห์นั้นทุกคน
สามารถฝึกหัดและพัฒนาได้โดยลักษณะของการคิดวิเคราะห์สามารถแบ่งออกเป็นหลายด้านตามทฤษฎีของแต่ละบุคคล
แต่ก็มีส่วนคล้ายคลึงกันสอดคล้องกับทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ (ประณต เค้าฉิม , 2549) ซึ่งได้อธิบาย 
ไว้ว่าล าดับขั้นของการพัฒนาทางสติปัญญาของเด็กอายุประมาณ 11 หรือ 12 ปีนั้น เด็กอยู่ในขั้นการคิดด้วยรูปธรรม  
เด็กสามารถแสดงการใช้กฎเกณฑ์ทางตรรกศาสตร์กับสถานการณ์ที่ปรากฏจริงเท่านั้นสามารถสร้างปฏิบัติการทางการคิดได้
ส่วนหนึ่งมีความสามารถด้านการคิดย้อนกลับ ความสามารถในการจัดประเภทความสามารถในการเรียงล าดับสิ่งของ  
แต่ยังไม่สามารถใช้ตรรกศาสตร์กับปัญหาที่เป็นนามธรรมได้ แต่เป็นช่วงที่เริ่มต้นในการพัฒนาความสามารถในการคิดเชิง
นามธรรมและจะพัฒนารูปแบบการคิดเชิงนามธรรมได้หลากหลายมากขึ้นในล าดับอายุต่อไปหากได้รับการพัฒนาอย่าง  
ถูกวิธี และจากทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ได้กล่าวถึงความสามารถในการคิดเชิงนามธรรมว่าในส่วนของ
การคิดเชิงนามธรรมนั้นในคนบางคนก็ไม่สามารถพัฒนาถึงรูปแบบการคิดในขั้นนี้ เนื่องจากมีข้อจ ากัดด้านสติปัญญาและ
สภาพแวดล้อมหากเด็กในช่วงอายุนี้ได้รับการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดในครั้งเริ่มแรกก็จะส่งผลให้เด็กสามารถพัฒนา
ปฏิบัติการคิดด้วยรูปธรรมได้เหมาะสมและเต็มตามศักยภาพของวุฒิภาวะทางสมองในแต่ละช่วงวัย หากเมื่อน า
ความหมายของค าจ ากัดความการคิดวิเคราะห์ของแต่ละทฤษฎีมาสรุปตามการรับรู้ของผู้วิจัยจึงสรุปออกมาได้ว่า บุคคล  
ที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ต้องมีลักษณะเป็นบุคคลที่มีทักษะการสังเกตซึ่งน าไปสู่การจ าแนกอย่างมีหลักเกณฑ์
และสามารถประมวลความรู้นั้นเพื่อการเรียงล าดับและจัดกลุ่มของลักษณะที่เข้ากลุ่มกันตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ได้ 
โดยการใช้หลักเหตุและผลโดยอาศัยการคิดเชิงตรรกะเพื่อเป็นแนวทางการน าไปใช้อย่างมีหลักการคิดที่ถูกต้อง  (พันทิพา 
เย็นญา และอัจศรา ประเสริฐสิน, 2562) ครูเห็นว่า เป็นเครื่องมืออ านวยความสะดวกที่สามารถใช้ส าหรับการจัดการ
เอกสารและการจัดการห้องเรียนขั้นพื้นฐาน โดยไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อวิธีการสอน (Kaukab A, & Nayab I, 
2018)  
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ในการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงความส าคัญของการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานและความสามารถ  
ในการคิดวิเคราะห์ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพซึ่งจะท าให้ผู้เรียนเกิดความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์และเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
 
วัตถุประสงค์ 
 1.เพื่อพัฒนาบทเรียนออนไลน์ร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีคุณภาพเหมาะสมและ 
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 
 2. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนจากแบบทดสอบก่อนเรียนกับคะแนนแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
ด้วยบทเรียนออนไลน์ร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้ าง
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
 3. เพื่อศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์จากการใช้บทเรียนออนไลน์ร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงาน  
เป็นฐาน เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 
 4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงาน
เป็นฐาน เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 

 
สมมุติฐานการวิจัย 
 1. บทเรียนออนไลน์ร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีคุณภาพอยู่ระดับดีมากและ  
มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ ์80/80 
 2. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ(ศุภพิพัฒน์รังสรรค์) ที่เรียนด้วยบทเรียน
ออนไลน์ร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 3. นักเรียนที่เรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์ร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์อยู่ในระดับดีมาก 
 4. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ(ศุภพิพัฒน์รังสรรค์) ที่เรียนด้วยบทเรียน
ออนไลน์ร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากขึ้นไป 
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กรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ  (ศุภพิพัฒน์
รังสรรค์) สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 จ านวน 7 ห้อง มีนักเรียนท้ังสิ้น 289 คน 
 2. กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ (ศุภพิพัฒน์รังสรรค์) สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งได้มาโดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
แบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ด้วยวิธีการจับสลาก ใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยของการสุ่ม โดยเขียนเลขห้อง แล้ว
จับสลากเลขห้อง จ านวน 1 ห้องเรียน ได้แก่ ห้องชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 ซึ่งมีจ านวนนักเรียนทั้งสิ้น 30 คน 

สิ่งที่ศึกษา 
 1. ตัวจัดกระท า บทเรียนออนไลน์ร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
 2. ผลของตัวจัดกระท า 

 2.1 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยใช้บทเรียนออนไลน์ร่วมกับการเรียนรู้
แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

 2.2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ในการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงาน
เป็นฐาน เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 2.3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนออนไลน์ร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 
เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

 

ผลการจัดกระท า 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงาน  
เป็นฐานเรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
 - ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ในการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงาน
เป็นฐานเรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
- ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรยีนอนุบาลชุมชนบางบ่อ (ศุภพิพัฒน์รังสรรค์) 
ที่เรียนโดยการใชบ้ทเรียนออนไลน์เรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ตัวจัดกระท า  
บทเรียนออนไลน์ร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานเรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์นักเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 
ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
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วิธีการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. บทเรียนออนไลน์ร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ผู้วิจัยได้น ากรอบแนวคิด 
การออกแบบบทเรียนตามแนว ทางของ ADDIE Model (Seels and Glasgow, 1998) มาประยุกต์ใช้ในการสร้าง
บทเรียนออนไลน์ร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมี 5 ขั้นตอน คือ 

1.1 การวิเคราะห์ (Analysis) 
1.1.1 วิเคราะห์และศึกษาปัญหาจากการจัดการเรียนการสอน และวิเคราะห์ความต้องการของผู้เรียน 

ในการเรียนรู ้
1.1.2 ศึกษาและวิเคราะห์ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ศึกษาเนื้อหา เพื่อก าหนดวัตถุประสงค์ 
การเรียนรู้ ขอบเขตของเนื้อหา ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการจากเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการสร้างบอร์ดเกมการศึกษาความเป็นจริงเสริม 

1.2 การออกแบบ (Design) 
1.2.1 ก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร 
1.2.2 จัดเรียงล าดับและสรุปเนื้อหาบทเรียน ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ตรวจสอบความถูกต้องและ  

ให้ค าแนะน าในการปรับปรุงแก้ไข 
1.2.3 ออกแบบบทเรียนออนไลน์ร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
 1.2.4 ร่างและจัดท าสตอรี่บอร์ด (Storyboard) บทเรียนออนไลน์ร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงาน 
เป็นฐาน เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

1.2.5 ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

1.3 การพัฒนา (Development)  
1.3.1. ด าเนินการสร้างบทเรียนออนไลน์ร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานเรื่อง ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยโปรแกรม
ออนไลน์ Google Sites , Power Point และบันทึกเสียงโดยโปรแกรม Sony Vegas 

1.3.2 สร้างแบบประเมินคุณภาพบทเรียนออนไลน์ร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ส าหรับ
ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและด้านสื่อ 

1.3.3 น าบทเรียนออนไลน์ร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานเรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่สร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วให้ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านสื่อเทคโนโลยี จ านวน 3 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา จ านวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาความเหมาะสม ประเมิ นผล
และปรับปรุงบทเรียนออนไลน์ตามค าแนะน า โดยใช้แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนออนไลน์ร่วมกับการเรียนรู้แบบ
โครงงานเป็นฐานเรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น พบว่าด้านเนื้อหามีค่าเฉลี่ยรวม 4.63 คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก และด้านสื่อ
เทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ยรวม 4.69 คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก โดยผู้เชี่ยวชาญมีค าแนะน าดังนี้ การตรวจสอบค าและตัวสะกด 
การสลับข้อและตัวเลือกในแบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน  
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1.4 การน าไปใช้ (Implementation)  
1) การทดลองใช้กับนักเรียนแบบรายบุคคล ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างและยังไม่ได้เรียนเนื้อหานี้มาก่อน จ านวน 3 คน 

ซึ่งเป็นนักเรียนที่เก่ง ปานกลาง และอ่อน เพื่อสังเกตพฤติกรรมในขณะเรียนแล้วบันทึกพฤติกรรมของนักเรียนว่ามี  
ข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจในการใช้บทเรียนออนไลน์ร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อย่างไรและสอบถาม  
ความคิดเห็น หรือปัญหาที่พบในขณะท ากิจกรรมการเรียนรู้ ผู้วิจัยพบข้อบกพร่องและปรับปรุงแก้ไข คือแก้ไขขนาด
ตัวอักษรให้ใหญ่ขึ้น เป็นต้น 

2) การทดลองใช้กับนักเรียนรายกลุ่มเล็กและยังไม่ได้เรียนเนื้อหานี้มาก่อน จ านวน 6 คน ที่ใกล้เคียงกับกลุ่ม
ตัวอย่างจริง ซึ่งเป็นนักเรียนที่เก่ง ปานกลาง และอ่อน โดยน าบทเรียนออนไลน์ เรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ที่แก้ไขปรับปรุงจากข้อ 1 แล้ว มาทดลองใช้ เพื่อสังเกตพฤติกรรมและสอบถามความคิดเห็น หรือปัญหาที่พบในขณะท า
กิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งไม่พบปัญหาใด ๆ 

3) การทดลองใช้กับนักเรียนแบบภาคสนาม จ านวน 30 คน ที่ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริง มีการคละนักเรียน
ที่เก่ง ปานกลาง และอ่อน โดยน าบทเรียนออนไลน์ร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
ทั้งนี้ผู้วิจัยท าการเก็บคะแนนระหว่างเรียนและคะแนนหลังเรียน เพื่อน าคะแนนมาค านวณหาประสิทธิภาพของบทเรียน
ออนไลน์ร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามเกณฑ์ 80/80 ซึ่งมีคะแนนที่ได้คือ 82.44/89.50 ดังนั้น  จึงน าไปใช้
กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป  

4) การทดลองใช้จริงกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ (ศุภพิพัฒน์รังสรรค์) สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
จังหวัดสมุทรปราการ โดยเป็นการน าบทเรียนออนไลน์ร่วมกับการเรียนรู้ แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไปใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ในสถานการณ์จริง คือในห้องเรียนจริง 

1.5 การประเมินผล (Evaluation) 
 ประเมินผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนออนไลน์ร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยการท าแบบทดสอบและประเมินผลความพึงพอใจ
ในการใช้สื่อบทเรียนออนไลน์ร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานเรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เพื่อท าการหาผลสรุปประสิทธิภาพของสื่อที่สร้างขึ้น ผลการเรียนรู้ของนักเรียนที่เกิดขึ้น
ก่อนและหลังจากการเรียนผ่านบทเรียนออนไลน์และความพึงพอใจที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ร่วมกับการเรียนรู้แบบ
โครงงานเป็นฐานเรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับบทเรียนออนไลน์
ร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานเรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ส าหรับการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน แบบทดสอบเป็นแบบทดสอบ
แบบปรนัยแบบเลือกตอบ (Multiple Choice) จ านวน 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้าง โดยศึกษา
และวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และเนื้อหาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 
และศึกษาหลักการทฤษฎีในการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แล้วน าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์  
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ทางการเรียน ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล เพื่อท าการ
ตรวจสอบความถูกต้องและประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม โดยใช้แบบประเมิน
การหาค่าดัชนีความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ (IOC : index of item-objective Congruence) จากนั้นน าแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผ่านการหาค่า IOC จากผู้เชี่ยวชาญ ไปทดลองใช้ภาคสนามกับผู้เรียนจ านวน 30 คน ที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง เพื่อหาความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (R) ของแบบทดสอบเป็นรายข้อ โดยคัดเลือกข้อค าถามที่มี
ค่าความยากง่าย ตั้งแต่ 0.20 - 1.00 และมีค่าอ านาจจ าแนก ตั้งแต่ 0.20 - 1.00 ซึ่งแบบทดสอบดังกล่าวมีค่าความยาก
ง่ายรายข้อระหว่าง 0.80 - 0.97 และมีค่าอ านาจจ าแนกรายข้อระหว่าง 0.23 – 0.53 แล้วจึงน าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ส าหรับการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนไปใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน  
 3. แบบประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์ในกระบวนการท าโครงงาน 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้าง คือ ศึกษาหลักการและทฤษฎีในการสร้างแบบประเมินความสามารถในการ  
คิดวิเคราะห์ในกระบวนการท าโครงงานโดยผู้วิจัยได้ท าการเลือกใช้เป็นแบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ด้านการวางแผนการท างาน ด้านกระบวนการท างาน และด้านผลงานและ  
การน าเสนอ จ านวน 10 ข้อ โดยการแบ่งระดับความสามารถในการคิดวิเคราะห์นั้นเป็นไปตามมาตราฐานการวัดของ  
ลิเคิร์ท (Likert Scale) น าแบบประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์ในกระบวนการท าโครงงาน น าเสนออาจารย์ 
ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสม และน าไปปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า แล้วไปใช้กับ
นักเรียนกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน 
 4. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน
เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  

ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้าง คือ ศึกษาหลักการและทฤษฎีในการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน 
ก าหนดรูปแบบของแบบประเมินและประเด็นในการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ โดยผู้วิจัยได้เลือกใช้เป็นแบบ
ประเมินมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหา ด้านการจัดการเรียนการสอน 
ด้านสื่อการเรียนการสอน และด้านการวัดและประเมินผล จ านวน 18 ข้อ โดยมีการแบ่งระดับความพึงพอใจตาม
มาตราฐานการวัดของลิเคิร์ท (Likert Scale) น าแบบประเมินความพึงพอใจของที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ร่วมกับ 
การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานเรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสม และน าไป
ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า แล้วไปใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน  

5. แบบประเมินคุณภาพบทเรียนออนไลน์ร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานเรื่อง ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ส าหรับ
ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและด้านสื่อ  

ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้าง คือ ศึกษาและวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และเนื้อหา เรื่องปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับ
ปรับปรุงพุทธศักราช 2560) และศึกษาเอกสาร หลักการ วิธีการสร้างแบบประเมินคุณภาพของบทเรียนออนไลน์ และ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ส าหรับการประเมินคุณภาพของบทเรียนออนไลน์ร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 
ก าหนดประเด็นข้อค าถามในแบบประเมินคุณภาพบทเรียนออนไลน์ร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานออกเป็น 
แบบประเมินคุณภาพด้านเนื้อหา และแบบประเมินคุณภาพด้านสื่อเทคโนโลยีแล้วน าแบบประเมินคุณภาพบทเรียน
ออนไลน์ร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานเรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการ
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คิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสมของเครื่องมือ 
และน าไปปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาต่อไป  
 
วิธีการด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. ผู้วิจัยชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัย และรายละเอียดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์
ร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานเรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นบทเรียนออนไลน์ที่บรรจุเนื้อหาและวัดความรู้ที่สอดคล้องกับหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงที่นักเรียนจะได้รับการศึกษา ให้นักเรียนจ านวน 30 คน รับทราบ 

2. ด าเนินการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) ก่อนการจัดการเรียนรู้ เรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแบบ
ปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ ที่ผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว  

3. ด าเนินการทดลอง โดยจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ โดยบทเรียนออนไลน์ร่วมกับการเรียนรู้แบบ
โครงงานเป็นฐานเรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 13 ชั่วโมง เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 7 สัปดาห์  

4. ด าเนินการประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์ในกระบวนการท าโครงงาน ผู้วิจัยใช้แบบประเมิน ที่เป็น
ลักษณะเป็นมาตรประมาณค่าหรือ Rating scale แบบ 5 ระดับ ของลิเคิร์ท (Likert)  

5. ด าเนินการทดสอบหลังเรียน (Post-test) หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ทั้ง 3 หัวข้อ เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ ที่ผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว  

6. สอบถามระดับของความพึงพอใจที่นักเรียนที่มีบทเรียนออนไลน์เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ผู้วิจัยใช้แบบประเมิน ที่เป็นลักษณะเป็นมาตรประมาณค่าหรือ Rating 
scale แบบ 5 ระดับ ของลิเคิร์ท (Liker) แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหา ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ด้านสื่อการเรียนการสอน และด้านการวัดและประเมินผล จ านวน 18 ข้อ  

6. น าผลที่ได้มาวิเคราะห์ โดยวิธีการทางสถิติ และน าเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นล าดับต่อไป 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้รับจากการเก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. การวิเคราะห์คุณภาพของบทเรียนออนไลน์ร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานเรื่อง ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ค่าสถิติ 

ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (X̅) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
2. การวิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานเรื่อง ปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มี
ประสิทธิภาพ 80/80 (E1/E2) 

3. การวิเคราะห์ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ในกระบวนการท าโครงงานโดยใช้ค่าสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (X̅) 
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

4. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์ร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงาน
เป็นฐานเรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 โดยใช้ค่าสถิติ t-test (One Sample test) 
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5. การวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน
เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

โดยใช้ค่าสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (X̅) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
6. การวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ( IOC) โดยประเมินจาก

ผู้เชี่ยวชาญ 
7. การวิเคราะห์ค่าอ านาจจ าแนก (r) ค่าความยากง่าย (P) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ผลการวิจัย 
 ตอนที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพและผลของการหาประสิทธิภาพในบทเรียนออนไลน์ร่วมกับการเรียนรู้
แบบโครงงานเป็นฐานเรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
 สรุปผลของการประเมินคุณภาพของบทเรียนออนไลน์ร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานเรื่อง ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง พบว่า คุณภาพของบทเรียนออนไลน์ด้านเนื้อหามีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.63 ซึ่งอยู่ระดับดีมาก  
 ตอนที่ 2 ผลของการด าเนินการเปรียบเทียบคะแนนที่ได้มาจากการด าเนินการทดสอบก่อนเรียนรวมถึง
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน
เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  

 
ตารางท่ี 1 แสดงผลของการด าเนินการเปรียบเทียบคะแนนสอบก่อนการเรียน และคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานเรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (n=30)  

 คะแนนเต็ม X̅ S.D. t Sig.(P-Value) 

คะแนนทดสอบก่อนเรียน 20 11.63 1.08 
19.50 

0.000* 
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 20 17.90 1.89  

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
 
จากตารางพบว่า ผลของการด าเนินการเปรียบเทียบนักเรียน มีคะแนนก่อนเรียนที่เป็นคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 

11.63 คะแนน และมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่เป็นคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 17.90 คะแนน เมื่อได้ด าเนินการ
เปรียบเทียบคะแนนระหว่างเรียนคะแนนสอบทั้ง 2 ครั้ง Sig.(P– VaIue) ค่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่า 
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
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ตอนที่ 3 ผลของการประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์ในกระบวนการท าโครงงานของนักเรียน 
ที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานเรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
 
ตารางที่ 2 แสดงผลของการประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนที่เรียนบทเรียนออนไลน์ร่วมกับ  
การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานเรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (n=30) 

รายการประเมิน X̅ S.D. 
ระดับ 

คุณภาพ 
ส่วนที่ 1 การวางแผนการท างาน    
1 ประชุมแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ 5.00 0.00 ดีมาก 
2 ร่วมกันก าหนดขั้นตอนและวางแผนการท างาน 4.60 0.49 ดีมาก 
3 ประเมินและตัดสินเลือกเรื่องที่จะศึกษา 4.40 0.49 ดี 
 คะแนนเฉลี่ย 4.67   
ส่วนที่ 2 กระบวนการท างาน    
4 แสดงบทบาทตามหน้าที่ของตนเอง 5.00 0.00 ดีมาก 
5 จ าแนก แยะแยะข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่ศึกษา 4.60 0.49 ดีมาก 
6 ร่วมกันแก้ไขปัญหาและปรับปรุงการท างาน 4.60 0.49 ดีมาก 
7 รวบรวม ศึกษา และจัดระบบข้อมูลที่ต้องการศึกษา 4.40 0.49 ดี 
 คะแนนเฉลี่ย 4.65   
ส่วนที่ 3 ผลงานและการน าเสนอ    
8 ความคิดสร้างสรรค์ของผลงาน 4.80 0.40 ดีมาก 
9 การน าเสนอโครงงาน 4.60 0.49 ดีมาก 
10 ตอบค าถามในการน าเสนอผลงาน 4.20 0.40 ดี 

คะแนนเฉลี่ย 4.53   
คะแนนรวม 46.20  3.74  
ค่าเฉลี่ยรวม 4.62 0.37  ดีมาก 

 
 สรุปผล การประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนบทเรียนออนไลน์ร่วมกับการเรียนรู้แบบ
โครงงานเป็นฐานเรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.62 อยู่ในระดับดีมาก 
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ตอนที่ 4 ผลของการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ร่วมกับการเรียนรู้แบบ
โครงงานเป็นฐานเรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
 
ตารางที่ 3 แสดงผลของการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ร่วมกับการเรียนรู้แบบ
โครงงานเป็นฐานเรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 จากนักเรียนจ านวน 30 คน 

รายการประเมิน X̅ S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
1. วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 4.80 0.41 มากที่สุด 
2. ส่งเสริมให้รู้จักศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง 4.70 0.47 มากที่สุด 
3. การจัดล าดับเนื้อหาในแต่ละหน่วยการเรียนรู้เหมาะสม 4.60 0.50 มากที่สุด 
4. ความต้องการให้ใช้สื่อการเรียนการสอน 4.60 0.50 มากที่สุด 
5. วิดีทัศน์และภาพประกอบเหมาะสมกับบทเรียน 4.60 0.56 มากที่สุด 
6. เนื้อหามีความยากง่ายเหมาะสมกับผู้เรียน 4.57 0.50 มากที่สุด 
7. เสียงบรรยายประกอบเหมาะสม ชัดเจนเข้าใจง่าย 4.57 0.57 มากที่สุด 
8. สนับสนุน/ช่วยให้นักเรียนศึกษาบทเรียนนอกเวลาเรียน 4.53 0.51 มากที่สุด 
9. สนับสนุนให้เข้าใจเนื้อหาบทเรียน 4.53 0.51 มากที่สุด 
10. แบบอักษรชัดเจน เข้าใจง่าย 4.53 0.57 มากที่สุด 
11. ศึกษาเนื้อหาได้อย่างสะดวกทุกที่ทุกเวลา 4.50 0.51 มากที่สุด 
12. ความพึงพอใจในคะแนนที่ได้รับ 4.50 0.51 มากที่สุด 
13. ความน่าสนใจของสื่อ 4.43 0.50 มาก 
14. การได้ทราบคะแนนทันทีหลังจากเรียน 4.40 0.50 มาก 
15. อธิบายเนื้อหาชัดเจน เข้าใจง่าย 4.37 0.49 มาก 
16. ส่งเสริมให้เกิดความสนใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น 4.37 0.49 มาก 
17. การเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ช่วยให้นักเรียนมีความสนใจใน
การเรียนมากขึ้น 

4.37 0.81 มาก 

18. ได้รับความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนมากขึ้น 4.33 0.48 มาก 
คะแนนรวม 81.30   

ค่าเฉลี่ยรวม 4.52   มากที่สุด 

 
สรุปผลการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงาน

เป็นฐานเรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 จากนักเรียนจ านวน 30 คน อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด  
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อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานเรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สามารถอภิปรายผลการวิจัย
และข้อวิจารณ์ได้ดังนี้ ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนออนไลน์ร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานเรื่อง ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จากผู้เชี่ยวชาญ 
พบว่าด้านเนื้อหา มีค่าเฉลี่ย 4.63 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.21 คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก และด้านสื่อ เทคโนโลยี  
มีค่าเฉลี่ย 4.69 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.23 คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก โดยมีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.44/89.50  
ซึ่งสอดคล้องตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ 80/80 และมีผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยคะแนนทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คือ 17.90 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.89 และค่าเฉลี่ยคะแนนทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) คือ 11.63 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 1.08 ตามล าดับ และมีผลการประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนบทเรียนออนไลน์ร่วมกับ
การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานเรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์   
มีค่าเฉลี่ย 4.62 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.37 คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก และมีผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน  
ที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานเรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยรวม 4.52  

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานนั้นในแต่ละส่วนได้มีการพัฒนาให้มีความ
เหมาะสมกับผู้เรียนทั้งในด้านของเนื้อหาของบทเรียนที่ออกแบบมาในรูปแบบของโมชันกราฟฟิกและอินโฟกราฟฟิก  
ที่เข้าใจง่าย เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนและมีกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการใช้การเรียนรู้แบบ
โครงงานเป็นฐาน ซึ่งสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองผ่านการลงมือท า มีการวางแผน มีการลงมือปฏิบัติจนเกิดผลงาน ท าให้
ผู้เรียนมีความสนใจและมีความตั้งใจเกิดการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี มีความเข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับ
งานวิจัยของวัชราภรณ์ เพ็งสุข (2560) ที่ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ วิชาคอมพิวเตอร์ส าหรับนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ที่พบว่าบทเรียนออนไลน์นั้นท าให้ผู้เรียนได้ติดต่อสอบถามปรึกษาหารือ
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างตัวนักเรียนเองกับครูผู้สอนและระหว่างผู้เรียนกับเพื่อนร่วมชั้นคนอื่น ๆ และ
สอดคล้องกับพิชานัน ยะเกษม และคณะ (2561) ได้ศึกษาผลการใช้บทเรียนออนไลน์แบบสอนเสริมเพื่อพัฒนาทักษะ 
การสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยพบว่าจากการใช้บทเรียนออนไลน์มีส่วน
ช่วยให้ผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้า และท ากิจกรรมต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักคิดอย่ างมีเหตุผล รู้จัก
แก้ปัญหาด้วยตนเอง มีความรับผิดชอบ ทั้งยังมีการเสริมแรงให้แก่ผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ ตั้งใจเรียนมากขึ้น 

 

ข้อเสนอแนะ 
 1. การเข้าใช้งานของบทเรียนออนไลน์พร้อมกันเป็นจ านวนมากส่งผลท าให้เกิดความเร็วของระบบลดลง ดังนั้น
จึงต้องมีการเพิ่มเวลาในการด าเนินกิจกรรมให้แก่ผู้เรียนและครูผู้สอนเองต้องตรวจสอบระบบอินเตอร์เน็ตให้พร้อมใช้งาน
เสมอ 
 2. การจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนออนไลน์ ครูควรใช้วิธีการแบบผสมผสานทั้งการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน
และ การนัดช่วงเวลาที่ครูได้พบกับผู้เรียนอาจใช้วิธีการไลฟ์สดผ่าน facebook หรือนัดเรียนในออนไลน์ควบคู่ไปด้วย
เพื่อให้ผู้เรียนได้มีการซักถามตอบประเด็นข้อสงสัย เปิดโอกาสให้ครูและผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน 
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ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรเตรียมความพร้อมของผู้เรียนในด้านของการใช้งานบทเรียนออนไลน์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

ให้ผู้เรียนนั้นมีความพร้อมในการใช้งานก่อนเริ่มการทดลอง 
 2. ควรมีกระบวนการติดตามการท าโครงงานของผู้เรียน เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการท าโครงงาน 
 3. เนื่องจากการใช้บทเรียนออนไลน์ครูต้องมีความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยี  ดังนั้น การวิจัยครั้งต่อไป 
สามารถบูรณาการกับแนวคิด PLC โดยบูรณาการครูในสาระเทคโนโลยีเข้ามาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจัดท า
บทเรียนออนไลน์ร่วมกัน 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ระดับความใฝ่เรียนรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์ จ าแนกตามข้อมูลภูมิหลัง 
และวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความใฝ่เรียนรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 
จังหวัดสระบุรี ปีการศึกษา 2562 จ านวน 440 คน ได้จากวิธีการสุ่มแบบสองขั้นตอน เครื่องมือในการวิจัยคือ 
แบบสอบถามความใฝ่เรียนรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.95 สถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละของค่าเฉลี่ย การแจกแจงค่าความถี่แบบ 2 ทาง 
และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) คัดเลือกตัวแปรแบบ Stepwise  
 ผลการวิจัย พบว่า 1) ระดับความใฝ่เรียนรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อจ าแนกออกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความเพียรพยายาม ด้านความอยากรู้อยากเห็น 
และด้านความกระตือรือร้นอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองอยู่ในระดับน้อย เมื่อวิเคราะห์
ระดับความใฝ่เรียนรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จ าแนกตามข้อมูลภูมิหลัง  พบว่า 
นักเรียนทั้งเพศชายและเพศหญิง โรงเรียนทุกขนาด ทุกระดับชั้น นักเรียนที่มีผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เกรด 3 – 4 
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์และแผนการเรียนอื่น ๆ มีระดับความใฝ่เรียนรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์ของ
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นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายอยู่ในระดับปานกลาง 2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความใฝ่เรียนรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สามารถอธิบายความแปรปรวนความใฝ่เรียนรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์ ได้ร้อยละ 
70.00 สามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ ได้ดังนี้ 
 สมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ Ŷ = 2.65 + 0.91 การก าหนดเป้าหมายในอนาคต + 0.62 บทบาทนักเรียน + 
0.51 การสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ + 0.58 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ + 0.52 การเห็นคุณค่าในตนเอง 
+ 0.42 การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว 
 สมการถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน ZŶ = 0.27 การก าหนดเป้าหมายในอนาคต + 0.17 บทบาทนักเรียน + 
0.15 การสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ + 0.16 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ + 0.15 การเห็นคุณค่าในตนเอง 
+ 0.12 การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว 
 

ค าส าคัญ: ความใฝ่เรียนรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์, ปัจจัยที่ส่งผลต่อความใฝ่เรียนรู้, คณิตศาสตร์ 
 

Abstract 
 The purposes of this research were to analyze the levels of mathematics learning attention 
classified by background information and the analysis of factors affecting mathematics learning 
attention of upper secondary students. The sample were 440 students in upper Secondary school 
under the Secondary Educational Service Area Office 4 Saraburi Province in academic year 2019 by 
two-stage sampling. The research instrument was questionnaires for mathematics learning attention 
in upper secondary student with a reliability of 0.951. The statistics used in data analysis were mean, 
standard deviation, percentage of mean, and crosstab. The technique of multiple regression analysis 
was also employed. The stepwise technique was used in the selection of the equations.  

The research findings were as follows: 1) the levels of mathematics learning attention of upper 
secondary students were at a moderate level. When classifying each aspect found that perseverance; 
curiosity; and enthusiasm were at a moderate level, but independent study was at a low level. When 
analyzing the levels of mathematics learning attention of upper secondary students classified by 
background information found that both male and female students, all school sizes, all levels, grades 
3 to 4 of mathematics, sciences - mathematics program and other programs were at a moderate level 
2) Factors affecting mathematics learning attention of upper secondary students can explain the 
variability of mathematics learning attention at 70.00 percent and the predictive equation could be 
constructed as follows 

The Regression Equation in unstandardized score:Ŷ = 2.65 + 0.91 of goal setting in the future 
+ 0.62 of student role + 0.51 of create learning environment + 0.58 of student-centered learning + 
0.52 of self-esteem + 0.42 of social support from family 

The Regression Equation in standardized score: ZŶ = 0.27 of goal setting in the future + 0.17 
of student role + 0.15 of create learning environment + 0.16 of student-centered learning + 0.15 of 
self-esteem + 0.12 of social support from family  

 
Keyword: mathematics learning attention, factors affecting learning attention, mathematics  
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
การศึกษาถือเป็นกลไกหลักในการพัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพ มีบทบาทส าคัญในการสร้างความได้เปรียบ  

ของประเทศ ประเทศไทยจึงให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษา การพัฒนาศักยภาพของคนไทยให้มีทักษะ ความรู้
ความสามารถ (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะ การเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา (“ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580”, 
2561) เพราะเมื่อบุคคลมีความใฝ่เรียนรู้แล้วจะท าให้บุคคลนั้นเกิดทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถศึกษาค้นคว้า  
หาค าตอบได้ด้วยตนเอง มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น เกิดการพัฒนาความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ ตลอดจนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม (วัฒนา พาผล, 2551)  

ความใฝ่เรียนรู้ เป็นลักษณะของบุคคลที่แสดงพฤติกรรมอยากรู้อยากเห็น สนใจที่จะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
อยู่เสมอด้วยความเต็มใจ (ศรัณย์พร ยินดีสุข, 2559) มีความกระตือรือร้น ตั้งใจมุ่งมั่น สามารถเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้
จากการค้นคว้าให้แก่ผู้อื่นได้ (กนกวรรณ ปัจจวงษ์, 2559) นอกจากนี้ระดับความใฝ่เรียนรู้ในนักเรียนระดับชั้นต่าง ๆ ยังมี
ความแตกต่างกันโดยระดับความคิดเห็นความใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(กนกวรรณ ปัจจวงษ์, 2559) และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาทุกระดับชั้นทั้งสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานและสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีความใฝ่เรียนรู้ในระดับปานกลาง และมีความต้องการ
จ าเป็นด้านใฝ่เรียนรู้อย่างเร่งด่วนทุกด้าน และปัจจัยที่ส่งผลต่อความใฝ่เรียนรู้ ได้แก่ การเห็นคุณค่าในตนเอง แรงจูงใจ 
บรรยากาศในการเรียนรู้ และกิจกรรมในชั้นเรียน ซึ่งสามารถท านายระดับความใฝ่เรียนรู้ได้ร้อยละ 67 (ศรัณย์พร ยินดีสุข, 
2559) และผลการวิจัยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนชนเผ่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ปัจจัยที่
ส่งผลทางบวก 3 ปัจจัย คือ ปัจจัยการสนับสนุนทางสังคม ปัจจัยการสนับสนุนจากครอบครัว และปัจจัยสภาพแวดล้อม  
ในสถานศึกษา ส่งผลทางลบ 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้านการจัดการเรียนการสอน และปัจจัยความเชื่อในอ านาจภาย ในตน 
(นิภาภรณ์ บุญนาวา, 2560) 

จากที่กล่าวมาจะเห็นว่าความใฝ่เรียนรู้เป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ส าคัญมากในศตวรรษที่ 21 โดยการ
จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะมุ่งใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา นับเป็นรากฐานในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ เมื่อพิจารณางานวิจัย ที่เกี่ยวข้องพบว่าระดับความใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนในแต่ละ
ระดับชั้นและปัจจัยที่ส่งผลต่อความใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนมีความแตกต่างกัน ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจวิเคราะห์ระดับ
ความใฝ่เรียนรู้ และปัจจัยที่ส่งผลต่อความใฝ่เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเป็น
ข้อมูลในการพัฒนาหรือออกแบบการจัดการเรียนรู้และส่งเสริมความใฝ่เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อวิเคราะห์ระดับความใฝ่เรียนรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
จ าแนกตามข้อมูลภูมิหลัง 
 2. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความใฝ่เรียนรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา  
ตอนปลาย 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความใฝ่เรียนรู้ ในรายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ประกอบด้วย 3 ด้าน ปัจจัยแรก คือ ด้านสภาพแวดล้อมภายในครอบครัว ปัจจัยที่สอง คือ ด้านสภาพแวดล้อมทาง  
การเรียนคณิตศาสตร์ และปัจจัยที่สาม คือ ด้านสภาพภายในตนเอง 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความใฝ่เรียนรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถจ าแนกปัจจัยที่ส่งผลต่อความใฝ่เรียนรู้ 
ในรายวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านสภาพแวดล้อมภายในครอบครัว ด้านสภาพแวดล้อมทาง 
การเรียนคณิตศาสตร์ และด้านสภาพภายในตนเอง ดังแสดงในภาพ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดสระบุรี ที่เรียนรายวิชา
คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 จ านวน 21 โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  จ านวน 
9,271 คน  
 2. ตัวอย่างการวิจัย คือ คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2562 สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 จังหวัดสระบุรี จ านวน 440 คน ผู้วิจัยก าหนดขนาดตัวอย่าง โดยใช้ตารางส าเร็จรูปของ 
Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และความ คลาดเคลื่อน 5% ได้ขนาดตัวอย่าง จ านวน 384 คน ทั้งนี้ ผู้วิจัยเพิ่ม
ขนาดตัวอย่างและคัดเลือกแบบสอบถามที่ตอบได้สมบูรณ์ครบถ้วน จ านวน 440 ชุด เมื่อค านวณค่าความคลาดเคลื่อน
แล้วได้ ร้อยละ 0.04 และใช้วิธีการสุ่มแบบสองขั้นตอน (two-stage sampling) ขั้นที่ 1 การสุ่มตัวอย่างแบบช่วงชั้น 
(stratified random sampling) โดยสุ่มโรงเรียนตามขนาดของโรงเรียน ซึ่งแบ่งโรงเรียน ออกเป็น 4 กลุ่ม คือ โรงเรียน
ขนาดใหญ่พิเศษ โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดเล็ก ขั้นที่ 2 การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย 
(simple random sampling) โดยสุ่มนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนในแต่ละขนาด จ านวน 110 คน 
รวมนักเรียน จ านวน 440 คน 

3. ตัวแปรที่ศึกษา 
3.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) คือ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความใฝ่เรียนรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์ 

ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านสภาพแวดล้อมภายในครอบครัว ด้านสภาพแวดล้อมทางการเรียนคณิตศาสตร์ และ 
ด้านสภาพภายในตนเอง ประกอบด้วย 

 1. ด้านสภาพแวดล้อมภายในครอบครัว ประกอบด้วย 3 ตัวแปร คือ (1) การสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้  
(2) การเป็นแบบอย่างที่ดี และ (3) การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว 

 2. ด้านสภาพแวดล้อมทางการเรียนคณิตศาสตร์ ประกอบด้วย 4 ตัวแปร คือ (1) การจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ (2) บทบาทครู (3) บทบาทนักเรียน และ (4) ปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียน 

ด้านสภาพแวดล้อม 
ภายในครอบครัว ความใฝ่เรียนรู้ 

ในรายวิชาคณิตศาสตร์ 
- ความเพียรพยายาม 
- ความอยากรู้อยากเห็น 
- การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
- ความกระตือรือร้น 

ด้านสภาพแวดล้อม 
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 

ด้านสภาพภายในตนเอง 
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 3. ด้านสภาพภายในตนเอง ประกอบด้วย 4 ตัวแปร คือ (1) แรงจูงใจในการเรียน (2) การเห็นคุณค่าในตนเอง 
(3) ความเชื่ออ านาจภายในตน และ (4) การก าหนดเป้าหมายในอนาคต 
  3.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ ความใฝ่เรียนรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน ประกอบด้วย 
4 องค์ประกอบ คือ (1) ความเพียรพยายาม (2) ความอยากรู้อยากเห็น (3) การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และ (4) ความ
กระตือรือร้น 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามความใฝ่เรียนรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ที่ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้นจากการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (checklist) จ านวน  
4 ข้อ ได้แก่ เพศ ระดับชั้น ผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และแผนการเรียน 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามความใฝ่เรียนรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีลักษณะ
ค าถามเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งมีเนื้อหาของแบบสอบถามครอบคลุมความใฝ่เรียนรู้ แบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ  
1) ความเพียรพยายาม 2) ความอยากรู้อยากเห็น 3) การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และ 4) ความกระตือรือร้น   
โดยก าหนดให้แต่ละด้านประกอบด้วยสัดส่วนค าถามที่เท่ากันจ านวน 3 ข้อ รวมทั้งสิ้นจ านวน 12 ข้อ 
 ตอนที่ 3 แบบสอบถามปัจจัยที่ส่งผลต่อความใฝ่เรียนรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โดยมีลักษณะค าถามเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ โดยก าหนดให้แต่ละตัวแปรประกอบด้วยสัดส่วนค าถามที่เท่ากัน 
ในแต่ละด้านจ านวน 3 ข้อ จ านวน 11 ตัวแปร รวมจ านวน 33 ข้อ ลักษณะค าถามเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ 
ดังนี้ ระดับ 1 หมายถึง พฤติกรรมเกิดขึ้นน้อยมาก/ไม่เกิดขึ้นเลย คิดเป็นร้อยละ 0-20 ระดับ 2 หมายถึง มีพฤติกรรม
เกิดขึ้นน้อยมาก/นาน ๆ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 21-40 ระดับ 3 หมายถึง มีพฤติกรรมเกิดขึ้นบ้าง แต่ไม่บ่อย คิดเป็น ร้อยละ 
41-60 ระดับ 4 หมายถึง มีพฤติกรรมเกิดขึ้นบ่อยครั้ง แต่ไม่สม่ าเสมอ คิดเป็นร้อยละ 61-80 และระดับ 5 หมายถึง  
มีพฤติกรรมเกิดขึ้นอย่างสม่ าเสมอ คิดเป็นร้อยละ 81-100 
 
การสร้างเครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
 ผู้วิจัยมีขั้นตอนการสร้างและพัฒนาแบบสอบถามความใฝ่เรียนรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความใฝ่เรียนรู้และปัจจัยที่ส่งผลต่อความใฝ่เรียนรู้  
ในรายวิชาคณิตศาสตร์ จากนั้นก าหนดรูปแบบและโครงสร้างเนื้อหาของแบบสอบถาม โดยสร้างข้อค าถามตัวแปรละ  
5 ค าถาม รวมจ านวน 75 ข้อ ส าหรับทดลองใช้ และภายหลังจากการทดลองใช้จะคัดเลือกให้เหลือเพียง ตัวแปรละ  
3 ค าถาม รวมจ านวน 45 ข้อ ดังนั้น ข้อค าถามที่สร้างได้จ านวน 75 ข้อ จะถูกคัดเลือกเพียง 45 ข้อ 

ขั้นตอนที่ 2 ด าเนินการสร้างแบบสอบถามความใฝ่เรียนรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา  
ตอนปลาย และน าเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมตรวจสอบความถูกต้องและ  
ความเหมาะสมในเบื้องต้น  
 ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยน าแบบสอบถามความใฝ่เรียนรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์ให้ผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน 5 ท่าน พิจารณาตรวจสอบความครอบคลุมโครงสร้างของเนื้อหา ความเหมาะสมเกี่ยวกับปริมาณข้อค าถาม  
ความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) และการใช้ภาษา โดยการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม 
ใช้ดัชนี IOC (Item Objective Congruence) ผู้วิจัยใช้เกณฑ์ในการตัดสินความตรงเชิงเนื้อหา คือ ข้อค าถามนั้น
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สอดคล้องกับนิยามหรือเนื้อหาที่มุ่งวัด ต้องมีค่าดัชนี IOC ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ซึ่งแบบสอบถามความใฝ่เรียนรู้ในรายวิชา
คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่สร้างขึ้นมีค่า IOC อยู่ในช่วง 0.20 – 1.00 ในข้อค าถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 
0.20 – 0.40 มีการปรับและเปลี่ยนแปลงข้อค าถามให้มีความสอดคล้องกับนิยามเชิงปฏิบัติการ และข้อค าถามที่มีค่า IOC 
ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ได้มีการปรับปรุงแก้ไข การใช้ภาษาให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
 ขั้นตอนที่ 4 น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (try out) กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ไม่ใช่ 
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน แล้วน าผลจากการตอบแบบสอบถามความใฝ่เรียนรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายมาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ดังนี้ ระดับพฤติกรรมเกิดขึ้นน้อยมาก/ไม่เกิดขึ้นเลย = 1 คะแนน 
ระดับพฤติกรรมเกิดขึ้นน้อยมาก/นาน ๆ ครั้ง = 2 คะแนน ระดับพฤติกรรมเกิดขึ้นบ้าง แต่ไม่บ่อย = 3 คะแนน ระดับ
พฤติกรรมเกิดขึ้นบ่อยครั้ง แต่ไม่สม่ าเสมอ = 4 คะแนน ระดับพฤติกรรมเกิดขึ้นอย่างสม่ าเสมอ = 5 คะแนน จากนั้นน า
ผลที่ได้มาหาค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) โดยใช้วิธีสหสัมพันธ์อย่างง่ายแบบเพียร์สันโดยการหาค่าความสัมพันธ์
ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item Total Correlation) ได้ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อตั้งแต่ 0.38-0.73 และหา
ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Coefficient Alpha) ได้ค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.95  

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. วิเคราะห์ระดับความใฝ่เรียนรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้สถิติเชิงบรรยาย 
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ร้อยละของค่าเฉลี่ย และการวิเคราะห์แบบ 
Crosstab โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป และเทียบระดับความใฝ่เรียนรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์กับเกณฑ์ของบลูม 
(Bloom, อ้างถึงใน บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2553, หน้า 208) ดังนี้  ระดับมาก ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป, 
ระดับปานกลาง ได้คะแนนระหว่างร้อยละ 60–79 และระดับน้อย ได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 60 

2. วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความใฝ่เรียนรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ใช้การ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) คัดเลือกตัวแปรเข้าสู่สมการแบบ Stepwise โดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. ผลการวิเคราะห์ระดับความใฝ่เรียนรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จ าแนก
ตามข้อมูลภูมิหลัง  
 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละค่าเฉลี่ย และระดับความใฝ่เรียนรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จ าแนกเป็นรายด้าน 

ความใฝ่เรียนรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์ คะแนนเต็ม Mean SD ร้อยละค่าเฉลี่ย ระดับ 
ความเพียรพยายาม 15 10.47 2.82 69.80 ปานกลาง 
ความอยากรู้อยากเห็น 15 10.16 2.69 67.73 ปานกลาง 
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 15 8.32 3.07 55.47 น้อย 
ความกระตือรือร้น 15 9.49 2.92 63.27 ปานกลาง 

รวม 60 38.44 10.09 64.07 ปานกลาง 
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 จากตารางที่ 1 พบว่า ระดับความใฝ่เรียนรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีคะแนนเต็ม 60 คะแนน มีค่าเฉลี่ย 38.44 คิดเป็นร้อยละ 64.07 เมื่อจ าแนกออกเป็น  
รายด้าน พบว่า ด้านความเพียรพยายามอยู่ในระดับปานกลาง คะแนนเต็ม 15 คะแนน มีค่าเฉลี่ย 10.47 คิดเป็นร้อยละ 
69.80 ด้านความอยากรู้ อยากเห็นอยู่ในระดับปานกลาง คะแนนเต็ม 15 คะแนน มีค่าเฉลี่ย 10.16 คิดเป็นร้อยละ 67.73 
ด้านการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองอยู่ในระดับน้อย คะแนนเต็ม 15 คะแนน มีค่าเฉลี่ย 8.32 คิดเป็นร้อยละ 55.47 และ
ด้านความกระตือรือร้นอยู่ในระดับปานกลาง คะแนนเต็ม 15 คะแนน มีค่าเฉลี่ย 9.49 คิดเป็นร้อยละ 63.27  
 
2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความใฝ่เรียนรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
การตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้น 
 การตรวจสอบ Normality ด้วย Normal Probability Plots รายละเอียดดังแสดงในภาพ 2 

 
ภาพ 2 การตรวจสอบ Normality ด้วย Normal Probability Plots 

  
 จากภาพ 2 แสดงว่าค่า ความคลาดเคลื่อน (e1) มีการแจกแจงใกล้เคียงกับการแจกแจงปกติ แสดงให้เห็นว่า
ข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์สามารถใช้สถิติเชิงอนุมานในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ถูกต้องตามหลักสถิติ 
 
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 
 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยเลือกวิธีการวิเคราะห์แบบ Enter และวิเคราะห์เพื่อคัดเลือก 
ตัวแปรสู่สมการท านายแบบ Stepwise วิเคราะห์เพื่อยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแบบ Enter รายละเอียดดังนี้  
ตารางท่ี 2 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุ (R) สัมประสิทธิ์การอธิบาย (R2) และการทดสอบนัยส าคัญทางสถิติ (Enter) 

R R2 Adjusted R2 SEE F 
.843 0.711 0.703 5.500 95.637* 

*p < .05 
 จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า ความสัมพันธ์ระหว่างชุดตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามเท่ากับ .843 โดยชุดตัวแปร
อิสระสามารถอธบิายความแปรปรวนในตัวแปรตามได้ร้อยละ 71.10 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตารางท่ี 3 สัมประสิทธิ์การถดถอย (b) สัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน (β) และการทดสอบนัยส าคัญทางสถิติ (Enter) 
 Unstandardized Standardized 

t Tolerance VIF 
 

Coefficients Coefficients 
b SEE β 

Constant 2.703 1.216  2.223*   
ด้านสภาพแวดล้อมภายในครอบครัว (F)       
1. การสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ (F1) 0.446 0.137 0.133 3.248* 0.400 2.499 
2. การเป็นแบบอย่างที่ดี (F2) 0.100 0.174 0.029 0.577 0.269 3.711 
3. การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว (F3) 0.345 0.159 0.100 2.168* 0.315 3.174 
ด้านสภาพแวดล้อมทางการเรียนคณิตศาสตร์(M)       

1. การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (M1) 0.676 0.170 0.184 .973* 0.315 3.177 

2. บทบาทครู (M2) –0.220 0.171 –0.062 –1.282 0.286 3.496 
3. บทบาทนักเรียน (M3) 0.701 0.187 0.197 3.755* 0.247 4.055 
4. ปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียน (M4) –0.251 0.191 –0.069 –1.310 0.245 4.076 
ด้านสภาพภายในตนเอง (S)       
1. แรงจูงใจในการเรียน (S1) 0.373 0.175 0.104 2.124* 0.282 3.543 
2. การเห็นคุณค่าในตนเอง (S2) 0.401 0.161 0.116 2.495* 0.310 3.222 
3. ความเชื่ออ านาจภายในตน (S3) 0.244 0.179 0.067 1.362 0.282 3.551 
4. การก าหนดเป้าหมายในอนาคต (S4) 0.756 0.172 0.222 4.407* 0.267 3.748 
*p < .05 
 จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่า การทดสอบนัยส าคัญค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย (b) พบว่า สัมประสิทธิ์ถดถอยของ
ตัวแปรที่พบนัยส าคัญทางสถิติ คือ (1) ด้านสภาพแวดล้อมภายในครอบครัว (F) ได้แก่ การสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ 
(F1) การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว (F3) (2) ด้านสภาพแวดล้อมทางการเรียนคณิตศาสตร์ (M) ได้แก่ การจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (M1) บทบาทนักเรียน (M3) (3) ด้านสภาพภายในตนเอง (S) ได้แก่ แรงจูงใจในการเรียน (S1) 
การเห็นคุณค่าในตนเอง (S2) และการก าหนดเป้าหมายในอนาคต (S4) 
 ตัวแปรอิสระมีค่า Tolerance ต่ ากว่า 1 และมีค่า VIF ไม่เกิน 10 ทุกตัวแปร (สุวิมล ติรกานันท์, 2555) จึงไม่
พบปัญหา Multicollinearity  
 ภายหลังจากการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นจึงได้ท าการวิเคราะห์เพื่อคัดเลือกตัวแปรเข้าสู่
สมการท านายโดยใช้วิธีการ Stepwise ได้ผลดังตารางที่ 4 และ 5 
 
ตารางท่ี 4 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุ (R) สัมประสิทธิ์การอธิบาย (R2) และการทดสอบนัยส าคัญทางสถิติ (Stepwise) 

R R2 Adjusted R2 SEE F 
.84 0.70 0.70 5.53 11.26* 

*p < .05 
 จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างชุดตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามเท่ากับ .84 โดยชุดตัวแปร
อิสระสามารถอธิบายความแปรปรวนในตัวแปรตามได้ร้อยละ 70.00 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตารางที่ 5 สัมประสิทธิ์การถดถอย (b) สัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน (𝜷) และการทดสอบนัยส าคัญทางสถิติ 
(Stepwise) 

 Unstandardized Standardized  
 Coefficients Coefficients  
 b SEE 𝜷 t 
Constant 2.65 1.19  2.23* 
การก าหนดเป้าหมายในอนาคต (S4) 0.91 0.15 0.27 5.99* 
บทบาทนักเรียน (M3)  0.62 0.16 0.17 3.94* 
การสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ (F1) 0.51 0.13 0.15 4.05* 
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (M1) 0.58 0.14 0.16 4.12* 
การเห็นคุณค่าในตนเอง (S2) 0.52 0.14 0.15 3.76* 
การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว (F3) 0.42 0.13 0.12 3.36* 

*p < .05 
 จากตารางที่ 5 พบว่าตัวแปรอิสระที่ถูกคัดเลือกเข้าสมการมีทั้งหมด 6 ตัวแปรและ การทดสอบนัยส าคัญ 
ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย (b) พบว่าสัมประสิทธิ์ถดถอยทุกตัวพบนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อ 

ตัวแปรตามมากที่สุด คือ การก าหนดเป้าหมายในอนาคต (S4) (𝜷 = 0.27) รองลงมา คือ บทบาทนักเรียน (M3) (𝜷 = 

0.17) การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (M1) (𝜷 = 0.16) การสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ (F1) (𝜷 = 0.15) 

การเห็นคุณค่าในตนเอง (S2) (𝜷 = 0.15) และการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว (F3) (𝜷 =0.12) ตามล าดับ สามารถ
อธิบายความแปรปรวนความใฝ่เรียนรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์ ได้ร้อยละ 70.00 สามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ ได้ดังนี้ 
 สมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ 

 Ŷ = 2.65 + 0.91 การก าหนดเป้าหมายในอนาคต + 0.62 บทบาทนักเรียน + 0.51 การสร้างบรรยากาศ 
ในการเรียนรู้ + 0.58 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ + 0.52 การเห็นคุณค่าในตนเอง + 0.42 การสนับสนุน
ทางสังคมจากครอบครัว 
 สมการถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน 

 ZŶ = 0.27 การก าหนดเป้าหมายในอนาคต + 0.17 บทบาทนักเรียน + 0.15 การสร้างบรรยากาศในการ
เรียนรู้ + 0.16 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ + 0.15 การเห็นคุณค่าในตนเอง + 0.12 การสนับสนุนทางสังคม
จากครอบครัว 

 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความใฝ่เรียนรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายดังกล่าว ผู้วิจัยมีข้อค้นพบที่น าไปสู่การอภิปรายผลดังนี้ 
 1. ผลการวิเคราะห์ระดับความใฝ่เรียนรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งความใฝ่เรียนรู้อยู่ในระดับปานกลางสอดคล้องกับการศึกษาของ ศรัณย์พร ยินดีสุข (2559)  
ได้ศึกษาเรื่องการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความใฝ่เรียนรู้และแนวทางในการพัฒนาความใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกระดับชั้นมีความใฝ่เรียนรู้ในระดับปานกลาง และมีความ
ต้องการจ าเป็นด้าน ใฝ่เรียนรู้อย่างเร่งด่วนทุกด้าน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความใฝ่เรียนรู้มีความส าคัญ ดังนั้น  ในรายวิชา
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คณิตศาสตร์นักเรียนควรได้รับการพัฒนาระดับความใฝ่เรียนรู้ทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ที่อยู่ใน
ระดับน้อย อาจเป็นเพราะเม่ือนักเรียนเจอโจทย์คณิตศาสตร์ที่ยาก และขาดการฝึกฝนการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ก็จะส่งผลให้นักเรียนไม่ต้องการศึกษาด้วยตนเอง 

2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความใฝ่เรียนรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา  
ตอนปลาย พบว่า ตัวแปรที่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ต่อความใฝ่เรียนรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์ และสามารถท านาย
ความใฝ่เรียนรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีทั้งหมด 6 ตัวแปร ได้แก่ การก าหนด
เป้าหมายในอนาคต บทบาทนักเรียน การสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การเห็น
คุณค่าในตนเอง และการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว สามารถอธิบายความแปรปรวนความใฝ่เรียนรู้ในรายวิชา
คณิตศาสตร์ ได้ร้อยละ 70.00 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ตัวแปรทั้ง 6 ตัวเป็นปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายใน
ครอบครัว ด้านสภาพแวดล้อมทางการเรียนคณิตศาสตร์ และด้านสภาพภายในตนเอง  ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
ธีระพงษ์ จันทร์ยาง (2560) พบว่า ปัจจัยด้านผู้เรียน ด้านครอบครัว ด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนกรณีศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Gunaseelan และ Pazhanivelu (2016) ได้ด าเนินการวิจัยเรื่องการระบุปัจจัยที่มีผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลคือ ปัจจัยด้านประชากร ประกอบด้วย เพศ สถานะ
ทางเศรษฐกิจและสังคม ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง ปัจจัยด้านการเรียนการสอน ได้แก่ หลักสูตร ความสามารถของ
ครูคณิตศาสตร์ และบริบทของโรงเรียน ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ความสามารถในการค านวณ 
และแรงจูงใจ หรือความเอาใจใส่ ทั้งนี้ปัจจัยที่ส่งผลต่อความใฝ่เรียนรู้ ในรายวิชาคณิตศาสตร์มีรายละเอียด  
แต่ละด้านดังนี้ 

1) ด้านสภาพแวดล้อมภายในครอบครัว ได้แก่ ตัวแปรการสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้และการสนับสนุนทาง
สังคมจากครอบครัวล้วนส่งผลต่อความใฝ่เรียนรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์ เนื่องจากครอบครัวถือเป็นสถาบันพื้นฐานที่ส่งผล
ต่อนักเรียนในการเรียนรู้ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Maw & Maw (1966 อ้างถึงใน ศรัณย์พร ยินดีสุข, 2559) กล่าวว่า 
การอบรมเลี้ยงดู และทัศนคติของพ่อแม่มีผลต่อระดับความใฝ่เรียนรู้ของเด็ก โดยเฉพาะในเด็กก่อนวัยเรียน การเลี้ยงดู
และเปิดโอกาสให้เด็กเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ รอบตัวตั้งแต่เล็กมีผลต่อความใฝ่เรียนรู้ของเด็ก แต่เมื่อเด็กเข้าสู่โรงเรียนพบว่า
ระดับความใฝ่เรียนรู้ของเด็กส่วนใหญ่จะลดลง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Emerson, Antonietta, Jonathan, 
Aahron, Regina and Redjie (2020) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมัธยมแห่งชาติเซปู ประเทศฟิลิปปินส์ มีกลุ่มตัวอย่าง 183 คน ผลการศึกษาพบว่า ผู้ปกครอง 
ที่คอยให้การสนับสนุนงานและกิจกรรมในโรงเรียนจะช่วยเสริมสร้างแนวคิดในตนเองของนักเรียน โดยเฉพาะวิชา
คณิตศาสตร์  

2) ด้านสภาพแวดล้อมทางการเรียนคณิตศาสตร์ ได้แก่ ตัวแปรบทบาทนักเรียนและการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญมีความส าคัญต่อความใฝ่เรียนรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์ เนื่องจากการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน  
เป็นส าคัญจะส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน เปิดโอกาสในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ  
Bounchanh Vongthongkham, Poliny Ung และ ปริญญา เรืองทิพย์ (2563) ที่พบว่านักเรียนที่สามารถแก้ปัญหาหรือ
มีทักษะทางคณิตศาสตร์ ต้องมีความสนใจทางคณิตศาสตร์ ดังนั้น  ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ทุกคนควรมีวิธีการสอน 
ที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมการเอาใจใส่ในการเรียนที่ดี เพื่อส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ทั้งนี้
นักเรียนต้องรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองภายใต้บรรยากาศการเรียนรู้ที่เหมาะสมและเป็นไปตามล าดับขั้นตอน  
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของศรัณย์พร ยินดีสุข (2559) กล่าวว่า แนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาความใฝ่เรียนรู้ของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาคือ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียน กล่าวคือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในโรงเรียน 
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ต้องสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ด้วยการให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้อย่างเต็มที่ และท้าทาย
ความสามารถของนักเรียนในระดับที่เหมาะสม และสอดคล้องกับทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ (อ้างถึงใน 
ทิศนา แขมมณี, 2563:54-70) เพียเจต์ (Piaget) ได้ศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการทางด้านความคิดของเด็ก โดยเพียเจต์ 
ได้อธิบายว่า การเรียนรู้ของเด็กเป็นไปตามพัฒนาการทางสติปัญญา ซึ่งจะมีพัฒนาการไปตามวัยต่าง ๆ เป็นล าดับขั้น 
พัฒนาการเป็นสิ่งที่เป็นไปตามธรรมชาติ เน้นความส าคัญของการเข้าใจธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กมากกว่า 
การกระตุ้นเด็กให้มีพัฒนาการเร็วขึ้น 

3) ด้านสภาพภายในตนเอง ได้แก่ ตัวแปรการก าหนดเป้าหมายในอนาคตและการเห็นคุณค่าในตนเอง สามารถ
ท านายความใฝ่เรียนรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้ เนื่องจ ากการที่ผู้เรียน 
ตั้งความประสงค์ไว้ หรือสิ่งที่ผู้เรียนพยายามจะกระท าให้ส าเร็จตามที่คาดหวัง เห็นความส าคัญและคุณค่าของตนเอง  
จากการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและสิ่งแวดล้อมในการเรียน และต้องการเป็นที่ยอมรับ จะท าให้เกิดความเพียรพยายาม ตั้งใจ 
สนใจในการเรียนรู้ และมีความใฝ่เรียนรู้ในสิ่งนั้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของกนกวรรณ ปัจจวงษ์ (2559) พบว่า  
การเห็นคุณค่าในตนเอง มีอิทธิพลทางตรงต่อความใฝ่เรียนรู้ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.19  
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. จากผลการวิจัยครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ควรปลูกฝังการเรียนรู้ด้วยตนเอง และพัฒนาการจัดการเรียนรู้  
ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการค้นคว้า หรือศึกษาหาข้อมูลด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาด้านการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองให้ดีข้ึน 
 2. จากผลการวิจัยผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับนักเรียน ไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครอง ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน
จะต้องให้ความส าคัญกับปัจจัยดังกล่าว และน าข้อมูลที่ได้มาใช้ในการวางแผน พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
ในรายวิชาคณิตศาสตร์ รวมทั้งการพัฒนาส่งเสริมความใฝ่เรียนรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์ ให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยเฉพาะครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ที่การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและบทบาทนักเรียนเป็นปัจจัย
ที่ส่งผลต่อความใฝ่เรียนรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์ ครูผู้สอนจึงจ าเป็นต้องวางแผน พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน  
เป็นส าคัญ 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
 1. การศึกษาระดับความใฝ่เรียนรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์ ผู้วิจัยสามารถเพิ่มองค์ประกอบของความใฝ่เรียนรู้  
ให้มีความสอดคล้องกับระดับชั้นของนักเรียน บริบทของสถานศึกษา และธรรมชาติของรายวิชาที่แตกต่างกัน 
 2. ควรมีการศึกษาการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความใฝ่เรียนรู้ ในรายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น รวมทั้งการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความใฝ่เรียนรู้ในรายวิชาอื่น ๆ เพื่อจะน าไปสู่การวางแผนกิจกรรม
การเรียนรู้ของโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาให้มีความเหมาะสม สอดคล้องต่อความสนใจของนักเรียน และผู้บริหาร
สถานศึกษาสามารถก าหนดนโยบายด้านวิชาการในภาพรวมของโรงเรียนได้อย่างเหมาะสม 
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บทคัดย่อ 
  การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ (1) เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบความยึดมั่นผูกพันต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ (2) เพ่ือวิเคราะห์ความชุกของความยึดมั่นผูกพันต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตัวอย่างการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 480 คน ได้มาจาก
การสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงบรรยาย การวิเคราะห์
สหสัมพันธ์เพียรสัน และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน  

ผลการวิจัย พบว่า (1) องค์ประกอบความยึดมั่นผูกพันต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้แก่ ความยึดมั่นผูกพันต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ทางปัญญา ความยึดมั่นผูกพันต่อการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ทางอารมณ์ และความยึดม่ันผูกพันต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ทางพฤติกรรม ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยัน พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาจากค่า ไค-สแควร์ (Chi-square) มีค่าเท่ากับ 
0.55 ซึ่งมีความน่าจะเป็นเท่ากับ 0.45986 ที่องศาอิสระเท่ากับ 1 มีค่า GFI เท่ากับ 0.999 มีค่า AGFI เท่ากับ 0.995 และ
มีค่า RMR เท่ากับ 0.00175 และ (2) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความยึดมั่นผูกพันต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
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อยู่ในกลุ่มปานกลางมากที่สุด มีจ านวน 235 คน คิดเป็นร้อยละ 48.96 ซึ่งคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มปานกลาง มีค่าเท่ากับ 
3.27 ส าหรับจ านวนนักเรียนที่มีความยึดมั่นผูกพันต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ในกลุ่มต่ าและกลุ่มสูง มีจ านวนใกล้เคียงกัน 
โดยกลุ่มต่ า มีจ านวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 25.63 มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 2.56 และกลุ่มสูง มีจ านวน 122 คน คิดเป็น
ร้อยละ 25.41 และมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.86 
 
ค าส าคัญ: ความยึดมั่นผูกพันต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ความยึดมั่นผูกพันต่อการเรียนคณิตศาสตร์  

 
Abstract 

The purposes of this study were (1) to analyze the factors of engagement in mathematics of 
ninth grade students and (2)  to analyze the prevalence of engagement in mathematics of ninth grade 
students. The sample was 480 ninth grade students by using multi-stage random sampling. The research 
instrument used in this study was a questionnaire. The data were analyzed with descriptive statistics, 
correlation, and confirmatory factor analysis. The results were as follows: (1) The factors of engagement 
in mathematics of ninth grade students comprise cognitive engagement, emotional engagement and 
behavior engagement. The confirm factor analysis of measurement model of engagement in 
mathematics of ninth grade students fit the empirical data with chi-square = 0.55, p = 0.45986, df = 1 , 
GFI = 0.999, AGFI = 0.995 and RMR = 0.00175, and (2) The highest number of engagement in 
mathematics of ninth grade students was a moderate group, it was 235 students (48.96%, average = 
3.27). The number of students between low group and high group were similarly proportion. In the low 
group, there were 123 students (25.63%, average = 2.56). At the same time, in the high group, there 
were 122 students (25.41%, average = 3.86). 
 

Key word: engagement in mathematics, student engagement, mathematics 
 
บทน า 

วิชาคณิตศาสตร์นับเป็นศาสตร์พื้นฐานในการศึกษาที่จะน าไปสร้างความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคม ตลอดจนเป็นพื้นฐานของการค้นคว้าวิจัยทุกประเภทอันก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ  
ดังนั้น การเตรียมผู้เรียนให้มีทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ 
การใช้เทคโนโลยี การสื่อสาร และการร่วมมือ จะส่งผลให้ผู้เรียนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อม สามารถแข่งขันและอยู่ร่วมกับประชาคมโลกได้ 
  ส าหรับการประเมินผลนักเรียนในระดับนานาชาติที่ส าคัญ ซึ่งเป็นที่รู้จัก คือ โปรแกรมประเมินสมรรถนะ
นักเรียนมาตรฐานสากล (Programme for International Student Assessment) หรือ PISA เป็นการประเมิน
สมรรถนะของผู้เรียน จ านวน 3 ด้าน ได้แก่ ความฉลาดรู้ด้านการอ่าน (reading literacy) ความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์ 
(mathematical literacy) และความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์ (scientific literacy) โดยเลือกประเมินนักเรียนอายุ 15 ปี 
ซึ่งเป็นวัยที่จบการศึกษาภาคบังคับ โดยท าการสุ่มตัวอย่างนักเรียนอายุ 15 ปี ที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ขึ้นไป จากโรงเรียนทุกสังกัด (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , 2561) ซึ่งจากการรายงานผลการ
ประเมินการรู้เรื่องในด้านคณิตศาสตร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2543 จนถึงปัจจุบัน พบว่า คะแนนเฉลี่ยคณิตศาสตร์ของ
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นักเรียนไทยต่ ากว่าค่าเฉลี่ย OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) และมีนักเรียน
ประมาณครึ่ งหนึ่ งที่ยั งรู้ เรื่องคณิตศาสตร์ ไม่ถึงระดับพื้นฐาน ในขณะที่ประเทศเขตเศรษฐกิจในแถบเอเชีย 
ส่วนใหญ่มีผลประเมินอยู่ในกลุ่มสูง 
  นอกจากนี้  ในประเทศไทยยังมีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( Ordinary National 
Educational Test หรือ O-NET) เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนในปีสุดท้ายของแต่ละระดับชั้น 
ได้แก่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 
2557) ซึ่งผลการประเมินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ปีการศึกษา 2560 ถึง 2562 ในวิชาคณิตศาสตร์ พบว่า 
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 40.47 , 37.50 และ 32.90 ตามล าดับ และระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 29.31, 30.04 และ 26.73 ตามล าดับ (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 
2561) จากข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า นักเรียนไทยมีความสามารถทางวิชาคณิตศาสตร์ที่ต่ ากว่าร้อยละ 50 และยังมี
เกณฑ์ที่จะลดลงเรื่อย ๆ เมื่อศึกษาในระดับชั้นที่สูงขึ้น  
  ในปัจจุบันการสอบ O-NET ไม่ได้บังคับให้นักเรียนสอบ การจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์จึงควรมุ่งเน้น 
ตามกรอบของ PISA ซึ่งสภาพการศึกษาตอนนี้การจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ยังไม่สามารถส่งเสริมทักษะการสื่อสาร 
การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การน าเสนอเท่าที่ควร และยังพบปัญหาหลายประการ (ณัฐริกา สิทธิชัย , 2561) 
เพื่อให้สอดคล้องตามกรอบของ PISA จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ส าหรับการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยสนใจตัวแปร 
ความยึดมั่นผูกพันต่อการเรียน ซึ่งนับเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เพิ่มมากขึ้น 
(Fredricks, Blumenfeld, & Paris, 2004; Chen, 2008; Dalun, Hsu, Kwok, Benz, & Bowman, 2011; Dotterer & 
Lowe, 2011 อ้างถึงใน บงกช วงศ์หล่อสายชล, 2555) ความยึดมั่นผูกพันต่อการเรียนจะส่งผลให้นักเรียนเกิดความรู้สึก
เชิงบวกกับการเรียน (Mandernach, 2009 อ้างถึงใน บงกช วงศ์หล่อสายชล , 2555) จากแนวคิด และงานวิจัย 
ที่เกี่ยวข้อง แสดงให้เห็นถึงความส าคัญของความยึดมั่นผูกพันต่อการเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความส าคัญของความยึดมั่น
ผูกพันต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ทั้งนี้ ความยึดมั่นผูกพันต่อการเรียนวิชาวิชาคณิตศาสตร์ จัดอยู่ในกลุ่มตัวแปรด้าน  
จิตพิสัย (affective domain) ซึ่งเป็นพฤติกรรมของผู้เรียนที่จะไม่เกิดขึ้นทันที แต่จะต้องใช้วิธีการปลูกฝังและสอดแทรก
สิ่งที่ดีงามในการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อให้ผู้เรียนมีความยึดมั่นผูกพันต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
  ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะวิเคราะห์องค์ประกอบและความชุกของความยึดมั่นผูกพันต่อการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ จะเป็นข้อมูลสารสนเทศที่สะท้อน
สภาพปัจจุบันของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ว่านักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความยึดมั่นผูกพันต่อ  
การเรียนวิชาคณิตศาสตร์มากน้อยเพียงใด และเมื่อแบ่งตามองค์ประกอบของความยึดมั่นผูกพันต่อกา รเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ มีองค์ประกอบใดที่ควรพัฒนาเพื่อให้นักเรียนมีความยึดมั่นผูกพันต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ที่สูงขึ้น  
 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบความยึดม่ันผูกพันต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
  2. เพื่อวิเคราะห์ความชุกของความยึดมั่นผูกพันต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

จากการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความยึดมั่นผูกพันต่อการเรียนของนักเรียน ผู้วิจัยได้ก าหนด
องค์ประกอบของความยึดมั่นผูกพันต่อการเรียนต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน จ านวน 3 องค์ประกอบ คือ 
องค์ประกอบที่ 1 ความยึดมั่นผูกพันทางปัญญา ประกอบด้วย การเรียนรู้ขั้นพื้นฐาน การเรียนรู้แบบลุ่มลึกและความ
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เชื่อมั่นต่อครู องค์ประกอบที่ 2 ความยึดมั่นผูกพันทางอารมณ์ ประกอบด้วย ความสนใจ ความส าเร็จ ความกังวลและ
ความผิดหวัง และองค์ประกอบที่ 3 ความยึดมั่นผูกพันทางพฤติกรรม ประกอบด้วย การเอาใจใส่ ความขยันและการใช้
เวลา (ณัฐวัฒน์ มะลิวรรณ, 2556) โดยท าการวิเคราะห์องค์ประกอบและความชุกของความยึดมั่นผูกพันต่อการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายละเอียดดังแสดงในภาพ 1 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรและตัวอย่างการวิจัย 
ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร จ านวน 234,541 คน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , 
2562) ตัวอย่างการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 480 คน ได้มาจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (multi-
stage random sampling) ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 แบ่งโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ในกรุงเทพมหานคร 
ออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 2 จากนั้นท าการสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) สุ่มเขตท้องที่ จากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 จ านวน 3 เขตท้องที่ และสุ่มเขตท้องที่ จากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จ านวน  
3 เขตท้องที่ รวมทั้งสิ้น 6 เขตท้องที ่ได้แก่ เขตตลิ่งชัน เขตบางกอกน้อย เขตภาษีเจริญ เขตบึงกุ่ม เขตห้วยขวาง เขตดินแดง 

ขั้นตอนที่ 2 ท าการสุ่มอย่างง่าย เพื่อสุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา ในแต่ละเขตท้องที่ จากเขตท้องที่ ทั้ง 6 เขตท้องที่ 
เขตท้องที่ละ 2 โรงเรียน ประกอบด้วยโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ จ านวน 1 โรงเรียน และโรงเรียนขนาดใหญ่ จ านวน  
1 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 12 โรงเรียน เนื่องจากบริบทของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร มีเพียง 2 ขนาด 

ขั้นตอนที่ 3 ท าการสุ่มอย่างง่าย เพื่อสุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนละ 40 คน จาก 12 โรงเรียน 
รวมทั้งสิ้น 480 คน 

 
เครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ตอน โดยตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบ
แบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ จ านวน 2 ข้อ คือ เพศ เกรดวิชาคณิตศาสตร์ (ม.3 เทอม 1) และแบบเติม
ค าตอบ จ านวน 1 ข้อ คือ การใช้เวลาว่างระหว่างวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในการท าการบ้านวิชาคณิตศาสตร์ และตอนที่ 2 
แบบสอบถามความยึดมั่นผูกพันต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นแบบมาตรประมาณค่า 
5 ระดับ (rating scale) จ านวน 50 ข้อ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ ความยึดมั่นผูกพันทางปัญญา ความยึดมั่นผูกพันทาง
อารมณ์ และความยึดมั่นผูกพันพฤติกรรม ซึ่งผู้วิจัยได้พัฒนามาจากแบบสอบถามความยึดมั่นผูกพันต่อการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ของ Wong, Lam และ Kong (2003) โดยผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของข้อค าถามกับนิยาม 

ความยึดมั่นผูกพันต่อ
การเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ 

ความยึดม่ันผูกพันต่อการเรียนทางปัญญา 

ความยึดม่ันผูกพันต่อการเรียนทางอารมณ์ 

ความยึดมั่นผูกพันต่อการเรียนทางพฤติกรรม 
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ตัวแปรที่ผู้วิจัยได้ก าหนดไว้ โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน พบว่า ค่าดัชนี IOC มีค่าอยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 นอกจากนี้ 
ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามความยึดมั่นผูกพันต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ไปทดลองใช้ ( try out) กับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 40 คน เพื่อตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยการวิเคราะห์ค่าความเที่ยงของ
แบบสอบถามแบบความสอดคล้องภายใน ( internal consistency reliability) ด้วยวิธีประมาณค่าสัมประสิทธิ์ 
ความเที่ยงของครอนบาค พบว่า ข้อค าถามในองค์ประกอบความยึดมั่นผูกพันต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ด้านพฤติกรรม 
มีค่าความเที่ยง เท่ากับ 0.94 ส าหรับข้อค าถามในองค์ประกอบความยึดมั่นผูกพันต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ด้านปัญญา 
มีค่าความเที่ยง เท่ากับ 0.92 และข้อค าถามในองค์ประกอบความยึดมั่นผูกพันต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ด้านอารมณ์  
มีค่าความเที่ยง เท่ากับ 0.57 ส าหรับความเที่ยงของแบบสอบถามทั้งฉบับ มีค่าเท่ากับ 0.94 แสดงว่า แบบสอบถามที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีคุณภาพด้านความที่ยงอยู่ในเกณฑ์ดี 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ประกอบด้วย (1) การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบ
แบบสอบถาม เพื่อศึกษาลักษณะทั่วไปของตัวอย่างการวิจัย โดยใช้สถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ (2) การ
วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของตัวแปรที่ศึกษา โดยใช้สถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(SD) ค่าความเบ้ (Sk) ค่าความโด่ง (Ku) และค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย (CV) (3) การวิเคราะห์องค์ประกอบความยึดมั่น
ผูกพันต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
(confirmatory factor analysis) โดยใช้โปรแกรมลิสเรล และ (4) การวิเคราะห์ความชุกของความยึดมั่นผูกพันต่อ 
การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้สถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 480 คน พบว่า นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 3 ที่ตอบแบบสอบถามครั้งนี้ เป็นนักเรียนเพศหญิงมากกว่าเพศชาย (ร้อยละ 55.83 และ ร้อยละ 44.17 ตามล าดับ) 
นักเรียนส่วนใหญ่ได้เกรด 4 (ร้อยละ 22.07) รองลงมาคือ เกรด 3 และเกรด 2.5 (ร้อยละ 18.54 และ ร้อยละ 15.21 
ตามล าดับ) เมื่อพิจารณาการท าการบ้านวิชาคณิตศาสตร์ พบว่า ส่วนใหญ่ท าการบ้านวิชาคณิตศาสตร์ จ านวน 3 ครั้งต่อ
สัปดาห์ (ร้อยละ 38.96) โดยนักเรียนส่วนใหญ่ใช้เวลาในการท าการบ้านวิชาคณิตศาสตร์ ครั้งละ 30 นาที (ร้อยละ 43.75)  
  2. ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานของตัวแปรความยึดมั่นผูกพันต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 

ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปรความยึดมั่นผูกพันของการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในภาพรวม พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความยึดมั่นผูกพันต่อการ เรียนวิชาคณิตศาสตร์
ภาพรวมในระดับปานกลาง (M = 3.24) เมื่อพิจารณาแยกตามตัวแปรในองค์ประกอบ พบว่า ทุกตัวแปรในองค์ประกอบ
ความยึดมั่นผูกพันต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยในระดับปานกลาง โดยทั้ง 3 องค์ประกอบ  
มีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกัน ซึ่งตัวแปรความยึดมั่นผูกพันต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ทางพฤติกรรมมีค่ าเฉลี่ยสูงที่สุด (M = 
3.25) รองลงมา คือ ตัวแปรความยึดมั่นผูกพันต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ทางอารมณ์ (M = 3.24) และตัวแปรความ 
ยึดมั่นผูกพันต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ทางปัญญา (M = 3.22) เมื่อพิจารณาลักษณะการแจกแจงข้อมูล พบว่า 
องค์ประกอบความยึดมั่นผูกพันต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีลักษณะเบ้ซ้ายและ 
มีลักษณะการแจกแจงข้อมูลสูงกว่าโค้งปกติ (Sk = -0.48, Ku = 1.06) แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีคะแนน 
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สูงกว่าค่าเฉลี่ยและมีการกระจายน้อย เมื่อพิจารณาแยกตามตัวแปรในองค์ประกอบ พบว่ า ทุกตัวแปรมีลักษณะการ 
แจกแจงข้อมูลแบบเบ้ซ้าย มีค่าอยู่ระหว่าง -0.48 ถึง -0.29 นั่นแสดงให้เห็นว่า ตัวอย่างวิจัยส่วนใหญ่มีคะแนนสูงกว่า
ค่าเฉลี่ย และเมื่อพิจารณาค่าความโด่ง พบว่า ทั้ง 3 ตัวแปร มีลักษณะการแจกแจงข้อมูลสูงกว่าโค้งปกติ มีค่าอยู่ระหว่าง 0.34 
ถึง 1.16 แสดงให้เห็นว่าข้อมูลของตัวแปรเหล่านี้ มีการกระจายของข้อมูลน้อย ดังรายละเอียดในตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1 ค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปรความยึดม่ันผูกพันต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ (n = 480) 

ตัวแปร Min Max Mean SD Sk Ku %C.V. แปลผล 
ความยึดม่ันผูกพันต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 1.00 4.60 3.24 0.53 -0.48 1.06 15.87 ปานกลาง 
ความยึดม่ันผูกพันต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ทาง
ปัญญา 

1.00 4.67 3.22 0.55 -0.48 1.05 17.08 ปานกลาง 

- การเรียนรู้ขั้นพื้นฐาน 1.00 5.00 3.22 0.62 -0.31 0.59 19.25 ปานกลาง 
- การเรียนรู้แบบลุ่มลึก 1.00 4.86 3.06 0.68 -0.08 0.03 22.22 ปานกลาง 
- ความเชื่อมั่นในครูผู้สอน 1.00 5.00 3.41 0.74 -0.37 0.47 21.70 ปานกลาง 
ความยึดม่ันผูกพันต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ทาง
อารมณ ์

1.00 4.61 3.24 0.51 -0.44 1.16 15.74 ปานกลาง 

- ความสนใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 1.00 5.00 3.01 0.87 -0.08 -0.35 28.90 ปานกลาง 
- การรับรู้ในความส าเร็จในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 1.00 5.00 3.60 0.92 -0.50 -0.08 25.56 มาก 
- ความวิตกกังวลในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 1.00 5.00 3.73 1.01 -0.49 -0.41 27.08 มาก 
- ความคับข้องใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 1.00 5.00 2.99 0.97 0.13 -0.50 32.44 ปานกลาง 
ความยึดมัน่ผูกพนัต่อการเรียนวชิาคณิตศาสตรท์าง
พฤติกรรม 

1.00 5.00 3.25 0.75 -0.29 0.34 23.08 ปานกลาง 

- การเอาใจใส่ 1.00 5.00 3.34 0.81 -0.25 0.37 24.25 ปานกลาง 
- ความขยัน 1.00 5.00 3.21 0.80 -0.25 0.16 24.92 ปานกลาง 
- การใช้เวลาในวิชาคณิตศาสตร ์         
 - จ านวนครั้งในการท าการบ้านวิชาคณิตศาสตร์ 0 7 2.49 1.42 0.36 0.28 57.03 น้อย 
 - เวลาในการท าการบ้านวิชาคณิตศาสตร์ต่อครั้ง (นาที) 0 180 44.45 35.53 1.65 3.47 79.93 น้อย 
 
หมายเหตุ: (1) เกณฑ์ในการตีความค่าเฉลี่ยของตัวแปรความยึดมั่นผูกพันของการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ คือ คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.49 = ระดับน้อยที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย 1.50-2.49 = ระดับน้อย คะแนนเฉลี่ย 2.50-3.49 = ระดับปานกลาง คะแนนเฉลี่ย 3.50-4.49 = ระดับมาก และคะแนนเฉลี่ย 4.50-5.00 = 
ระดับมากที่สุด และ (2) เกณฑ์ในการตีความด้านการใช้เวลาในวิชาคณิตศาสตร์ คือ จ านวนครั้งในการท าการบ้านวิชาคณิตศาสตร์ คือ จ านวนน้อยกว่า  
3 ครั้ง = น้อย, จ านวน 3-5 ครั้ง = ปานกลาง และ จ านวนมากกว่า 5 ครั้ง = มาก และเวลาในการท าการบ้านวิชาคณิตศาสตร์ต่อครั้ง (นาที) คือ เวลา 0-60 นาที 
= น้อย, เวลา 61-120 นาที = ปานกลาง และ เวลา 121-180 นาที = มาก 

 
3. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบความยึดมั่นผูกพันต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดองค์ประกอบความยึดมั่นผูกพันต่อการเรียนวิชา

คณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า โมเดลการวัดองค์ประกอบความยึดมั่นผูกพันต่อการเรียนวิชา

คณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (χ2 (1, N = 480) = 0.01; p 
= 0.45986; GFI = 0.999; AGFI = 0.995; RMR = 0.00175) กล่าวได้ว่า ความยึดม่ันผูกพันต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ ความยึดม่ันผูกพันต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
ทางปัญญา ความยึดมั่นผูกพันต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ทางอารมณ์ และความยึดมั่นผูกพันต่อการเรียนวิชา
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คณิตศาสตร์ทางพฤติกรรม เมื่อพิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐาน (B) ของแต่ละตัวแปร พบว่า 
น้ าหนักขององค์ประกอบของตัวแปรทั้ง 3 ตัวแปร มีค่าเป็นบวก มีขนาดตั้งแต่ 0.80 – 0.85 และทุกตัวแปร มีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.1 โดยตัวแปรที่มีน้ าหนักความส าคัญมากที่สุด คือ ตัวแปรความยึดมั่นผูกพันต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
ทางปัญญา (COG) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.85 รองลงมา คือ ตัวแปรความยึดมั่นผูกพันต่อการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ทางอารมณ์ (EMO) และตัวแปรความยึดมั่นผูกพันต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ทางพฤติกรรม (BEH)  
มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.82 และ 0.80 ตามล าดับ ดังรายละเอียดในตารางที่ 2 และภาพ 2 
 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดองค์ประกอบความยึดมั่นผูกพันต่อการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ตัวแปร 
น้ าหนักองค์ประกอบ 

t R2 
สปส. คะแนน
องค์ประกอบ b (SE) B 

COG 1.48 (0.07) 0.85 22.44 0.72 0.24 
EMO 1.32 (0.06) 0.82 21.20 0.68 0.21 
BEH 1.90 (0.10) 0.80 19.83 0.64 0.12 

Chi-square = 0.55 df = 1 p = 0.45986 GFI = 0.999 AGFI = 0.995 RMR = 0.00175 RMSEA = 0.000 
หมายเหตุ: **p<.01 

 
ภาพ 2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโมเดลการวัดองค์ประกอบความยึดมั่นผูกพัน 

ต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

  4. ผลการวิเคราะห์ความชุกของความยึดมั่นผูกพันต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3  
  ในการวิเคราะห์ความชุกของความยึดมั่นผูกพันต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 3 ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้จ าแนกความยึดมั่นผูกพันต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มสูง กลุ่มปานกลาง กลุ่มต่ า โดยใช้ค่าเปอร์เซ็นไทล์ ซึ่งผู้วิจัยก าหนดเกณฑ์การแบ่งกลุ่มนักเรียน
ตามระดับความยึดมั่นผูกพันต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ คือ ค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 ลงมา เป็นกลุ่มต่ า ค่าเปอร์เซ็นไทล์
ระหว่าง 26-74 เป็นกลุ่มปานกลาง และค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 75 ขึ้นไป เป็นกลุ่มสูง เมื่อน าคะแนนมาเทียบกับค่าเปอร์เซ็นไทล์ 
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พบว่า นักเรียนที่มีความยึดมั่นผูกพันต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ต่ า (ค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 ลงมา) มีคะแนนความยึดมั่น
ผูกพันต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงสุดที่คะแนน 2.96 นักเรียนที่มีความยึดมั่นผูกพันต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
ปานกลาง (ค่าเปอร์เซ็นไทล์ระหว่าง 26-74) มีคะแนนความยึดมั่นผูกพันต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงสุดที่คะแนน 
3.55 และนักเรียนที่มีความยึดมั่นผูกพันต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูง (ค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 75 ขึ้นไป) มีคะแนนความ 
ยึดมั่นผูกพันต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ต่ าสุดที่คะแนน 3.56  

 ส าหรับผลการวิเคราะห์ความชุกของความยึดมั่นผูกพันต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ทางของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 480 คน ในภาพรวม พบว่า นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ส่วนใหญ่ มีความยึดมั่นผูกพันต่อ
การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ อยู่ในกลุ่มปานกลาง มีจ านวน 235 คน คิดเป็นร้อยละ 48.96 ซึ่งคะแนนเฉลี่ยของกลุ่ม 
ปานกลาง มีค่าเท่ากับ 3.27 ส าหรับจ านวนนักเรียนที่มีความยึดม่ันผูกพันต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ในกลุ่มต่ าและกลุ่ม
สูง มีจ านวนใกล้เคียงกัน โดยกลุ่มต่ า มีจ านวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 25.63 มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 2.56 และ 
กลุ่มสูง มีจ านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 25.41 และมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.86 ดังรายละเอียดในตารางที่ 3 

ทั้งนี้ ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและความชุกของความยึดมั่นผูกพันต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ทางของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เมื่อจ าแนกตามเพศ ซึ่งประกอบด้วย นักเรียนเพศชาย จ านวน 212 คน และนักเรียนเพศหญิง 
จ านวน 268 คน พบว่า นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพศชาย มีความยึดมั่นผูกพันต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  
อยู่ในกลุ่มปานกลางมากที่สุด มีจ านวน 106 คน (จากนักเรียนเพศชาย ทั้งหมด 212 คน) คิดเป็นร้อยละ 22.08 และ 
มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.26 เช่นเดียวกันกับนักเรียนเพศหญิง ซึ่งมีความยึดมั่นผูกพันต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ อยู่ใน
กลุ่มปานกลางมากที่สุด มีจ านวน 129 คน (จากนักเรียนเพศหญิง ทั้งหมด 268 คน) คิดเป็นร้อยละ 26.88 และมีคะแนน
เฉลี่ย เท่ากับ 3.28 ดังรายละเอียดในตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ความชุกของความยึดมั่นผูกพันต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา  
ปีที่ 3 จ าแนกตามเพศ 

เพศ 
กลุ่มต่ า กลุ่มกลาง กลุ่มสูง รวม 

จ านวน 
ร้อย
ละ 

คะแนน
เฉลี่ย 

จ านวน 
ร้อย
ละ 

คะแนน
เฉลี่ย 

จ านวน 
ร้อย
ละ 

คะแนน
เฉลี่ย 

จ านวน ร้อยละ 
คะแนน
เฉลี่ย 

ชาย 56 11.96 2.48 106 22.08 3.26 50 10.42 3.90 212 44.17 3.20 
หญิง 67 13.96 2.62 129 26.88 3.28 72 14.99 3.83 268 55.83 3.26 
รวม 123 25.63 2.56 235 48.96 3.27 122 25.41 3.86 480 100.00 3.24 

 
 ผลการวิเคราะห์ความชุกของความยึดมั่นผูกพันต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ทางของนักเรียน ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 480 คน เมื่อจ าแนกตามเกรด พบว่า นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนความยึดมั่น
ผูกพันต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ อยู่ในกลุ่มที่ได้เกรด 4 มากที่สุด มีจ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 22.08 รองลงมา 
คือ ได้เกรด 3 เกรด 2.5 และเกรด 3.5 คิดเป็นร้อยละ 18.54 15.21 และ 14.16 ตามล าดับ ดังรายละเอียดในตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ความชุกของความยึดมั่นผูกพันต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา  
ปีที่ 3 จ าแนกตามเกรด 

เกรด 
กลุ่มต่ า กลุ่มกลาง กลุ่มสูง รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
เกรด 0 11 2.29 6 1.25 3 0.63 20 4.17 
เกรด 1 13 2.71 14 2.93 4 0.82 31 6.46 

เกรด 1.5 15 3.13 22 4.58 6 1.25 43 8.96 
เกรด 2 21 4.38 22 4.58 7 1.46 50 10.42 

เกรด 2.5 25 5.21 35 7.29 13 2.71 73 15.21 
เกรด 3 16 3.33 49 10.21 24 5.00 89 18.54 

เกรด 3.5 16 3.33 34 7.08 18 3.75 68 14.16 
เกรด 4 6 1.25 53 11.04 47 9.79 106 22.08 
รวม 123 25.63 235 48.96 122 25.41 480 100.00 

 

อภิปรายผล 
  1. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของความยึดมั่นผูกพันต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  
โดยความยึดมั่นผูกพันต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลกั 
คือ ความยึดมั่นผูกพันต่อการเรียนทางพฤติกรรม ความยึดมั่นผูกพันต่อการเรียนทางปัญญา และความยึดมั่นผูกพันต่อ
การเรียนทางอารมณ์ มีน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.80, 0.85 และ 0.82 ตามล าดับ แสดงว่าทั้ง 3 องค์ประกอบ  
มีความส าคัญเท่า ๆ กัน อย่างไรก็ตาม ความยึดมั่นผูกพันต่อการเรียนทางปัญญามีน้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุด แสดงให้
เห็นว่าการที่นักเรียนจะมีความยึดมั่นผูกพันต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ นักเรียนต้องมีความยึดมั่นผูกพันต่อการเรียน
ทางปัญญาเป็นหลักก่อน นั่นคือ นักเรียนจะต้องพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (Finn1989, 1993 อ้างถึงใน Wong, Lam & 
Kong, 2003) มีส่วนร่วมในกิจกรรม (Fredricks, Blumenfeld & Paris, 2004 อ้างถึงใน ยุวดี พันธ์สุจริต , 2554) 
กระตือรือร้น ความอยากรู้อยากเห็น และสนใจในงานที่ท า (Chapman, 2003 อ้างถึงใน นพมาศ ว่องวิทยสกุล, 2557) 
จนเข้าใจหรือช านาญ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนท าให้บรรลุผลส าเร็จของการศึกษา (Finn 
& Zimmer, 2012 อ้างถึงใน นพมาศ ว่องวิทยสกุล, 2557)  
 2. ผลการวิเคราะห์ความชุกของความยึดมั่นผูกพันต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ทางของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 480 คน ในภาพรวม พบว่า นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความยึดมั่นผูกพันต่อ 
การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ อยู่ในกลุ่มปานกลางมากที่สุด มีจ านวน 235 คน คิดเป็นร้อยละ 48.96 ส าหรับจ านวนนักเรียน
ที่มีความยึดมั่นผูกพันต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ในกลุ่มต่ าและกลุ่มสูง มีจ านวนใกล้เคียงกัน  โดยกลุ่มต่ า มีจ านวน  
123 คน คิดเป็นร้อยละ 25.63 และกลุ่มสูง มีจ านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 25.41 โดยข้อมูลในลักษณะนี้ เป็นข้อมูล  
ที่มีการแจกแจงปกติ (normal distribution) ซึ่งสอดคล้องกับ สุชาดา บวรกิติวงศ์ (2548) ที่อธิบายถึงการแจกแจงปกติ 
ที่เป็นการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มต่อเนื่อง ที่ส าคัญที่สุดในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ โดยข้อมูลที่มีการแจกแจงปกติ จะมีข้อมูลส่วนมากอยู่ในระดับปานกลาง จะมีข้อมูลส่วนน้อย
อยู่ในระดับสูงมากหรือต่ ามาก ข้อมูลที่มีการแจกแจงปกติ มักเป็นข้อมูลที่เกิดตามธรรมชาติ ได้แก่ ความสูง น้ าหนัก อายุ 
เชาวน์ปัญญา หรือ คะแนนต่าง ๆ เป็นต้น ทั้งนี้ เมื่อพิจารณานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ท่ีมีความยึดมั่นผูกพันต่อ
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การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ อยู่ในกลุ่มปานกลาง โดยจ าแนกตามเพศ พบว่า ในกลุ่มปานกลางนี้ มีจ านวนนักเรียนเพศหญิง
และเพศชายใกล้เคียงกัน และในกลุ่มนี้ คะแนนเฉลี่ยความยึดมั่นผูกพันต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนเพศหญิง
สูงกว่าเพศชาย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ยุวดี พันธ์สุจริต (2554) และ Ayub และคณะ (2017) ที่พบว่า นักเรียน
หญิงมีความยึดมั่นผูกพันต่อการเรียนสูงกว่านักเรียนชาย 
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันขององค์ประกอบความยึดมั่นผูกพันต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
ครั้งนี้ โมเดลการวัดองค์ประกอบความยึดมั่นผูกพันต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ซึ่งทั้ง 3 องค์ประกอบ มีน้ าหนัก
องค์ประกอบใกล้เคียงกัน แสดงว่า องค์ประกอบยึดมั่นผูกพันต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น ทั้ง 3 องค์ประกอบมีความส าคัญเท่า ๆ กัน อย่างไรก็ตาม องค์ประกอบความยึดมั่นผูกพันต่อการเรียนทางปัญญา 
มีน้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุด แสดงให้เห็นว่าการที่นักเรียนจะมีความยึดมั่นผูกพันต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
นักเรียนต้องมีความยึดมั่นผูกพันต่อการเรียนทางปัญญาเป็นหลักก่อน ข้อค้นพบเหล่านี้ จึงเป็นสารสนเทศที่มีประโยชน์
ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จะน าข้อมูลสารสนเทศนี้ไป
ประยุกต์ใช้เพื่อออกแบบและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ต่อไป 

2. จากผลการวิเคราะห์ความชุกของความยึดมั่นผูกพันต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยผลวิจัยพบว่า ความชุกของคะแนนความยึดมั่นผูกพันต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในกลุ่มปานกลาง ข้อค้นพบเหล่านี้ จึงเป็นสารสนเทศที่มีประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ โดยอาจน าผลการวิจัยในส่วนของการวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งเป็นแนวทางเสริมสร้างความยึดมั่น
ผูกพันต่อการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มาประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้างความยึดมั่นผูกพันต่อการเรียน
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ต่อไป 

3. จากผลการวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยความยึดมั่นผูกพันต่อการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
พบว่า นักเรียนเพศหญิงมีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าเพศชาย ข้อมูลส่วนนี้ชี้ให้เห็นว่า ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
ควรเร่งเสริมสร้างความยึดมั่นผูกพันต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนเพศชาย เพื่อเป็นการยกระดับความยึดมั่น
ผูกพันต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนเพศชายต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลเฉพาะตัวอย่างการวิจัยซึ่งเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 3 ส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาความยึดมั่นผูกพันต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนทั้งในระดับ
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยการประยุกต์ ใช้การวิจัยระยะยาว ( longitudinal research)  
เพื่อท าการศึกษาความยึดมั่นผูกพันต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนติดต่อกัน ครอบคลุมระยะเวลาการศึกษา
ระดับประถมศึกษา ไปจนถึงการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมถึง การประยุกต์ใช้การวิจัยเชิงพัฒนาการ 
(developmental research) ในลักษณะของการศึกษาการเจริญเติบโต (growth study) และการศึกษาแนวโน้ม 
(trend study) เพื่อท าการศึกษาพัฒนาการ/แนวโน้มของความยึดมั่นผูกพันต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับการรับรู้ความสามารถของตนเอง แรงจูงใจ และภาวะผู้น าเชิง
สร้างสรรค์ของวิศวกรในบริษัทผลิตเครื่องมือแพทย์แห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี 2) เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้น าเชิง
สร้างสรรค์ของวิศวกรในบริษัทผลิตเครื่องมือแพทย์แห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานีตามปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน 3) เพื่อ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถของตนเอง และภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของวิศวกรในบริษัทผลิตครื่อง
มือแพทย์แห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี 4) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจ และภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของ
วิศวกรในบริษัทผลิตเครื่องมือแพทย์แห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี กลุ่มตัวอย่างคือ วิศวกร ในบริษัทผลิตเครื่องมือแพทย์
แห่งหนึ่ง ในจังหวัดปทุมธานี จ านวน 196 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามการรับรู้ความสามารถของตนเอง มี
ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .939 แบบสอบถามแรงจูงใจ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .851 แบบสอบถาม ภาวะ
ผู้น าเชิงสร้างสรรค์ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .941 และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ สถิติที่ใช้ 
คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน  (Pearson’s Product Moment 
Correlation Coefficient) ผลการวิจัย พบว่า 1) วิศวกรมีการรับรู้ความสามารถของตนเองโดยรวมอยู่ในระดับสูง มี
แรงจูงใจโดยรวมอยู่ในระดับสูง และมีภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์โดยรวมอยู่ในระดับสูง 2) การรับรู้ความสามารถของตนเอง
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มีความสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของวิศวกร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) แรงจูงใจมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของวิศวกรโดยรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ.01 
 
ค าส าคัญ: รับรู้ความสามารถของตนเอง, แรงจูงใจ และภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ 
 
Abstract 

The objectives of this study were, 1) to study the level of perceived self -efficacy motivation 
and creative leadership of engineers, 2) to compare the creative leadership of engineers, according to 
different personal factors, 3) to study relationship between perceived self-efficacy and creative 
leadership of engineers, and 4) to study relationship between motivation and creative leadership of 
engineers . The samples of this study were 196 engineers in medical device manufacturer in Pathum 
thani province. Data were collected by using the questionnaires, as a self-efficacy questionnaire had a 
reliability .939. The motivation questionnaire had a reliability .851. And the creative leadership 
questionnaire had a reliability .941.The statistic methods used for analysis were percentage, mean, 
standard deviation-test, F-test and Pearson’s product moment correlation coefficient. The statistical 
significance level was set.05 level and .01. The results of this study indicated that 1) the level of 
perceived self-efficacy of engineers was at the high level, motivation of engineers was at the high level 
and creative leadership of engineers was at the high level 2) Perceived self-efficacy have positively 
correlated with creative leadership of engineers with statistical significant at .01 level, and 3) motivation 
have positively correlated with creative leadership of engineers with statistical significant at .01 level. 
 
Keywords: perceived self – efficacy, motivation, and creative leadership 
 

บทน า 
กระแสเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง รวดเร็วทั้งระดับโลก รวมถึงประเทศไทยที่ก าลังปรับตัวเปลี่ยนจากระบบ

เศรษฐกิจแบบอุตสาหกรรมท่ีมุ่งเน้นอุตสาหกรรมการผลิต การบริการขนาดใหญ่ ที่ใช้ทรัพยากรอย่างเข้มข้น ตามนโยบาย
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย ให้เป็นไปอย่างมั่นคง เกิดความมั่ งคั่ง ส่งผลอย่างยั่งยืนมีจุดมุ่งหมายส าคัญที่จะ
ปฏิรูป พัฒนาประเทศทุกทิศทาง ปูทางพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้า สามารถรับมือกับความท้าทาย ที่จะกลายเป็นโอกาส 
และวิกฤตแบบใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉมที่เห็นได้ชัดในปัจจุบัน มุ่งเน้นการบูรณาการเพื่อปรับโครงสร้าง  
ให้ระบบเศรษฐกิจ ที่มีนวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อน เน้นการใช้เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างให้เกิดนวัตกรรม
ใหม่ ๆ จากยุคอุตสาหกรรมการผลิต มาเป็นการบริการมากขึ้น อีกทั้งรูปแบบการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัด คือการท า
การเกษตรยุคเดิม มีการใช้เทคโนโลยี เข้ามาปฏิรูปเป็นการเกษตรยุคทันสมัย 

ด้านแรงงานที่เคยใช้ทักษะต่ า จะต้องปรับตัวไปเป็นแรงงานที่พึ่งพาทักษะอย่างเข้มข้น อาศัย องค์ความรู้  
ความเชี่ยวชาญเฉพาะบุคคล ให้เกิดความสร้างสรรค์ทางปัญญา ที่มากขึ้น ความคิดริเริ่ม และการสร้างสรรค์ด้าน
นวัตกรรม อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ถือเป็นอีกรูปแบบทางเลือกหนึ่ง นั่นหมายความว่า ความท้าทายและความได้เปรียบ
เชิงการแข่งขันของเศรษฐกิจสังคมในอนาคต จะวัดกันที่ระดับความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และการพัฒนานวัตกรรมของคน
และองค์การ ซึ่งความส าเร็จขึ้นอยู่กับความสามารถของปัจเจกบุคคลในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่าง 
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มีประสิทธิภาพ และขับเคลื่อนเชิงรุกต่อการเปลี่ยนแปลง หรือสรุปก็คือ ต้องมีความสร้างสรรค์ ทั้งนี้ เพราะ  
การเปลี่ยนแปลงมีความรวดเร็วมากต้องมีความคิดสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง  

ผู้เชี่ยวชาญยุคใหม่มองว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นทักษะที่ส าคัญของผู้น าการเปลี่ยนแปลงน ามาทั้งโอกาสและ
ความท้าทาย ดังนั้น ผู้น าต้องใช้จิตนาการสร้างสรรค์ในการจัดการกับความท้าทาย แข่งขันเพื่อไขว่คว้าโอกาส และ  
ความสร้างสรรค์เป็นทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุดในยุคนี้ และการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี ยังเป็นการสร้าง
กฎระเบียบขึ้นมาใหม่ทั้งในระดับองค์กร สังคม ประเทศ และระดับโลก เกิดการบูรณาการทางแนวคิด และกระบวนการ
ทางสังคมต่าง ๆ รวมทั้งความผันผวนทางด้านเศรษฐกิจ “ผู้น าเชิงสร้างสรรค์” จะมีความส าคัญอย่างยิ่งที่จะท าข้ามผ่าน
วิกฤต และอยู่เหนือสภาวะที่เกิดการผันผวนเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงนี้ได้ จ าเป็นต้องอาศัยผู้น าที่ใช้จินตนาการ แทนที่จะ
ยึดติดกับวัฒนธรรมและประเพณี 

ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ หมายถึงการมีปฏิกิริยาตอบสนองเชิงจินตนาการโดยการคิดไตร่ตรองอย่างละเอียด  
ถี่ถ้วน ในสถานการณ์ และประเด็นที่ท้าทาย (challenge) ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์คือผู้ที่มีความสามารถในการโน้มน้าว 
หรือน าพาบุคคลอื่น ๆ อย่างมีจินตนาการ มีความยืดหยุ่นและมีวิสัยทัศน์ด้วยวิธีการหรือแนวทางใหม่ ๆ อย่างท้าทายและ
สร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับความก้าวหน้าของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง  
ไม่หยุดยั้ง  

การรับรู้ความสามารถของตนเอง (Perceived Self-Efficacy) คือเมื่อบุคคลประเมินตนเองว่ามีความสามารถ
เพียงพอหรือมีความถนัดในงานที่ได้รับมอบหมาย จะตัดสินใจที่จะลงมือท างานนั้นอย่างเต็มที่ท างานด้วยความมั่นใจ  
ไร้กังวล เชื่อมั่นว่าตนเองสามารถปฏิบัติงานให้ประสบความส าเร็จ แม้ว่าจะมีความยาก ซับซ้อน หรือมีอุปสรรค บุคลากร
จะมั่นใจในความสามารถของตนที่จะลงมือปฏิบัติตามที่ได้ วางแผนไว้หรือ จัดการกับสถานการณ์ให้ส าเร็จตามเป้าหมาย  
ที่ก าหนดไว้ มีอารมณ์ ทางบวก และกระตุ้นตนเองให้มีการตื่นตัวอยู่เสมอเพื่อให้สามารถท างานได้อย่างเต็มก าลัง  
จากประสบการณ์ที่เคยประสบความส าเร็จกับผลงานที่ผ่านมาในอดีตนั้นแล้ว (Bandura, 1989)  

พลังที่ส าคัญอย่างหนึ่งที่จะขับเคลื่อน น าพาองค์การบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ส าเร็จ คือ บุคลากร องค์การจึง  
ไม่ควรละเลยความส าคัญในการพัฒนาบุคลากร โดยกระตุ้นให้บุคลากร เกิดแรงจูงใจต้องการที่จะท าให้สัมฤทธิ์ผล  
ให้ท างานนั้นส าเร็จได้ด้วย มาตรฐานที่ดีเยี่ยม McClelland (1980 อ้างใน รัตติกรณ์ จงวิศาล, 2551) จึงท าให้ผู้วิจัยสนใจ
ที่จะศึกษาว่า หากวิศวกรมีการรับรู้ความสามารถของตนเอง มีแรงจูงใจเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สามารถท าให้บุคคลบรรลุ
เป้าหมาย จะส่งผลต่อการเกิดประสิทธิผล ในการบริหารจัดการองค์กรในการสร้างสรรค์นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ มีการ
พัฒนาบุคลากรเชิงสร้างสรรค์ ส่งเสริมพัฒนาด้านภาวะผู้น าให้มีความคิดสร้างสรรค์อย่างไร เพื่อรับมือกับโลกอนาคตที่มี
การเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉม (Disruptive) 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษาระดับการรับรู้ความสามารถของตนเอง แรงจูงใจ และภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของวิศวกรในบริษัท

ผลิตเครื่องมือแพทย์แห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี 
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถของตนเอง และภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของวิศวกร  

ในบริษัทผลิตเครื่องมือแพทย์แห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี 
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจ และภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของวิศวกรในบริษัทผลิตเครื่องมือ

แพทย์แห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี 
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สมมติฐานการวิจัย 
1. การรับรู้ความสามารถของตนเองมีความสัมพันธ์กับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของวิศวกร 

2. แรงจูงใจมีความสัมพันธ์กับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของวิศวกร 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 ตัวแปรต้น       ตัวแปรตาม 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
กลุ่มประชากร  
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ วิศวกร ในบริษัทผลิตเครื่องมือแพทย์แห่งหนึ่ง ในจังหวัดปทุมธานี 
จ านวน 384 คน 
 จากการค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของการวิจัยครั้งนี้ จากสูตร Yamane (1973) ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 196 คน ด้วยวิธีการ 

1. การสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi stage sampling) โดยวิธีสุ่มแบบก าหนดสัดส่วนตามฝ่ายการท างานของ
บริษัท รวม 3 ฝ่าย 

2. ท าการเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) ของวิศวกรแต่ละหน่วยงาน
เพื่อให้ได้จ านวน กลุ่มตัวอย่างตามจ านวนที่ค านวณได้ 

เครื่องมือในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเองจากการศึกษาเอกสาร 
แนวคิด ทฤษฎีที่ เกี่ยวข้อง แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้  1) ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของวิศวกร จ านวน 10 ข้อ  
2) แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้ความสามารถของตนเอง จ านวน 24 ข้อ 3) แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจ จ านวน 24 ข้อ 
และ 4) แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ จ านวน 24 ข้อ โดยมีรายละเอียดการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้ 

การรับรู้ความสามารถของตนเอง
Bandura (1986)  

1. ด้านความยากง่าย 
2. ด้านความเชื่อมั่น 

  3.    ด้านการแผ่ขยาย  

แรงจูงใจ McClelland (1980) 
1. ความต้องการความส าเร็จ 
2. ความต้องการความสัมพันธ์ 
3. ความต้องการอ านาจ 

ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์  
กิตต์ิกาญจน์ ปฏิพันธ ์(2555) 
1. การมีวิสัยทัศน์  
2. การมีจินตนาการ 
3. การมีความยืดหยุ่น 
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1. การทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) โดยการน าแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเสนอต่อคณะกรรมการ 
ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ และผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของค าถาม 
ความเหมาะสมของภาษา และความชัดเจน เพื่อความเข้าใจได้ง่ายต่อการตอบแบบสอบถาม ซึ่งมีค่า IOC = 1 

2. การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) โดยน าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรง มาท า 
การทดสอบเพื่อหาความเชื่อมั่นกับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มที่จะศึกษา จ านวน 30 คน (Try out)  
เพื่อวิเคราะห์หาความเชื่อมั่นเป็นรายข้อ โดยค านวณสัมประสิทธิ์คอนบาคอัลฟา (Cronbach’s Coefficient Alpha)  
โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ผลการวัดค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามมีดังนี้ 

2.1 การรับรู้ความสามารถของตนเอง มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .939  และเมื่อวิเคราะห์ใน 
แต่ละด้านได้ค่าความเชื่อมั่น ดังนี้ ด้านความยากง่าย มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .845 ด้านความมั่นใจ มีค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ .838 ด้านแผ่ขยายมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .903 

2.2 แรงจูงใจ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .851 และเมื่อวิเคราะห์ในแต่ละด้านได้ค่าความเชื่อมั่น 
ดังนี้ ความต้องการความส าเร็จ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .809 ความต้องการความสัมพันธ์ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .788 
ความต้องการอ านาจ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .799 

2.3 ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .941 และเมื่อวิเคราะห์ในแต่ละด้าน  
ได้ค่าความเชื่อมั่น ดังนี้ จินตนาการ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .912 ความยืดหยุ่น มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .883 วิสัยทัศน์ 
มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .892 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการวิจัย ดังนี้ ผู้วิจัยท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลจากโครงการวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา จิตวิทยาชุมชน ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูลในการวิจัย จากผู้บริหารของบริษัทผลิตเครื่องมือแพทย์แห่งหนึ่ง  
ในจังหวัดปทุมธานี น าแบบสอบถามที่สมบูรณ์ไปแจกกับกลุ่มตัวอย่างตามจ านวนที่ก าหนดไว้ พร้อมเก็บรวบรวม
แบบสอบถามที่ได้รับการตอบกลับ และตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของกระดาษค าตอบทุกฉบับ จากนั้นน าข้อมูลไปใช้วิเคราะห์ข้อมูลทาง

สถิติด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สถิติเชิงอนุมาน ( Inferential 
Statistics) ได้ แก่  ค่ า  t-test ค่ าF – test และ ค่ าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ของ  Pearson’s Product Moment 
Correlation Coefficient เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ของการรับรู้ความสามารถของตนเอง กับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์
ของวิศวกร และแรงจูงใจ กับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของวิศวกร ในการทดสอบสมมุติฐาน ก าหนดค่าระดับนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
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ผลการวิจัย  
 ผลการวิจัยน าเสนอตามวัตถุประสงค์ โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอนดังนี้ 
ตอนที่ 1 การศึกษาระดับการรับรู้ความสามารถของตนเอง แรงจูงใจ และภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของวิศวกร จากผล 
การศึกษาวิจัยของวิศวกร ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างพบว่า การรับรู้ความสามารถตนเองโดยรวมอยู่ในระดับสูง (̄ = 3.97) ดังที่
แสดงในตารางที่ 1  
 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย (̄) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการรับรู้ความสามารถตนเองของวิศวกรโดยรวมและ
รายด้าน (n = 196) 

การรับรู้ความสามารถตนเอง ̄ S.D. ระดับการรับรู้ 
มิติความยากง่าย 3.79 0.44 สูง 
มิติความมั่นใจ 4.03 0.41 สูง 
มิติการแผ่ขยาย 4.09 0.45 สูง 
รวม 3.97 0.38 สูง 

 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับการรับรู้ความสามารถของตนเองของวิศวกรที่เป็นกลุ่มตัวอย่างพบว่า ระดับการ

รับรู้ความสามารถของตนเองของวิศวกรโดยรวมอยู่ในระดับสูง (̄ = 3.97) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ระดับการรับรู้
ความสามารถของตนเองที่อยู่ในระดับสูง ได้แก่ ด้านความยากง่าย (̄ = 3.79) ด้านความมั่นใจ (̄ = 4.03) และด้าน
การแผ่ขยาย (̄ = 4.09) 
  จากผลการศึกษาวิจัยของวิศวกร ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างพบว่า แรงจูงใจโดยรวมอยู่ในระดับสูง (̄ = 3.80) ดังที่
แสดงในตารางที่ 2  
 
ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ย (̄) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับแรงจูงใจของวิศวกร โดยรวมและรายด้าน (n = 196) 
แรงจูงใจ  ̄ S.D. ระดับแรงจูงใจ 

ความต้องการความส าเร็จ 3.96 0.42 สูง 
ความต้องการความสัมพันธ์ 4.15 0.50 สูง 

ความต้องการอ านาจ 3.28 0.61 ปานกลาง 
รวม 3.80 0.38 สูง 

 
จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับแรงจูงใจของวิศวกร ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างพบว่า ระดับแรงจูงใจของ

วิศวกรโดยรวมอยู่ในระดับสูง  (̄ = 3.80) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ระดับแรงจูงใจที่อยู่ในระดับสูง ได้แก่  
ความต้องการความส าเร็จ (̄ = 3.96) และความต้องการความสัมพันธ์ (̄ = 4.03) และมิติการแผ่ขยาย (̄ = 4.15) 
ส่วนระดับแรงจูงใจ ที่อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ความต้องการอ านาจ (̄ = 3.28) 

จากผลการศึกษาวิจัยของวิศวกร ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างพบว่า ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์โดยรวมอยู่ในระดับสูง  
(̄ = 3.74) ดังที่แสดงในตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย (̄) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของวิศวกร โดยรวมและ 
รายด้าน (n = 196) 

ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ ̄ S.D. ระดับภาวะผู้น า 
จินตนาการ 3.63 0.59 ปานกลาง 
ความยืดหยุ่น 4.08 0.45 สูง 
วิสัยทัศน์ 3.52 0.67 ปานกลาง 
รวม 3.74 0.51 สูง 

 
จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของวิศวกรพบว่า ระดับภาวะผู้น าเชิง

สร้างสรรค์ของวิศวกรโดยรวมอยู่ในระดับสูง (̄= 3.74) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ระดับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ที่อยู่
ในระดับสูง ได้แก่ ความยืดหยุ่น (̄ = 4.08) ส่วนระดับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ที่อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ จินตนาการ 
(̄ = 3.63) และวิสัยทัศน์ (̄ = 3.52) 
 
ตอนที ่2 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถของตนเอง และภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของวิศวกร 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การรับรู้ความสามารถของตนเองมีความสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะผู้น าเชิง
สร้างสรรค์ของวิศวกร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ หมายความว่า วิศวกรที่มี
การรับรู้ความสามารถตนเองสูง จะท าให้วิศวกรมีภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์สูงขึ้นไปด้วย และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ในด้านความยากง่าย ด้านความมั่นใจ ด้านการแผ่ขยายมีความสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของ
วิศวกร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังที่แสดงในตารางที ่4 
 
ตารางท่ี 4 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการรับรู้ความสามารถตนเองกับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของวิศวกร (n = 196) 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
ผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของวิศวกร พบว่า แรงจูงใจ

มีความสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของวิศวกรโดยรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์เป็นรายด้าน พบว่า แรงจูงใจด้านความต้องการความส าเร็จ 
ด้านความต้องการความสัมพันธ์ ด้านความต้องการอ านาจ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของวิศวกร 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังที่แสดงในตารางที5่ 
 
 

ระดับการรับรู้
ความสามารถตนเอง 

จินตนาการ 
 

ความยืดหยุ่น วิสัยทัศน์ ภาวะผู้น าเชิง
สร้างสรรค์ 

มิติความยากง่าย .517**  .416**   .474**  .531**  
มิติความมั่นใจ .569**  .599**   .591**  .657**  
มิติการแผ่ขยาย .587**  .616**   .568**  .659**  

รวม .665**  .643**  .647**  .732**  
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ตารางท่ี 5 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของวิศวกร (n = 196) 
 แรงจูงใจ จินตนาการ ความยืดหยุ่น วิสัยทัศน์ ภาวะผู้น าเชิง

สร้างสรรค์ 

  r   r   r   r  
ความต้องการความส าเร็จ .523**  .577**  .553**  .616**  
ความต้องการความสัมพันธ์ .398**  .537**  .476**  .522**  
ความต้องการอ านาจ .365**  .279**  .316**  .362**  
รวม .570**  .604**  .589**  .658**  

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

อภิปรายผล 
1. จากผลการวิจัยระดับการรับรู้ความสามารถของตนเองของวิศวกรโดยรวมอยู่ในระดับสูง (̄ = 3.97) วิศวกร

มีการรับรู้ความสามารถในตนเอง ว่ามีความสามารถเพียงพอ และยังสามารถพิจารณาตัดสินได้ว่า ตนเองจะสามารถใช้
ทักษะที่ตนเองมีนั้น กระท าสิ่งใดได้บ้าง ใช้ความเชี่ยวชาญนั้นเพื่อท างานให้ส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะมีผลต่อ
แรงจูงใจที่จะพยายาม อดทนต่ออุปสรรค และมีจิตใจยืดหยุ่นสูงในการท างาน (Bandura & Cervone, 1983) ทั้งนี้งาน
วิศวกรเป็นงานเชิงปฏิบัติการที่มีใช้ความรู้ ทักษะเฉพาะทาง ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ พัฒนา วางแผน ควบคุม  
การวิจัย ขั้นตอนการด าเนินงาน มาช่วยท าให้การท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อรู้ว่าตนเองมีความรู้ ความสามารถที่
จะปฏิบัติงานได้ จึงพยายามที่จะน าสิ่ งได้เรียนรู้ ทักษะดังกล่าวเข้ามาประยุกต์ใช้ร่วมกัน เพื่อลงมือปฏิบัติจริง  
คิดวิเคราะห์ปัญหา และการจัดระบบเพื่อแก้ปัญหา เพิ่มประสิทธิภาพการท างาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุทัตตา 
พานิชวัฒนะ (2560) ที่กล่าวว่าบุคคลที่มีการรับรู้ความสามารถของตนเองสูงมักจะเป็นผู้ที่ประสบความส าเร็จ มีความ 
กล้าเสี่ยง ที่จะเผชิญกับความยากและซับซ้อนของงาน ไม่มีความวิตกกังวล และมั่นใจว่าจะสามารถจัดการได้ อีกทั้ง
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบเป็นเครื่องมือแพทย์มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตคน วิศวกรจึงมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็น  
ส่วนหนึ่งขององค์การได้มุ่งมั่นที่จะท าให้ผู้คนมีสุขภาพดีขึ้น ปลอดภัยและมีชีวิตที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยการช่วยตรวจหา 
ป้องกัน และบ าบัดโรคภัย การส่งเสริมงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้จากกระแสความเปลี่ยนแปลงที่คนให้ความ 
ใส่ใจเรื่องสุขภาพ และอนามัยเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการด าเนินชีวิตมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคภัยต่าง ๆ ชนิดใหม่ ๆ  
ที่อุบัติขึ้นอย่างรวดเร็ว เช่น COVID-19 ส่งผลให้เกิดแรงกระตุ้นเพื่อให้เกิดการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์
อย่างต่อเนื่อง  

2. จากผลการวิจัยระดับแรงจูงใจของวิศวกรโดยรวมอยู่ในระดับสูง (̄ = 3.80) อาจเนื่องมาจาก วิศวกรที่เป็น
กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติที่ดีต่อการท างาน มีความปรารถนาที่เกิดจากแรงจูงใจภายในจิตใจ แสดงพฤติกรรมรับผิดชอบต่อ
ตนเอง มีเป้าหมายในการท างาน อดทนท างานที่ยาก และท้าทายได้นาน มีความตั้งใจที่จะรับภาระ และรับผิดชอบในการ
ท างาน โดยไม่ได้หวังรางวัลตอบแทน แต่มีความต้องการความส าเร็จนี้ในแง่ของการท างาน หมายถึงความต้องการที่จะ
ท างานให้ดีที่สุดและท าให้ส าเร็จผลตามที่ตั้งไว้ เมื่อท าอะไรส าเร็จได้ก็จะเป็นแรงกระตุ้นให้ท างานอื่นส าเร็จต่อไป 
(McClelland, 1961 อ้างใน รัตติกรณ์ จงวิศาล, 2551) และทั้งยังอยู่ในช่วงวัยท างานเป็นวัยที่ต้องการความก้าวหน้า 
ในชีวิต มองเห็นโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ท าให้พวกเขามองเห็นเป้าหมายที่ตั้ง
วางไว้ เป็นการท างานที่อ้างอิงหลักการทางวิทยาศาสตร์ จึงไม่ได้ท างานแบบพึ่งโชคชะตา มีอิสระในการท างาน สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ สิทธิชัย ยุกติวิสาร (2547) ได้กล่าวว่าความส าเร็จในการท างาน และการได้รับการยอมรับมีความส าคัญ
ในระดับมาก ต่อความทุ่มเท และพยายายามให้กับงานนั้น 
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3.จากผลการวิจัยระดับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของวิศวกรโดยรวมอยู่ในระดับสูง (̄ = 3.74) อาจเนื่องจากว่า 
ภาวะผู้น าเกิดจากความพยายาม และการท างานหนักเพื่อการน าตนเอง และสร้างกระบวนการที่มีอิทธิพลต่อผู้อื่น อย่างมี
วิสัยทัศน์ จินตนาการ และความยืดหยุ่น ด้วยวิธีการ หรือแนวทางใหม่ ที่ท้าทายและสร้างสรรค์ เป็นการตอบสนองเชิง
จินตนาการต่อสิ่งต่าง ๆ โดยการน า และประสานงานบุคคล อีกทั้งยังเป็นผู้สร้างสภาพแวดล้อมเพื่อก่อให้เกิดการริเริ่ม 
สิ่งใหม่ สนับสนุนให้ผู้อื่นได้มีความสร้างสรรค์ เพื่อปฏิบัติงานให้ส าเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ เปิดรับประสบการณ์
ต่าง ๆ สร้างความแปลกใหม่อยู่เสมอ และสามารถมองเห็นลู่ทาง มองหาโอกาส ที่จะแก้ปัญหาได้ดีกว่า คิดริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ 
บูรณาการความคิด น าเสนอแนวคิดใหม่ ๆ ภาวะผู้น าจึงต้องได้รับซึ่งความไว้ใจ และเชื่อมั่นจากคนในองค์กร ซึ่งนอกจากนี้
ผู้น ายุคใหม่ยังต้องมีเรื่องของการมองการณ์ไกล กล้าคิด กล้าท า กล้าเปลี่ยน การยืดหยุ่นต่อการรับมือต่อปัญหา และ 
การเปลี่ยนแปลงเชิงสร้างสรรค์ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง และมีความซับซ้อน
มากขึ้น วิธีการด าเนินงาน การแก้ปัญหาต่าง ๆ ในรูปแบบเดิม อาจจะไม่เหมาะกับยุคปัจจุบัน สอดคล้องกับวิโรจน์  
สารรัตนะ (2553: 49) ที่กล่าวว่า ความยืดหยุ่นจะสามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อมอย่างรวดเร็ว 

4. การรับรู้ความสามารถของตนเองมีความสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์โดยรวม ( r = .732) 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้หากวิศวกรมีการรับรู้ความสามารถของตนเองสูง จะมีภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์
ที่สูงขึ้น เมื่อบุคคลมีการรับรู้ความสามารถของตนเองจะท าให้รับรู้ และตัดสินได้ว่าตนเองนั้นมีความสามารถเพียงพอหรือ
มีความถนัดในงานที่ได้รับมอบหมายก็จะท างานได้อย่างเต็มที่ ด้วยความมั่นใจไร้กังวล เกิดความเชื่อมั่นประสิทธิภาพ
ภายในตนเอง น าไปสู่กระบวนการตัดสินใจที่จะแสดงพฤติกรรมที่สร้างสรรค์  ด้วยความรู้ที่กว้างและมีความหลากหลาย 
ยิ่งวิศวกรมีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองเชิงสร้างสรรค์มากเท่าใด ก็จะยิ่งรับรู้โอกาสที่จะแสดงศักยภาพ  
เชิงสร้างสรรค์ได้มาก และยังกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ ค้นคว้าเพิ่มเติมในเรื่องอื่น ๆ จนเกิดความมั่นใจ มีทัศนคติที่ดี  
แสดงความมุ่งมั่นผ่านความสามารถของตนเองในการปฏิบัติงานที่มีความท้าทายในศตวรรษที่ 21  (Rajnandini Pillai, 
2004) สอดคล้องกับการศึกษาของ Stajkovic & Luthans (1998: 240-261 อ้างใน เกรียงสุข เฟื่องฟูพงศ์, 2554) ที่ท า 
Meta-Analysis พบว่า การรับรู้ความสามารถของตนเองมีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน และสามารถ
พยากรณ์ความส าเร็จในงานได้อีกด้วย และสอดคล้องกับศึกษาของ Khaled N. Al Raqes (2018) เรื่อง ภาวะผู้น าเชิง
สร้างสรรค์ และความสัมพันธ์กับการรับรู้ความสามารถของตนเองในเพศหญิง ผลการวิจัย พบว่าภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ 
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการรับรู้ความสามารถของตนเอง 

5. แรงจูงใจมีความสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของวิศวกรโดยรวม (r = .658) อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้หากวิศวกรมีแรงจูงใจสูง จะมีภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ที่สูง เม่ือบุคคลมีแรงจูงใจสูง จะมีทัศนคติ
ที่ดีต่อการท างาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเพียรพยายาม มีความปรารถนาที่เกิดจากแรงจูงใจภายในจิตใจ แสดงพฤติกรรม
รับผิดชอบ มีวินัยในตนเอง มีเป้าหมายในการท างาน อดทนท างานที่ยาก และท้าทาย มีความตั้งใจที่จะผลักดันให้ท างาน
ให้ได้เต็มศักยภาพแรงจูงใจด้านความต้องการความส าเร็จมีความสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของวิศวกร
โดยรวม (r = .616) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับงานวิจัยของนันทวันท์ วัลยะเพ็ชร์ (2554) พบว่า
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ สอดคล้องกับงานวิจัยของอมรรัตน์ เทพพิทักษ์  
(2552) ที่ศึกษาพบว่าภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับแรงจูงใจ สอดคล้องกับศึกษาของ Otilia 
(2018) เรื่อง ความสัมพันธ์ของภาวะผู้น ากับแรงจูงใจของครู ผลการวิจัย พบว่าภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ มีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  

แรงจูงใจด้านความต้องการความสัมพันธ์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของวิศวกรโดยรวม 
(r = .522) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีความต้องการสัมพันธภาพที่ดีต่อบุคคลอื่น ชอบสถานการณ์การร่วมมือ
มากกว่าสถานการณ์การแข่งขันโดย พยายามสร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่น ชอบท างานกับบุคคลอื่น และ  
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มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเสมอ ผู้ที่มีความผูกพันกันสูงจะพอใจที่จะอยู่ใกล้ ๆ และส่งเสริมการสื่อสารซึ่งกันและกัน 
สอดคล้องกับของ Steinmann (2016) พบว่าแรงจูงใจด้านความสัมพันธ์ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความเป็นผู้น าและ
ความส าเร็จในการบริหารจัดการ  

แรงจูงใจด้านความต้องการอ านาจมีความสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของวิศวกรโดยรวม  
(r = .362) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้หากวิศวกรมีแรงจูงใจด้านความต้องการอ านาจ จะแสวงหาอ านาจ
เพื่อที่ตนเองจะได้มีอิทธิพล หรือมีอภิสิทธิ์เหนือกว่าบุคคลอื่นนั่นเอง สอดคล้องกับ Boyatzis (1982) ที่ศึกษาเรื่อง 
Leadership Motive Pattern and Long-Term Success in Management ในผู้จัดการบริษัท American Telephone 
and Telegraph Company พบว่าความต้องการด้านอ านาจระดับปานกลางสูงมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความเป็นผู้น า 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. จากงานวิจัยนี้ ทราบได้ว่าการรับรู้ความสามารถของตนเองมีความสัมพันธ์ เชิงบวกกับภาวะผู้น าเชิง

สร้างสรรค์ จึงควรสร้างโอกาสในการพัฒนาการรับรู้ความสามารถของตนเอง เช่น การไปศึกษาดูงาน การเข้าร่วมประชุม
วิชาการ ส่งเสริมให้ได้รับโอกาสในการศึกษาต่อ ที่จะพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญให้บุคคลมีศักยภาพ และมีการรับรู้
ความสามารถของตนเองเพิ่มขึ้น การกระตุ้นเสริมแรงด้วยการให้การยอมรับ มอบรางวัลตอบแทน และแสดงความชื่นชม
ต่อผู้ที่ประสบความส าเร็จ จะช่วยตอกย้ าการรับรู้ความสามารถของตนเอง และศึกษาเรียนรู้จากข้อผิดพลาดเรียกได้ว่า 
“ความล้มเหลวช่วยสร้าง โอกาสให้เกิดการเรียนรู้ และไม่ควรต าหนิ แต่ควรให้ก าลังใจมากกว่า เพื่อให้ผู้นั้น “กล้าคิดใหม่ 
ท าใหม่” เพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ประสบความส าเร็จ จะช่วยส่งเสริมให้วิศวกรมีความเชื่อในความสามารถของตนเอง 
ในการปฏิบัติงานมากขึ้น 

2. จากงานวิจัยนี้ทราบได้ว่าแรงจูงใจมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์จึงควรมีการจัดท า
โปรแกรมหรือโครงการใด ๆ ที่เปิดโอกาสให้วิศวกรได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ การประเมินผลงาน และแสดง  
การชื่นชมด้วยการให้รางวัลกับผู้ที่ท าผลงานดีเด่น กระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจให้วิศวกรที่อุทิศ พลังกายและพลังใจให้กับ
องค์การ จากผลการวิจัยนี้พบว่า องค์ประกอบด้านจินตนาการ และ วิสัยทัศน์ของภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์อยู่ในระดับ
ปานกลาง องค์การควรส่งเสริมด้วยการฝึกอบรม และการมอบอ านาจการตัดสินใจ สร้างความท้าทายให้แก่ทีมงาน 
ในระดับเดียวกันหรือฝ่ายงานเดียวกันให้ช่วยกันค้นหาแนวทางที่สร้างสรรค์ใหม่ ๆ สร้างการเรียนรู้แบบทีม การร่วมมือกัน
ระหว่างทีมเพื่อแก้ปัญหา เพื่อพัฒนาทักษะการรับฟัง และทักษะการพูดคุย ซึ่งเป็นเครื่องมืออันทรงพลังให้เหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพตอ่การสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นต่อไป  
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวจิัยครั้งต่อไป 
1. จากผลการวิจัยพบว่าภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ ในด้านจินตนาการ และวิสัยทัศน์อยู่ในระดับปานกลาง  

ควรศึกษาเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ ด้านจินตนาการ และวิสัยทัศน์ให้เพิ่มมากขึ้น 
2. ควรมีการศึกษาปัจจัย หรือตัวแปรอื่น ๆ ที่มีความสัมพันธ์ในการส่งเสริมแรงจูงใจในการท างาน เช่น ทักษะ

การสื่อสารของผู้น า การจัดการความขัดแย้งระหว่างบุคคล ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการท างานของพนักงาน  
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณและวิธีการเชิงคุณภาพ โดยมี
จุดประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามนโยบายการใช้กรอบอ้างอิงความสามารถทาง
ภาษาของยุโรปมาเป็นกรอบแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ศึกษาสภาพการน านโยบายการใช้กรอบ
อ้างอิงความสามารถทางภาษาของยุโรปมาเป็นกรอบแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษไปปฏิบัติ 
เปรียบเทียบความแตกต่างในการน านโยบายการใช้กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของยุโรปไปปฏิบัติระหว่าง
โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษสูงและโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษต่ า และน าเสนอ
แนวทางการน านโยบายการใช้กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของยุโรปไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยหน่วย
ตัวอย่างเป็นผู้บริหารโรงเรียน จ านวน 181 คน จากโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ที่มีนักเรียนเข้าสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) รายวิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2561 
โดยรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามข้อเท็จจริงแบบ rubric score กับแบบสัมภาษณ์โดยน าข้อมูลที่รวบรวมได้  
มาวิเคราะห์ด้วยค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าทดสอบที (t-test) และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการวิจัย
พบว่า โดยทั่วไปโรงเรียนมีการน ากรอบอ้างอิงดังกล่าวไปใช้ในระดับปานกลาง มีการปฏิบัติตามกระบวนการการน า
นโยบายการไปปฏิบัติระดับน้อย และโรงเรียนที่มีคะแนน O-NET วิชาภาษาอังกฤษสูง และโรงเรียนที่มีคะแนน O-NET 
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วิชาภาษาอังกฤษต่ า มีการน านโยบายการใช้กรอบอ้างอิงนี้ไปปฏิบัติแตกต่างกันที่ ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  
โดยโรงเรียนที่มีคะแนนสูงมีการปฏิบัติตามนโยบายมากกว่า ดังนั้น แนวทางการน านโยบายไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
จึงควรมีการตั้งเป้าประสงค์การเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการสื่อสาร การวัดผล การพัฒนาครู 
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการชี้แจงจุดประสงค์และนโยบายที่ชัดเจน พร้อมกับมอบหมายภารกิจและมีแนวปฏิบัติ  
อย่างเหมาะสม สนับสนุนงบประมาณและองค์ความรู้ที่เพียงพอ ตลอดจนการก ากับติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง  
 
ค าส าคัญ (Keywords): การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ, กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของยุโรป, การน า
นโยบายไปปฏิบัติ 

 
Abstract 

This research was conducted by using a mixed method which included both qualitative 
research and quantitative research. The purposes of this research were to identify the current conditions 
of adopting CEFR as a framework for English teaching in secondary schools, study the policy 
implementation for aligning English teaching in secondary schools with the CEFR, compare the 
conditions between schools with high O-NET score and low score in English subject, and present 
guidelines for effective policy implementation of the CEFR in high schools. The samples were 181 
school administrators from medium-size secondary schools, which have students attending O-NET 
English examination, under the Secondary Educational Service Area Office. The instruments for 
collecting data were a set of rubric-score questionnaires and the in-depth interviews. The data were 
then analyzed by mean, percentage, standard deviation, t-test and content analysis. The results showed 
that the schools aligned English teaching with the CEFR at a middle degree, while executed policy 
implementation at a low degree. The overall implementation of the policy between the schools with 
high and low O-NET score in English subject was significantly different at the statistical level of 0.05 
where the schools with high English score was greater. Therefore, the guidelines for effectively 
implementing the policy were setting suitable learning outcome, adopting communicative language 
teaching method, aligning the test with the CEFR descriptors, encouraging teacher development, clearly 
explaining the objective of the policy, assigning responsibilities with practical instructions, getting 
financial support and knowledge sharing, and continual monitoring and evaluation as well. 
 
Keywords: English teaching, Common European Framework of Reference for Languages, policy 
implementation 
 

บทน า 
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ได้น ามาใช้อย่างกว้างขวางและได้กลายเป็นภาษากลางของโลก ทั้งนี้ ผู้ที่ใช้

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศมีจ านวนมาก โดย Jenkins (2015 อ้างถึงใน เอษณ ยามาลี, 2561) ได้แบ่งกลุ่มผู้ใช้
ภาษาอังกฤษออกเป็น 3 กลุ่มตาม Three Centric circles (World Englishes) คือ กลุ่มผู้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ 
(Inner Circle) กลุ่มผู้ใช้ภาษาอังกฤษเนื่องจากประเทศเคยตกเป็นอาณานิคมของประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ 
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(Quter Circle) และ กลุ่มผู้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศจากอิทธิพลของโลกตะวันตก (Expanding Circle) 
ภาษาอังกฤษยังเป็นภาษาที่ใช้ในการสื่อสารในหลากหลายวงการ ดังนั้น ผู้คนจ านวนมากจึงมีความต้องการที่เพิ่มขึ้น  
อย่างต่อเนื่องในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อให้สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารในเวทีโลก 
ด้วยเหตุนี้ ประเทศไทยได้ตระหนักถึงความส าคัญของภาษาอังกฤษมากขึ้น รัฐบาลจึงก าหนดนโยบายในการพัฒนา
ประชากรให้ทัดเทียมนานาประเทศเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิทยาการและเทคโนโลยีเพื่อท าให้ประเทศ  
มีความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ (ชญานนท์ พิริยสัตยา, 2561) กระทรวงศึกษาธิการ ได้ตระหนักถึงความส าคัญ
และจ าเป็นของการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จึงได้มีความพยายามในการปฏิรูปการศึกษาภาษาอังกฤษของประเทศไทยมาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยในปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษาเป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยจัดอยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ที่มีจุดหมายในการพัฒนาการใช้ภาษาและ
การมีเจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศ ควบคู่ไปกับการฝึกทักษะการคิดและสามารถประยุกต์ใช้ภาษาได้อย่างคล่องแคล่ว 
เหมาะสมและใช้จริงได้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 อ้างถึงใน นิตยา พงษ์พัง และรัชกร ประสีระเตสัง, 2563) 

ในปีพุทธศักราช 2557 กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดนโยบายเร่งปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้เชื่อมโยงสัมพันธ์กัน 
โดยมีเป้าประสงค์ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนเพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาตนเองและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศในการที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 
พ.ศ. 2558 เนื่องจากภาษาอังกฤษได้ถูกก าหนดให้เป็นภาษากลางของประชาคมอาเซียน (Kirkpatrick, 2010 อ้างถึงใน 
รัตนศิริ เขมราช, ประพาศน์ พฤทธิประภา, ดารณี ภุมวรรณ, และจันทร์พนิต สุระศิลป์, 2561) เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์
ดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ก าหนดนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับการศึกษา  
ขั้นพื้นฐานให้เป็นสากลโดยมีการก าหนดให้ใช้กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของยุโรปเป็นกรอบคิดหลักในการ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ปฏิมา พูนทรัพย์, วิสุทธ วิจิตรพัชราภรณ์, อัจฉรา นิยมาภา และ รังสรรค์ มณีเล็ก , 
2561) โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดแนวทางในการด าเนินการดังนี้ 1) ใช้ก าหนดเป้าประสงค์การจัดการเรียน 
การสอนและการพัฒนาผู้เรียนในแต่ละระดับ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 2) ใช้พัฒนาหลักสูตรและเนื้อหาสาระ 
ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 3) ใช้ในการจัดการเรียนการสอน และการจัดการเรียนรู้ 4) ใช้ในการทดสอบและวัดผล 
และ 5) ใช้ในการพัฒนาครูไทย ให้มีความสามารถเทียบเคียงกับเป้าประสงค์ที่ก าหนด โดยให้มีการปรับจุดเน้นการเรียน 
การสอนภาษาอังกฤษให้เน้นเพื่อการสื่อสาร (Communicative Language Teaching) (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2557 อ้างถึงใน ขวัญฤดี ไชยชาญ, กชกร ธิปัตดี และ ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2560) มากกว่าการสอน 
ที่เน้นไวยากรณ์ ทั้งนี้ ระดับความสามารถทางภาษาตามเกณฑ์กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของยุโรป  ได้จ าแนก
ผู้เรียนออกเป็น 3 กลุ่มหลัก และแบ่งระดับย่อยเป็น 6 ระดับ จากความสามารถขั้นพื้นฐานไปสู่ความสามารถใกล้เคียง
เจ้าของภาษาคือ A1 A2 B1 B2 C1 และ C2 โดยแบ่งทักษะย่อยของแต่ละระดับเป็นด้าน การฟัง การอ่าน การปฏิสัมพันธ์
ด้วยวาจา การพูด การปฏิสัมพันธ์ด้วยการเขียน กลวิธีในการสื่อสาร และ คุณภาพทางภาษา (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2558) 

อย่างไรก็ดี จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) แสดงให้เห็นถึงภาวะวิกฤติในการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนไทย เนื่องจากระดับคะแนนเฉลี่ยทั้งประเทศอยู่ต่ ากว่าร้อยละ 50 ต่อเนื่องมาหลายปี 
ทั้งนี้ จากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนภาษาอังกฤษพบว่าประกอบด้วย พฤติกรรมการเรียน เจตคติต่อการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษ ความสัมพันธ์ในครอบครัว ความสัมพันธ์กับเพื่อน และบรรยากาศในการเรียน (ณัฐดนัย สุวรรณสังข์ , 
สุวิมล ติรกานันท์ และ กมลทิพย์ ศรีหาเศษ, 2562) นอกจากนี้ การน านโยบายดังกล่าวไปปฏิบัติในโรงเรียนได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพยังส่งผลต่อความส าเร็จของนโยบาย โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในโรงเรียน  
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ทั้งผู้บริหารและครูเป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้เกิดการพัฒนานักเรียนด้วยการบริหารวิชาการในด้านต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 
(ชัยวัฒน์ สมเกียรติประยูร, ชนมณี ศิลานุกิจ, รัตนา กาญจนพันธุ์ และ อ านวย ทองโปร่ง, 2562)  

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะท าการศึกษาวิจัยการน านโยบายการใช้กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษา
ของยุโรปไปปฏิบัติในโรงเรียนมัธยมศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษตามแนวนโยบายของรัฐบาลต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามนโยบายการใช้กรอบอ้างอิงความสามารถทาง
ภาษาของยุโรปมาเป็นกรอบแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

2. เพื่อศึกษาสภาพการน านโยบายการใช้กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของยุโรปมาเป็นกรอบแนวคิด  
ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษไปปฏิบัติ 

3. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างในการน านโยบายการใช้กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของยุโรป  
มาปฏิบัติระหว่างโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษสูงและกลุ่มโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาอังกฤษต่ า 

4. เพื่อน าเสนอแนวทางการน านโยบายการใช้กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของยุโรปไปปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
สมมติฐานของการวิจัย 

เพื่อเป็นแนวทางในการทดสอบทางสถิติจึงก าหนดสมมติฐานตามวัตถุประสงค์ข้อ 3 ของการวิจัยไว้ ดังนี้: 
โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษสูงมีการการน านโยบายการใช้กรอบอ้างอิงความสามารถทาง

ภาษาของยุโรปมาปฏิบัติสูงกว่าโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษต่ า 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

โรงเรียนมีการจัดระบบองค์การแบบเปิดซึ่งมีองค์ประกอบ 5 ประการ คือ 1) ปัจจัยน าเข้า 2) กระบวนการแปรรูป 
หรือปฏิบัติงานภายในองค์การ 3) ผลผลิต 4) ข้อมูลย้อนกลับ ที่ ใช้ในการแก้ไขปรับปรุงการบริหารงาน และ  
5) สิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อองค์การ (Scott & Davis, 2007) โดยการวิจัยนี้ได้ศึกษาเฉพาะในประเด็นกระบวนการ
ในการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการน านโยบายการใช้กรอบอ้างอิงทางภาษาของยุโรปไปสู่ การปฏิบัติในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
และการน านโยบายไปปฏิบัติ ดังแสดงในภาพ 1 
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สภาพแวดล้อม 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  
รูปแบบการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้มีวิธีการวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ  (quantitative research) และ
วิธีการเชิงคุณภาพ (qualitative research) ดังได้กล่าวมาแล้วโดยด าเนินการวิจัยเชิงปริมาณเป็นหลักเพื่อศึกษา
กระบวนการการน านโยบายไปปฏิบัติและการน ากรอบอ้างอิงทางภาษาของยุโรปไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ 
 
ประชากรและตัวอย่างการวิจัย 

 ประชากร คือ ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง  ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่มีการจัด 
การเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 และมีนักเรียนเข้าสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) รายวิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2561 จ านวน 892 โรงเรียน ตัวอย่างการวิจัย คือ ผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่มีการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 และมีนักเรียนเข้าสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) รายวิชา
ภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2561 จ านวน 181 โรงเรียน ซึ่งได้มาจาก การสุ่มแบบแบ่งชั้น (stratified random sampling) 

ข้อมูลย้อนกลับ 

ผลของการน า 
นโยบายไปปฏิบัติ 

 การมีเป้าหมาย
การเรียนรู้ที่
ชัดเจน 

 การมีหลักสูตร
ที่เหมาะสม 

 ผลการเรียน 
ดีข้ึน 

 คะแนนสอบ  
O-NET ของ
โรงเรียน 

 การพัฒนาครู 
 
 

ปัจจัยน าเข้า 

 งบประมาณ 

 บุคลากร 

 วัสดุอุปกรณ์ 

 เวลา 

 เทคโนโลยี 

 แผนการ

ด าเนินงาน 

 อื่น ๆ 

กระบวนการใช้กรอบอ้างอิง CEFR 
1. การก าหนดเกณฑ์ในการจัดการเรียนการสอนและ 
การพัฒนา 
2. การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
3. การจัดการเรียนการสอน  
4. การทดสอบและวัดผล  
5. การพัฒนาครู 

(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2558) 
 

กระบวนการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอื่น ๆ 

กระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ 
1. การก าหนดเป้าประสงค์และจุดประสงค์ของนโยบาย 
2. การก าหนดภารกิจและการมอบหมายงาน 
3. ลักษณะขององค์การที่น านโยบายไปปฏิบัติ 
4. การสนับสนุนจากหน่วยงานกลางและอื่น ๆ 
5. มาตรการการก ากับตรวจสอบ ประเมินผลและสร้างแรงจงูใจ 

(กล้า ทองขาว, 2551) 
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โดยมีขั้นตอนการสุ่มแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 จ าแนกโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางในสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาที่มีนักเรียนเข้าสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) รายวิชาภาษาอังกฤษ  
ปีการศึกษา 2561 ได้จ านวน 892 โรงเรียน ขั้นตอนที่ 2 จัดกลุ่มโดยจ าแนกตามผลคะแนน O-NET วิชาภาษาอังกฤษ 
แบ่งเป็นกลุ่มผลคะแนนสูง และกลุ่มผลคะแนนต่ า จ าแนกโดยใช้วิธีร้อยละ 27 ของ Chung-Teh Fan จากคะแนน  
เฉลี่ยสูงสุด และจากคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด ร้อยละ 27 ได้กลุ่มละ 240 โรงเรียน รวมเป็น 480 โรงเรียน และขั้นตอนที่ 3  
ท าการสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) จากกลุ่มคะแนนเฉลี่ยสูงและกลุ่มคะแนนเฉลี่ยต่ าสุดได้กลุ่มละ 107 คน 
รวมเป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 214 โรงเรียน ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามคืนกลับมาจ านวน 181 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 85 
ของแบบสอบถามทั้งหมด 

  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือในแต่ละขั้นตอนรวมทั้งหมด 2 ชุดด้วยกัน คือ ชุดที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อเท็จจริง 
(questionnaire) เกี่ยวกับกระบวนการน านโยบายการใช้กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของยุโรปไปปฏิบัติ โดยวัด
ค่าตัวแปรด้วยมาตรวัดแบบรูบริค (rubric score) ที่จัดไว้ให้ 6 ค าตอบตามจ านวนที่มีการปฏิบัติในแต่ละกระทงค าถาม 
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้น ามาสร้างแบบสอบถาม โดยประกอบด้วยสองตอน 
คือ ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยมีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ  (checklist)  
เพื่อทราบข้อมูลทั่วไป และตอนที่ 2 สอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการน านโยบายการใช้กรอบอ้างอิงความสามารถทาง
ภาษาของยุโรปไปปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยแบ่งเป็นประเด็นทั่วไป
เกี่ยวกับนโยบายการใช้กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของยุโรป จ านวน 3 ข้อ สภาพจริงในการจัดการเรียน 
การสอนภาษาอังกฤษตามนโยบายการใช้กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของยุโรป จ านวน 5 ข้อ และ สภาพจริง 
ในการน านโยบายการใช้กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของยุโรปมาเป็นกรอบแนวคิดในการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษไปปฏิบัติ จ านวน 5 ข้อ รวมทั้งสิ้นจ านวน 13 ข้อ ซึ่งผลการตรวจสอบเครื่องมือโดยน าแบบสอบถาม
ตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (The Index of Item Objective Congruence) โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญจ านวน 
5 ท่าน พบว่า ค่าดัชนี IOC อยู่ระหว่าง 0.6 – 1.0 และเมื่อน าไปทดลองใช้และวิเคราะห์ความเที่ยงโดยการหาค่า
สัมประสิทธิ์อัลฟา (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้เท่ากับ 0.97 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแบบสอบถามฉบับนี้มีความเที่ยง
อยู่ในเกณฑ์สูง 

 และชุดที่ 2 เป็นแบบสัมภาษณ์กระบวนการน านโยบายการใช้กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของยุโรป 
ไปปฏิบัติ โดยน าประเด็นหลัก ๆ จากแบบสอบถามข้อเท็จจริงมาสร้างเป็นแบบสัมภาษณ์ ซึ่งประกอบไปด้วย 4 ตอน คือ 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง สถานที่ท างาน ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณ์การน า
นโยบายการใช้กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของยุโรปไปปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา ตอนที่ 3 แบบสัมภาษณ์การปรับปรุงการน ากรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของยุโรป มาใช้
ในโรงเรียนมัธยมศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และ ตอนที่ 4 ข้อคิดเห็นอื่น ๆ เพิ่มเติม 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามไปยังโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เพื่อชี้แจง
วัตถุประสงค์การวิจัยถึงกลุ่มตัวอย่างทุกคน และขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างที่ได้ก า หนด 
ตลอดจนส่งกลับคืนให้กับผู้วิจัยทางไปรษณีย์ เมื่อมีการตอบกลับมาผู้วิจัยได้ตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้องของการตอบ
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แบบสอบถามที่ส่งคืนมาทุกฉบับ ตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในแต่ละตอน และน าคะแนนไปวิเคราะห์ทางสถิติ
ต่อไป ซึ่งได้ด าเนินการเก็บข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม 2563 - มิถุนายน 2563 

 อนึ่ง การเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์นั้น ผู้วิจัยขอความอนุเคราะห์ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมขนาดกลางในการ
เข้าไปสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลวิจัยในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่มีการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 และมีนักเรียนเข้าสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) รายวิชา
ภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2561 โดยสุ่มเลือกโรงเรียนในกลุ่มที่มีคะแนนเฉลี่ยสูง และน าข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบ 
ความสมบูรณ์เรียบร้อย (edit) แล้ววิเคราะห์เพื่อน าเสนอข้อมูลผลการวิจัยต่อไป ซึ่งได้ด าเนินการสัมภาษณ์ในเดือน 
ธันวาคม 2563 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลมีการด าเนินการ ดังนี้  
  1. การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้บริหารโรงเรียนโดยการแจกแจงความถี่ (frequency) และร้อยละ 
(percentage) เพื่ออธิบายลักษณะปัจจัยพื้นฐานของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กรอบอ้างอิงความสามารถทาง
ภาษาของยุโรปเป็นกรอบความคิดหลัก น าเสนอในรูปแบบตาราง โดยวิเคราะห์ข้อมูลเป็นสองส่วน คือ 1) การหาค่าเฉลี่ย 
(x̄) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เพื่ออธิบายภาพรวมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และ 2) การหาค่าร้อยละ 
(percentage) เพื่ออธิบายกิจกรรมที่ปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน 

3. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการน านโยบายไปปฏิบัติ น าเสนอในรูปแบบตาราง โดยวิเคราะห์ข้อมูลเป็น
สองส่วน คือ 1) การหาค่าเฉลี่ย (x̄) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เพื่ออธิบายภาพรวมเกี่ยวกับการด าเนินการน า
นโยบายไปปฏิบัติ และ 2) การหาค่าร้อยละ (percentage) เพื่ออธิบายกิจกรรมที่ด าเนินการในการน านโยบายไปปฏิบัติ 

4. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความแตกต่างในการด าเนินการน านโยบายการใช้กรอบอ้างอิงความสามารถทาง
ภาษาของยุโรปไปสู่การปฏิบัติของโรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) อยู่ในระดับสูง 
กับโรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) อยู่ในระดับต่ า น าเสนอในรูปแบบตาราง  
โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยภาพรวมในการด าเนินการตามนโยบายของโรงเรียนทั้ง 2 กลุ่มข้อมูลด้วยค่าทดสอบที 
(independent t-test)  

5. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์เนื้อหา  (content analysis) 
และน ามาสังเคราะห์ข้อมูลร่วมกับข้อมูลเชิงปริมาณ 

6. การสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 5.2-5.5 เพื่อเป็นพื้นฐานในการจัดท าข้อเสนอเกี่ยวกับ 
แนวทางการน านโยบายการใช้กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของยุโรปไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย เรื่อง การน านโยบายการใช้กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของยุโรป
ไปปฏิบัติในโรงเรียนมัธยมศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
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ตารางท่ี 1 สภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามนโยบายการใช้กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของยุโรป
มาเป็นกรอบแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามกรอบอ้างอิงความสามารถ
ทางภาษาของยุโรป 

ค่าเฉลี่ย 

( ) 

ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) 

ระดับ 
การปฏิบัติ 

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของยุโรป 
1. กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของยุโรปใช้เป็น 
กรอบแนวคิดในเรื่องใดบ้าง 

3.29 1.45 ปานกลาง 

2. ประโยชน์ที่ได้รับจากการน ากรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของ
ยุโรปมาใช้เป็นกรอบแนวคิดในการจัดการเรียนการสอน 

2.83 1.44 ปานกลาง 

3. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ตามระดับความสามารถของกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของยุโรป 

2.15 1.10 ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยข้อ 1-3 2.76 1.33 ปานกลาง 
การน ากรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของยุโรป 
ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

   

4. โรงเรียนของท่านมีการใช้ CEFR ในการก าหนดเป้าประสงค์เพื่อการ
พัฒนาผู้เรียนในเรื่องใดบ้าง 

2.30 1.31 ปานกลาง 

5. โรงเรียนของท่านมีการใช้ CEFR ในการก าหนดเนื้อหาสาระเพื่อการ
พัฒนาผู้เรียนในเรื่องใดบ้าง 

2.25 1.27 ปานกลาง 

6. โรงเรียนของท่านมีการใช้ CEFR เป็นกรอบแนวคิด 
เพื่อการจัดการเรียนการสอนในเรื่องใดบ้าง 

2.72 1.44 ปานกลาง 

7. โรงเรียนของท่านมีการใช้ CEFR ในการทดสอบและวัดผลในเรื่องใดบ้าง 1.82 1.46 ปานกลาง 
8. โรงเรียนของท่านได้มีการด าเนินการพัฒนาความสามารถ 
ทางภาษาของครตูามกรอบ CEFR ในเรื่องใดบ้าง 

1.82 1.37 ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยข้อ 4-8 2.18 1.37 ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยรวม (ข้อ 1–8) 2.40 1.35 ปานกลาง 

 
จากตารางที่ 1 พบว่าระดับการปฏิบัติของผู้บริหารโรงเรียนเกี่ยวกับการน ากรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษา

ของยุโรปไปใช้ในโรงเรียน โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง (x̄ = 2.40, SD = 1.35) โดยข้อมูลมีการ
กระจายตัวไม่มากนัก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษา
ของยุโรปเป็นกรอบแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมีค่าเฉลี่ยสูงสุด  (x̄ = 3.29, SD = 1.45) รองลงมา
ประโยชน์ที่ ได้รับจากการน ากรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของยุโรปมาใช้เป็นกรอบแนวคิดในการจัด  
การเรียนการสอน (x̄ = 2.83, SD = 1.44) การใช้ CEFR เป็นกรอบแนวคิดเพื่อการจัดการเรียนการสอนมีค่าเฉลี่ย  
(x̄ = 2.72, SD = 1.44) การใช้ CEFR ในการก าหนดเป้าประสงค์เพื่อการพัฒนาผู้เรียน (x̄ = 2.30, SD = 1.31) การใช้ 
CEFR ในการก าหนดเนื้อหาสาระเพื่อการพัฒนาผู้เรียน (x̄ = 2.25, SD = 1.27) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัด 
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามระดับความสามารถของกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของยุโรป (x̄ = 2.15, SD 
= 1.10) การใช้ CEFR ในการทดสอบและวัดผล (x̄ = 1.82, SD = 1.45) และการด าเนินการพัฒนาความสามารถทาง
ภาษาของครูตามกรอบ CEFR เป็นอันดับสุดท้าย (x̄ = 1.82, SD = 1.37) ทั้งนี้ ผลที่ได้รับสอดคล้องกับการสัมภาษณ์ 

X
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กลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับการน ากรอบอ้างอิงทางภาษาของยุโรปไปใช้ในโรงเรียน โดยพบว่า ข้อที่ 1 โรงเรียนมีการก าหนด
เป้าประสงค์การเรียนรู้ด้วยเกณฑ์จากกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของยุโรป  ดังค ากล่าวของผู้บริหารคนที่ 1 
“โรงเรียนมีการก าหนดเป้าประสงค์การเรียนรู้ด้วยเกณฑ์จากกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของยุโรป  ตามที่
กระทรวงศึกษาก าหนด คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเทียบเท่าระดับ A2 และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเทียบเท่า
ระดับ B1” ข้อที่ 2 โรงเรียนมีการก าหนดเนื้อหาสาระตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของยุโรป ดังค ากล่าวของ
ผู้บริหารคนที่ 2 “โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนตามเนื้อหาสาระที่สอดคล้องกับกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษา
ของยุโรปและมีการเลือกใช้หนังสือที่ได้มีการระบุระดับภาษาอ้างอิงตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของยุโรป” 
ข้อที่ 3 การจัดการเรียนการสอนมีการปรับให้สอดคล้องกับข้อแนะน าตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของยุโรป 
ที่เน้นการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารมากขึ้น ดังค ากล่าวของผู้บริหารคนที่ 2 “โรงเรียนมุ่งเน้นทักษะการสื่อสารเพื่อการใช้
สื่อสารในชีวิตจริงและการสื่อสารในการท างานในอนาคตมากกว่าการเน้นการสอนไวยากรณ์เพียงอย่างเดียว” และ
ผู้บริหารคนที่ 3 “โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับครูเจ้าของ
ภาษาหรือชาวต่างชาติ เช่น การมอบหมายให้นักเรียนสัมภาษณ์ชาวต่างชาติตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง  ๆ” ข้อที่ 4 
โรงเรียนมีการออกข้อสอบตามเนื้อหาที่เรียนซึ่งมีการเทียบเคียงระดับความสามารถทางภาษาตามกรอบอ้างอิง
ความสามารถทางภาษาของยุโรป รวมถึงการจัดสอบวัดระดับภาษาของโรงเรียนโดยใช้เนื้อหาจากข้อสอบมาตรฐาน  
ดังค ากล่าวของผู้บริหารคนที่ 1 “โรงเรียนมีการจัดสอบออนไลน์เพื่อวัดระดับความสามารถทางภาษาตามกรอบอ้างอิง
ความสามารถทางภาษาของยุโรป โดยมีหน่วยงานเอกชนภายนอกเป็นผู้จัดสอบ” และ ข้อที่ 5 โรงเรียนมีการสนับสนุน 
ให้ครูวัดระดับความสามารถทางภาษา และเข้าอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและเทคนิคการสอนให้สอดคล้องกับกรอบ
อ้างอิงความสามารถทางภาษาของยุโรป ตามค ากล่าวของผู้บริหารคนที่ 2 “โรงเรียนสนับสนุนให้ครูเข้ารับการอบรม 
เพื่อเพิ่มความสามารถทางภาษาอังกฤษโดยมักจะเป็นการเข้าร่วมอบรมที่จัดโดยส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา” 
 
ตารางท่ี 2 สภาพการน านโยบายการใช้กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของยุโรปมาเป็นกรอบแนวคิดในการจัด 
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษไปปฏิบัติ 
การน านโยบายการใช้กรอบอ้างอิงความสามารถ 
ทางภาษาของยุโรปไปปฏิบัต ิ

ค่าเฉลี่ย 

( ) 

ค่าส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน (SD) 

ระดับ
ปฏิบัติการ 

9. โรงเรียนของท่านมีการสื่อสารเกี่ยวกับเป้าประสงค์และ
จุดประสงค์ของนโยบายการใช้ CEFR ในเรื่องใดบ้าง 

1.46 1.25 น้อย 

10. การก าหนดภารกิจงานเกี่ยวกับ CEFR ท่านพิจารณาจากเรื่อง
ใดบ้างต่อไปนี้ 

1.67 1.40 น้อย 

11. โรงเรียนของท่านมีลักษณะองค์กรข้อใดบ้างต่อไปนี้ที่ส่งผลต่อ
การน านโยบาย CEFR ไปปฏิบัติ 

1.51 1.32 น้อย 

12. โรงเรียนของท่านได้รับการสนับสนุนในการน านโยบายการใช้ 
CEFR จากแหล่งใดบ้าง 

1.30 1.05 น้อย 

13. โรงเรียนของท่านมีมาตรการการก ากับ ตรวจสอบ ประเมินผล 
และกระตุ้นเสริมแรงทางบวกในการด าเนินการน านโยบายการใช้ 
CEFR มาปฏิบัติในเรื่องใดบ้าง 

1.64 1.41 น้อย 

ค่าเฉลี่ยรวมข้อ 9-13 1.51 1.29 น้อย 

X
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จากตารางที่ 2 พบว่าสภาพการน ากรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของยุโรปไปปฏิบัติในโรงเรียนโดย
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย (x̄ = 1.51, SD = 1.29) และข้อมูลมีการกระจายตัวไม่มากนัก เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่าการพิจารณาก าหนดภารกิจงานเกี่ยวกับการน านโยบายการใช้ CEFR ไปปฏิบัติมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (x̄ = 1.67, SD = 
1.40) รองลงมามาตรการการก ากับ ตรวจสอบ ประเมินผล และกระตุ้นเสริมแรงทางบวกในการด าเนินการน านโยบาย
การใช้ CEFR ไปปฏิบัติ (x̄ = 1.64, SD = 1.41) ลักษณะองค์กรที่ส่งผลต่อการน านโยบาย CEFR ไปปฏิบัติ (x̄ = 1.51, SD 
= 1.32) การสื่อสารเกี่ยวกับเป้าประสงค์และจุดประสงค์ของนโยบายการใช้ CEFR (x̄ = 1.46, SD = 1.25) และการได้รับ
การสนับสนุนในการน านโยบายการใช้ CEFR มาปฏิบัติจากแหล่งต่าง ๆ เป็นอันดับสุดท้าย (x̄ = 1.30, SD = 1.05)  
ซึ่งสอดคล้องกับการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับการน ากรอบอ้างอิงทางภาษาของยุโรปไปใช้ในโรงเรียนพบว่า ข้อที่ 1 
ผู้บริหารโรงเรียนมีการชี้แจงเป้าประสงค์ และวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ดังค ากล่าวของผู้บริหารทุกคน สรุปได้ว่า 
“โรงเรียนได้มีการชี้แจงเรื่องกรอบอ้างอิงทางภาษาของยุโรปเพื่อให้เกิดความเข้าใจและน าไปปรับแนวทางในการจัด 
การเรียนการสอนตามนโยบายที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด” ข้อที่ 2 โรงเรียนมีการมอบหมายงานตามล าดับขั้น 
สอดคล้องกับค ากล่าวของผู้บริหารคนที่ 2 “โรงเรียนมีการมอบหมายงานตามล าดับขั้นจาก รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
หัวหน้ากลุ่มสาระ และครูผู้สอน” และผู้บริหารคนที่ 3 และ คนที่ 4 กล่าวตรงกันว่า “หัวหน้ากลุ่มสาระมีหน้าที่ในการ
ก ากับดูแลการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามนโยบายของโรงเรียนและกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนครูผู้สอนมีบทบาท
ส าคัญในการน านโยบายไปปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมเสริมทักษะการสื่อสารให้แก่นักเรียน” ข้อที่ 3 
ผู้บริหารโรงเรียนให้การสนับสนุนนโยบายดังกล่าว สอดคล้องกับค ากล่าวของผู้บริหารคนที่ 1 “ผู้อ านวยการและผู้บริหาร
โรงเรียนให้ความส าคัญในการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดโดยมีการติดตามผลการด าเนินการ
และน าผลไปรายงานในที่ประชุมใหญ่ของเครือข่ายโรงเรียนเป็นระยะ” ข้อท่ี 4 โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภายนอกส่วนใหญ่เป็นการสนับสนุนมาจากหน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวของผู้บริหารทุกคน สรุปได้ว่า  
“ในการด าเนินงานโรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และหน่วยงานใน
กระทรวงศึกษาธิการ เช่น หน่วยศึกษานิเทศก์ ส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  
ในด้านการอบรมและพัฒนาครู” และข้อที่ 5 โรงเรียนมีมาตรการในการก ากับ ตรวจสอบ ประเมินผล และสร้างแรงจูงใจ
ในการน านโยบายมาปฏิบัติสอดคล้องกับค ากล่าวของผู้บริหารคนที่ 1 “โรงเรียนมีค่าตอบแทนพิเศษให้กับครูที่มีการ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามเป้าประสงค์ รวมไปถึงใช้เป็นเกณฑ์ในการเลือกครูที่จะน านักเรียนไปศึกษาดูงาน  
ในต่างประเทศด้วย” 
 
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างในการน านโยบายการใช้กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของยุโรป  
มาปฏิบัติระหว่างโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษสูงและโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาอังกฤษต่ า 
กลุ่ม n  SD t Sig. 
O-NET สูง 103 1.91 1.22 6.588* .000 
O-NET ต่ า 78 0.99 .64 

* ระดับนัยส าคัญ 0.05 t-critical value > 1.975 
 
จากตารางที่ 3 พบว่าการน านโยบายการใช้กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของยุโรป  (CEFR) ไปปฏิบัติ 

ในโรงเรียนที่มีคะแนน O-NET วิชาภาษาอังกฤษสูงและโรงเรียนที่มีคะแนน O-NET วิชาภาษาอังกฤษต่ ามีความแตกต่างกัน
ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 (เนื่องจากค่า Sig. = 0.000 < 0.05)  

X
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จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพท าให้ได้แนวทางการน านโยบายการใช้กรอบอ้างอิง
ความสามารถทางภาษาของยุโรปไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ สรุปได้ดังนี้  

1. น า CEFR มาเป็นกรอบแนวคิดให้ครอบคลุมทั้งกระบวนการ ซึ่งประกอบไปด้วย การก าหนด เป้าประสงค์
เพื่อพัฒนาผู้เรียน การก าหนดเนื้อหาสาระการเรียนรู้ กระบวนการจัดการเรียนการสอน การทดสอบและวัดผล รวมไปถึง 
การพัฒนาครู ดังที่ผู้บริหารท่านที่ 1 กล่าวว่า “ทั้งนี้ เพื่อยกระดับโรงเรียนทั่วประเทศให้มีมาตรฐานเดียวกันและเป็นไป
ตามมาตรฐานสากล”  

2. สร้างบรรยากาศการเรียนรู้และเสริมสร้างเจตคติทางบวกในการเรียนภาษาอังกฤษ สอดคล้องกับผู้บริหาร
ท่านที่ 3 “ควรมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ และจัดหาครูต่างชาติมาร่วมสอนเพื่อเพิ่มโอกาส
ในการสื่อสารภาษาอังกฤษ” 

3. ก าหนดเป้าประสงค์และจุดประสงค์การเรียนรู้ตาม CEFR ดังที่ผู้บริหารทุกท่านกล่าวตรงกันว่า “การก าหนด
เป้าประสงค์และจุดประสงค์การเรียนรู้ควรให้สอดคล้องกับที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนดส าหรับแต่ละช่วงชั้น” 

4. ก าหนดเนื้อหาสาระของการพัฒนานักเรียน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับระดับของ CEFR  
ที่ก าหนดไว ้สอดคล้องกับผู้บริหารท่านที่ 4 “เลือกใช้หนังสือที่มีการอ้างอิงระดับภาษาตามกรอบอ้างอิงความสามารถทาง
ภาษาของยุโรปเพ่ือให้สามารถเทียบเคียงผลลัพธ์การเรียนรู้ตามเป้าประสงค์” 
 5. ใช้วิธีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (Communicative Language Teaching) ดังค ากล่าวของผู้บริหาร 
ท่านที่ 2 และ 3 “เน้นการเรียนการสอนภาษาที่ใช้สื่อสารได้ในชีวิตจริง มากกว่าการเน้นเพียงด้านไวยากรณ์” รวมไปถึง
ใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยสอน สอดคล้องกับผู้บริหารท่านที่ 1 “โรงเรียนมีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่าน
โปรแกรมส าเร็จรูปและกิจกรรมออนไลน์”  

6. การวัดผลที่มีความสอดคล้องกับเนื้อหาสาระที่เรียน รวมถึงการสอบวัดความรู้ในระดับประเทศควรให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน สอดคล้องกับค ากล่าวของผู้บริหารท่านที่ 1 “เทียบเคียงเนื้อหาข้อสอบ O-NET กับสมรรถนะของ 
CEFR เพื่อให้การก าหนดเนื้อหาสาระวิชาภาษาอังกฤษมีความสอดคล้องกับการวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ และเป็น
มาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ” 

7. พัฒนาความสามารถทางการสอนและการสื่อสารภาษาอังกฤษของครูไทยอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ระหว่าง
การศึกษาในระดับปริญญาตรี สอดคล้องกับค ากล่าวของผู้บริหารท่านที่ 2 “นิสิต/นักศึกษาครูควรได้รับการพัฒนา 
มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตั้งแต่ระหว่างการศึกษาในระดับปริญญาตรี” 

8. ผู้บริหารชี้แจงเกี่ยวกับเป้าประสงค์และจุดประสงค์ไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่มอย่างชัดเจน  สอดคล้องกับ
ผู้บริหารท่านที่ 1 “การชี้แจงเป้าประสงค์และจุดประสงค์เพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบาย 
รวมไปถึงการชี้แจงท าความเข้าใจแก่นักเรียน” 

9. การมอบหมายภารกิจตามล าดับขั้นที่ชัดเจนสอดคล้องตามนโยบาย สอดคล้องกับผู้บริหารท่านที่ 3 “ควรมี
การมอบหมายงานที่ชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศในการก ากับ ตรวจสอบ และมีครูผู้สอน
เป็นผู้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามนโยบาย” 

10. ผู้บริหารเป็นตัวอย่างในการสนับสนุนนโยบายอย่างชัดเจนทั้งในด้านการพัฒนานักเรียนและพัฒนาครู  
11. ท าความร่วมมือกับหน่วยงานการศึกษาอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ สอดคล้องกับผู้บริหารท่านที่ 1 

“โรงเรียนควรมีความร่วมมือหรือได้รับการสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่และสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
เพื่อร่วมพัฒนาภาษาอังกฤษของนักเรียน” 

12. ก ากับ ตรวจสอบ ประเมินผล อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับผู้บริหารท่านที่ 5 “มีการนิเทศการสอน 
เพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่นโยบายก าหนด” และมีมาตรการ
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เสริมแรงทางบวก สอดคล้องกับผู้บริหารท่านที่ 1 “ควรก าหนดให้การพัฒนาตนเองทั้งในด้านทักษะภาษาอังกฤษและ
เทคนิคการสอนผูกพันกับการได้รับการพิจารณาเลื่อนวิทยะฐานะของครู” 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
จากการผลการศึกษาเรื่อง การน านโยบายการใช้กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของยุโรปไปปฏิบัติใน

โรงเรียนมัธยมศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ข้างต้น สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
1. ผลการวิเคราะห์ระดับการปฏิบัติของผู้บริหารโรงเรียนเกี่ยวกับการน ากรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษา

ของยุโรปไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับ  
ปานกลาง ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Franz and Teo (2017 อ้างถึงใน Kanchai, 2019) ที่ท าการวิจัย
เกี่ยวกับผลกระทบของการน ากรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของยุโรปมาเป็นกรอบแนวคิดในการจัดการเรียน  
การสอน สรุปได้ว่าแม้ผู้สอนส่วนใหญ่จะรับรู้เกี่ยวกับกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรปในส่วนที่
เกี่ยวกับการทดสอบระดับภาษาของทั้งนักเรียนและครู แต่ความสนใจในการน ามาเป็นกรอบแนวคิดในการจัดการเรียน
การสอนตามนโยบายยังมีไม่มากเท่าที่ควร  

2. ผลการวิเคราะห์ระดับการปฏิบัติของผู้บริหารโรงเรียนเกี่ยวกับการน านโยบายการใช้กรอบอ้างอิง
ความสามารถทางภาษาของยุโรปไปปฏิบัติในโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย 
โดยโรงเรียนที่มีการด าเนินการน านโยบายไปปฏิบัติในทุกตัวแปรพบว่าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มโรงเรียนที่มีคะแนน O-NET วิชา
ภาษาอังกฤษสูง ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าถึงแม้โรงเรียนจะมีการน ากรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของยุโรปไปใช้ใน  
การจัดการเรียนการสอน แต่ในเชิงการบริหารจัดการในการน านโยบายไปปฏิบัติยังมีไม่มากเพียงพอที่จะท าให้เกิดผล
ส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ปฏิมา พูนทรัพย์, วิสุทธ วิจิตรพัชราภรณ์, อัจฉรา นิยมาภา และ 
รังสรรค์ มณีเล็ก (2561) ถึงปัจจัยที่น านโยบายไปปฏิบัติไม่บรรลุผลเพราะไม่ได้ออกมาในเชิงกฏระเบียบข้อบังคับและเป็น
เพียงแค่แนวปฏิบัติเท่านั้น 

3. ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉลี่ยของระดับปฏิบัติการในการน านโยบายการใช้กรอบอ้างอิง
ความสามารถทางภาษาของยุโรปมาปฏิบัติระหว่างกลุ่มโรงเรียนที่มีคะแนน O-NET วิชาภาษาอังกฤษสูง และกลุ่ม
โรงเรียนที่มีคะแนน O-NET วิชาภาษาอังกฤษต่ า พบว่ามีความแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 โดยค่าเฉลี่ยการปฏิบัติ
ของโรงเรียนที่มีคะแนน O-NET วิชาภาษาอังกฤษสูงมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าโรงเรียนที่มีคะแนน O-NET วิชาภาษาอังกฤษต่ า  
ท าให้อนุมานได้ว่าระดับการน านโยบายการใช้กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของยุโรปมาปฏิบัติในโรงเรียน
มัธยมศึกษา ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ ซึ่งมีความสอดคล้องกับบทความวิชาการของ Noriko Nagai 
และ O’Dwyer (2011 อ้างถึงใน Ketamon, Pomduang, Na Phayap, and Hanchayanon, 2018) ที่ได้ศึกษาเรื่อง 
The actual and potential impacts of the CEFR on language education in Japan สรุปได้ว่ า  การน า  CEFR  
ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนภาษาในประเทศญี่ปุ่นพบว่ามีทั้งจุดแข็งและจุดอ่อน โดยมีส่วนช่วยในเรื่อง  
การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้จากคะแนนเพื่อน าไปปรับปรุงมาตรฐานการเรียนการสอน แต่ในขณะเดียวกัน CEFR  
มีความเหมาะสมในการน าไปใช้ในบางบริบทเท่านั้นเนื่องจากข้อจ ากัดด้านอิทธิพลจากภาษาแม่ 
 4. สังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพท าให้ได้ข้อเสนอแนวทางในการน านโยบายการใช้กรอบอ้างอิง
ความสามารถทางภาษาของยุโรปไปปฏิบัติในโรงเรียนมัธยมศึกษาให้มีประสิทธิภาพ โดยผู้บริหารโรงเรียนพึงใช้เป็นกรอบ
แนวคิดให้ครอบคลุมทั้งกระบวนการจัดการเรียนการสอน การจัดบรรยากาศและเสริมสร้างเจตคติเชิงบวกในการเรียน
ภาษาอังกฤษแก่นักเรียน ก าหนดเป้าประสงค์และจุดประสงค์การเรียนรู้ตามเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาก าหนด จัดการเรียน
การสอนโดยเน้นการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร และใช้หนังสือที่มีเนื้อหาและระดับภาษาสอดคล้องกับเป้าประสงค์รวมไปถึง 
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จัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อเสริมการเรียนรู้
ที่หลากหลาย จัดท าข้อสอบโดยอิงจากระดับความสามารถทางภาษาตามเป้าประสงค์และจุดประสงค์ ซ่ึงสอดคล้องกับ
ข้อเสนอการด าเนินการของกระทรวงศึกษาธิการของอารีรักษ์ มีแจ้ง (2560) ที่ควรมีการสร้างความชัดเจนในการก าหนด
ขอบเขตของเนื้อหา การจัดการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล นอกจากนี้ ควรมีการอบรมพัฒนาครู
ภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านทักษะภาษาอังกฤษและเทคนิคการสอนให้สอดคล้องกับกรอบอ้างอิงความสามารถ
ทางภาษาของยุโรป ชี้แจงเป้าประสงค์ และจุดประสงค์เพื่อให้เกิดความเข้าใจและน าไปปรับแนวทางในการจัดการเ รียน
การสอน ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์และความส าคัญของนโยบาย มอบหมายภารกิจเพื่อด าเนินการเป็นไปตามนโยบายของ
โรงเรียนและกระทรวงศึกษาธิการ สนับสนุนหน่วยงานเขตพื้นที่และหน่วยงานอื่น ๆ ภายใต้กระทรวงศึกษาธิการในการ
น านโยบายไปปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพัฒนาครู และก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย การจากวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถามข้อเท็จจริง
และข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์ มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังต่อไปนี้ 
  1.1 ควรก าหนดนโยบายการอบรม พัฒนาครู ที่ผูกพันกับการเลื่อนวิทยฐานะเพื่อให้ครูเกิดความตื่นตัวและ 
เห็นความส าคัญของการพัฒนาความสามารถและน ามาปรับใช้กับการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
  1.2 กระทรวงศึกษาธิการโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบควรมีการชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายอย่างทั่วถึง 
และท างานร่วมกับโรงเรียนในการจัดท าแนวทางการปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ทุกโรงเรียนมีกรอบ  
ในการด าเนินงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ การจากวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถามข้อเท็จจริง
และข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์ มีข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ ดังต่อไปนี้ 
  2.1 ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานตามนโยบายใช้กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของยุโรปเป็นกรอบ
แนวคิดในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนมัธยมศึกษาให้เกิดประสิทธิผล 
  2.2 ใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศประกอบการพิจารณาแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการจัดหาสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู ้
   2.3 ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนการอบรม และพัฒนาครูภาษาอังกฤษ 

3. ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป ส าหรับผู้ที่สนใจในการท าวิจัยในหัวข้อการน านโยบายกรอบอ้างอิงทางภาษา
ของยุโรปมาเป็นกรอบแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษไปปฏิบัติ มีข้อเสนอแนะเพื่อการท าวิจัยต่อไป ดังนี้ 
  3.1 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการน ากรอบอ้างอิงทางภาษาของยุโรปมาเป็นกรอบแนวคิดในการจัดการเรียน  
การสอนภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษา เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบแนวทางการปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน 
  3.2 ควรน าแนวทางและข้อเสนอแนะในการน านโยบายกรอบอ้างอิงทางภาษาของยุโรปมาเป็นกรอบแนวคิด  
ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษไปปฏิบัติในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ไปทดลองเพื่อตรวจสอบ
ความเหมาะสม และน าไปสร้างแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานในการน านโยบายไปปฏิบัติในวงกว้างต่อไป 
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การเสริมสร้างคุณภาพการเลี้ยงดูของพ่อแม่ที่มีบุตรวัยรุ่นด้วยรูปแบบการปรึกษาครอบครัวเชิงผสาน
เทคนิควิธ ี
The enhancing parenting quality of parents with teenage children through technical 
eclecticism. 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาคุณภาพการเลี้ยงดูของพ่อแม่ที่มีบุตรวัยรุ่นในประเทศไทย 2) ศึกษาผล
ของรูปแบบการปรึกษาครอบครัวเชิงผสานเทคนิควิธีต่อคุณภาพการเลี้ยงดูของพ่อแม่ที่มีบุตรวัยรุ่น  การด าเนินการวิจัย
แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 ศึกษาคุณภาพการเลี้ยงดูของพ่อแม่ที่มีบุตรวัยรุ่นในประเทศไทย กลุ่มตัวอย่าง 
ได้แก่ พ่อหรือแม่ที่มีบุตรวัยรุ่น อายุระหว่าง 13-15 ปี จ านวน 480 คน และระยะที่ 2 ศึกษาผลของรูปแบบการปรึกษา
ครอบครัวเชิงผสานเทคนิควิธี กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พ่อและแม่ที่มีบุตรวัยรุ่น อายุระหว่าง 13-15 ปี อาศัยอยู่ในจังหวัด
ชลบุรี จ านวน 24 ครอบครัว ผู้วิจัยสุ่มอย่างง่ายเข้ากลุ่มทดลองจ านวน 2 กลุ่ม และกลุ่มควบคุมจ านวน 1 กลุ่ม กลุ่มละ  
8 ครอบครัว กลุ่มที่ 1 ได้รับโปรแกรมการปรึกษารายครอบครัวเชิงผสานเทคนิควิธี กลุ่มที่  2 ได้รับโปรแกรมการปรึกษา
กลุ่มครอบครัวเชิงผสานเทคนิควิธี และกลุ่มควบคุมไม่ได้รับการปรึกษาครอบครัวเชิงผสานเทคนิค เครื่องมือที่ใช้ คือ  
แบบวัดคุณภาพการเลี้ยงดูของพ่อแม่ที่มีบุตรวัยรุ่น ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.89 และรูปแบบการปรึกษาครอบครัว 
เชิงผสานเทคนิควิธี ประกอบด้วย 2 โปรแกรม ได้แก่ โปรแกรมการปรึกษารายครอบครัวเชิงผสานเทคนิค วิธี และ
โปรแกรมการปรึกษากลุ่มครอบครัวเชิงผสานเทคนิควิธี สถิติที่ใช้คือค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์
ความแปรปรวนแบบมีการวัดซ้ าแบบสองทาง ผลการวิจัยพบว่า  
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 1. คุณภาพการเลี้ยงดูของพ่อแม่ที่มีบุตรวัยรุ่นในภูมิภาคต่างกัน มีคุณภาพการเลี้ยงดูของพ่อแม่ที่มีบุตรวัยรุ่น
โดยรวมแตกต่างกัน โดยภาคกลางมีค่าเฉลี่ยคุณภาพการเลี้ยงดูของพ่อแม่ที่มีบุตรวัยรุ่นสูงที่สุด ( X  = 4.49) และ 
ภาคตะวันออกมีค่าเฉลี่ยคุณภาพการเลี้ยงดูของพ่อแม่ที่มีบุตรวัยรุ่นต่ าที่สุด ( X  = 3.59)  
 2. ผลการใช้รูปแบบการปรึกษาครอบครัวเชิงผสานเทคนิควิธี พบว่า 1) พ่อแม่ที่ได้รับโปรแกรมการปรึกษา
รายครอบครัวเชิงผสานเทคนิควิธี มีคะแนนคุณภาพการเลี้ยงดูของพ่อแม่ที่มีบุตรวัยรุ่นในระยะหลังการทดลองและระยะ
ติดตามผลสูงกว่าระยะก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 2) พ่อแม่ที่ได้รับโปรแกรมการปรึกษากลุ่ม
ครอบครัวเชิงผสานเทคนิควิธี มีคะแนนคุณภาพการเลี้ยงดูของพ่อแม่ที่มีบุตรวัยรุ่นในระยะหลังการทดลองและระยะ
ติดตามผลสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
ค าส าคัญ : คุณภาพการเลี้ยงดูของพ่อแม่, การปรึกษาครอบครัวเชิงผสานเทคนิควิธี, บุตรวัยรุ่น 
 

Abstract 
 The aims of this research were to; 1) study the parental quality of parents who have teenage 
children in Thailand, and 2) study the effects of a model of integrative family counseling techniques to 
enhance the quality of parents who have teenage children. The research was divided into 2 phases. In 
the first phase, sample group was 480 parents who is father or mother with teenage children aged 
between 13 - 1 5  Years living in Thailand.  The sample was obtained using multi-stage sampling. In the 
second phase, the sample group was Father and mother with teenage children aged between 13 - 1 5 
Years living in Chonburi Province, 24 families. Simple random sampling was used to assign participants 
into 2 experimental groups and 1 control group, 8 families in each group. All three sample groups had 
average parenting quality scores of their parents at a moderate level. The instruments of the research 

were parenting quality scale of parents with teenage children, the reliability of the scale was at 0.89 
and family counseling technical eclecticism integrative counseling model which was consisted of  
2 programs; the interventions, the integrative family counseling to enhance the quality of parents with 
teenage children and family group counseling model.  The data were analyzed using mean, standard 
deviation and Two way repeated measure analysis of variance. The results of the research were as 
follows:  
 1. The average score of the quality of parenting of parents with teenage children in Central 
region was at the highest level ( X = 4.49). The average score of the quality of parents with the teenage 
children in the Eastern region was the lowest ( X = 3.59).  
 2. The results of using a model of the integrative family counseling to enhance the quality 
of parents with teenage children were; 1) parents in the experimental group who received the 
combined Family Counseling Program had higher parental quality scores in the post-experiment and 
follow-up stages than the pre-experiment with statistical significance at the .05 level. 2) The second 
experimental group counseling model that using the family consultation method had higher quality 
scores for parenting in the post-experiment and follow-up stages than the pre experiment with 
statistically significant at the .05 level. 
Keywords : Parenting quality, Eclecticism integrative counseling, Teenage children 
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บทน า 
สถานการณ์ครอบครัวของสังคมไทยที่เกิดในปัจจุบันสื่อความหมายให้เห็นว่าคุณภาพการเลี้ยงดูของพ่อแม ่

มีความส าคัญอย่างมาก พ่อแม่จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมในการปรับตัวโดยเฉพาะในระยะที่บุตรอยู่ในช่วงวัยรุ่น 
(ปวีณภัศร์ มิ่งขวัญธนรัชต์ เพ็ญนภา กุลนภาดล และดลดาว ปูรณานนท์, 2561) ดังนั้น การเลี้ยงดูบุตรวัยรุ่นถือเป็นความ
ท้าทายของพ่อแม่ เนื่องจากวัยรุ่นเป็นวัยแห่งการปรับตัว และมีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านร่างกายและจิตใจ วัยรุ่นอาจสนใจ
กลุ่มเพื่อน ให้เวลากับพ่อแม่น้อยลง อาจท าให้เกิดความไม่เข้าใจย่อมน าไปสู่เกิดความขัดแย้งในครอบครัวได้ สอดคล้อง 
Sampson and Laub (2003) ที่กล่าวว่าวัยรุ่นที่มีอายุระหว่าง 13-18 ปี เป็นช่วงที่ เผชิญกับความเปลี่ยนแปลง
หลากหลายสถานการณ์ ครอบครัวจึงเป็นสถาบันที่บ่มเพาะบุคคลให้มีคุณภาพโดยมีพ่อแม่เป็นต้นแบบที่ดีในการด าเนิน
ชีวิต มุ่งการแก้ไขปัญหามากกว่าการอยู่กับปัญหา เรียนรู้การปรับตัวไปพร้อมกับบุตร (กุลวิณ ชุ่มฤทัย , 2562) ดังนั้น
คุณภาพการเลี้ยงดูของพ่อแม่จึงเป็นตัวแปรหนึ่งที่จะท าให้บุตรวัยรุ่นพัฒนาความคิดความรู้สึกและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
ของสังคมได้  

คุณภาพการเลี้ยงดูของพ่อแม่จะช่วยเสริมสร้างครอบครัวให้มีคุณภาพให้เกิดขึ้นได้สังคมจากแนวคิดของ 
Ferlazzo (2009) กล่าวว่า คุณภาพการเลี้ยงดูของพ่อแม่ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ การมีส่วนร่วมของพ่อแม่ 
ความผูกพันระหว่างพ่อแม่และบุตร และศักยภาพความเป็นพ่อแม่ Ferlazzo ได้อธิบายการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ว่าเป็น
ความร่วมมือในการส่งเสริมการเรียนรู้ของบุตรในทุกด้านผ่านการการสื่อสารอย่างสม่ าเสมอระหว่างครอบครัวกับโรงเรียน
และต้องมีความต่อเนื่อง หากพ่อแม่บางครอบครัวมีส่วนร่วมในการดูแลบุตรน้อยเกินไปหรือบางครอบครัวดูแลบุตร 
อย่างเข้มงวดเกินไปส่งผลให้เกิดปัญหากับบุตรวัยรุ่นท าให้ไม่สามารถปรับตัวในทิศทางที่เหมาะสมได้ (วริศรา ชีพสมุทร , 
เพ็ญนภา กุลนภาดล, ประชา อินัง, 2563) องค์ประกอบของด้านความผูกพัน Pushor and Ruitenberg (2005) กล่าวว่า
ความผูกพันของพ่อแม่เป็นการแสดงออกในเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกที่พ่อแม่ตระหนักในการดูแลใส่ใจบุตร และ
องค์ประกอบศักยภาพความเป็นพ่อแม่ซึ่ง Ferlazzo ได้อธิบายว่าเป็นความสามารถของพ่อแม่ในการสนับสนุนพัฒนาการ
ของบุตรตลอดจนสามารถใช้ความรู้และทักษะในการเลี้ยงดูบุตรอย่างถูกต้อง สอดคล้องกับ พนิดา มารุ่งเรือง (2555) 
กล่าวว่าศักยภาพความเป็นพ่อแม่ต้องรวมถึงความสามารถในการให้ค าแนะน าและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุตรได้ 

รูปแบบการให้การปรึกษาครอบครัวเชิงผสานเทคนิควิธี (Technical eclecticism integrative counseling) 
เป็นการบูรณาการแบบผสมผสาน (Eclecticism) โดยน าเอาแนวคิดและเทคนิคการให้การปรึกษาครอบครัวทฤษฎีต่าง ๆ 
ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหามาเชื่อมโยงเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้การปรึกษา  
เป็นโปรแกรมการปรึกษาครอบครัวที่มุ่งช่วยเหลือพ่อแม่เป็นรายครอบครัวให้สามารถแก้ไขปัญหาที่แต่ละครอบครัว  
เผชิญอยู่ สอดคล้องกับ Corey (2008) กล่าวถึง การบูรณาการเทคนิคเป็นการใช้เฉพาะเทคนิคจากทฤษฎีการปรึกษา
ครอบครัวโดยไม่จ าเป็นต้องด าเนินการภายใต้กรอบของทฤษฎีหลักซึ่งมีผลการวิจัยที่ระบุไว้ว่ามีประสิทธิภาพมากที่สุดกับ
ลักษณะปัญหาที่คล้ายคลึงกัน นอกจากนี้บริบทของสังคมในยุคปัจจุบันพ่อแม่จะมีเวลาน้อยลง ผู้วิจัยจึงพัฒนารูปแบบ  
การปรึกษาครอบครัวเชิงผสานเทคนิควิธีเพื่อให้เป็นทางเลือกส าหรับพ่อแม่ที่มีเวลาจ ากัดคือ โปรแกรมการปรึกษากลุ่ม
ครอบครัวเชิงผสานเทคนิควิธี ซึ่งเป็นเชิงปฏิบัติ (Practical) ใช้เวลาสั้น (Brief) เพื่อให้กลุ่มพ่อแม่ที่มีเงื่อนไขเรื่องเวลาและ
ต้องการพัฒนาการเลี้ยงดูบุตรเช่นกัน สอดคล้องกับ พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์ (2561) กล่าวว่า การให้การปรึกษากลุ่ม
ครอบครัวเป็นกระบวนการในการช่วยเหลือกลุ่มบุคคลที่มีปัญหาคล้ายกันมาร่วมกันหาแนวทางในการแก้ปัญหา  
ในบรรยากาศที่อบอุ่น มีเปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนได้ร่วมกันหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดของตนเอง 

จากเหตุผลความเป็นมาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยเห็นความส าคัญในการเสริมสร้างคุณภาพการเลี้ยงดูของพ่อแม่ที่มี
บุตรวัยรุ่นโดยใช้รูปแบบการให้การปรึกษาครอบครัวเชิงผสานเทคนิควิธี (Technical eclecticism integrative 
counseling) โดยน าเอาแนวคิดและเทคนิคการให้การปรึกษาครอบครัวทฤษฎีต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและ
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ลักษณะของกลุ่มผู้รับความช่วยเหลือมาเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน และเลือกใช้เฉพาะเทคนิคที่ส าคัญ 2 โปรแกรม ได้แก่ 
โปรแกรมการปรึกษารายครอบครัวเชิงผสานเทคนิควิธี และโปรแกรมการปรึกษากลุ่มครอบครัวเชิงผสานเทคนิควิธี 
เพื่อให้เกิดประโยชน์ส าหรับครอบครัวหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว เช่น โรงเรียน สถาบันการศึกษา นักสังคม
สงเคราะห์ นักจิตวิทยา สามารถน ารูปแบบการปรึกษาครอบครัวเชิงผสานเทคนิควิธี ไปประยุกต์ใช้และช่วยเหลือผู้รับ  
การปรึกษาได้อย่างกว้างขวางต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษาคุณภาพการเลี้ยงดูของพ่อแม่ที่มีบุตรวัยรุ่นในประเทศไทย 

2. เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการปรึกษาครอบครัวเชิงผสานเทคนิควิธีเพื่อเสริมสร้างคุณภาพการเลี้ยงดูของ
พ่อแม่ที่มีบุตรวัยรุ่น 

 
สมมติฐานการวิจัย 

1. พ่อแม่ที่มีบุตรวัยรุ่นที่ได้รับการปรึกษาโปรแกรมการปรึกษารายครอบครัวเชิงผสานเทคนิควิธี มีคุณภาพ
การเลี้ยงดูของพ่อแม่ในระยะหลังการทดลองและระยะติดตามสูงกว่าก่อนการทดลอง  

2. พ่อแม่ที่มีบุตรวัยรุ่นที่ได้รับการปรึกษาโปรแกรมการปรึกษากลุ่มครอบครัวเชิงผสานเทคนิควิธี มี คุณภาพ
การเลี้ยงดูของพ่อแม่หลังการทดลองและระยะติดตามผลสูงกว่าก่อนการทดลอง 

3. พ่อแม่ที่มีบุตรวัยรุ่นที่ได้รับการปรึกษาโปรแกรมการปรึกษารายครอบครัวเชิงผสานเทคนิควิธี มีคุณภาพ
การเลี้ยงดูของพ่อแม่ในระยะหลังการทดลองและระยะติดตามสูงกว่ากลุ่มควบคุม 

4. พ่อแม่ที่มีบุตรวัยรุ่นที่ได้รับการปรึกษาโปรแกรมการปรึกษากลุ่มครอบครัวเชิงผสานเทคนิควิธี มีคุณภาพ
การเลี้ยงดูของพ่อแม่หลังการทดลองและระยะติดตามผลสูงกว่ากลุ่มควบคุม 
 

ประโยชน์ที่ไดร้ับจากงานวิจยั 
1.  พ่อแม่ที่ได้เข้าร่วมการวิจัยได้รับการดูแลช่วยเหลือและมีแนวทางในการเสริมสร้างคุณภาพการเลี้ยงดูของ

พ่อแม่ที่มีบุตรวัยรุ่นส าหรับครอบครัวตนเองได้อย่างเหมาะสม 
2.  ได้รูปแบบการปรึกษาครอบครัวเชิงผสานเทคนิควิธี ประกอบด้วย 2 โปรแกรม ได้แก่ โปรแกรมการปรึกษา

รายครอบครัวเชิงผสานเทคนิควิธี และโปรแกรมการปรึกษากลุ่มครอบครัวเชิงผสานเทคนิควิธี 
3.  บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว เช่น สมาคมผู้ปกครอง โรงเรียนสถาบันการศึกษา  นักสังคม

สงเคราะห์ นักจิตวิทยา สามารถน ารูปแบบการปรึกษาครอบครัวเชิงผสานเทคนิควิธี ไปประยุกต์ใช้และช่วยเหลือผู้รับ  
การปรึกษาได้อย่างกว้างขวางต่อไป 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
ระยะที่ 1 การศึกษาคุณภาพการเลี้ยงดูของพ่อแม่ที่มีบุตรวัยรุ่น ดังแสดงในภาพ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดระยะที่ 1 การศึกษาคุณภาพการเลี้ยงดูของพ่อแม่ที่มีบุตรวัยรุ่น 
 
ระยะที่ 2 ผลของรูปแบบการปรึกษาครอบครัวเชิงผสานเทคนิควิธีเพื่อเสริมสร้างคุณภาพการเลี้ยงดูของพ่อแม่ที่มีบุตรวัยรุ่น 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ภาพ 2 กรอบแนวคิดระยะที่ 2 ผลของรูปแบบการปรึกษาครอบครัวเชิงผสานเทคนิควิธีเพื่อเสริมสร้างคุณภาพการเลี้ยงดู

ของพ่อแม่ที่มีบุตรวัยรุ่น 
 

เครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
1. แบบวัดคุณภาพการเลี้ยงดูของพ่อแม่ที่มีบุตรวัยรุ่นที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  โดยยึดกรอบแนวคิดของ Ferlazzo 

(2009) ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ การมีส่วนร่วมของพ่อแม่ ความผูกพันระหว่างพ่อแม่และบุตร และศักยภาพ
การเป็นพ่อแม่ ด าเนินการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct validity) มีค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ 

1. รูปแบบการปรึกษาครอบครัวเชิงผสานเทคนิค ได้แก ่
 1.1 การได้รับโปรแกรมการปรกึษารายครอบครัวเชงิผสาน
เทคนิควิธ ี
 1.2 การได้รับโปรแกรมการปรกึษากลุ่มครอบครัวเชิงผสาน
เทคนิควิธ ี
 1.3 การไม่ได้รับรูปแบบการปรึกษาครอบครวัเชิงผสานเทคนคิวิธี 
2. ระยะเวลาการทดลอง 
 2.1 ระยะก่อนการทดลอง  
 2.2 ระยะหลังการทดลอง  
 2.3. ระยะติดตามผล 
 

คุณภาพการเลีย้งดขูอง 
พ่อแม่ที่มีบุตรวัยรุ่น 

 
 

แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพ  
การเลี้ยงดูของพ่อแม่ ตามแนวคิดของ 
Ferlazzo (2009)  
1. การมีส่วนร่วมของพ่อแม่ 
2. ความผูกพันระหว่างพ่อแม่และบุตร 
3. ศักยภาพความเป็นพ่อแม่ 

 
 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ 

การสร้างแบบวัดทางจิตวิทยา 

 
 
 
 
 

แบบวัด 
คุณภาพการเลี้ยงดูของ
พ่อแมท่ี่มีบุตรวัยรุ่น 

 
 

 
 

สรุปข้อมูล 
คุณภาพการเลี้ยงดูของ
พ่อแมท่ี่มีบุตรวัยรุ่นใน

ประเทศไทย 
 

 
 

ตวัแปรต้น 
 
 
 
 
 

ตวัแปรตาม 
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ผ่านเกณฑ์ตามที่ก าหนด มีจ านวน 27 ข้อค าถาม ผู้วิจัยได้ปรับปรุงข้อค าถามอีก 3 ข้อ เพื่อให้มีข้อความที่เหมาะสม 
ตามองค์ประกอบมากยิ่งขึ้น และหาค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.89 และเกณฑ์มาตรฐาน (Norms) ของคุณภาพ 
การเลี้ยงดูของพ่อแม่ที่มีบุตรวัยรุ่น แบ่งเป็น 5 ช่วง คือ  
 คะแนนน้อยกว่า 102.33    อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 คะแนนระหว่าง 102.34 ถึง 106.92   อยู่ในระดับน้อย 
 คะแนนระหว่าง 106.93 ถึง 112.32  อยู่ในระดับปานกลาง 
 คะแนนระหว่าง 112.33 ถึง 121.50   อยู่ในระดับมาก 
 คะแนนมากกว่า 121.51    อยู่ในระดับมากที่สุด 
  2. รูปแบบการปรึกษาครอบครัวเชิงผสานเทคนิควิธี ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น โดยทบทวนเอกสารหลักการ แนวคิด 
ทฤษฎี กระบวนการให้การปรึกษา สังเคราะห์รูปแบบการบูรณาการการปรึกษาเชิงจิตวิทยาซึ่งเป็นการปรึกษา  
รายครอบครัว และการปรึกษากลุ่มครอบครัวด้วยวิธีการบูรณาการเทคนิค (Technical eclecticism counseling) โดยมี
การหาคุณภาพเครื่องมือโดยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ประกอบด้วยโปรแกรมการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 
2 โปรแกรม ดังนี้   
    1) โปรแกรมการปรึกษารายครอบครัวเชิงผสานเทคนิควิธี เป็นการปรึกษารายครอบครัว คือ พ่อและแม่ 
จ านวน 8 ครอบครัว ด าเนินการให้การปรึกษา ครั้งละ 60 นาที จ านวน 12 ครั้งต่อครอบครัว รวมทั้งสิ้นในระยะเวลา  
6 สัปดาห์ โดยใช้เทคนิคจากทฤษฎีการปรึกษาครอบครัว ได้แก่ เทคนิคการสังเกตและการตั้งค าถาม เทคนิคการสร้าง
ขอบเขต เทคนิคการสอน เทคนิคการท าสัญญา เทคนิคการเสริมแรงทางบวก เทคนิคมอบหมายการบ้าน เทคนิคการใช้
ค าถามปาฏิหาริย์ เทคนิคการใช้ค าถามบอกระดับ และเทคนิคการสื่อสาร    

 2) โปรแกรมการปรึกษากลุ่มครอบครัวเชิงผสานเทคนิควิธี เป็นการใช้กระบวนการกลุ่มในการให้ 
การปรึกษากลุ่มครอบครัว เป็นเชิงปฏิบัติ (Practical) ใช้เวลาจ ากัดโดยให้การปรึกษากลุ่มสมาชิกแต่ละครอบครัว ได้แก่ 
พ่อและแม่ที่มีบุตรวัยรุ่น จ านวน 8 ครอบครัว (16 คน) ระยะเวลา 2 วัน วันละ 6 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง โดยใช้เทคนิค
จากทฤษฎีการปรึกษาครอบครัว ได้แก่ เทคนิคการสังเกตและการตั้งค าถาม เทคนิคการสร้างขอบเขต เทคนิคการสอน 
เทคนิคการท าสัญญา เทคนิคการเสริมแรงทางบวก เทคนิคมอบหมายการบ้าน เทคนิคการใช้ค าถามปาฏิหาริย์ เทคนิค
การใช้ค าถามบอกระดับ และเทคนิคการสื่อสาร  

 
การพิทักษส์ิทธิกลุ่มตัวอย่าง 

ผู้วิจัยด าเนินการพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่างตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยข้อก าหนดและแนวทาง  
การด าเนินการด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ตามรหัส : G-HU 180/ 2563 ผ่านการรับรองผลจากคณะกรรมการ
จริยธรรมวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา รับรองวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 หมายเลขใบรับรองที่ 168/2563 

 
วิธีการด าเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
 การวิจัยระยะที่ 1 ศึกษาคุณภาพการเลี้ยงดูของพ่อแม่ที่มีบุตรวัยรุ่นในประเทศไทย 

1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พ่อหรือแม่ ที่มีบุตรอายุระหว่าง 13-15 ปี อาศัยอยู่ในประเทศไทย ได้มา
จากหลักการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันที่จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม ควรมีจ านวน 10-20 เท่าของตัวแปร
สังเกตได้ (Tabachnick & Fidell, 2001 cited in Comrey & Lee, 1992) ในการวิจัยครั้งนี้มีตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
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ทั้งสิ้น 28 ตัวแปร (ข้อค าถาม) ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมขั้นต่ าจึงไม่ควรน้อยกว่า 300 คน และเพื่อป้องกัน 
การสูญเสียของข้อมูลจึงเพิ่มจ านวนกลุ่มตัวอย่าง ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจ านวน 480 คน 

1.2 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 480 คน โดยใช้การสุ่มอย่างง่ายจาก 6 ภาค ได้จ านวน 6 
จังหวัด ได้แก่ เชียงราย ร้อยเอ็ด ราชบุรี ระยอง นนทบุรี และตรัง จากนั้นสุ่มพ่อหรือแม่ใน 6 จังหวัดนี้ตามสัดส่วน
ประชากร และคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์การคัดเข้ากลุ่มตัวอย่าง คือ 1) เป็นพ่อหรือแม่ที่มีบุตรอายุระหว่าง 13-15 ปี 
2) พักอาศัยอยู่ใน 6 จังหวัด และ 3) มีความสมัครใจเข้าร่วมการวิจัย และด าเนินการให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบวัดคุณภาพ
การเลี้ยงดูของพ่อแม่ที่มีบุตรวัยรุ่น  

1.3 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้การวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าสูงสุด ค่าต่ าสุด 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น วิเคราะห์ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา วิเคราะห์ค่าความ
เชื่อมั่นแบบความสอดคล้องภายในโดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach's alpha coefficient)  
การแสดงค่าความสัมพันธ์รายข้อกับคะแนนรวมทั้งฉบับ ตรวจความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยัน (Confirm Factor Analysis) และด าเนินการสรุปผลการวิจัยในระยะท่ี 1 
 
การวิจัยระยะที่ 2 ศึกษาผลของการใช้รูปแบบการปรึกษาครอบครัวเชิงผสานเทคนิควิธี  

2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พ่อและแม่มีบุตรอายุระหว่าง 13-15 ปี อาศัยอยู่ในจังหวัดชลบุรี และ
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์การคัดเข้ากลุ่มตัวอย่าง คือ 1) เป็นพ่อและแม่ที่มีบุตรอายุระหว่าง 13-15 ปี 2) พักอาศัย
อยู่ในจังหวัดชลบุรี 3) มีความสมัครใจเข้าร่วมการวิจัยตลอดโครงการ และ 4) มีคะแนนจากแบบวัดคุณภาพการเลี้ยงดู
ของพ่อแม่ที่มีบุตรวัยรุ่นในระดับปานกลางถึงต่ า จึงคัดเลือกเข้าร่วมการทดลอง 

2.2 ผู้วิจัยด าเนินการหากลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมวิจัยใช้การสุ่มอย่างง่ายโดยใช้วิธีจับฉลากจ านวน 24 ครอบครัว 
ตามเกณฑ์การคัดเข้า เป็นกลุ่มทดลอง 2 กลุ่ม กลุ่มละ 8 ครอบครัว และเป็นกลุ่มควบคุม 8 ครอบครัว โดยกลุ่มควบคุม
จะไม่ได้รับการปรึกษาทั้ง 2 โปรแกรม ผู้วิจัยให้กลุ่มควบคุมด าเนินชีวิตตามปกติของแต่ละครอบครัวและเมื่อเสร็จสิ้น 
การวิจัย ผู้วิจัยจึงจะมาด าเนินการให้การปรึกษาให้กับกลุ่มควบคุมในภายหลัง 

2.3 ผู้วิจัยด าเนินการทดลองเป็น 4 ระยะ คือ 1) ระยะก่อนการทดลอง 2) ระยะทดลอง โดยผู้วิจัยด าเนินการให้
การปรึกษาโปรแกรมการปรึกษารายครอบครัวเชิงผสานเทคนิควิธี เป็นการปรึกษารายครอบครัว ด าเนินการให้  
การปรึกษา ครั้งละ 60 นาที จ านวน 12 ครั้งต่อครอบครัว รวมทั้งสิ้นในระยะเวลา 6 สัปดาห์ และด าเนินการให้ 
การปรึกษาโปรแกรมการปรึกษากลุ่มครอบครัวเชิงผสานเทคนิควิธี จ านวน 2 วัน วันละ 6 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 12 ชั่วโมง 
3) ระยะหลังการทดลอง และ 4) ระยะติดตามผล 

2.4 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยแบบแผนการทดลองแบบกลุ่มควบคุมที่มีการวัด  ก่อนการทดลอง  
หลังการทดลอง และระยะติดตามผล (Control group pretest posttest followup design) โดยได้ด าเนินการ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคุณภาพการเลี้ยงดูของพ่อแม่ที่มีบุตรวัยรุ่นระหว่างกลุ่มทดลองที่ได้ รับโปรแกรมการปรึกษา 
รายครอบครัวเชิงผสานเทคนิควิธี กลุ่มทดลองที่ได้รับโปรแกรมการปรึกษากลุ่มครอบครัวเชิงผสานเทคนิควิธี และ  
กลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับโปรแกรมการปรึกษาครอบครัวใด ๆ ใน 3 ช่วงระยะเวลา ได้แก่ 1) ระยะก่อนทดลอง 2) หลังการ
ทดลอง 3) ระยะติดตามผล ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบมีการวัดซ้ า
แบบสองทาง (Two-way analysis of variance repeated measurement, ANOVA) เพื่อท าการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
คุณภาพการเลี้ยงดูของพ่อแม่ในภาพรวม ระหว่างกลุ่มการทดลอง (Group) กับช่วงระยะเวลาในการวัด (Time)  
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ระยะที่ 1 ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าสูงสุด ค่าต่ าสุด ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน วิเคราะห์ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา วิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นแบบความสอดคล้องภายในโดยหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟา การแสดงค่าความสัมพันธ์รายข้อกับคะแนนรวมทั้งฉบับ ตรวจความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างโดยการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirm Factor Analysis) 
 ระยะที่ 2 ผู้วิจัยวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) วิเคราะห์ค่าสถิติ
พื้นฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบมีการวัดซ้ าแบบสองทาง (Two-way analysis of variance repeated 
measurement, ANOVA)  

 
สรุปผลการวิจยั 
ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้ 
ผลการวิจัยระยะที่ 1 ศึกษาคุณภาพการเลี้ยงดูของพ่อแม่ที่มีบุตรวัยรุ่นในประเทศไทย 

 

ตารางท่ี 1 คุณภาพการเลี้ยงดูของพ่อแม่ที่มีบุตรวัยรุ่นโดยรวมที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคต่างกัน  

คุณภาพการเลี้ยงดูของพ่อแม่โดยรวม (QuaPar)  Sum of 
squares 

df Mean 
square 

F 

ภาค N X  SD 

1. เหนือ 80 4.37 .35 44.887 5 8.977 114.480 
2. กลาง 80 4.49 .21 37.170 474 .078  
3. ตะวันออกเฉียงเหนือ 80 4.07 .12 82.057 479   
4. ใต้ 80 4.25 .46     
5. ตะวันออก 80 3.59 .25     
6. ตะวันตก 80 3.87 .13     
 
 ตารางที่ 1 พบว่า พ่อแม่ที่มีบุตรวัยรุ่นอาศัยอยู่ในภูมิภาคแตกต่างกัน มีคุณภาพการเลี้ยงดูของพ่อแม่โดยรวม 

(QuaPar) แตกต่างกัน (F = 114.480, P < .05) ภาคกลางมีคุณภาพการเลี้ยงดูของพ่อแม่ที่มีบุตรวัยรุ่นสูงที่สุด ( X  = 

4.49) และภาคตะวันออกมีคุณภาพการเลี้ยงดูของพ่อแม่ที่มีบุตรวัยรุ่นต่ าที่สุด ( X  = 3.59)  
 
ตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบคุณภาพการเลี้ยงดูของพ่อแม่ที่มีบุตรวัยรุ่น  

คุณภาพพ่อแม่โดยรวม (QuaPar) 
t Df p 

สถานภาพ N X  SD 

พ่อ 240 4.08 .34 1.310 438.580 .191 
แม ่ 240 4.13 .47    

 
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบคุณภาพการเลี้ยงดูของพ่อแม่ที่มีบุตรวัยรุ่น จ าแนกตามสถานภาพพ่อกับแม่ 

พบว่า พ่อกับแม่ มีคุณภาพการเลี้ยงดูบุตรวัยรุ่นโดยรวม ไม่แตกต่างกัน (t = 1.310,P = .191)  
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ผลการวิจัยระยะที่ 2 ผลของการใช้รูปแบบการปรึกษาครอบครัวเชิงผสานเทคนิควิธี  
 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคุณภาพการเลี้ยงดูของพ่อแม่ที่มีบุตรวัยรุ่นในกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมการปรึกษา
รายครอบครัวเชิงผสานเทคนิควิธี กลุ่มที่ได้รับโปรแกรมการปรึกษากลุ่มครอบครัวเชิงผสานเทคนิควิธี และกลุ่มควบคุม 
ดังแสดงในภาพ 3 
 

 
 
ภาพ 3 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคุณภาพการเลี้ยงดูของพ่อแม่ที่มีบุตรวัยรุ่นในกลุ่มที่ได้รับโปรแกรม

การปรึกษารายครอบครัวเชิงผสานเทคนิควิธี กลุ่มที่ได้รับโปรแกรมการปรึกษากลุ่มครอบครัวเชิงผสานเทคนิควิธี และ
กลุ่มควบคุม ในระยะก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และระยะติดตามผล 

 
จากภาพ 3 ผลของการใช้รูปแบบการปรึกษาครอบครัวเชิงผสานเทคนิควิธี พบว่า กลุ่มที่  1 ได้รับโปรแกรม 

การปรึกษารายครอบครัวเชิงผสานเทคนิควิธี มีระดับคุณภาพการเลี้ยงดูของพ่อแม่หลังการทดลองและติดตามผลสูงกว่า
ก่อนการทดลอง ดังนี้ หลังการทดลอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 126.63 และการติดตามผลมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 128.94 อยู่ในระดับ
มากที่สุดก่อนการทดลอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 90.16 อยู่ในระดับน้อยที่สุด กลุ่มที่  2 ได้รับโปรแกรมการปรึกษา 
กลุ่มครอบครัวเชิงผสานเทคนิควิธี มีระดับคุณภาพการเลี้ยงดูของพ่อแม่หลังการทดลองและติดตามผลสูงกว่าก่อนการ
ทดลอง ดังนี้ หลังการทดลอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 130.56 การติดตามผลมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 130.20 อยู่ในระดับมากที่สุด 
ก่อนการทดลอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 90.66 อยู่ในระดับน้อยที่สุด กลุ่มควบคุม หลังการทดลอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 94.44  
การติดตามผล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 93.62 และก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 91.31 อยู่ในระดับน้อยที่สุด  
 ผลการเปรียบคุณภาพการเลี้ยงดูของพ่อแม่ที่มีบุตรวัยรุ่น รายด้านของกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมการปรึกษา  
รายครอบครัวเชิงผสานเทคนิควิธี กลุ่มที่ได้รับโปรแกรมการปรึกษากลุ่มครอบครัวเชิงผสานเทคนิควิธี และกลุ่มควบคุม 
ในระยะก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และติดตามผล ดังแสดงในภาพ 4,5 และ 6 
 

ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง การติดตามผล

กลุ่มทดลอง 1 90.16 126.63 128.94

กลุ่มทดลอง 2 90.66 130.56 130.2

กลุ่มควบคุม 91.31 94.44 93.62
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ผลของการใช้รูปแบบการปรึกษาครอบครัวเชิงผสานเทคนิควิธี 
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จากภาพ 4 ด้านการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ กลุ่มที่ 1 ได้รับโปรแกรมการปรึกษารายครอบครัวเชิงผสานเทคนิควิธี 

หลังการทดลอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 36.65 และการติดตามผล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 37.14 อยู่ในระดับมากที่สุด ก่อนการ
ทดลอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 26.25 อยู่ในระดับน้อยที่สุด กลุ่มที่ 2 ได้รับโปรแกรมการปรึกษากลุ่มครอบครัวเชิงผสานเทคนิค
วิธี หลังการทดลอง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 37.89 และการติดตามผล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 37.33 อยู่ในระดับมากที่สุด ก่อนการ
ทดลอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 26.49 อยู่ในระดับน้อยที่สุด และ กลุ่มควบคุม หลังการทดลอง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 28.35 และการ
ติดตามผล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 27.78 และ ก่อนการทดลอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 26.89 อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 

 
 
จากภาพ 5 ด้านความผูกพันระหว่างพ่อแม่และบุตร กลุ่มที่ 1 ได้รับโปรแกรมการปรึกษารายครอบครัวเชิง

ผสานเทคนิควิธี หลังการทดลอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 41.83 และการติดตามผลมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 43.07 อยู่ในระดับมากที่สุด 
ก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 30.30 อยู่ในระดับน้อยที่สุด กลุ่มที่ 2 ได้รับโปรแกรมการปรึกษากลุ่มครอบครัวเชิง
ผสานเทคนิควิธี หลังการทดลอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 43.88 และการติดตามผล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 44.07 อยู่ในระดับมาก
ที่สุด ก่อนการทดลอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 30.20 อยู่ในระดับน้อยที่สุด และ กลุ่มควบคุม หลังการทดลอง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
31.61 และการติดตามผล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 31.43 และก่อนการทดลอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 30.82 อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 

ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง การติดตามผล

กลุ่มทดลอง 1 26.25 36.65 37.14

กลุ่มทดลอง 2 26.49 37.89 37.33

กลุ่มควบคุม 26.89 28.35 27.78
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คุณภาพการเลี้ยงดูของพ่อแม่ที่มีบุตรวัยรุ่นด้านการมีส่วนร่วม 

ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง การติดตามผล

กลุ่มทดลอง 1 30.3 41.83 43.07

กลุ่มทดลอง 2 30.2 43.88 44.07

กลุ่มควบคุม 30.82 31.61 31.43
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คุณภาพการเลี้ยงดูของพ่อแม่ที่มีบุตรวัยรุ่นด้านความผูกพันระหว่างพ่อแม่และบุตร
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จากภาพ 6 ด้านศักยภาพความเป็นพ่อแม่ กลุ่มที่ 1 ได้รับโปรแกรมการปรึกษารายครอบครัวเชิงผสานเทคนิค

วิธี หลังการทดลอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 48.37 และการติดตามผล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 49.01 อยู่ในระดับมากที่สุด ก่อนการ
ทดลอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 33.71 อยู่ในระดับน้อยที่สุด กลุ่มที่ 2 ได้รับโปรแกรมการปรึกษากลุ่มครอบครัวเชิงผสานเทคนิค
วิธี หลังการทดลอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 48.93 และการติดตามผล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 49.06 อยู่ในระดับมากที่สุด ก่อนการ
ทดลอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 34.06 อยู่ในระดับน้อยที่สุด และ กลุ่มควบคุม หลังการทดลอง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 34.38 และ 
การติดตามผล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 34.36 และก่อนการทดลอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 33.59 อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 1. การศึกษาคุณภาพการเลี้ยงดูของพ่อแม่ที่มีบุตรวัยรุ่นในประเทศไทย พบว่า พ่อแม่ที่มีบุตรวัยรุ่นอาศัยอยู่
ในภูมิภาคแตกต่างกัน มีคุณภาพการเลี้ยงดูของพ่อแม่โดยรวม แตกต่างกัน (F = 114.480, P< .05) ภาคกลางมีคุณภาพ

การเลี้ยงดูของพ่อแม่ที่มีบุตรวัยรุ่นสูงที่สุด ( X  = 4.49) อธิบายได้ว่า พ่อแม่ในภาคกลางได้รับวัฒนธรรมที่มีผลต่อค่านิยม
และความเชื่อในการเลี้ยงดูบุตรผ่านการปฏิบัติและความคาดหวังเกี่ยวกับบุตรอย่างมากไม่ว่าจะมาจากครอบครัวตนเอง 
โรงเรียน และชุมชน จะมีการแข่งขันทางด้านวิชาการอย่างสม่ าเสมอ ท าให้พ่อแม่ที่มีบุตรวัยรุ่นในภาคกลางมีคุณภาพ 

การเลี้ยงดูของพ่อแม่ที่มีบุตรวัยรุ่นสูงที่สุด และภาคตะวันออกมีคุณภาพการเลี้ยงดูของพ่อแม่ที่มีบุตรวัยรุ่นต่ าที่สุด ( X  = 
3.59) อธิบายได้ว่า ในสภาพการณ์ของภาคตะวันออกเป็นเมืองศูนย์กลางของแหล่งโรงงานอุตสาหกรรมพ่อแม่มุ่งท างาน
เพื่อเลี้ยงชีพประกอบกับมีการย้ายถิ่นฐานตามสายงาน บุตรต้องย้ายโรงเรียนพ่อแม่ส่งผลให้ความสัมพันธ์และความ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันภายในครอบครัวหรือการมีส่วนร่วมกับทางโรงเรียนและสังคมจึงลดลงและ ไม่มีความต่อเนื่อง 
สอดคล้องกับเพ็ญนภา กุลนภาดล (2557) ได้ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตของนักเรียนวัยรุ่นในจังหวัดชลบุรี พบว่า ระดับ
คุณภาพชีวิตภายในครอบครัวด้านการเป็นพ่อแม่และด้านปฏิสัมพันธ์ในครอบครัวมีอิทธิพลมากต่อระบบครอบครัว  
จึงส่งผลให้คุณภาพการเลี้ยงดูของพ่อแม่ที่มีบุตรวัยรุ่นต่ าที่สุด 
 2. ผลของการใช้รูปแบบการปรึกษาครอบครัวเชิงผสานเทคนิควิธี พบว่า  
  2.1 กลุ่มที่ได้รับโปรแกรมการปรึกษารายครอบครัวเชิงผสานเทคนิควิธี หลังการทดลองและเมื่อสิ้นสุด
การติดตามผลมีระดับคุณภาพการเลี้ยงดูของพ่อแม่ที่มีบุตรวัยรุ่นสูงกว่าก่อนการทดลอง อธิบายได้ว่า ผู้วิจัยเลือกใช้
เทคนิคจากหลากหลายทฤษฎี คัดสรรเทคนิคที่มีเป้าหมายพื้นฐานที่สอดคล้องกับการเสริมสร้างคุณภาพการเลี้ยงดูของ  
พ่อแม่ที่มีบุตรวัยรุ่น เทคนิคที่น ามาใช้จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการให้การปรึกษาและสอดคล้องกับแต่ละองค์ประกอบ
และสภาพปัญหาเพื่อช่วยให้พ่อและแม่ได้เข้าใจตนเอง ปรับเปลี่ยนความคิด ความเชื่อที่มีผลต่อพฤติกรรมของพ่อแม่ที่  
เข้าร่วมโปรแกรมในแต่ละชั่วโมงการปรึกษา และอยู่บนแนวคิดการให้ความรู้ทางจิตวิทยาออกแบบให้เหมะสมกับแต่ละ

ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง การติดตามผล

กลุ่มทดลอง 1 33.71 48.37 49.01

กลุ่มทดลอง 2 34.06 48.93 49.06

กลุ่มควบคุม 33.59 34.38 34.36
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คุณภาพการเลี้ยงดูของพ่อแม่ที่มีบุตรวัยรุ่นด้านศักยภาพความเป็นพอ่แม่
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บุคคลแต่ละครอบครัว สอดคล้องกับ Goldenberg & Goldenberg (2004) กล่าวว่า การบูรณาการเทคนิคใช้เทคนิคของ
การให้การปรึกษาครอบครัวมีเป้าหมายเพื่อช่วยให้พ่อแม่เรียนรู้ วิธีที่จะเพิ่มปฏิสัมพันธ์ทางบวก และลดปฏิสัมพันธ์  
ทางลบให้พ่อแม่ได้รู้จักการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้เป็นที่พึงประสงค์เพื่อที่จะใช้ต่อรองการแก้ปัญหาที่เกิ ดขึ้นประจ า 
และเพื่อเปลี่ยนวิธีการตอบสนองของพ่อแม่ที่มีต่อบุตรทั้งในด้านความคิดและการกระท าซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมหรือ  
การกระท าของบุตร สอดคล้องกับ Giovazolias (2005) กล่าวว่า การให้การปรึกษารายครอบครัวเป็นการช่วยเหลือที่มี
การผสมผสานเทคนิคในแต่ละทฤษฎีเข้าด้วยกันจะท าให้การช่วยเหลือครอบคลุมทุกสภาพปัญหาและมีความเหมาะสม
ตามคุณลักษณะของผู้มารับการปรึกษาเป็นแนวทางเดียวกันกับ Norcross and Beutler (2008) การบูรณาการ 
ทางเทคนิคใช้การดึงเฉพาะเทคนิคจากทฤษฎีการปรึกษาโดยไม่จ าเป็นต้องอยู่ภายใต้กรอบของทฤษฎีที่เป็นต้นก าเนิดเดิม
ก็สามารถช่วยเหลือผู้มารับการปรึกษาได้ การบูรณาการเทคนิคถือว่าเป็นกระบวนการที่มีความยืดหยุ่นในการปรับใช้ตาม
สภาพปัญหาผู้มารับการปรึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   2.2 กลุ่มที่ได้รับโปรแกรมการปรึกษากลุ่มครอบครัวเชิงผสานเทคนิควิธี หลังการทดลองและการติดตามผล
มีระดับคุณภาพการเลี้ยงดูของพ่อแม่ที่มีบุตรวัยรุ่นสูงกว่าก่อนการทดลอง อธิบายได้ว่า การปรึกษากลุ่มเป็นการพัฒนา
บุคคล การเสริมสร้างและค้นหาพลังที่มีอยู่ในตัวบุคคล กลุ่มจะช่วยให้สมาชิกได้รับรู้เข้าใจ และได้รับการสนับสนุน ท าให้
สมาชิกกล้าเปิดเผยตนเอง และค้นหาข้อขัดข้องต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง โดยผู้วิจัยมีพัฒนาโปรแกรมการปรึกษากลุ่ม
ครอบครัวเชิงผสานเทคนิควิธี ให้ครอบคลุมใน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ การมีส่วนร่วมของพ่อแม่ ความผูกพันระหว่างพ่อแม่
และบุตร และศักยภาพความเป็นพ่อแม่เพื่อให้พ่อแม่ที่เข้าร่วมกลุ่มได้เรียนรู้กับตนเอง ท าความเข้าใจ ตระหนักในความ
เป็นพ่อแม่ และมองเห็นแนวทางที่จะน ากลับไปประยุกต์ใช้กับครอบครัวตนเองได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น ดังนั้น การปรึกษา
กลุ่มครอบครัวเชิงผสานเทคนิควิธีจึงสามารถปรับเปลี่ยนความคิดสมาชิกในกลุ่มได้ง่าย พ่อและแม่ที่รับการปรึกษา
สามารถฝึกตั้งเป้าหมายระยะสั้นตามที่ตั้งไว้ได้  ข้อดีของการใช้กระบวนการกลุ่มในการให้ปรึกษากลุ่มครอบครัว  
ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้ซึ่งกันและกัน มีการร่วมกิจกรรมที่ใช้เวลาต่อเนื่อง เป็นการลงมือปฏิบัติ และร่วมกัน
สรุปเรื่องราวที่เกิดขึ้น ส่งผลให้พ่อแม่ที่ได้รับโปรแกรมการปรึกษากลุ่มครอบครัวนี้ สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างชัดเจนสอดคล้องกับ พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์ (2561) กล่าวว่า ผลจากองค์ประกอบของการ
ปรึกษากลุ่มเชิงจิตวิทยามีความเหมาะสมและตรงตามความต้องการของกลุ่มตัวอย่าง มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมกลุ่มมีส่วนร่วม 
ในการเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และเจตคติที่เหมาะสมในการจัดการชีวิต เช่น ในการพัฒนาตนเองในด้านพฤติกรรม 
ทักษะต่าง ๆ และการปรับความคิด ซึ่งเป็นการพัฒนาพฤติกรรมค่อนข้างถาวรในระยะยาวได้ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. รูปแบบการปรึกษาครอบครัวเชิงผสานเทคนิควิธี ทั้ง 2 โปรแกรม ผู้ที่จะน าไปใช้ต้องมีความรู้ ความเข้าใจ 

มีทักษะในการใช้เทคนิคต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี และมีหลักจริยธรรมทางจิตวิทยา เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อพ่อแม่อย่างแท้จริง 
 2. รูปแบบการปรึกษาครอบครัวเชิงผสานเทคนิควิธี เป็นการให้การปรึกษาทั้งพ่อและแม่ ซึ่งการนัดหมายให้

พ่อและแม่เข้าร่วมการปรึกษาพร้อมกันค่อนข้างยาก ด้วยบริบทแต่ละครอบครัวที่มีเงื่อนไขที่แตกต่างกัน เช่น ในการแบ่ง
หน้าที่ในการดูแลบุตร การท างานเพื่อหาเลี้ยงครอบครัว ฯลฯ ดังนั้น หากปรับให้ผู้รับการปรึกษาเป็นพ่อหรือแม่คนใด 
คนหนึ่งที่มีบทบาทและอิทธิพลในการเลี้ยงดูบุตรมากที่สุด ซึ่งตามศาสตร์ของการปรึกษาครอบครัวกล่าวว่าคนใดคนหนึ่ง  
ก็สามารถช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ ก็จะท าให้กระบวนการให้การปรึกษาด าเนินไปอย่างต่อเนื่องตามระยะเวลา 
ที่ก าหนด 
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ข้อเสนอแนะส าหรับท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. จากการท าวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเห็นประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ และพลังของ

กระบวนการกลุ่มครอบครัวของกลุ่มตัวอย่าง ท าให้ผู้วิจัยมีแนวคิดอยากพัฒนาในการท าวิจัยการปรึกษารายครอบครัว 
เชิงผสานเทคนิควิธีที่มีความต่อเนื่อง แบบการปรึกษากลุ่มครอบครัวเชิงผสานเทคนิควิธีเพื่อเป็นการร่นระยะเวลาในการ
ปรึกษา แต่ยังคงคุณภาพและมาตรฐานของการปรึกษาเช่นเดิม 

 2. ในการปรึกษารายครอบครัวเชิงผสานเทคนิควิธีครั้งต่อไป หากให้บุตรมาร่วมการปรึกษาด้วย ก็น่าจะเกิด
ประโยชน์กับสมาชิกในครอบครัวได้มากยิ่งขึ้น 

 3. รูปแบบการปรึกษาครอบครัวเชิงผสานเทคนิควิธี ทั้งสองโปรแกรม ผู้วิจัยมีแนวคิดอยากพัฒนาในการท า
วิจัยสามารถด าเนินการกับครอบครัวในลักษณะอื่นได้ เช่น ครอบครัวพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว ครอบครัวที่มีบุตรอยู่ในช่วงวัยอื่น  
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รูปแบบการบรูณาการการปรึกษาเชิงจิตวทิยาเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางอารมณข์องนักเรียนวยัรุ่น 
The integrative counseling psychology model for enhancing adolescent students’ 
emotional competencies. 
 

พนิดา โตบญุเรือง 1 เพ็ญนภา กุลนภาดล 2 วรากร ทรัพย์วิระปกรณ ์3 

Phanida Toboonruang 1 Pennapha Koolnaphadol 2 Warakorn Supwirapakorn 3  

 
1 นิสิตปริญญาเอก สาขาจิตวิทยาการปรึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
Student (Ph.D.) Counseling Psychology, Faculty of Education, Burapha University  
Corresponding author, E-mail: phanida2pj@gmail.com 
2 รองศาสตราจารย์ ดร. ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
Lecturer, Ed.D. Associate Professor, Department of Research and Applied Psychology,  
Faculty of Education, Burapha University, E-mail: drpennapha@yahoo.com 
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
Lecturer, Ed.D. Assistant Professor, Department of Research and Applied Psychology,  
Faculty of Education, Burapha University, E-mail: warakorn13@gmail.com 
 

 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการบูรณาการการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
ทางอารมณ์ของนักเรียนวัยรุ่น และ 2) ศึกษาผลการใช้รูปแบบการบูรณาการ  การปรึกษาเชิงจิตวิทยาที่มีต่อสมรรถนะ
ทางอารมณ์ของนักเรียนวัยรุ่น กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนวัยรุ่นอายุ 13-15 ปี ที่ศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี จ านวน 36 คน ที่มีค่าเฉลี่ยคะแนนสมรรถนะทางอารมณ์ 

ในระดับน้อยลงมา ( X ≤ 61.00) และสมัครใจเข้าร่วมการทดลองสุ่มอย่างง่ายเข้ากลุ่มทดลอง 2 กลุ่มและกลุ่มควบคุม  
1 กลุ่ม กลุ่มละ 12 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบวัดสมรรถนะทางอารมณ์ของนักเรียนวัยรุ่น มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
เท่ากับ 0.98 และรูปแบบการบูรณาการการปรึกษาเชิงจิตวิทยาที่มีต่อสมรรถนะทางอารมณ์ของนักเรียนวัยรุ่น 
ประกอบด้วย 2 โปรแกรม ได้แก่ โปรแกรมการบูรณาการการปรึกษาเชิงจิตวิทยาโดยมีทฤษฎีพฤติกรรมทางปัญญา 
เป็นฐานและโปรแกรมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาออนไลน์ทฤษฎีเล่าเรื่อง สถิติที่ใช้คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
การวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทางแบบวัดซ้ า ผลการวิจัยพบว่า 
 1. รูปแบบการบูรณาการการปรึกษาเชิงจิตวิทยาที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย 1) โปรแกรมการบูรณาการ  
การปรึกษาเชิงจิตวิทยาโดยมีทฤษฎีพฤติกรรมทางปัญญาเป็นฐาน ด าเนินการให้การปรึกษาจ านวน 12 ครั้ง และ  
2) โปรแกรมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาออนไลน์ทฤษฎีเล่าเรื่อง ด าเนินการให้การปรึกษาจ านวน 8 ครั้ง  

 2. ผลการใช้รูปแบบการบูรณาการการปรึกษาเชิงจิตวิทยา พบว่า 1) กลุ่มทดลองที่ได้รับโปรแกรมการบูรณาการ
การปรึกษาเชิงจิตวิทยาโดยมีทฤษฎีพฤติกรรมทางปัญญาเป็นฐานมีคะแนนสมรรถนะทางอารมณ์ในระยะหลังการทดลอง
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และระยะติดตามผลสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยกลุ่มทดลองที่ได้รับโปรแกรมการบูรณาการ
การปรึกษาเชิงจิตวิทยาโดยมีทฤษฎีพฤติกรรมทางปัญญาเป็นฐานมีคะแนนสมรรถนะทางอารมณ์ในระยะหลังการทดลอง
และระยะติดตามผลสูงกว่าระยะก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) กลุ่มทดลองที่ได้รับโปรแกรม
การปรึกษาเชิงจิตวิทยาออนไลน์ทฤษฎีเล่าเรื่องมีคะแนนสมรรถนะทางอารมณ์ในระยะหลังการทดลองและระยะติดตาม
ผลสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยกลุ่มทดลองที่ได้รับโปรแกรมการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
ออนไลน์ทฤษฎีเล่าเรื่องมีคะแนนสมรรถนะทางอารมณ์ในระยะหลังการทดลองและระยะติดตามผลสูงกว่าระยะก่อนการ
ทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 
ค าส าคัญ: รูปแบบการบูรณาการการปรึกษาเชิงจิตวิทยา นักเรียนวัยรุ่น สมรรถนะทางอารมณ์  
 
Abstract 
 This study aimed to; 1 )  develop the integrative counseling psychology model for enhancing 
adolescent students’ emotional competencies, and 2) examine the effect of the integrative counseling 
psychology model on emotional competencies in adolescent students. The samples comprised of 36 
a d o l e s c e n t  s t u d e n t s  whose age was 1 3 - 1 5  and was a lower secondary school student 
under the Jurisdiction of the Office of the National Primary Education Commission in Chonburi Province. 

All 36 participants had average point of emotional competencies  at low score ( X ≤ 61.00)  and 
volunteered to participated in the study.  The simple random sampling method was adopted to assign 
sample into three groups equally:  two experimental groups and a control group with 12 ado le s cen t 
s t u d e n t s  each.  The instruments used for collecting data were the Emotional Competencies 
Questionnaire that scale reliability was .98 and the Integrative Counseling Psychology Model which was 
consisted of 2 programs; the interventions, ( the Emotional Competencies Integrative Counseling 
program and the Emotional Competencies Online Counseling program) .  The data were analyzed using 
mean, standard deviation and Two-way repeated measure analysis of variance.  The findings were as 
follows; 
 1. The integrative counseling psychology model for enhancing adolescent students’ emotional 
c ompe ten c i e s  consisted of two psychological counseling programs:  1 )  Emotional Competencies 
Integrative Counseling program based on Cognitive Behavioral Theory, it was administered for 12 
sessions, and 2) Emotional Competencies Online Counseling program, an online individual counseling 
through Narrative Theory, and administered for 8 sessions. 
 2. The results of the measurement of the effect of the integrative counseling psychology model 
on emotional competencies in adolescent students were: 1) At post-test and follow-up, the adolescent 
students’  participating in the Emotional Competencies Integrative Counseling program obtained 
significantly higher score on emotional competencies than the control group at .01 level of significance. 
The adolescent students’ participating in the Emotional Competencies Integrative Counseling program 
obtained significantly higher score on emotional competencies  at the post-test and follow-up than 
pre- test at .01  level of significance. ,  and 2 )  At post- test and follow-up, the adolescent  students’ 
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participating in the Emotional Competencies Online Counseling program obtained significantly higher 
score on emotional competencies than the control group at .01 level of significance. The adolescent 
students’ participating in the Emotional Competencies Online Counseling program obtained significantly 
higher score on emotional competencies  at post-test and follow-up than pre-test at .01  level of 
significance. 
 
Keywords: integrative counseling psychology model, adolescent students, emotional competencies 

 
บทน า 
 สถานการณ์ปัญหาเกี่ยวกับสภาพจิตใจมีความซับซ้อนมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มของวัยรุ่นมีพฤติกรรมเสี่ยง  
ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลของกรมสุขภาพจิต (2562) พบว่า วัยรุ่นโทรศัพท์มาปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตมากขึ้น 
ส่วนใหญ่อายุ 10-19 ปี ปัญหาที่พบมาก ได้แก่ ปัญหาความเครียดหรือวิตกกังวล ปัญหาทางจิตเวช ปัญหาซึมเศร้า และ
ปัญหาครอบครัว สาเหตุส าคัญส่วนใหญ่ล้วนมาจากปัญหาการควบคุมอารมณ์ เนื่องจากวัยรุ่นเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่มี
การเจริญเติบโตทั้งมี การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ (เพ็ญนภา กุลนภาดล, 2563; ชมภูนุช ครองขจรสุข, 
เพ็ญนภา กุลนภาดล และประชา อินัง, 2563) หากมีการเปลี่ยนแปลงอารมณ์ในทางลบ ไม่มีความสามารถในการควบคุม
อารมณ์ จะท าให้วัยรุ่นเกิดพัฒนาการทางอารมณ์ที่ไม่เหมาะสม เกิดผลกระทบเชิงพฤติกรรมที่ก้าวร้าวรุนแรงในวงกว้างได้ 
ดังนั้น การพัฒนาให้วัยรุ่นมีความสามารถในการจัดการกับอารมณ์ที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยลดปัญหา
พฤติกรรมและช่วยให้วัยรุ่นแสดงพฤติกรรมได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น 
 ผู้วิจัยทบทวนวรรณกรรมพบว่า สมรรถนะทางอารมณ์ (Emotional Competencies) เป็นความสามารถของ
บุคคลในการจัดการกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ วัยรุ่นมีวิธีการจัดการหรือการก าหนดความรู้สึกที่มีต่อ
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เผชิญแตกต่างกัน การตีความอารมณ์ของวัยรุ่นมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสิ่งเร้าจากสิ่งแวดล้อม
และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล วัยรุ่นรับรู้ถึงระดับความรุนแรงของสิ่งเร้าที่มากระตุ้น มีขีดจ ากัดในการก ากับอารมณ์ 
(Emotional Regulation) ที่แตกต่างกัน วัยรุ่นจะตระหนักถึงสถานการณ์ที่กระตุ้นอารมณ์ของตน เองพร้อมกับ
ความสามารถในการควบคุมความรุนแรง ระยะเวลาการเกิดอารมณ์ และแสดงออกในลักษณะของการโต้ตอบทางอารมณ์ 
(Emotional Reactivity) ที่เกิดขึ้นของตนเองทั้งทางบวกและทางลบ (Weissberg, Durlak, Domitrovich, & Gullotta, 
2015; Saarni, 2011; Colle & Del Giudice, 2011) สรุปได้ว่า สมรรถนะทางอารมณ์เป็นความสามารถที่จ าเป็นในการ
ใช้ชีวิตประจ าวัน เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะทางอารมณ์ พบว่า การโต้ตอบทางอารมณ์และการก ากับ
อารมณ์มีส่วนส าคัญที่จะก าหนดทิศทางของอารมณ์ หากวัยรุ่นมีการโต้ตอบทางอารมณ์อยู่ในระดับสูงจะท าให้เกิด การ
โต้ตอบอย่างรวดเร็ว จนอาจขาดสติยั้งคิด ขาดการไตร่ตรองได้ (Davidson, 1998; Strelau & Zawadzki, 2011) ซึ่งหาก
วัยรุ่นมีแต่การโต้ตอบทางอารมณ์เพียงอย่างเดียว วัยรุ่นจะควบคุมปฏิกิริยาการแสดงออกทางอารมณ์ได้ค่อนข้างยาก 
เพราะไม่มีตัวช่วยในการจัดการและควบคุมให้วัยรุ่นแสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม จึงจ าเป็นที่จะต้องให้
ความส าคัญกับการโต้ตอบทางอารมณ์และการก ากับอารมณ์ควบคู่กัน ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรม ยังไม่พบว่า 
มีการศึกษาในทั้งสองแง่มุมนี้ในบริบทสังคมไทย ผู้วิจัยจึงเห็นถึงความส าคัญและสนใจที่จะท าการศึกษาสมรรถนะทาง
อารมณ์ของวัยรุ่นที่ประกอบไปด้วยการโต้ตอบทางอารมณ์และการก ากับอารมณ์ เพื่อให้วัยรุ่นได้มีศักยภาพในการจัดการ
และแสดงออกทางอารมณ์ของตนเองต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างสมเหตุสมผล 
 การช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาด้านอารมณ์มีหลายวิธี เช่น การฝึกสมาธิ การใช้กิจกรรมกลุ่ม  การฝึกอบรม การใช้
บทเรียนออนไลน์ แนวทางหนึ่งในการเสริมสร้างสมรรถนะทางอารมณ์ที่มีประสิทธิภาพคือการให้การปรึกษารายบุคคลที่
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สามารถช่วยส่งเสริม พัฒนาทางด้านอารมณ์ให้กับวัยรุ่นได้ โดยมีช่องทางการช่วยเหลือคือการให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยา
แบบพบหน้าและการให้การปรึกษาออนไลน์ (กวินทิพย์ จันทร์นิยม, เพ็ญนภา กุลนภาดล และดลดาว วงศ์ธีระธรณ์, 
2563; ทราย ศรีเงินยวง, อัจศรา ประเสริฐสิน และกนกพร วิบูลพัฒนะวงศ์, 2562) ผู้วิจัยในฐานะนักจิตวิทยาการปรึกษา
จึงสนใจที่จะศึกษาและพัฒนารูปแบบการบูรณาการการปรึกษาเชิงจิตวิทยา ซึ่งเป็นรูปแบบการให้การปรึกษารายบุคคล
แบบบูรณาการ (Integrative Individual Counseling) ที่มีความยืดหยุ่นต่อสภาพปัญหาตามบริบทของผู้รับบริการ 
ครอบคลุมทั้งด้านความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมในตัวบุคคล อีกทั้งการปรึกษารายบุคคลยังเอื้อต่อการพัฒนา
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เหมาะกับช่วงวัยรุ่นที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูง  

ผู้วิจัยพัฒนารูปแบบการบูรณาการการปรึกษาเชิงจิตวิทยา ประกอบด้วย 2 โปรแกรม คือ โปรแกรมการบูรณาการ
การปรึกษาเชิงจิตวิทยาโดยมีทฤษฎีพฤติกรรมทางปัญญาเป็นฐาน ( Emotional Competencies Integrative 
Counseling : ECIC) ผู้วิจัยใช้การบูรณาการทฤษฎีและเทคนิค (Assimilative Integration) โดยมีทฤษฎีพฤติกรรม 
ทางปัญญา (Cognitive Behavioral Therapy) เป็นฐาน เนื่องจากแนวคิดทฤษฎีนี้สามารถช่วยผู้ที่มีปัญหาทางด้านการ
ควบคุมอารมณ์และการตอบสนองทางอารมณ์ได้ (Crone & Norberg, 2018; Frost et al., 2012; Gilliam et al., 
2011; Muroff et al., 2014) เมื่อบุคคลพบกับสถานการณ์ต่าง ๆ จะเกิดการตีความหมายต่อเหตุการณ์นั้น โดยใช้
ความคิดที่น าไปสู่การเกิดอารมณ์ในลักษณะต่าง ๆ ส่งผลท าให้บุคคลแสดงพฤติกรรมที่แตกต่างกัน (Beck, 2011) และ
การรวมความคิด ความเข้าใจ กับการกระตุ้นทางอารมณ์มีความสัมพันธ์ต่อกัน จึงท าให้อารมณ์เป็นส่วนหนึ่งที่มีผลต่อทั้ง
ความคิดและการแสดงออกทางพฤติกรรมของบุคคล และโปรแกรมที่ 2 คือ โปรแกรมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาออนไลน์
ทฤษฎีเล่าเรื่อง (Emotional Competencies Online Counseling : ECOC) ผู้วิจัยใช้ทฤษฎีเล่าเรื่อง (Narrative Therapy) 
มีการผสมผสานการให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบรายบุคคลเข้ากับการให้การปรึกษาแบบออนไลน์ (Online Counseling) 
ท าให้นักเรียนวัยรุ่นได้เรียนรู้และท าความเข้าใจกับอารมณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งฝึกก ากับควมคุมอารมณ์และแสดงการ
โต้ตอบทางอารมณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล โดยทฤษฎีเล่าเรื่อง มุ่งท าความเข้าใจกับปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้น ท าให้
เข้าใจชีวิตและปัญหาของผู้รับการปรึกษาผ่านการล าดับเหตุการณ์ ท าให้ผู้รับการปรึกษารับรู้เหตุแห่งปัญหาด้วยการ  
เล่าเรื่อง เกิดการสร้างเรื่องราวใหม่แทนที่เรื่องราวเดิม และช่วยให้ผู้รับการปรึกษาสามารถค้นพบตนเองและแก้ปัญหา 
ได้ด้วยตนเองจากเรื่องราวใหม่ที่สร้างขึ้นมา (Goldenberg, Stanton & Goldenberg, 2017) โดยมีสื่อออนไลน์เป็น
ตัวกลาง เป็นช่องทางที่เปิดโอกาสให้วัยรุ่นสามารถเข้าถึงการปรึกษาได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา  
ผลของการใช้รูปแบบการบูรณาการการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางอารมณ์ของนักเรียนวัยรุ่น  
ที่พัฒนาขึ้น เพื่อเป็นแนวทางที่ช่วยท าให้นักเรียนวัยรุ่นมีสมรรถนะทางอารมณ์ สามารถควบคุมและจัดการอารมณ์ของ
ตนเอง มีการตอบสนองทางอารมณ์ที่สมเหตุสมผล มีสุขภาพจิตที่ดี รวมถึงสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
ต่อไป  
 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อพัฒนารูปแบบการบูรณาการการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางอารมณ์ของนักเรียน
วัยรุ่น อันประกอบด้วย 2 โปรแกรม คือ 
  1.1 เพื่อพัฒนาโปรแกรมการบูรณาการการปรึกษาเชิงจิตวิทยาโดยมีพฤติกรรมทางปัญญาเป็นฐาน  
  1.2 เพื่อพัฒนาโปรแกรมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาออนไลน์ทฤษฎีเล่าเรื่อง 
 2. เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการบูรณาการการปรึกษาเชิงจิตวิทยาที่มีต่อสมรรถนะทางอารมณ์ของนักเรียน
วัยรุ่นที่พัฒนาขึ้น 
 



วารสารการวัดผลการศึกษา      ปีที่ 39 ฉบับที่ 105 มกราคม-มิถุนายน 2565  
 

หน้า 192 

สมมติฐานการวิจัย 
 1. นักเรียนวัยรุ่นกลุ่มทดลองที่ได้รับโปรแกรมการบูรณาการการปรึกษาเชิงจิตวิทยาโดยมีพฤติกรรมทางปัญญา
เป็นฐานมีคะแนนสมรรถนะทางอารมณ์ในระยะหลังการทดลองและระยะติดตามผลสูงกว่ากลุ่มควบคุม 
 2. นักเรียนวัยรุ่นกลุ่มทดลองที่ได้รับโปรแกรมการบูรณาการการปรึกษาเชิงจิตวิทยาโดยมีพฤติกรรมทางปัญญา
เป็นฐานมีคะแนนสมรรถนะทางอารมณ์ในระยะหลังการทดลองและระยะติดตามผลสูงกว่าระยะก่อนการทดลอง  

 3. นักเรียนวัยรุ่นกลุ่มทดลองที่ได้รับโปรแกรมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาออนไลน์ทฤษฎีเล่าเรื่องมีคะแนน
สมรรถนะทางอารมณ์ในระยะหลังการทดลองและระยะติดตามผลสูงกว่ากลุ่มควบคุม  

 4. นักเรียนวัยรุ่นกลุ่มทดลองที่ได้รับโปรแกรมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาออนไลน์ทฤษฎีเล่าเรื่องมีคะแนน
สมรรถนะทางอารมณ์ในระยะหลังการทดลองและระยะติดตามผลสูงกว่าระยะก่อนการทดลอง 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
    ตัวแปรต้น       ตัวแปรตาม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. แบบวัดสมรรถนะทางอารมณ์ของนักเรียนวัยรุ่นที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น เป็นแบบวัดในรูปแบบของการเลือกตอบ
แบบวัดแบบออสกูด (Osgood Scale) 7 ระดับ ตามกรอบแนวคิดการก ากับอารมณ์ตามแนวคิดของ Gross and John 
(2003) และการโต้ตอบทางอารมณ์ตามแนวคิดของ Davidson (1998) และ Becerra and Campitelli (2013) มีค่า
สัมประสิทธิ์รายข้ออยู่ระหว่าง 0.88 - 0.99 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับอยู่ที่ 0.98 มีข้อค าถามรวม 14 ข้อ เป็นข้อ
ค าถามขององค์ประกอบการโต้ตอบทางอารมณ์ (Ract) มีจ านวน 7 ข้อค าถาม และข้อค าถามของการก ากับอารมณ์ 
(Rgul) มีจ านวน 7 ข้อค าถาม  
 2. รูปแบบการบูรณาการการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางอารมณ์ของนักเรียนวัยรุ่น ที่ผู้วิจัย
ได้พัฒนาขึ้นโดยผ่านการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ประกอบด้วย  
2 โปรแกรม ดังนี้ 

สมรรถนะทางอารมณ์ 
ของนักเรียนวัยรุ่น 

(Emotional Competencies) 
1. การโต้ตอบทางอารมณ์ 
(Emotional Reactivity)  
2. การก ากับอารมณ์ (Emotional 
Regulation)  

 

วิธีการ  
1. การได้รับโปรแกรมการบูรณาการการปรึกษาเชิง

จิตวิทยาโดยมีพฤติกรรมทางปัญญาเป็นฐาน 
2. การได้รับโปรแกรมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาออนไลน์

ทฤษฎีเล่าเรื่อง 
 3. การไม่ได้รับโปรแกรมการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 
 

ระยะเวลา  
 1. ระยะก่อนการทดลอง 
 2. ระยะหลังการทดลอง 
 3. ระยะติดตามผลการทดลอง 
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 2.1 โปรแกรมการบูรณาการการปรึกษาเชิงจิตวิทยาโดยมีทฤษฎีพฤติกรรมทางปัญญาเป็นฐาน (Emotional 
Competencies Integrative Counseling: ECIC) ใช้การบูรณาการทฤษฎีและเทคนิค (Assimilative Integrative 
Individual Counseling) โดยมีทฤษฎีพฤติกรรมทางปัญญาเป็นฐาน และใช้เทคนิคการปรึกษาทฤษฎีปัญญานิยม เทคนิค
การปรึกษาทฤษฎีพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม เทคนิคการปรึกษาตามแนวทฤษฎีเกสตัลท์ และเทคนิค  
การปรึกษาทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้น จ านวน 12 ครั้ง ให้การปรึกษาสัปดาห์ละ 2 ครั้ง  ครั้งละ 60-90 นาที หัวข้อ 
ในการปรึกษา มีดังนี้ ครั้งที่ 1 ปฐมนิเทศและสร้างสัมพันธภาพ, ครั้งที่ 2 การรักษาสัมพันธภาพและการส ารวจและเรียนรู้
อารมณ์ตนเองและผู้อื่น, ครั้งที่ 3 การยอมรับและจัดการอารมณ์ของตนเอง, ครั้งที่ 4 การเรียนรู้เชื่อมโยงความคิดความเชื่อ
กับอารมณ์, ครั้งที่ 5 การปรับความคิดและพฤติกรรมเพื่อการมีสมรรถนะทางอารมณ์ที่เหมาะสม, ครั้งที่ 6 การมองมุมใหม่, 
ครั้งที่ 7 การเรียนรู้การตอบโต้ทางอารมณ์ , ครั้งที่ 8 การตอบโต้ทางอารมณ์เชิงบวก, ครั้งที่ 9 การเรียนรู้การก ากับ
อารมณ์, ครั้งที่ 10 การค้นหาทางออกในการก ากับอารมณ์, ครั้งที่ 11 การฝึกก ากับอารมณ์เชิงสร้างสรรค์ และครั้งที่ 12 
การมีสมรรถนะทางอารมณ์ 

 2.2 โปรแกรมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาออนไลน์ทฤษฎีเล่าเรื่อง (Emotional Competencies Online 
Counseling: ECOC) การปรึกษาแบบรายบุคคลด้วยทฤษฎีเล่าเรื่อง ผ่านการใช้งานแอพพลิเคชั่นออนไลน์ที่เห็นได้  
ทั้งภาพและรับการได้ยินเสียง ด าเนินการให้การปรึกษาทั้งหมด จ านวน 8 ครั้ง ให้การปรึกษาสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ครั้งละ 
40-60 นาที หัวข้อในการปรึกษา มีดังนี้ ครั้งที่ 1 ปฐมนิเทศและสร้างสัมพันธภาพ, ครั้งที่ 2 การรักษาสัมพันธภาพและ
ส ารวจและเรียนรู้อารมณ์ตนเองและผู้อื่น , ครั้งที่ 3 การเรียนรู้เชื่อมโยงอารมณ์กับความคิด, ครั้งที่ 4 การเสริมสร้าง 
การตอบโต้ทางอารมณ์ในเชิงบวกด้วยเรื่องเล่า , ครั้งที่ 5 การเรียนรู้การก ากับกับอารมณ์ด้วยเรื่องเล่า, ครั้งที่ 6 การฝึก
ก ากับอารมณ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยเรื่องเล่า, ครั้งที่ 7 การเสริมสร้างสมรรถนะทางอารมณ์ด้วยเรื่องเล่า และครั้งที่ 8 ปัจฉิมนิเทศ
และยุติการปรึกษา 
 
การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง 

ผู้วิจัยด าเนินการพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่างตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยข้อก าหนดและแนวทาง  
การด าเนินการด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ตามรหัสโครงการวิจัย G-HU 124/2563 โดยผ่านการรับรองโดย
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนารูปแบบการบูรณาการการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางอารมณ์
ของนักเรียนวัยรุ่น  
 1. ผู้วิจัยทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและด าเนินการพัฒนารูปแบบการปรึกษาเชิงจิตวิทยา  
ให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 ท่านตรวจสอบคุณภาพด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) พบว่า มีการปรับแก้ไข
ในด้านความสอดคล้องระหว่างกิจกรรมและระยะเวลา เลือกสถานการณ์สมมติที่ใกล้เคียงกับในชีวิตจริง ผู้วิจัยด าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ  
 2. ผู้วิจัยน ารูปแบบการบูรณาการการปรึกษาเชิงจิตวิทยาที่ตรวจสอบแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้ (Try Out) กับ
นักเรียนวัยรุ่นที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 6 คน แล้วน าผลที่ได้มาปรับปรุง  

3. ผู้วิจัยจัดท ารูปแบบการบูรณาการการปรึกษาเชิงจิตวิทยาฉบับสมบูรณ์ เพ่ือน ามาใช้จริง 
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ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาผลการใช้รูปแบบการบูรณาการการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ 
ทางอารมณ์ของนักเรียนวัยรุ่น 
 1. ผู้วิจัยค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยโปรแกรม G*Power (Faul, Erdfelder, Lang, & Buchner, 2007) 
ก าหนดค่า Effect size ที่ 0.5 ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 36 คน สุ่มกลุ่มตัวอย่างเข้ากลุ่มตามแบบแผนการทดลอง 
(Random Assignment) ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่ายเข้ากลุ่มทดลอง 2 กลุ่มและกลุ่มควบคุม 1 กลุ่ม กลุ่มละ 12 คน โดยมี
เกณฑ์คัดเข้ากลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนวัยรุ่น อายุ 13-15 ปี ที่ศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดชลบุรี ที่สมัครใจในการเข้าร่วมโครงการวิจัย และ 

มีค่าเฉลี่ยสมรรถนะทางอารมณ์ในระดับน้อยลงมา ( X ≤ 61.00) และมีเกณฑ์การคัดออกกลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มตัวอย่าง
ติดภารกิจหรือเจ็บป่วยไม่สามารถเข้าร่วมการวิจัยได้ตลอดโครงการ หรือขอถอนตัวจากการเข้าร่วมโครงการวิจัย หรือ  
ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ครบตามจ านวนที่ก าหนด 
 2. ผู้วิจัยติดต่อประสานโรงเรียน ท าหนังสือเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลวิจัย และประชาสัมพันธ์
เพื่อรับสมัครนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมการทดลอง 
 3. ผู้วิจัยด าเนินการทดลองใช้รูปแบบการบูรณาการการปรึกษาเชิงจิตวิทยาที่พัฒนาขึ้น ทั้ง 2 โปรแกรม โดยสุ่ม
กลุ่มตัวอย่างเข้ากลุ่มตามเกณฑ์คัดเข้า  
 4. ผู้วิจัยด าเนินการศึกษาผลของรูปแบบการบูรณาการการปรึกษาเชิงจิตวิทยา  
 5. ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและด าเนินการสรุปผล อภิปรายผลการวิจัย  
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตรวจสอบข้อตกลงเบื้ องต้นทางสถิติ 
ด้วยการทดสอบ Compound Symmetry โดยใช้สถิติ Mauchly’s Test of Sphericity และวิเคราะห์ความแปรปรวน
สองทางแบบวัดซ้ า (Two-way repeated measure analysis of variance) 
 
ผลการวิจัย 
ตารางท่ี 1 การตรวจสอบ Compound Symmetry ของตัวแปรที่ท าการศึกษา และการตรวจสอบค่าความแตกต่างของ 
เมตริกซ์ความแปรปรวนร่วมระหว่างกลุ่ม (Wilks' Lambda)  

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  ผลการทดสอบข้อตกลงเบื้องต้น Mauchly’s Test of Sphericity เท่ากับ .435 (P < .05) แสดงว่า  
ความแปรปรวนของตัวแปรไม่เป็น Compound Symmetry ดังนั้น อ่านค่าสถิติทดสอบ ANOVA ด้วยค่า Greenhouse-
Geisser  

ตัวแปร แหล่งความแปรปรวน SS Df MS F 
สมรรถนะ 
ทางอารมณ์ของ
นักเรียนวัยรุ่น 
(EC) 

การวัดก่อน หลัง และการติดตามผล 3127.185 1.278 2447.070 93.678** 
ระยะเวลา (time)*วิธีการ (Group) 1616.537 2.556 632.483 24.213** 
ความคลาดเคลื่อน 1101.611 42.172 26.122  
รวม 5845.333 46.006 3105.675  

ช่วงเวลาการวัด Wilks' Lambda = .233, F= 52.724 , P = .000 
ช่วงเวลาการวัด*วิธีการ Wilks' Lambda = .372, F= 10.218 , P = .000 

Mauchly's W = .435, Approx. Chi-Square = 26.639, df = 2, p = .000 
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 เมื่อพิจารณาผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของเมตริกซ์ความแปรปรวนร่วมระหว่างกลุ่ม ด้วย Wilks' 
Lambda ในการทดสอบการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบหลายตัวแปร พบว่าค่า Wilks' Lambda ของการมีปฏิสัมพันธ์
กันระหว่างระยะเวลา*วิธีการ มีค่าเท่ากับ .372 (F=10.218, P= .000) แสดงว่าในระยะก่อนการทดลอง, ระยะหลังการ
ทดลอง และระยะติดตามผล ระหว่างกลุ่มทดลองที่ 1, กลุ่มทดลองที่ 2 และกลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยสมรรถนะทางอารมณ์
ของนักเรียนวัยรุ่นแตกต่างกัน อย่างน้อย 1 คู่  
 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบมีการวัดซ้ าสองทาง พบว่า มีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างวิธีการ (Group)  
3 วิธีการ ได้แก่ กลุ่มทดลองที่ 1, กลุ่มทดลองที่ 2 และกลุ่มควบคุม กับระยะเวลา (Time) ได้แก่ ระยะก่อนการทดลอง, 
ระยะหลังการทดลอง และระยะติดตามผล (F = 24.213**, P = .000) ผู้วิจัยจึงด าเนินการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ 
รายละเอียดดังตารางที่ 2 
 
ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยสมรรถนะทางอารมณ์ของนักเรียนวัยรุ่นของ กลุ่มทดลองที่ 1  
กลุ่มทดลองที่ 2 และกลุ่มควบคุม ในระยะก่อนการทดลอง ระยะหลัง การทดลอง และระยะติดตามผล 

ช่วงเวลา 
การวัด 

ค่าเฉลี่ย 

F เปรียบเทียบรายคู่ 
กลุ่มทดลอง 1 

(n=12) 
กลุ่มทดลอง 2 (n=

12) 
กลุ่มควบคุม 

(n=12) 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
ก่อน 60.08 3.11 59.00 7.75 57.41 7.56 .510 - 
หลัง 82.66 7.36 70.75 12.51 59.08 6.35 19.923** ทดลอง 1 > ทดลอง 2 

ทดลอง 1 > ควบคุม 
ทดลอง 2 > ควบคุม 

ติดตามผล 80.50 7.68 69.50 12.25 58.66 7.92 15.780** ทดลอง 1 > ทดลอง 2 
ทดลอง 1 > ควบคุม 
ทดลอง 2 > ควบคุม 

F 62.466** 16.850** .370   
เปรียบเทียบ

รายคู่ 
หลัง > ก่อน 
ติดตาม > ก่อน  
หลัง > ติดตาม 

หลัง > ก่อน 
ติดตาม > ก่อน  
 

-   

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 
จากตารางที่ 2 พบว่า มีผลการเปรียบเทียบรายคู่ ดังนี้ 
1) ระยะก่อนการทดลอง กลุ่มทดลองที่ 1 กลุ่มทดลองที่ 2 และกลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยสมรรถนะทางอารมณ์

ของนักเรียนวัยรุ่นไม่แตกต่างกัน 
 ระยะหลังการทดลอง กลุ่มทดลองที่ 1 มีค่าเฉลี่ยสมรรถนะทางอารมณ์ของนักเรียนวัยรุ่นมากกว่ากลุ่มทดลองที่ 2 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมากกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นักเรียนวัยรุ่น 
กลุ่มทดลองที่ 2 มีค่าเฉลี่ยสมรรถนะทางอารมณ์ของนักเรียนวัยรุ่นมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
ที่ระดับ .01 
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  ระยะติดตามผล กลุ่มทดลองที่ 1 มีค่าเฉลี่ยสมรรถนะทางอารมณ์ของนักเรียนวัยรุ่นมากกว่ากลุ่มทดลองที่ 2 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01 กลุ่มทดลองที่ 2  
มีค่าเฉลี่ยสมรรถนะทางอารมณ์ของนักเรียนวัยรุ่น มากกว่า กลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

2) กลุ่มทดลองที่ 1 มีค่าเฉลี่ยสมรรถนะทางอารมณ์ของนักเรียนวัยรุ่นในระยะหลังการทดลองมากกว่าระยะ
ก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01, ในระยะติดตามผลมากกว่าระยะก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 และในระยะหลังการทดลองมากกว่าระยะติดตามผลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

กลุ่มทดลองที่ 2 มีค่าเฉลี่ยสมรรถนะทางอารมณ์ของนักเรียนวัยรุ่นในระยะหลังการทดลองมากกว่าระยะ 
ก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01, ในระยะติดตามผลมากกว่าระยะก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01  

ส่วนกลุ่มควบคุม พบว่า ค่าเฉลี่ยสมรรถนะทางอารมณ์ของนักเรียนวัยรุ่นในระยะก่อนการทดลอง ระยะหลัง
การทดลอง ระยะติดตามผลไม่แตกต่างกัน 
 
สรุปและอภิปรายผล  
 ผู้วิจัยน าเสนอการสรุปและการอภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
 1. การพัฒนารูปแบบการบูรณาการการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางอารมณ์ของ
นักเรียนวัยรุ่น รูปแบบการบูรณาการการปรึกษาเชิงจิตวิทยาที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย 2 โปรแกรม สรุปและอภิปราย
ผลการวิจัยได้ดังนี้ 

 1.1 โปรแกรมการบูรณาการการปรึกษาเชิงจิตวิทยาโดยมีทฤษฎีพฤติกรรมทางปัญญาเป็นฐานที่พัฒนาขึ้น เป็น
การบูรณาการการปรึกษาโดยการผสานทฤษฎีและเทคนิคจากทฤษฎีอื่น ได้แก่ เทคนิคการปรึกษาทฤษฎีปัญญานิยม 
เทคนิคการปรึกษาทฤษฎีพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม เทคนิคการปรึกษาตามแนวทฤษฎีเกสตัลท์ และเทคนิค
การปรึกษาทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้น ท าให้มีความยืดหยุ่นต่อผู้รับบริการ สภาพปัญหา หรือคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ที่ต้องการพัฒนา ไม่บังคับหรือฝืนธรรมชาติของวัยรุ่น สอดคล้องกับ Norcross (2005), Norcross and Beutler (2008) 
และ Corey, Hackney and Cormier (2009 cited in Miller et. al., 2011, p. 40) ที่กล่าวว่า การบูรณาการการปรึกษา 
ถือได้ว่าเป็นกระบวนการที่ดีที่สุด มีศักยภาพและก้าวข้ามขอบเขตและข้อจ ากัดของแนวคิดการปรึกษาแบบทฤษฎีเดียวได้ 
เพราะพฤติกรรมของมนุษย์ ไม่สามารถอธิบายให้เข้าใจได้ด้วยทฤษฎีเพียงทฤษฎีเดียว  ซึ่งแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรม 
ทางปัญญามีความเชื่อพื้นฐานว่า อารมณ์ การรู้คิด พฤติกรรม และร่างกายของมนุษย์นั้นมีความสัมพันธ์กัน  
การเปลี่ยนแปลงที่ส่วนใดส่วนหนึ่งจะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงส่วนอื่น ๆ ตามมาด้วย เมื่อบุคคลพบกับสถานการณ์ต่าง ๆ 
จะเกิดการตีความหมายต่อเหตุการณ์นั้น ๆ โดยใช้ความคิดอันจะน าไปสู่  การเกิดอารมณ์ในลักษณะต่าง ๆ ที่ส่งผลท าให้
บุคคลแสดงพฤติกรรมที่แตกต่างกัน (Beck, 2011) และการรวมความคิด ความเข้าใจกับการกระตุ้นทางอารมณ์ 
มีความสัมพันธ์ต่อกัน จึงท าให้อารมณ์เป็นส่วนหนึ่งที่มีผลต่อทั้งความคิดและการแสดงออกทางพฤติกรรมของบุคคล  
เป็นการปรับเปลี่ยนอารมณ์ ความรู้สึกผ่านการปรับเปลี่ยนมุมมองความคิดและพฤติกรรม (Henderson & Thompson, 
2010) อีกทั้งมีเป้าหมายที่ชัดเจน ใช้เวลาในการปรึกษาไม่นาน มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาที่ในปัจจุบัน ทั้งยังมีการให้องค์ความรู้
ผสมผสานกับการสร้างทักษะแก่ผู้รับการปรึกษา เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาซ้ า (Beck, 2011) มีขั้นตอนการปรึกษา  
3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นเริ่มต้น ขั้นด าเนินการ และขั้นยุติ จะท าให้นักเรียนวัยรุ่นได้เรียนรู้การบริหารจัดการอารมณ์ความรู้สึก
ของตนเอง เพื่อให้แสดงออกมาเป็นการกระท าที่สืบเนื่องมาจากอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม  

 1.2 โปรแกรมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาออนไลน์ทฤษฎีเล่าเรื่องที่พัฒนาขึ้น ท าให้วัยรุ่นได้เรียนรู้และเข้าใจ
อารมณ์ของตนเอง สามารถจัดการสภาวะอารมณ์ของตน และแสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่สื่อถึงอารมณ์ของตนเองได้อย่าง
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เหมาะสมผ่านการเล่าเรื่อง เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในตนเองและพฤติกรรมที่แสดงออกมาก็เกิดการเปลี่ยนแปลงไปใน
ทิศทางที่ดีขึ้น เป็นการเพิ่มช่องทางการช่วยเหลือแก่นักเรียนวัยรุ่นให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบันโดยการผสมผสานการให้  
การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบรายบุคคลเข้ากับการให้การปรึกษาแบบออนไลน์ มีการใช้อินเตอร์เน็ตเข้ามาช่วยเป็นสื่อกลาง 
จึงเป็นช่องทางเลือกที่ดีในการให้การปรึกษาออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่าง (ณัฐวุฒิ 
สรพิพัฒน์เจริญ, 2558; Mallen, 2005) สอดคล้องกับการศึกษาของสุววุฒิ วงศ์ทางสวัสดิ์ (2559) พบว่า ขณะที่อยู่ใน
กระบวนการปรึกษาผ่านการใช้อินเทอร์เน็ต ผู้ให้การปรึกษาและผู้รับการปรึกษาจะสามารถสื่อสาร พูดคุย แลกเปลี่ยน 
จนเกิดความเข้าใจในเรื่องราวต่าง ๆ พร้อมกัน ท าให้ผู้ให้การปรึกษาสามารถให้บริการทางจิตวิทยาได้อย่างต่อเนื่อง เช่น  
การปรึกษา การพูดคุย รวมถึงให้ค าแนะน าเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูล ความรู้ และคอยช่วยเหลือ เยียวยาทางด้านจิตใจแก่
ผู้รับการปรึกษาได้แม้ว่าจะอยู่กันคนละที่ก็ตาม 

ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า รูปแบบการบูรณาการการปรึกษาเชิงจิตวิทยาที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีความครอบคลุม สามารถ
เสริมสร้างสมรรถนะทางอารมณ์ของนักเรียนวัยรุ่น มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสามารถเสริมสร้างสมรรถนะทาง
อารมณ์ของนักเรียนวัยรุ่นได้ ซึ่งเป็นการปรึกษารูปแบบใหม่ที่ผู้ให้การปรึกษาสามารถน าไปใช้ในบริบทที่เหมาะสมกับ
ผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 2. การศึกษาผลการใช้รูปแบบการบูรณาการการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางอารมณ์
ของนักเรียนวัยรุ่น  

ผลการใช้รูปแบบการบูรณาการการปรึกษาเชิงจิตวิทยาที่พัฒนาขึ้น สรุปและอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 2.1 ผลการใช้โปรแกรมการบูรณาการการปรึกษาเชิงจิตวิทยาโดยมีทฤษฎีพฤติกรรมทางปัญญาเป็นฐาน  

ในกลุ่มทดลองที่ 1 สามารถเสริมสร้างสมรรถนะทางอารมณ์ของนักเรียนวัยรุ่นได้ ในระยะก่อนทดลอง นักเรียนวัยรุ่น 
ขาดทักษะในการบริหารจัดการอารมณ์ของตนเองให้เหมาะสมได้ จากการที่นักเรียนวัยรุ่นรู้สึกอย่างไร ก็แสดงพฤติกรรม
ออกไปอย่างนั้น ไม่ควบคุมหรือก ากับอารมณ์ของตนเอง และแสดงการโต้ตอบทางอารมณ์ โดยไม่ค านึงถึงผลกระทบ 
ที่เกิดขึ้น แต่เมื่อหลังจากผ่านกระบวนการปรึกษานักเรียนวัยรุ่นได้เรียนรู้อารมณ์ของตนเอง สามารถจัดการสภาวะ
อารมณ์ และแสดงพฤติกรรมที่สื่อถึงอารมณ์ของตนเองได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งสามารถหาแนวทางในการบริหารจัดการ
อารมณ์ของตนเองและผู้อื่นได้ดีมากขึ้น เนื่องด้วยรูปแบบการบูรณาการการปรึกษาเชิงจิตวิทยาที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น เป็นการ
ปรึกษารายบุคคล อันเป็นการช่วยเหลือผู้รับการปรึกษาที่มีคุณภาพ เป็นกระบวนการเชิงสัมพันธภาพระหว่างบุคคล  
สองฝ่าย มีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อ การพัฒนาการเรียนรู้ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลในระดับความคิด ความรู้สึก 
และพฤติกรรม (เพ็ญนภา กุลนภาดล, 2562) การบูรณาการการปรึกษาโดยมีทฤษฎีพฤติกรรมทางปัญญาเป็นฐาน ถือได้ว่า
เป็นกระบวนการที่มีศักยภาพ (Norcross, 2005; Norcross & Beutler, 2008) ท าให้ได้โปรแกรมการบูรณาการ 
การปรึกษาเชิงจิตวิทยาที่มีประสิทธิภาพ มีความยืดหยุ่นต่อสภาพปัญหาตามบริบทของผู้รับบริการ ครอบคลุมทั้งด้าน
ความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรม ในตัวบุคคล ซึ่งผสมผสานแนวทางการช่วยเหลือของแต่ละทฤษฎีที่จะสามารถช่วย
นักเรียนวัยรุ่นได้เรียนรู้และพัฒนาเกี่ยวกับอารมณ์ของตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ เป็นช่องทางการช่วยเหลือที่มี
ประสิทธิภาพ สามารถเสริมสร้างสมรรถนะทางอารมณ์ของนักเรียนวัยรุ่นได้  

 2.2 ผลการใช้โปรแกรมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาออนไลน์ทฤษฎีเล่าเรื่องที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นในกลุ่มทดลองที่ 2 
เป็นการผสมผสานการให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบรายบุคคลโดยใช้ทฤษฎี เล่าเรื่องผนวกกับการให้การปรึกษาแบบ
ออนไลน์ ผ่านการใช้งานแอพพลิเคชั่นออนไลน์ที่เห็นได้ทั้งภาพและได้ยินเสียง เป็นการเพิ่มช่องทางการช่วยเหลือแก่
นักเรียนวัยรุ่นที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ไม่สามารถเข้ามารับบริการให้การปรึกษาแบบตัวต่อตัวได้ สอดคล้อง
กับณัฐวุฒิ สรพิพัฒน์เจริญ (2558) ที่ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับการปรับตัวของนิสิตที่รับการปรึกษาออนไลน์ตามแนวทฤษฎี
การปรึกษาแบบเน้นทางออก พบว่า สามารถช่วยนิสิตที่รับบริการมีการปรับตัวที่ดีขึ้น  ซึ่งรูปแบบการให้การปรึกษาแบบ
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ออนไลน์สามารถช่วยให้ผู้รับการปรึกษาปรับตัวได้ดีขึ้นในระยะเวลาอันสั้นและรวดเร็ว (สุววุฒิ วงศ์ทางสวัสดิ์, 2559)  
ถือว่าการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบออนไลน์เป็นการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ และมีประโยชน์ต่อการช่วยเหลือทางด้าน
จิตใจแก่ผู้มาปรึกษาได้ ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เปิดโอกาสให้เข้าถึงช่องทางการช่วยเหลือได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น 
และสามารถเสริมสร้างสมรรถนะทางอารมณ์ของนักเรียนวัยรุ่นได้ ช่วยท าให้นักเรียนวัยรุ่นเป็นผู้มีสมรรถนะทางอารมณ์ 
สามารถควบคุมและจัดการอารมณ์ของตนเองได้ 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ผู้ที่สนใจจะน าแบบวัดสมรรถนะทางอารมณ์ของนักเรียนวัยรุ่นไปใช้ ควรมีการศึกษาวิธีการใช้งานและบริบท
ของกลุ่มตัวอย่าง รวมถึงเกณฑ์มาตรฐานและเกณฑ์การแปลผลให้ชัดเจนก่อนน าแบบวัดไปใช้ หากมีความประสงค์
น าไปใช้ในกลุ่มตัวอย่างอื่น เช่น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นักศึกษามหาวิทยาลัย ควรค านึงถึงบริบทกลุ่มตัวอย่าง
และปรับใช้ภาษาให้มีความเหมาะสม 

2. ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถน าผลการศึกษาสมรรถนะทางอารมณ์ของนักเรียนวัยรุ่นไปใช้ในกลุ่มที่คล้ายคลึงกับ  
กลุ่มตัวอย่าง หรือใช้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะทางอารมณ์ แต่ควรมีการปรับเนื้อหากิจกรรมให้มีความเหมาะสมกับ
บริบทเพื่อประโยชน์สูงสุด 

3. การที่น ารูปแบบการบูรณาการการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางอารมณ์ของนักเรียน
วัยรุ่นไปใช้ ควรมีความรู้ทางจิตวิทยาการปรึกษา เนื่องจากมีการใช้ทักษะและเทคนิคที่มีความเฉพาะเจาะจง ต้องอาศัย
ประสบการณ์ ความช านาญในการปรึกษา เพื่อให้นักเรียนวัยรุ่นได้รับประโยชน์สูงสุด 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

1. อาจมีการคัดสรรกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับคะแนนในองค์ประกอบแต่ละด้านต่ ามาพัฒนา เพื่อเป็นการกระชับ
เวลาในการให้ความช่วยเหลือและพัฒนา โดยปรับรูปแบบให้เป็นการปรึกษาให้มีความกระชับหรือมีการบูรณาการ 
การปรึกษาแบบผสมผสานทั้งแบบพบหน้าและแบบออนไลน์ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน  

2. ควรพิจารณาศึกษาการปรึกษาแบบกลุ่มในการเสริมสร้างสมรรถนะทางอารมณ์ของนักเรียนวัยรุ่น เนื่องจาก
ในบางสถานการณ์การปรึกษากลุ่มจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่มีประโยชน์ได้  
 3. จากการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ พบว่าครอบครัวมีผลต่อสมรรถนะทางอารมณ์ของนักเรียนวัยรุ่น  
อาจพิจารณาท าการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะของพ่อแม่ เนื่องจากพ่อแม่เป็นบุคคลส าคัญที่ส่งผลต่อเด็ก 

4. ด้วยธรรมชาติของอารมณ์สามารถมีการเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็ว ตลอดเวลา ตามสถานการณ์หรือสิ่งเร้าที่มา
กระตุ้น การพัฒนาสมรรถนะทางอารมณ์ด้วยการปรึกษาทางจิตวิทยาใช้เวลาในการจัดกระท า บางครั้งอาจไม่ทันต่อ
เหตุการณ์ การพิจารณาการช่วยเหลือแบบออนไลน์ เช่น web base บทเรียนออนไลน์ อาจเป็นทางเลือกหนึ่งที่
ผู้รับบริการจะสามารถเข้ามาใช้บริการได้ตลอดเม่ือมีปัญหาทางอารมณ์  
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการรับรู้ตราบาปของสมาชิกครอบครัวผู้ป่วยจิตเภท `และ 2) ศึกษา
ผลการใช้โปรแกรมการปรึกษากลุ่มเชิงคัดสรรเทคนิควิธีต่อการรับรู้ตราบาปของสมาชิกครอบครัวผู้ป่วยจิตเภท แบ่งการ
วิจัยเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 ศึกษาการรับรู้ตราบาปของสมาชิกครอบครัวผู้ป่วยจิตเภทในเขตภาคตะวันออก 
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่สมาชิกครอบครัวผู้ป่วยจิตเภทในภาคตะวันออก จ านวน 420 คน ระยะที่ 2 ศึกษาผลการใช้โปรแกรม
การปรึกษากลุ่มเชิงคัดสรรเทคนิควิธีต่อการรับรู้ตราบาปของสมาชิกครอบครัวผู้ป่วยจิตเภท กลุ่มตัวอย่างได้แก่ สมาชิก
ครอบครัวผู้ป่วยจิตเภทในจังหวัดฉะเชิงเทราที่มีคะแนนจากแบบวัดการรับรู้ตราบาปตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไป จ านวน 
24 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง จ านวน 12 คน และกลุ่มควบคุม จ านวน 12 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบวัดการ
รับรู้ตราบาปของสมาชิกครอบครัวผู้ป่วยจิตเภท จ านวน 29 ข้อ มีความตรงเชิงเนื้อหารายข้อ มากกว่า .780 ทุกข้อ  
ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) เท่ากับ 0.91 จากนั้นผู้วิจัยด าเนินการปรึกษากลุ่มกับสมาชิกครอบครัวผู้ป่วยจิตเภท 
ตามโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น ส่วนกลุ่มควบคุมไม่ได้รับการปรึกษาและด าเนินชีวิตตามปกติ 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับการรับรู้ตราบาปของสมาชิกครอบครัวผู้ป่วยจิตเภท กลุ่มทดลองลดลงกว่าก่อนการ
ทดลองโดยอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.06 และในแต่ละองค์ประกอบ ด้านอารมณ์ความรู้สึก 
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.13 และ 2) ผลการใช้โปรแกรมการปรึกษากลุ่มเชิงคัดสรรเทคนิควิธีต่อการรับรู้ตราบาป
ของสมาชิกครอบครัวผู้ป่วยจิตเภท พบว่า สมาชิกครอบครัวผู้ป่วยจิตเภทที่ได้รับการปรึกษาด้วยโปรแกรมการปรึกษา  
มีคะแนนเฉลี่ยการรับรู้ตราบาปในระยะหลังทดลองและระยะติดตามผลต่ ากว่าระยะก่อนทดลองมีความแตกต่างกันอย่างมี
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นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 สมาชิกครอบครัวผู้ป่วยจิตเภทที่ได้รับการปรึกษาด้วยโปรแกรมการปรึกษากลุ่มเชิงคัดสรร
เทคนิควิธีมีคะแนนเฉลี่ยการรับรู้ตราบาปในระยะหลังทดลอง และระยะติดตามผลต่ ากว่าสมาชิกครอบครัวผู้ป่วยจิตเภท 
ที่ไม่ได้รับการปรึกษามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 
 
ค าส าคัญ : การรับรู้ตราบาป, การปรึกษากลุ่มเชิงคัดสรรเทคนิควิธี, สมาชิกครอบครัวผู้ป่วยจิตเภท 
 

Abstract 
There were two-phase of this research, 1) Study the perception of stigma of the patient's family 

members Schizophrenia and 2)  Study the effect of using a Technical Eclecticism Group Counseling 
program and methodology on perceptions of stigma among family members of schizophrenia patients. 
The research was divided into 2 phases. Phase 1, the researcher perception study the stigma of family 
members of schizophrenia patients in the Eastern region sample group including 420 family members 
of schizophrenia patients in the eastern region. The second phase was to study the effect of using a of 
using a Technical Eclecticism Group Counseling program and methodology on perceptions of stigma 
among family members of schizophrenia patients.  The sample group includes 24 family members of 
schizophrenia patients in Chachoengsao province who had scores on the stigma perception scale of 
moderate level or higher were divided into the experimental group number of 12 of 12 and the control 
group number of 12. The research instruments were 29 items of stigma recognition form among family 
members of schizophrenia patients were found to be a Content validity more than .780 for each item, 
Reliability value of 0. 91, The researcher then conducted a Group Counseling program with family 
members of the schizophrenic patient according to the developed program. The control group did not 
receive counseling and lead a normal life.  

The research found that 1) The level of perception of stigma of family members of schizophrenia 
patients in the sample group moderate with a total mean of 3.06 and in each component the effective 
component had the highest average. has a mean of 3.13, 2) The effect of using the Technical Eclecticism 
Group Counseling program with methodological techniques on the perception of stigma among family 
members in schizophrenia patients.  The mean scores of perceived stigma in the post-trial and follow-
up periods were significantly lower than those in the pre-trial period, at the .05 level. Family members 
of schizophrenic patients who were counseled through the Technical Eclecticism Group Counseling 
program had a mean score on perceived stigma in the post-trial period. and the follow-up period was 
lower than family members of schizophrenia patients without counseling.  There was a statistically 
significant difference at the .05 level. 

 
Keywords: Perceived Stigma, Technical Eclecticism Group Counseling, Family Patients with Schizophrenia 
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บทน า 
โรคจิตเภทเป็นโรคที่เกิดจากความแปรปรวนของสารเคมีในสมองที่รบกวนการท าหน้าที่การแสดงออกทาง

ความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรม ซึ่งเป็นปัญหาส าคัญทางด้านจิตเวชและสาธารณสุข ข้อมูลระบาดวิทยาพบความชุก
ของโรคจิตเภทมีถึงร้อยละ 1.3 (กรมสุขภาพจิต, 2559) ซึ่งการเจ็บป่วยด้วยโรคจิตเภทมีผลกระทบอย่างมากต่อร่างกาย 
จิตใจ และสังคมของผู้ป่วย แม้ว่าปัจจุบันจะมีการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคจิตเภทให้หายจากโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
แต่ผู้ป่วยก็ยังถูกมองว่าเป็นบุคคลอันตราย เนื่องจากทัศนคติของบุคคลทั่วไปที่มีต่อผู้ป่วยและสมาชิกครอบครัวผู้ป่วย  
มักเป็นไปในทางลบ ท าให้สมาชิกครอบครัวไม่ต้องการให้สังคมรับรู้ว่ามีสมาชิกในครอบครัวของตนเจ็บป่วยด้วยโรคจิตเภท 
นอกจากนี้ผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทในระยะเวลายาวนานจะส่งผลให้เกิดความบอบช้ าทางจิตใจในลักษณะต่าง ๆ หรือเกิด
ความเครียดจากการถูกกีดกัน จ ากัดสิทธิ์ 

จากความไม่เข้าใจของสังคม อีกทั้งยังท าให้เกิดการรับรู้ต่อโรคทางจิตเภทที่บิดเบือนไปเป็นการรับรู้ตราบาป  
ในตัวผู้ป่วยและสมาชิกในครอบครัวได้ ดังนั้น การรับรู้ตราบาป (Perceived Stigma) ที่เกิดกับสมาชิกครอบครัวผู้ป่วย 
เป็นสภาวะที่บุคคลมีความเปราะบางจากการมีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการได้รับรู้เกี่ยวกับปฏิกิริยาด้านลบหรือ 
การได้รับการปฏิบัติที่แตกต่าง รวมไปถึงอคติที่ท าให้บุคคลมีความแตกต่างจากบุคคลทั่วไป ถูกลดโอกาสสังคม  
เมื่อสมาชิกครอบครัวผู้ป่วยจิตเภทเกิดการรับรู้ตราบาปจะท าให้มีความรู้สึกด้านลบเกี่ยวกับตนเอง เช่น รู้สึกผิด มีความ
เชื่อว่าตนเองไม่ดี ท าผิด รู้สึกด้อยค่า น่าอับอาย มองคุณค่าในตนเองลดลง การต าหนิตนเอง วิตกกังวล (Goffman, 1963; 
Yanos, DeLuca, & Gonzales, 2020; เฉลิมพรรณ์ เมฆลอย, 2558) รู้สึกโกรธและเบื่อหน่ายเมื่อผู้ป่วยมีพฤติกรรม
ก้าวร้าวไม่เหมาะสม ส่งผลถึงพฤติกรรมของสมาชิกครอบครัวผู้ป่วยจิตเภทที่ถดถอย หลบหน้าผู้คน แยกตัว ปลีกตัวออก
จากสังคม นอกจากนี้ส่งผลท าให้เกิดการดูแลผู้ป่วยอย่างไม่ถูกต้อง อาการของผู้ป่วยอาจก าเริบหรือไม่ดีขึ้นอย่างที่ควร 
กระทั่งผู้ป่วยต้องกลับเข้าไปรับการรักษาในโรงพยาบาล และในที่สุดครอบครัวอาจไม่อยากรับผู้ป่วยกลับบ้านท าให้ผู้ป่วย
ถูกทอดท้ิงให้อยู่โรงพยาบาล 

แนวทางการช่วยเหลือสมาชิกครอบครัวผู้ป่วยจิตเภทให้เผชิญกับการรับรู้ตราบาป มีการก าหนดไว้หลากหลาย
รูปแบบ เช่น การให้ความรู้แก่ญาติ การเยี่ยมบ้าน การใช้กิจกรรมบ าบัด การให้ค าแนะน าแก่ครอบครัว เช่น การใช้
โปรแกรมการปรึกษากลุ่มจิตศึกษาแก่ญาติผู้ป่วยจิตเภทเพื่อลดความรู้สึกเป็นตราบาปในญาติและผู้ดูแลผู้ป่วย (จิตภินันท์ 
โชครัศมีหิรัญ, 2553) ในฐานะที่ผู้วิจัยศึกษาในสาขาจิตวิทยาการปรึกษา ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาโปรแกรมการปรึกษา
กลุ่มเชิงคัดสรรเทคนิควิธีเพื่อลดการรับรู้ตราบาปของสมาชิกครอบครัวผู้ป่วยจิตเภท เรียนรู้แนวทางในการเผชิญปัญหา 
ขจัดความคิดที่ไม่ถูกต้อง เพื่อให้สามารถจัดการกับการรับรู้ตราบาปได้อย่างเหมาะสม โดยใช้การบูรณาการเทคนิคจาก
ทฤษฎีการปรึกษาเน้นทางออกระยะสั้น (Solution-focused brief therapy) เทคนิคการปรึกษาเชิงกลยุทธ์ (Strategic 
family theory) เทคนิคการปรึกษาทฤษฎีเผชิญความจริง (Reality group counseling) เทคนิคการปรึกษาทฤษฎี
เหตุผล-อารมณ์และพฤติกรรม (Rational Emotive Behavior counseling theory หรือ REBT) เทคนิคการปรึกษา
ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behavioral group counseling theory) เทคนิคการปรึกษาทฤษฎีโครงสร้างครอบครัว (The 
Structural family theory) และเทคนิคการปรึกษาทฤษฎีประสบการณ์นิยม (Experiential /Humanist Counseling) 
เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกครอบครัวให้มีการรับรู้ตราบาปที่ลดลง สามารถด ารงชีวิตในครอบครัวและสังคมอย่างมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีต่อไป 
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วัตถุประสงค ์
1. เพื่อศึกษาการรับรู้ตราบาปของสมาชิกครอบครวัผู้ป่วยจิตเภท 
2. เพื่อพัฒนาการปรึกษากลุ่มเชิงคัดสรรเทคนิควิธีต่อการรับรู้ตราบาปของสมาชิกครอบครัวผู้ป่วยจิตเภท และ

ศึกษาผลการใช้การปรึกษากลุ่มเชิงคัดสรรเทคนิควิธีต่อการรับรู้ตราบาปของสมาชิกครอบครัวผู้ป่วยจิตเภท 
 

สมมติฐานการวิจัย 
1. สมาชิกครอบครัวผู้ป่วยจิตเภทที่ได้รับการปรึกษาด้วยโปรแกรมการปรึกษากลุ่มเชิงคัดสรรเทคนิควิธี  

มีคะแนนเฉลี่ยการรับรู้ตราบาปในระยะหลังทดลอง และระยะติดตามผล ต่ ากว่าระยะก่อนทดลอง 
2. สมาชิกครอบครัวผู้ป่วยจิตเภทที่ได้รับการปรึกษาด้วยโปรแกรมการปรึกษากลุ่มเชิงเชิงคัดสรรเทคนิควิธี  

มีคะแนนเฉลี่ยการรับรู้ตราบาปในระยะหลังทดลอง และระยะติดตามผล ต่ ากว่าสมาชิกครอบครัวผู้ป่วยจิตเภทที่ไม่ได้  
รับการปรึกษา 
 

ประโยชน์ที่ไดร้ับจากงานวิจยั 
1. ผู้เข้าร่วมวิจัยมีแนวทางในการรับมือกับสถานการณ์การรับรู้ตราบาปของตนเองได้อย่างเหมาะสม  
2. ท าให้ได้องค์ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับการรับรู้ตราบาปของสมาชิกในครอบครัวผู้ป่วยจิตเภท และแนวทาง

ในการลดระดับการรับรู้ตราบาปของสมาชิกครอบครัวผู้ป่วยจิตเภทท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 
3. ผลของงานวิจัยในครั้งนี้ สามารถน าไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในครอบครัวผู้ป่วยโรคจิตเภท หรือโรคทาง 

จิตเวชอื่น ๆ ต่อไป  
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 การวิจัยระยะที่ 1 ศึกษาการรับรู้ตราบาปของสมาชิกครอบครัวผู้ป่วยจิตเภทในเขตภาคตะวันออกของ
ประเทศไทย  
  R1          D1 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษาการรับรู้ตราบาปของสมาชิกครอบครัวผู้ป่วยจิตเภทในเขต 
ภาคตะวันออกของประเทศไทย 

 

  
 

ข้อสรุป 
การรับรู้ตราบาป 

ของสมาชิก
ครอบครัวผู้ป่วย 

จิตเภท 

พัฒนาแบบวัดการรับรู้ตราบาปของสมาชิกครอบครัวผู้ป่วย
จิตเภท (Mak & Cheung, 2008) 
ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ด้าน 
- ด้านอารมณ์ความรู้สึก (Affective component) 
- ด้านความคิด (Cognitive component) 
- ด้านพฤติกรรมการแสดงออก 
 (Behavioral component) 

ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้ 
ตราบาป (Stigma) 

 
ศึกษาแนวคิดการสร้างแบบวัด 

ศึกษาแนวคิดทางจิตวิทยา เกี่ยวกับตราบาป  
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โปรแกรมการปรึกษากลุ่มเชิงคัดสรรเทคนคิวิธทีี่พัฒนาขึ้น 
ตัวแปรต้น (Independent Variable)  
1. วิธีการ 
 1.1 การได้รับการปรึกษาด้วยการปรึกษากลุ่มเชิงเชิงคัดสรรเทคนิควิธี 
 1.2 การไม่ได้รับโปรแกรมการปรึกษากลุ่มเชิงคัดสรรเทคนิควิธี 

 
 
 
 

โปรแกรมการปรึกษากลุ่มเชิงคัดสรรเทคนคิวิธทีี่พัฒนาขึ้น 
ตัวแปรต้น (Independent Variable)  
2. ระยะเวลาการทดลอง  
 2.1 ก่อนการทดลอง (Pre-test)  
 2.2 หลังการทดลอง (Post-test)  
 2.3 ระยะติดตามผล (Follow up) 

 
  
 
 
 
 

 ตัวแปรตาม (Dependent Variable)  
การรับรู้ตราบาป (Mak & Cheung, 2008)  
ของสมาชิกครอบครัวผู้ป่วยจิตเภท ประกอบด้วย  
3 องค์ประกอบ คือ 
1. ด้านอารมณ์ความรู้สึก (Affective component)  
2. ด้านความคิด (Cognitive component)  
3. ด้านพฤติกรรมการแสดงออก  
 (Behavioral component)  

 

 การวิจัยระยะที่ 2 การพัฒนาการปรึกษากลุ่มเชิงคัดสรรเทคนิควิธีต่อการรับรู้ตราบาปของสมาชิกครอบครัว
ผู้ป่วยจิตเภท และศึกษาผลการใชก้ารปรึกษากลุ่มเชิงคัดสรรเทคนคิวิธีต่อการรับรู้ตราบาปของสมาชิกครอบครัวผู้ป่วยจิตเภท 
    R2 

          D2 
            
 
           
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 2 กรอบแนวคิดในการพัฒนาการปรึกษากลุ่มเชิงคัดสรรเทคนิควิธีต่อการรับรู้ตราบาปของสมาชิกครอบครัวผู้ปว่ย
จิตเภท และศึกษาผลการใช้การปรึกษากลุ่มเชิงคัดสรรเทคนิควิธีต่อการรับรู้ตราบาปของสมาชิกครอบครัวผู้ป่วยจิตเภท 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. แบบวัดการรับรู้ตราบาปของสมาชิกครอบครัวผู้ป่วยจิตเภท (Self-assessment of family members with 
schizophrenia) ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ ด้านอารมณ์ความรู้สึก ด้านความคิด และด้านพฤติกรรมการแสดงออก ที่
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น จ านวน 29 ข้อ ค่าความเชื่อมั่น ทั้งฉบับเท่ากับ 0.97 มีค่าอ านาจจ าแนกรายข้อมากกว่า .20 ผลการ
วิเคราะห์องค์แบบจ าลององค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง (Second-ordered Confirmatory Factor Analysis) 
พบว่าแบบจ าลองการวัดที่ประกอบด้วยข้อค าถาม จ านวน 29 ข้อ มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับดีมาก 
มีความตรงเชิงเนื้อหารายข้อ มากกว่า .780 ทุกข้อ องค์ประกอบ มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน (Standardized 
factor loading) อยู่ระหว่าง .929 ถึง .998 มีค่าความคลาดเคลื่อนของการวัด (Measurement error) อยู่ระหว่าง .004 
ถึง .137 และเมื่อน าแบบวัดที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพไปด าเนินการวัดในกลุ่มตัวอย่างในระยะที่ 1 พบว่าค่าเฉลี่ย  
การรับรู้ตราบาปของสมาชิกครอบครัวผู้ป่วยจิตเภทในองค์ประกอบด้านอารมณ์ความรู้สึกมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด อยู่ในระดับ 
3.13 ผู้วิจัยจึงได้น าข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาเครื่องมือล าดับต่อไป คือ โปรแกรมการปรึกษากลุ่มเชิงคัดสรรเทคนิควิธีต่อการ
รับรู้ตราบาปของสมาชิกครอบครัวผู้ป่วยจิตเภทให้ครอบคลุมทั้ง 3 องค์ประกอบ โดยเน้นในส่วนขององค์ประกอบด้าน
ความคิดเพื่อให้สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากแบบวัด 

2. โปรแกรมการปรึกษากลุ่มเชิงคัดสรรเทคนิควิธีต่อการรับรู้ตราบาปของสมาชิกครอบครัวผู้ป่วยจิตเภท 
จ านวน 12 คน 12 ครั้ง ใช้เวลาครั้งละ 60-90 นาที โดยเป็นการบูรณาการการปรึกษาที่เน้นใช้เทคนิควิธีที่เด่นในการ
ปฏิบัติ โดยเน้นทฤษฎีน้อยกว่าเทคนิค โดยใช้เทคนิคจากทฤษฎีต่าง ๆ ผู้วิจัยทบทวนวรรณกรรมศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สังเคราะห์ความรู้เพื่อพัฒนาโปรแกรมการปรึกษากลุ่มเชิงคัดสรรเทคนิควิธี ในการให้การปรึกษา  
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แบบกลุ่มกับสมาชิกในครอบครัวผู้ป่วยจิตเภทให้มีความครอบคลุมทั้ง 3 องค์ประกอบ โดยมีผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน 
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) ความสอดคล้องเหมาะสมด้านวัตถุประสงค์การเลือกใช้ทฤษฎี
กระบวนการและขั้นตอน การปรึกษากลุ่มความถูกต้องของภาษาที่ใช้ในรูปแบบการปรึกษาและจัดท าฉบับสมบูรณ์ 
 
การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง 

ผู้วิจัยด าเนินการพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่างตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยข้อก าหนดและแนวทาง  
การด าเนินการด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ตามรหัส G-HS 089/ 2563 ผ่าน การรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรม
วิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา รับรองวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563 หมายเลขใบรับรองที่ 078/ 2563 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 การวิจัยระยะที่ 1 การพัฒนาการปรึกษากลุ่มเชิงคัดสรรเทคนิควิธีต่อการรับรู้ตราบาปของสมาชิกครอบครัว
ผู้ป่วยจิตเภท และศึกษาผลการใช้การปรึกษากลุ่มเชิงคัดสรรเทคนิควิธีต่อการรับรู้ตราบาปของสมาชิกครอบครัวผู้ป่วย  
จิตเภท 

1.1 ผู้วิจัยศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับตราบาป ท าการสังเคราะห์องค์ประกอบได้จ านวนทั้งสิ้น 3 องค์ประกอบ
คือ ด้านอารมณ์ ด้านความคิด ด้านพฤติกรรมและการแสดงออก และพัฒนาแบบประเมินตนเองของสมาชิกครอบครัว
ผู้ป่วยจิตเภท โดยใช้แนวคิดของแมคและเฉิง (Mak & Cheung, 2008)  

1.2 ผู้วิจัยด าเนินการขอพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ผ่านการรับรองเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 
หมายเลขใบรับรองที่ 078/2563 และท าหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูล  
การวิจัย  

1.3 ผู้วิจัยหาคุณภาพของเครื่องมือโดยให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา จากนั้นตรวจสอบ
แก้ไขและน าไปทดลองใช้ (Try Out) ด าเนินการวิเคราะห์ค่าอ านาจจ าแนก หาค่าความเชื่อมั่นและปรับปรุงแบบประเมิน
ตนเองของสมาชิกครอบครัวผู้ป่วยจิตเภทเป็นฉบับสมบูรณ์ 
 1.4 ผู้วิจัยค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้การสุ่มอย่างง่ายได้ 4 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง และ
สระแก้ว จากนั้นใช้การสุ่มแบบเจาะจง โดยก าหนดอัตราส่วนระหว่างหน่วยตัวอย่างและจ านวนพารามิเตอร์เท่ากับ  
10 - 20 คน ต่อ 1 พารามิเตอร์ (วรรณี  แกมเกตุ , 2555) ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้คาดว่ามีค่าพารามิเตอร์ทั้งหมด  
35 พารามิเตอร์ ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมจึงอยู่ในช่วง 350 - 700 คน ขนาดกลุ่มตัวอย่างอย่างต่ าสุดจึงเป็นจ านวน 
350 คน และเพื่อป้องกันการสูญเสียของข้อมูลจึงเพิ่มจ านวนกลุ่มตัวอย่างขึ้นอีก 20% จึงได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 420 คน 
และก าหนดเกณฑ์การคัดเข้ากลุ่มตัวอย่างคือ 1) เป็นสมาชิกครอบครัวผู้ป่วยจิตเภทที่เป็น บิดา มารดา พี่น้อง ของผู้ป่วย 
และมีการดูแลผู้ป่วยมาแล้วเป็นระยะเวลา ไม่ต่ ากว่า 6 เดือน 2) พักอาศัยอยู่ในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย และ 
3) มีความสมัครใจเข้าร่วมการวิจัย  

1.5 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ตรวจความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบ 
เชิงยืนยัน (Confirm Factor Analysis) และสรุปผลการวิจัยในระยะที่ 1 โดยใช้ระยะเวลาด าเนินการวิจัยในระยะที่ 1 
ทั้งสิ้น 4 สัปดาห ์ระหว่างวันที่ 11 มกราคม 2564 ถึง 5 กุมภาพันธ์ 2564  

1.6 ศึกษาระดับการรับรู้ตราบาปของสมาชิกครอบครัวผู้ป่วยจิตเภทในเขตภาคตะวันออกของประเทศ ไทย  
โดยใช้ระยะเวลาด าเนินการวิจัยในระยะท่ี 1 ท้ังสิ้น 2 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2564  
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 การวิจัยระยะที่ 2 การพัฒนาการปรึกษากลุ่มเชิงคัดสรรเทคนิควิธีต่อการรับรู้ตราบาปของสมาชิกครอบครัว
ผู้ป่วยจิตเภท และศึกษาผลการใช้การปรึกษากลุ่มเชิงคัดสรรเทคนิควิธีต่อการรับรู้ตราบาปของสมาชิกครอบครัวผู้ป่วย  
จิตเภท 
 2.1 ผู้วิจัยทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปรึกษากลุ่มเชิงคัดสรรเทคนิควิธีต่อการรับรู้ตราบาป
ของสมาชิกครอบครัวผู้ป่วยจิตเภท  

2.2 การพัฒนาโปรแกรมการปรึกษากลุ่มเชิงคัดสรรเทคนิควิธีต่อการรับรู้ตราบาปของสมาชิกครอบครัวผู้ป่วย
จิตเภท ลักษณะเด่นของโปรแกรมคือ เป็นโปรมแกรมที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น โดยการบูรณาการเทคนิคจากทฤษฎีการปรึกษา  
ที่มีความเหมาะสมกับลักษณะของปัญหาและตัวแปรที่ผู้วิจัยท าการศึกษา ประกอบด้วย เทคนิคจากทฤษฎี ดังนี้ คือ 
เทคนิคทฤษฎีการปรึกษาแบบเน้นทางออกระยะสั้น (Solution-focused counseling) เทคนิคทฤษฎีการปรึกษากลุ่ม
แบบยึดบุคคลเป็นศูนย์กลาง (Person-centered counseling and psychotherapy) เทคนิคทฤษฎีการปรึกษากลุ่ม
เชิงกลยุทธ์ (Strategic family theory) เทคนิคทฤษฎีการปรึกษากลุ่มแบบเกสตัลท์ (Gestalt group counseling 
theory) เทคนิคทฤษฎีการปรึกษากลุ่มแบบเผชิญความจริง (Reality group counseling) เทคนิคทฤษฎีการปรึกษากลุ่ม
แบบเหตุผล-อารมณ์ และพฤติกรรม (Rational emotive behavior counseling theory หรือ REBT) เทคนิคทฤษฎี
การปรึกษากลุ่มแบบพฤติกรรมนิยม (Behavioral group counseling theory) เทคนิคทฤษฎีการปรึกษากลุ่มแบบรู้คิด
และพฤติกรรม (Cognitive behavioral group counseling theory) เทคนิคทฤษฎีโครงสร้างครอบครัว (The structural 
family theory) เทคนิคทฤษฎีเน้นประสบการณ์นิยมและมนุษยนิยม (Experiential/ humanist counseling) และ 
หาคุณภาพเครื่องมือโดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา 
 2.3 ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ จากนั้นน าไปทดลองใช้ (Try Out) และจัดท าโปรแกรม 
การปรึกษากลุ่มเชิงคัดสรรเทคนิควิธีต่อการรับรู้ตราบาปของสมาชิกครอบครัวผู้ป่วยจิตเภทฉบับสมบูรณ์ 
 2.4 ผู้วิจัยท าการประชาสัมพันธ์โครงการวิจัยเพื่อให้สมาชิกครอบครัวผู้ป่วยจิตเภทที่สนใจติดต่อเข้าร่วม
โครงการ โดยให้ท าแบบวัดการรับรู้ตราบาป จ านวน 29 ข้อ โดยใช้ เวลาในการตอบแบบวัด ประมาณ 15-20 นาที และ
เลือกผู้ที่มีค่าเฉลี่ยคะแนนการรับรู้ตราบาปที่ระดับปานกลางขึ้นไปเพื่อเป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยผู้วิจัยด าเนินการสุ่มแบบ
เจาะจง ตามเกณฑ์คัดเข้า และให้ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยท าแบบวัดการรับรู้ตราบาป ผู้ป่วยจิตเภทในจังหวัดฉะเชิ งเทรา 
จ านวน 24 คน โดยผู้วิจัยด าเนินการสุ่มเข้ากลุ่ม เป็นกลุ่มทดลอง 1 กลุ่ม และกลุ่มควบคุม 1 กลุ่ม จ านวน กลุ่มละ 12 คน 
และก าหนดเกณฑ์การคัดเข้ากลุ่มตัวอย่างคือ 1) เป็นสมาชิกครอบครัวผู้ป่วยจิตเภท ต้องเป็น บิดา มารดา พี่น้อง  
ของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยจากจิตแพทย์ว่าเป็นโรคจิตเภท (Schizophrenia) ตามเกณฑ์ของ ICD-10 2) เป็นผู้ดูแล
ผู้ป่วยเป็นหลัก ดูแลผู้ป่วยมาแล้วเป็นระยะเวลา ไม่ต่ ากว่า 6 เดือนและพักอาศัยอยู่บ้านเดียวกับผู้ป่วย 2) สมัครใจในการ
เข้าร่วมการปรึกษากลุ่มเชิงคัดสรรเทคนิควิธี และ 3) สามารถเข้าร่วมการวิจัยได้ตลอดระยะเวลาที่ท าการวิจัย และผู้วิจัย
ได้ก าหนดเกณฑ์คัดออก (Exclusion Criteria) คือ 1) สมาชิกครอบครัวผู้ป่วยไม่สมัครใจเข้าร่วมโครงการวิจัย 2) สมาชิก
ครอบครัวผู้ป่วยไม่สามารถอยู่เข้าร่วมโครงการวิจัยจนจบโครงการวิจัย 
 2.5 ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองเป็น 4 ระยะ คือ 1) ระยะก่อนการทดลอง 2) ระยะทดลองโดยผู้วิจัยด าเนินการ
ให้การปรึกษาตามรูปแบบการปรึกษากลุ่มเชิงคัดสรรเทคนิควิธีจ านวน 12 ครั้ง ครั้งละ 60 - 90 นาที เป็นระยะเวลา  
6 สัปดาห์ 3) ระยะหลังการทดลอง และ 4) ระยะติดตามผล รวมระยะเวลาในการด าเนินการวิจัยในระยะที่ 2 ทั้งสิ้น  
10 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 18 เมษายน 2564  
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในระยะที่ 1 ผู้วิจัยวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าสูงสุด ค่าต่ าสุด ค่าเฉลี่ย  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory factor analysis) เพื่อตรวจสอบความตรงของ
โมเดลการวัดตัวแปรแฝงแต่ละด้าน และตรวจสอบความสอดคล้องของแบบวัด  

การวิเคราะห์ข้อมูลในระยะที่ 2 ใช้วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยการรับรู้ตราบาปของสมาชิก
ในครอบครัวผู้ป่วยจิตเภท วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของการรับรู้ตราบาปในสมาชิกในครอบครัวผู้ป่วยจิตเภท 
ระหว่างกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม ในระยะก่อนการทดลอง และหลังการทดลอง โดยพิจารณาจาก ค่า  F-test  
ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทาง แบบวัดซ้ า (Two-way ANOVA repeated measurement)  
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ระยะตามวัตถุประสงค์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ระยะที่ 1 การพัฒนาการปรึกษากลุ่มเชิงคัดสรรเทคนิควิธีต่อการรับรู้ตราบาปของสมาชิกครอบครัวผู้ป่วยจิตเภท 
และศึกษาผลการใช้การปรึกษากลุ่มเชิงคัดสรรเทคนิควิธีต่อการรับรู้ตราบาปของสมาชิกครอบครัวผู้ป่วยจิตเภท 

1.1 การพัฒนาแบบวัดการรับรู้ตราบาปของสมาชิกครอบครัวผู้ป่วยจิตเภท  

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่า 2 = 128.99, 
df=105, p=.056, Chi-square/df =1.23, RMSEA = .023, SRMR=.021, CFI=.998, TLI = .992 แบบจ าลองแบบวัด
การรับรู้ตราบาปของสมาชิกครอบครัวผู้ป่วยจิตเภทที่ได้ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบ ด้านอารมณ์
ความรู้สึก ด้านความคิด และด้านพฤติกรรมการแสดงออก เป็นองค์ประกอบการรับรู้ตราบาปของสมาชิกครอบครัวผู้ป่วย
จิตเภทซึ่งประกอบเป็นข้อค าถาม จ านวน 29 ข้อ ที่มีความสัมพันธ์กันและ มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ สามารถเป็นเครื่องมือ  
ที่ใช้ในการวิจัยนี้ มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน (Standardized factor loading) อยู่ระหว่าง .929 ถึง .998 มีค่า
ความคลาดเคลื่อนของการวัด (Measurement error) อยู่ระหว่าง .004 ถึง .137 โดยตัวแปรต่าง ๆ สามารถอธิบายความ
แปรปรวนของความเป็นสมาชิกครอบครัวผู้ป่วยจิตเภท ได้ร้อยละ 86.30 ถึง 99.60 (R2 มีค่าอยู่ระหว่าง .863-.996) ดัง
ภาพ 3 
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ภาพ 3 ผลการวิเคราะห์แบบจ าลองของแบบวัดการรับรู้ตราบาปของสมาชิกครอบครัวผู้ป่วยจิตเภทที่ปรับแก้แล้ว 

(Modification Model) แสดงเป็นคะแนนในรูปมาตรฐาน (Standardized Score) (n=420) 
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.298 

.259 

.428 

.674 

.442 

.208 

.348 

.281 

.348 

.281 

.348 

.281 

.410 

.200 

.508 

.621 

.464 

.420 

.234 

.298 

.553 

.532 

.286 

.484 

.552 

.348 

.411 

.251 

.217 
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1.2 การศึกษาระดับการรับรู้ตราบาปของสมาชิกครอบครัวผู้ป่วยจิตเภท  
ผลการวิจัยพบว่า ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 420 คน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 

67.86) และส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสแล้วและอยู่ด้วยกัน (ร้อยละ 63.81) เมื่อพิจารณาเรื่องระดับการศึกษาพบว่า  
กลุ่มตัวอย่างมีระดับการศึกษา ในระดับต่ ากว่าปริญญาตรีเป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 89.05) และมักมีความสัมพันธ์กับผู้ป่วย
จิตเภทในลักษณะของการเป็นพ่อแม่ของผู้ป่วย (ร้อยละ 71.19) และมักอยู่ในครอบครัวที่มีลักษณะเป็นครอบครัวเดี่ยว
เป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 72.38) ดังแสดงตามกราฟที่ 1 

 
กราฟที่ 1 แสดงข้อมูลทั่วไปและคิดร้อยละของข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 420 คน 

 
 

 การแปลผลจากแบบวัดการรับรู้ตราบาปของสมาชิกครอบครัวผู้ป่วยจิตเภทแยกเป็นรายด้าน เปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า การรับรู้ตราบาปของสมาชิกครอบครัวผู้ป่วยจิตเภทอยู่ในระดับปานกลาง  
โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.06 และในแต่ละองค์ประกอบ ด้านอารมณ์ความรู้สึกมีค่าเฉลี่ยสูงสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.13 
ด้านพฤติกรรมการแสดงออก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.04 และด้านความคิด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.02 ตามล าดับ ดังตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลจากแบบวัดการรับรู้ตราบาป ของสมาชิกครอบครัวผูป้่วย 
จิตเภททั้ง 4 จังหวัดภาคตะวันออกของประเทศไทย  

การประเมินตนเอง M SD การแปลผลการรับรู้ตราบาป* 
1. ด้านอารมณ์ (AF)  3.13 0.917 ปานกลาง 

2. ด้านความคิด (CO)  3.02 0.823 ปานกลาง 

3. ด้านพฤติกรรมการแสดงออก (BA)  3.04 0.922 ปานกลาง 
รวมเฉลี่ย 3.06 0.847 ปานกลาง 

 *เกณฑ์การแปลผลคะแนนที่ได้จากแบบวัด 1.00-1.50 = น้อยที่สุด, 1.51-2.50 = น้อย, 2.51-3.50 = ปานกลาง, 3.51-
4.50 = มาก ,4.51-5.00 = มากที่สุด 
 
  

67.86 71.19
63.81

72.38

89.05

32.14 28.81
36.19

27.62
10.95

เพศ ความสัมพันธ์ สถานภาพสมรส ลักษณะครอบครัว ระดับการศึกษา

หญิง

บิดา
มารดา

พี่/นอ้ง

คู่ หมา้ย
หยา่
แยก

เด่ียว

ขยาย ต ่ากวา่ ป.ตรี

ป.ตรี
ข้ึนไป

ชาย 

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
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ระยะที่ 2 การพัฒนาการปรึกษากลุ่มเชิงคัดสรรเทคนิควิธีต่อการรับรู้ตราบาปของสมาชิกครอบครัวผู้ป่วยจิตเภท และ
ศึกษาผลการใช้การปรึกษากลุ่มเชิงคัดสรรเทคนิควิธีต่อการรับรู้ตราบาปของสมาชิกครอบครัวผู้ป่วยจิตเภท 
 ในระยะนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการพัฒนาการปรึกษากลุ่มและสรุปผลการใช้การปรึกษากลุ่มเชิงคัดสรรเทคนิควิธี  
ต่อการรับรู้ตราบาปของสมาชิกครอบครัวผู้ป่วยจิตเภท ได้ดังต่อไปนี้  การรับรู้ตราบาปของสมาชิกครอบครัวผู้ป่วยจิตเภท
ภายหลังการให้การปรึกษากลุ่ม เชิงคัดสรรเทคนิควิธีต่อการรับรู้ตราบาปของสมาชิกครอบครัวผู้ป่วยจิตเภท ของกลุ่ม
ทดลอง และควบคุมในระยะก่อนการทดลอง อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 ระยะหลังการทดลอง อยู่ใน
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยท่ากับ 4.39 และระยะติดตามผลก็อยู่ในระดับ มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 แต่การรับรู้
ตราบาปของสมาชิกครอบครัวผู้ป่วยจิตเภทของ กลุ่มทดลอง พบว่าในระยะก่อนทดลองอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.46 ระยะหลังทดลองอยู่ในระดับน้อย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.45 และระยะติดตามผลอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.43 ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการรับรู้ตราบาปในระยะหลังทดลอง และระยะ
ติดตามผลต่ ากว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังแสดงตามตารางที่ 2  
 
ตารางที่ 2 ผลการใช้การปรึกษากลุ่มเชิงเชิงคัดสรรเทคนิควิธีต่อการรับรู้ตราบาปของสมาชิกครอบครัวผู้ป่วยจิตเภทของ
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ระหว่างระยะก่อนการทดลอง ระยะหลังการทดลองและระยะติดตามผล 

ตัวแปร ระยะเวลา กลุ่ม M SD r การแปลผล* 
 

การรับรู้ตราบาป 
ของสมาชิกครอบครัว

ผู้ป่วยจิตเภท 

ก่อนทดลอง ทดลอง 4.46 .20  มากที่สุด 
ควบคุม 4.38 .25 -0.17 มากที่สุด 

หลังทดลอง ทดลอง 2.45 .14   น้อย 

มากที่สุด ควบคุม 4.39 .16 .99 

ระยะติดตาม ทดลอง 2.43 .15  น้อย 
ควบคุม 4.55 .06 .99 มากที่สุด 

* เกณฑ์การแปลผลคะแนนที่ได้จากแบบวัด 1.00-1.50 = น้อยที่สุด, 1.51-2.50 = น้อย, 2.51-3.50 = ปานกลาง, 3.51-4.50= มาก, 4.51-
5.00 = มากที่สุด 

  
 ผลการรับรู้ตราบาปของสมาชิกครอบครัวผู้ป่วยจิตเภทในระยะก่อนการทดลอง ระยะหลังการทดลองและระยะ
ติดตามผลของกลุ่มทดลอง พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนการรับรู้ตราบาปของสมาชิกครอบครัวผู้ป่วยจิตเภทของกลุ่มทดลอง 
ที่ได้รับโปรแกรมการปรึกษากลุ่มเชิงคัดสรรเทคนิควิธีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 2 คู่ คือ 1) คะแนนเฉลี่ย 
ในระยะหลังการทดลองต่ ากว่าระยะก่อนทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) คะแนนเฉลี่ยในระยะติดตามผล
ต่ ากว่าระยะก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และค่าเฉลี่ยคะแนนการรับรู้ตราบาปของสมาชิก
ครอบครัวผู้ป่วยจิตเภทในระยะหลังการทดลองและระยะติดตามผลแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ แสดงว่า 
สมาชิกครอบครัวผู้ป่วยจิตเภทมีคะแนนเฉลี่ยการรับรู้ตราบาปในระยะหลังการทดลอง และระยะติดตามผลต่ ากว่าระยะ
ก่อนทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และไม่พบความแตกต่างในระยะติดตามผล และระยะหลังการทดลอง 
ดังตารางที่ 3 
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ตารางท่ี 3 ผลการรับรู้ตราบาปของสมาชิกครอบครัวผู้ป่วยจิตเภทในระยะก่อนการทดลอง ระยะหลังการทดลองและ
ระยะติดตามผลของกลุ่มทดลอง 
 

วิธี ระยะ Mean Difference Std. Error Sig. 
 ก่อนทดลอง หลังทดลอง -2.15805 0.5379* .000* 

ระยะติดตาม -2.17816 0.5379* .000* 
หลังทดลอง ก่อนทดลอง 2.15805 0.5379* .000* 

ระยะติดตาม -.02011 0.5379 1.000 
ระยะติดตาม ก่อนทดลอง 2.17816 0.5379* .000* 

หลังทดลอง .02011 0.5379 1.000 
*p<.05 
 

 
สรุปและอภิปรายผล 
 1. ผลการศึกษาการรับรู้ตราบาปของสมาชิกครอบครัวผู้ป่วยจิตเภทในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย 
ระดับการรับรู้ตราบาปของสมาชิกครอบครัวผู้ป่วยจิตเภท ผลการศึกษาระดับ การรับรู้ตราบาปของสมาชิกครอบครัว
ผู้ป่วยจิตเภท โดยรวมของสมาชิกครอบครัวผู้ป่วยจิตเภท ในเขตจังหวัดภาคตะวันออกของประเทศไทย จ านวน 420 คน 
เปรียบเทียบโดยค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่าค่าเฉลี่ยคะแนนการรับรู้ตราบาปของสมาชิกครอบครัวผู้ป่วย
จิตเภทอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเท่ากับ 3.06 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 0.847 โดยแยกเป็นรายด้าน 
เปรียบเทียบโดยค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่าองค์ประกอบในแต่ละด้าน คือ ด้านอารมณ์ความรู้สึก อยู่ใน
ระดับ 3.13 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .917 ด้านความคิด อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.02 มีส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.82 ด้านพฤติกรรมการแสดงออก อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.04 มีส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 0.92  
 2. ผลการใช้ของโปรแกรมการปรึกษากลุ่มเชิงคัดสรรเทคนิควิธีต่อการรับรู้ตราบาป ของสมาชิกครอบครัวผู้ป่วย
จิตเภท พบว่า สมาชิกครอบครัวผู้ป่วยจิตเภทที่ได้รับรูปแบบการปรึกษากลุ่มเชิงคัดสรรเทคนิควิธีที่มีคะแนนเฉลี่ยการรับรู้
ตราบาปในระยะหลังทดลองต่ ากว่ากลุ่มควบคุม สมาชิกครอบครัวผู้ป่วยจิตเภทที่ได้รับรูปแบบการปรึกษากลุ่มเชิงคัดสรร
เทคนิควิธี มีคะแนนเฉลี่ยการรับรู้ตราบาปในระยะหลังทดลองและระยะติดตามผลต่ ากว่าระยะก่อนการทดลอง ผลของ 
การปรึกษากลุ่มเชิงคัดสรรเทคนิควิธีต่อการรับรู้ตราบาปของสมาชิกครอบครัวผู้ป่วยจิตเภท พบว่ากลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ย
การรับรู้ตราบาปที่ลดลง โดยรวมหลังการทดลองต่ ากว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .05 ระยะติดตามผล
ต่ ากว่าระยะก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .05 ระยะหลังการทดลองต่ ากว่าระยะติดตามผลอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน การที่ค่าเฉลี่ยคะแนนการรับรู้ตราบาปในระยะหลังการทดลองสูงกว่าระย ะ 
ก่อนการทดลอง และระยะติดตามผลอย่างชัดเจน ทั้งนี้เพราะในขั้นตอนการทดลอง ผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนในการให้การ
ปรึกษาที่ครอบคลุม 3 ขั้นตอน คือ ขั้นการสร้างสัมพันธภาพในการปรึกษา ขั้นด าเนินการ และขั้นยุติการให้การปรึกษา 
(Corey, 2012, pp.79-108)  
 การปรึกษากลุ่มเป็นกระบวนการที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ในกลุ่ม สมาชิกครอบครัวผู้ป่วยจิตเภทจะได้ประโยชน์
จากการได้ฝึกทักษะต่าง ๆ ในขณะที่อยู่ในกลุ่มเพื่อให้เกิดการรับรู้ตราบาปที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังได้ประโยชน์จากการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สถานการณ์การรับรู้ตราบาปของตนเองและเพื่อนสมาชิกแต่ละคน การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
ระหว่างกันและผู้น ากลุ่ม ก่อให้เกิดสัมพันธภาพในการปรึกษากลุ่มที่มีการยอมรับ ความเข้าใจ ความเห็นอกเห็นใจ  
การเยียวยาจิตใจซึ่งกันและกันระหว่างเพื่อนสมาชิก อีกทั้งได้แบ่งปันทุกข์สุขซึ่งกันและกัน ท าให้สมาชิกเกิดมุมมอง   
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ต่อตนเองที่เปลี่ยนไป ซึ่งสอดคล้องกับ แนวคิดของ (Corey, 2012, p.30) ที่ว่ากลุ่มจะเป็นสถานะ ที่ท าให้บุคคล 
ได้แสดงออกถึงความรู้สึกที่สับสน ได้ส ารวจสิ่งที่สงสัยเกี่ยวกับตนเอง ได้แลกเปลี่ยนเรื่องราวกับเพื่อนสมาชิก มีคนที่พร้อม
จะรับฟัง กลุ่มจะช่วยให้สมาชิกได้เปิดเผยค่านิยมบางอย่าง ที่ขัดขวางจิตใจไม่ให้เติบโต และประเด็นส าคัญคือ บรรยากาศ
ของกลุ่ม และผู้น ากลุ่มจะช่วยสนับสนุนก าลังใจ พร้อมที่จะเข้าใจสมาชิกแต่ละคน กระบวนการที่เกิดขึ้นในกลุ่มจะน าไปสู่
การเข้าใจ รับรู้ในอารมณ์ความรู้สึก ความคิด และพฤติกรรมของตนเอง ต่อการรับรู้ตราบาป ในการวิจัยนี้ผู้วิจัยได้น า
เทคนิคการผ่อนคลาย (relaxation technique) มาใช้ในโปรแกรมการปรึกษาในแต่ละครั้งเพื่อให้ผู้รับการปรึกษาฝึกการ
ผ่อนคลายตนเองง่าย ๆ ก่อนที่จะเริ่มกระบวนการปรึกษา และสนับสนุนให้ผู้รับการปรึกษาน าไปปฏิบัติเองที่บ้าน ซึ่งท า
เห็นถึงบรรยากาศการผ่อนคลายที่เกิดขึ้นมากขึ้นในกระบวนการปรึกษาหลังได้ใช้เทคนิคดังกล่าว และเทคนิค 
การเข้าใจปัญหาและมองเห็นปัญหา (Conceptualization technique) ที่ท าให้ผู้รับการปรึกษาได้เกิดมุมมองใหม่ต่อ 
สิ่งที่ตนเองคิดว่าเป็นเรื่องหนักมากส าหรับตนเองที่ต้องเผชิญอยู่ ท าให้เห็นว่ามีคนอื่นที่ต้องพบกับปัญหาหรือเรื่องราว  
ที่มากกว่าตนเองมากมาย ท าให้ผู้รับการปรึกษาปรับความคิด อารมณ์ความรู้สึกต่อสิ่งที่เกิดขึ้นกับตนเองในมุมมองบวก
มากขึ้น ส่งผลถึงพฤติกรรมการแสดงออกและน าไปสู่การรับรู้ตราบาปที่เหมาะสมต่อไป  
 ระยะห่างของช่วงเวลาในการให้การปรึกษาที่เหมาะสมมีผลอย่างยิ่งต่อสัมฤทธิ์ผลของการปรึกษา ท าให้เกิด
ความสอดคล้องไปกับบทบาทในการดูแลสมาชิกครอบครัวที่เป็นโรคจิตเภท ของสมาชิกกลุ่มย่อมท าให้เอื้อต่อการเข้าร่วม
กลุ่มของสมาชิกครอบครัวผู้ป่วยให้สามารถเข้าร่วมได้ครบทุกครั้ง ซึ่งการนัดหมายเป็นไปตามแนวทางของการนัด 
ทุกอาทิตย์ โดยไม่เกิน 15 สัปดาห์ติดต่อกัน (Corey, 2012 p.100) 
 การให้มีการฝึกปฏิบัติในชีวิตประจ าวันเป็นระยะร่วมกับการให้สมาชิกครอบครัวผู้ป่วยจิตเภทได้สรุปผล  
การพัฒนาทุกครั้งในขั้นสรุปทุกชั่วโมงการปรึกษา มีการติดตามตามการเปลี่ยนแปลง 4 สัปดาห์ ภายหลังการปรึกษากลุ่ม
เสร็จสิ้นส่งผลให้ค่าเฉลี่ยการรับรู้ตราบาป ในระยะติดตามผลยังคงสูงกว่าระยะก่อนการทดลองและหลังการทดลอง
เล็กน้อย ด้วยเหตุผลดังกล่าวส่งผลให้สมาชิกครอบครัวผู้ป่วยจิตเภทเกิดความคงทนของอารมณ์ความรู้สึก ความคิด และ
พฤติกรรมการแสดงออก เห็นได้จากการที่สมาชิกครอบครัวผู้ป่วยจิตเภทมีการรับรู้ตราบาปในระยะติดตามผล สูงกว่า
ระยะหลังการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับเป้าหมายการปรึกษาทุกแนวคิดทฤษฎีที่ต้องการ
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตนเองใหม่เป็นไปตามความคาดหวังและมีความคงทนของพฤติกรรม ดังเช่น การปรึกษาทฤษฎี
พิจารณาเหตุผล อารมณ์และพฤติกรรม (Rational Emotive Behavior conselong theory หรือ REBT) ที่เน้นเทคนิค
ทางความคิดเกี่ยวกับความเชื่อที่ไร้เหตุผลของบุคคล โต้แย้งความคิดที่ไร้เหตุผล ประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน  
การฝึกการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจ าวัน จนกลายเป็นการปรับเปลี่ยนทั้งความคิด และพฤติกรรมเชิงบวกที่ถาวร 

สรุปได้ว่า การปรึกษากลุ่มเชิงคัดสรรเทคนิควิธี มีความยืดหยุ่นต่อผู้รับการปรึกษา สภาพปัญหา หรือ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ต้องการพัฒนาสมาชิกครอบครัวผู้ป่วยจิตเภท (ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์,2554) อีกทั้งยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรียาพร บุนนาค (2549) ที่ได้น าการให้ค าปรึกษาแบบผสมผสานมาใช้ในการให้การปรึกษา 
เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของรูปแบบการให้การปรึกษาให้มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับลักษณะปัญหาของกลุ่มตัวอย่าง
มากขึ้น ในส่วนของเทคนิคที่น าไปใช้ในการปรึกษามีแนวคิด ความเชื่อที่ตรงกับคุณลักษณะของตัวแปร สามารถพัฒนา 
ตัวแปรได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการเรียบเรียงแนวคิดมาเป็นอย่างดี ให้แต่ละขั้นตอนการปรึกษามีความครอบคลุม มีการ
ก าหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน มีวิธีด าเนินกิจกรรม สื่อ อุปกรณ์ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ตลอดจนระยะเวลาในการ
เข้ารับการปรึกษากลุ่มที่มีความเหมาะสม ไม่กระทบต่อการด าเนินกิจวัตรประจ าวันของผู้รับการปรึกษาท าให้เกิดการ
ร่วมมือจากสมาชิกในการเข้าร่วมการปรึกษาทุกครั้ง บรรยากาศในการปรึกษามีความผ่อนคลาย เกิดความเข้าใจตนเอ ง
อย่างแท้จริง น าไปสู่การเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้ และการได้รับประสบการณ์ดังกล่าวจึงท าให้กลุ่มทดลองมีคะแนน  
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การรับรู้ตราบาปสูงกว่ากลุ่มควบคุมและคงทนแม้สิ้นสุดการทดลองไปแล้ว ปัจจุบันการปรึกษากลุ่มเชิงคัดสรรเทคนิควิธี
ในประเทศไทยยังไม่มีการใช้อย่างแพร่หลาย ควรมีการส่งเสริมให้มีการใช้ในตัวแปรที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น 

 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. แบบวัดการรับรู้ตราบาปของสมาชิกครอบครัวผู้ป่วยจิตเภท มีความเหมาะสมกับสมาชิกครอบครัวผู้ป่วย  
ที่เป็น บิดา มารดา พี่ และน้องของผู้ป่วย สามารถน าไปปรับให้กับกลุ่มตัวอย่างอื่นโดยค านึงถึงภาษา ถ้อยค า ให้เหมาะสม
กับสถานภาพและความสัมพันธ์ของกลุ่มตัวอย่างกับผู้ป่วย ก่อนน าไปใช้ควรศึกษาถึงรายละเอียดของแบบวัดให้เกิดความ
เข้าใจ มีการน าไปใช้ด้วยความระมัดระวัง ค านึงถึงความเปราะบางในกลุ่มตัวอย่างที่จะน าไปใช้ 
 2. โปรแกรมการปรึกษากลุ่มเชิงคัดสรรเทคนิควิธสีามารถน าไปใช้เป็นแนวทางการส่งเสริมให้เกิดการรับรู้ตราบาป
ที่เหมาะสมของสมาชิกครอบครัวผู้ป่วยจิตเภทที่มีความคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง 
 3. การน าการปรึกษากลุ่มเชิงคัดสรรเทคนิควิธีไปใช้ควรท าการศึกษา ท าความเข้าใจด้านจิตวิทยาการปรึกษา
ก่อนปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

4. โปรแกรมการปรึกษากลุ่มเชิงคัดสรรเทคนิควิธีต่อการรับรู้ตราบาปของสมาชิกครอบครัวผู้ป่วยจิตเภท  
เป็นโปรแกรมที่พัฒนามาเพื่อช่วยเหลือในประเด็นที่เปราะบาง ผู้ที่น าไปใช้ต้องค านึง และควรระมัดระวังในการใช้
โปรแกรมดังกล่าวในส่วนของขั้นตอนการปรึกษา การใช้เทคนิค และทักษะการปรึกษา ควรผ่านการอบรมและฝึกฝน 
มาเป็นอย่างดีก่อนการน าไปใช้ 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ในการท างานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยพบว่า การปรึกษากลุ่มให้ประโยชน์ต่อกลุ่มตัวอย่างแต่เนื่องจากสถานการณ์
ปัจจุบันที่มีการระบาดของโรคโควิด 19 ท าให้การด าเนินการให้ค าปรึกษากลุ่มมีความยาก อาจมีการทดลองใช้การให้
ข้อมูลความรู้ การจัดท าเว็บเพจ การประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อให้มีการเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกขึ้น 

2. การพัฒนาโปรแกรมการปรึกษากลุ่มเชิงคัดสรรเทคนิควิธีต่อการรับรู้ตราบาปของสมาชิกครอบครัวผู้ป่วย  
จิตเภท ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นนี้ได้น ามาใช้กับสมาชิกครอบครัวที่ดูแลผู้ป่วยที่เป็นจิตเภทมานาน ท าให้การจัดการการรับรู้  
ตราบาปได้ยาก การวิจัยครั้งต่อไปควรท าการศึกษาในผู้ป่วยในระยะเริ่มต้น เพื่อท าการการรับรู้ตราบาปของสมาชิก
ครอบครัวผู้ป่วยจิตเภทได้ง่ายขึ้น 

3. ควรมีการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท เพราะเมื่อคุณภาพชีวิตของผู้ดูแลดีจะได้
ช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นตามมา 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย 3 ประการคือ 1) เพื่อประเมินความต้องการจ าเป็นเกี่ยวกับทักษะการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของครู โดยใช้แบบจ าลองคาโน 2) เพื่อวิเคราะห์สาเหตุ  ความต้องการจ าเป็นเกี่ยวกับทักษะการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ของครู และ 3) เพื่อค้นหาแนวทางในการพัฒนาครูเกี่ยวกับทักษะการวัดและประเมินผล 
การเรียนรู้ของครู เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาทักษะการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของครู การวิเคราะห์หาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นเกี่ยวกับ
ทักษะการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของครู โดยใช้แบบจ าลองคาโน ผลการวิจัยสรุปได้ว่า 1) ผลการประเมินความ
ต้องการจ าเป็น โดยใช้แบบจ าลองคาโน จ านวน 25 ข้อ อยู่ในประเภทความต้องการจ าเป็นที่ดึงดูดใจ ( Attractive)  
มีจ านวน 17 รายการ รายการที่มีผลการประเมินความต้องการจ าเป็นอยู่ในประเภทความต้องการจ าเป็นมิติเดียว (One-
dimensional) มีจ านวน 8 รายการ 2) สาเหตุความต้องการจ าเป็นเกี่ยวกับทักษะการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของครู
สาเหตุหลักที่ครูมีความต้องการทั้ง 3 ด้านนี้ เนื่องจากครูขาดความรู้ความเข้าใจในการวัดและประเมินผล ครูไม่เข้าใจ
หลักการประเมิน และขาดความรู้ความเข้าใจในหลักการตรวจสอบอัตนัยและเกณฑ์การประเมิน 3) แนวทางในการพัฒนาครู
เกี่ยวกับทักษะการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของครูนั้น จะมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด ไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวครู  
เพียงอย่างเดียว ยังต้องได้รับการส่งเสริมและพัฒนาจากโรงเรียน โดยนโยบายหรือแนวทางจากผู้อ านวยการโรงเรียน  
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ฝ่ายวิชาการ งานวัดและประเมินผล งานพัฒนาบุคลากรในด้านวิชาการ ผู้บริหาร ร่วมกับฝ่ายวิชาการส่งเสริมให้ครูมีการ
วางแผนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ล่วงหน้า มีการตรวจสอบจากบุคลากรที่ มีความสามารถในด้านการวัดและ
ประเมินผลก่อนเปิดภาคเรียนในแต่ละปี โรงเรียนควรมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวัดและประเมินผล  
จัดผู้เชี่ยวชาญที่มีความเข้าใจเชิงลึกเฉพาะบริบทของการจัดการศึกษามาให้ค าปรึกษาในลักษณะการวิพากษ์และให้ข้อมูล
ป้อนกลับเชิงสร้างสรรค์  
ค าส าคัญ : การประเมินความต้องการจ าเป็นโดยใช้แบบจ าลองคาโน ทักษะการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของครู 
ความต้องการจ าเป็นมิติเดียว ความต้องการจ าเป็นที่ดึงดูดใจ 
 

Abstract 
The objectives of this research were 1) to assess the essential needs of teachers' learning 

measurement and evaluation skills using the Kano model, 2) to analyze the causes of essential needs 
of teachers' learning measurement and evaluation skills, and 3) to search for guidelines for teacher 
development on teacher learning measurement and evaluation skills. The research instrument was a 
questionnaire on the essential needs to develop teachers' learning measurement and evaluation skills. 
Research methods were divided into 3 phases as follows: phase 1 Essential Needs Analysis Using the 
Kano Model, phase 2 Analysis of the Cause of Essential Needs, and Phase 3 Finding guidelines for 
developing essential needs. The results of the research concluded that: 1) The results of the essential 
needs assessment used the 25-item Kano model. There were 17 items of attractive essential needs. 
There were 8 items in the list of essential needs assessment results in the one-dimensional category. 
2) The 3 main causes of essential needs of teachers' learning measurement and evaluation skills were 
due to teachers' lack of understanding of measurement and evaluation, lack of understanding of 
evaluation principles, and lack of understanding of subjective scoring principles and assessment criteria. 
And 3) The efficiency of approaches for teachers developing on measurement and evaluation of 
learning depends not only on teachers but also the supports and development from school. Policy or 
guidelines from the school director, academic department, measurement and evaluation team, 
personnel development team in academics, administrators, together with the academic department 
encourage teachers to plan, measure and evaluate learning in advance. There is an examination by 
personnel who have the ability to measure and evaluate before the beginning of each semester each 
year. Schools should provide forums to exchange learning about measurement and evaluation and to 
provide experts with in-depth understanding of the context of education to provide critical and 
constructive feedback. 
 
Keywords: A needs assessment using Kano model, Measurement and evaluation learning skill, One-
dimensional needs, Attractive needs 
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บทน า 

 สมรรถนะเป็นคุณลักษณะของบุคคลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ความรู้ (Knowledge) ทักษะ 
(Skills) ความสามารถ (Ability) และ คุณลักษณะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท างาน (Other Characteristics) และเป็น
คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่ท าให้บุคลากรในองค์กรปฏิบัติงานได้ผลงานที่โดดเด่นกว่าคนอื่น ๆ คณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน โดยส่งเสริมสนับสนุนให้ส่วนราชการบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบมาตรฐานความส าเร็จด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (Standard for Success) เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อความส าเร็จของส่วนราชการ (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2553) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการก าหนดความต้องการการพัฒนา
สมรรถนะของครูจากการสังเคราะห์สามารถสรุปได้ว่า สมรรถนะครู ส านักงานคณกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประกอบ
ไปด้วย สมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจ าสายงาน ดังนี้ 1) สมรรถนะหลัก (Core Competency) ประกอบด้วย  
5 สมรรถนะ คือ 1.1) ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 1.2) การจัดการที่ดี 1.3) การพัฒนาตนเอง 1.4) การท างานเป็นทีม 
1.5) จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู 2.) สมรรถนะประจ าสายงาน (Functional Competency) ประกอบด้วย  
6 สมรรถนะ คือ 2.1) การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 2.2) การพัฒนาผู้เรียน 2.3) การบริหารจัดการชั้นเรียน 
2.4) การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิจัยเพื่อพัฒนาการผู้เรียน 2.5) ภาวะผู้น าครู 2.6) การสร้างความสัมพันธ์และความ
ร่วมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้ ส าหรับทักษะการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ อยู่ในสมรรถนะประจ าสายงาน 
ด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) 
 ทักษะการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ หมายถึง ทักษะในการก าหนดค่าเป็นตัวเลขให้กับสิ่งต่าง ๆ และตัดสิน
คุณค่าของสิ่งนั้น ทักษะการวัดและประเมินผลการเรียนรู้มีความส าคัญต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้เป็นอย่างมาก บุคคล
ที่ใช้ทักษะนี้ในกระบวนการเรียนการสอนมากที่สุด ได้แก่ ครู ไม่ว่าจะเป็นการวัดและประเมินผลรายจุดประสงค์การเรียน 
การวัดและประเมินผลระหว่างภาคเรียน และการวัดและประเมินผลสิ้นปีการศึกษา เป็นต้น  
  สภาพปัญหาของการวัดและประเมินผลของครูไม่สนองต่อนโยบายด้านการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงและครูได้รับ
การพัฒนาด้านเทคนิคการประเมินผลไม่เพียงพอ สอดคล้องกับ (โชติกา ภาษีผล, 2559) กล่าวว่าครูยังใช้รูปแบบการวัด
และประเมินผล โดยใช้แบบทดสอบ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อตัดสินผลการเรียนรู้ของนักเรียนเพียงอย่างเดียว ขาดสารสนเทศ
ในการแนะน าเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ทั้งนี้สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการศึกษาเกี่ยวกับสภาพหรือระดับความสามารถของ 
การประเมินหรือทักษะของการประเมินที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน (สุวิมล ว่องวาณิช, 2546; โชติกา ภาษีผล, 2559) และสภาพ
ที่ควรจะเป็นมีอยู่จ านวนน้อย อีกทั้งยังพบงานวิจัยที่ครอบคลุมความสามารถของครูครบ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีจ านวน
น้อยเช่นกัน (กัลย์วิสาข์ ธาราวร และ กมลวรรณ ตังธนกานนท์, 2559) ด้วยเหตุดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจที่จะน าการประเมิน
ความต้องการจ าเป็นมาใช้กับวงการทางการศึกษา 
 จากสภาพปัญหาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของครู ดังกล่าวข้างต้น ตลอดจนงานวิจัยเกี่ยวกับ 
การประเมินความต้องการจ าเป็นเกี่ยวกับทักษะการวัดและประเมินผลการเรียนรู้มีจ านวนน้อย ซึ่งส่วนใหญ่ใช้  
การวิเคราะห์แบบการประยุกต์พีเอ็นไอ (PNImodifiled) นอกจากนี้ยังมีแนวคิดการประเมินความต้องการจ าเป็น 
ที่น่าสนใจคือ แบบจ าลองคาโน และมีงานวิจัยการประเมินความต้องการจ าเป็นที่ใช้แบบจ าลองคาโนมาใช้กับวงการ
การศึกษามีน้อย ซึ่งแบบจ าลองคาโน มีทั้งวิธีดั้งเดิมและวิธีใหม่ (Arefi, Heidari, Morkani, & Zandi, 2012; Sulisworo 
& Siswanto, 2019; Ku & Shang, 2020; กัลย์วิสาข์ ธาราวร และ กมลวรรณ ตังธนกานนท์, 2559; ศุภิสรา พวงทอง, 
2561) แต่ยังไม่เป็นการประเมินความต้องการจ าเป็นแบบสมบูรณ์ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะน าแบบจ าลองคาโนมาใช้ 
ในการประเมินความต้องการจ าเป็นแบบสมบูรณ์เกี่ยวกับทักษะการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของครูระดับ ชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตลอดจนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เนื่องจากการจัดการเรียนการสอน
ระดับชั้นมัธยมเน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง สามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้จริง รูปแบบการวัดและ
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ประเมินผลการเรียนรู้ จึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงไป อาจเป็นการประเมินตามสภาพจริง ซึ่งมีวิธีการที่หลากหลาย ทั้งนี้การ
ประเมินความต้องการจ าเป็นเกี่ยวกับทักษะการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของครู ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
จะให้สารสนเทศเกี่ยวกับสภาพที่เป็นจริงและสภาพที่ควรจะเป็นของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของครู เพื่อน าไปใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะครูประจ าสายงาน ด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
 

วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อประเมินความต้องการจ าเป็นเกี่ยวกับทักษะการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของครู โดยใช้แบบจ าลอง
คาโน 

2. เพื่อวิเคราะห์สาเหตุความต้องการจ าเป็นเกี่ยวกับทักษะการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของครู 
3. เพื่อค้นหาแนวทางในการพัฒนาครูเกี่ยวกับทักษะการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของครู 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีด าเนินวิจัย 

การด าเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 การวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นเกี่ยวกับการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ ระยะที่ 2 การวิเคราะห์สาเหตุความต้องการจ าเป็นเกี่ยวกับทักษะการวัดและประเมินผล  
การเรียนรู้ และระยะที่ 3 การเสนอแนวทางในการพัฒนาครูเกี่ยวกับทักษะการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

ระยะที่ 1 การวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  มีขั้นตอนการ
ด าเนินการวิจัยดังนี้ 1) ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับทักษะการวัดและประเมินผล การเรียนรู้ของครู ตลอดจนแนวทาง 
การพัฒนาเครื่องมือการประเมินความต้องการจ าเป็นตามแบบจ าลองคาโน 2) ก าหนดนิยามเกี่ยวกับทักษะการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากคู่มือแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้และการสร้างเครื่องมือ 
ด้านการด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และการตรวจให้คะแนน การรายงานผล และการน าผลไปใช้ และ  
3) สร้างข้อค าถามตามนิยามเชิงปฏิบัติการที่เป็นข้อค าถามเชิงบวกและข้อค าถามเชิงลบ เครื่องมือที่ใช้ในระยะที่ 1 คือ 
แบบสอบถามความต้องการจ าเป็น วิเคราะห์ผลโดยใช้แบบจ าลองคาโนสามารถประเมินค่าความต้องการจ าเป็นออกเป็น 
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3 ด้าน ได้แก่ 1) ความต้องการจ าเป็นที่จ าเป็นต้องมี (Must be) 2) ความต้องการจ าเป็นมิติเดียว (One-dimensional) 
และ 3) ความต้องการจ าเป็นที่ดึงดูดใจ (Attractive) ตามเกณฑ์การประเมินผลของ (Rejeb, Morel, & Boly, 2008) 

ระยะที่ 2 การวิเคราะห์สาเหตุความต้องการจ าเป็นเกี่ยวกับทักษะการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของครู  
การด าเนินการวิจัยในระยะนี้ ตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2 เพื่อวิเคราะห์สาเหตุความต้องการจ าเป็น

เกี่ยวกับทักษะการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของครู โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 1) ใช้การสนทนากลุ่ม (focus 
group) กับครูผู้สอนซึ่งเป็นตัวแทนจาก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนถึงประเด็นสาเหตุของ  
ความต้องการ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม ประเด็นจากการสนทนากลุ่ม ( focus group) 
เกี่ยวกับสาเหตุความต้องการจ าเป็นเกี่ยวกับทักษะการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ทั้ง 3 ด้าน มาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 
(content analysis) เพื่อให้ได้สาเหตุของความต้องการจ าเป็นในแต่ละประเด็นของความต้องการ 

ระยะที่ 3 การค้นหาแนวทางในการพัฒนาครูเกี่ยวกับทักษะการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
การด าเนินการวิจัยในระยะนี้ ตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 3 เพื่อค้นหาแนวทางในการพัฒนาครูเกี่ยวกับ

ทักษะการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมิ นผลการเรียนรู้  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 1) น าผลในระยะที่ 1 และสาเหตุในระยะที่ 2 มาก าหนดประเด็นสัมภาษณ์จาก
ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาความต้องการจ าเป็น 2) น าประเด็นจากการสัมภาษณ์ เกี่ยวกับ
แนวทางในการพัฒนาครูเกี่ยวกับทักษะการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ มาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content analysis) 
เพื่อให้ได้แนวทางในการพัฒนาความต้องการจ าเป็นในแต่ละประเด็นของความต้องการ 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการประเมินความต้องการจ าเป็นเกี่ยวกับทักษะการวัดและประเมินผลของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่ง 
ในกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบจ าลองคาโน ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการออกแบบการวัดและประเมินผล  
การเรียนรู้และการสร้างเครื่องมือ 2) ด้านการด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และ 3) ด้านการตรวจให้คะแนน 
การรายงานผล และการน าผลไปใช้ สามารถสรุปผลการวิจัยดังนี้ 
 1. ผลการประเมินความต้องการจ าเป็น โดยใช้แบบจ าลองคาโน จ านวน 25 ข้อ อยู่ในประเภทความต้องการ
จ าเป็นที่ดึงดูดใจ (Attractive) มีจ านวน 17 รายการ ได้แก่ 1) วางแผนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ล่วงหน้าตลอดปี
การศึกษา 2) ก าหนดวิธีการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรและหลักการวัดและประเมินผลด้วยตนเอง 3) สร้างแบบทดสอบ
ตามจุดมุ่งหมายของการทดสอบ 4) จัดท าผังการทดสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 5) การตรวจทาน
แบบทดสอบด้านภาษาโดยผู้อื่น 6) การออกข้อสอบตรงตามผังการทดสอบที่สร้างขึ้นทุกประเด็น 7) การจัดให้ครูที่สอน 
ในวิชาหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกันทบทวนข้อสอบ 8) การวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบหลังจากน าไปทดลองใช้กับ
นักเรียน 9) วัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 10) ประเมินผลงานจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
11) ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการวัดและประเมินผล เช่น การประเมินผ่านคอมพิวเตอร์ 12) เลือกใช้วิธีการประเมิน
มากกว่า 1 วิธี 13) การให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินตนเอง 14) ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนแบบสอบที่เป็นแบบ
เขียนตอบอย่างละเอียดหรือการให้คะแนนแบบแบ่งส่วน 15) การบอกข้อปรับปรุงของนักเรียนเป็นรายบุคคล 16) การแนะน า
วิธีการพัฒนาข้อบกพร่องจากครูให้แก่นักเรียน และ 17) จัดระบบซ่อมเสริมให้แก่นักเรียนที่ไม่ผ่านการทดสอบ และ
รายการที่มีผลการประเมินความต้องการจ าเป็นอยู่ในประเภทความต้องการจ าเป็นมิติเดียว (One-dimensional)  
มีจ านวน 8 รายการ ได้แก่ 1) ออกแบบให้มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชาที่สอนครบทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ พุทธิพิสัย 
จิตพิสัย และทักษะพิสัย 2) ออกข้อสอบแบบปลายเปิดเพื่อวัดทักษะการคิด 3) ทดสอบผู้เรียนเพิ่มเติมนอกเหนือจากการ
ทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน เช่น การทดสอบย่อย 4) แจ้งเกณฑ์การให้คะแนนผลงานแบบรูบริกส์ 
ให้นักเรียนทุกคนทราบ 5) รายงานผลการทดสอบย่อยประจ าบทและผลการทดสอบกลางและปลายภาคให้นักเรียนทราบ
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อย่างสม่ าเสมอ 6) รายงานผลการทดสอบให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 7) รายงานผลการเปรียบเทียบคะแนนนักเรียนกับคะแนน
เฉลี่ยในห้องเรียน และ 8) ปรับแผนการสอนหรือวิธีการสอนจากผลการประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน 
 2. สาเหตุความต้องการจ าเป็นเกี่ยวกับทักษะการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของครู สามารถสรุปผล  
โดยแบ่งเป็นรายด้าน 3 ด้าน ดังนี ้
 1. ด้านการออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้และการสร้างเครื่องมือ สาเหตุที่ครูมีความต้องการในด้านนี้ 
เนื่องจากครูขาดความรู้ความเข้าใจในการวัดและประเมินผล ครูมีภาระงานมาก และโรงเรียนไม่มีผู้ที่ท าหน้าที่ตรวจสอบ
การด าเนินงานของครูในด้านนี้ครูจึงละเลยไม่ปฏิบัติ ครูไม่ได้วิเคราะห์จุดมุ่งหมายของการทดสอบ อันเนื่องมาจากครู  
มีความเคยชินกับสร้างแบบทดสอบตามเนื้อหาของบทเรียนเพื่อตัดสินผลเท่านั้น ครูไม่เชี่ยวชาญด้านการใช้ภาษา  
ขาดความรู้ความเข้าใจในการสร้างแบบทดสอบ รวมทั้งไม่ได้ศึกษาตัวอย่างแบบทดสอบมาตรฐานเพื่อให้ได้ตัวอย่างของ
การใช้ภาษาในแบบทดสอบ ครูแต่ละคนต่างออกข้อสอบของตัวเอง เพราะสะดวกไม่ยุ่งยาก ไม่เสียเวลา จากที่กล่าวมา
อาจส่งผลต่อคุณภาพของข้อสอบ ความตรงเชิงเนื้อหา ความถูกต้องของภาษา และครูออกข้อสอบตามความเข้าใจ  
ของตนเอง ไม่ได้มีการประเมินว่าข้อสอบยากหรือง่ายเกินไปหรือไม่ 
 2. ด้านการด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ สาเหตุที่ครูมีความต้องการในด้านนี้ เนื่องจากครูมีภาระ
งานมาก เมื่อท าการสอบย่อยแล้ว ครูจะต้องตรวจข้อสอบ ใช้เวลามากกว่าการสอบปลายภาคและกลางภาคที่มีฝ่ายวัดผล
ด าเนินการตรวจข้อสอบบางส่วนให้ เช่น ข้อสอบปรนัยโดยการตรวจใช้คอมพิวเตอร์ จนท าให้ครูละเลยการทดสอบย่อย
ประจ าหน่วย ครูมีความเข้าใจว่าการสอบปลายภาคส าคัญที่สุด และการทดสอบประจ าหน่วยบ่อย ๆ ท าให้มีภาระงาน
เพิ่มมากขึ้น ครูไม่เข้าใจหลักการประเมินอย่างอื่นนอกจากการทดสอบ ไม่เข้าใจหลักการและการสร้างเกณฑ์ในการ
ประเมินด้วยแฟ้มสะสมผลงาน ครูประเมินนักเรียนด้านความรู้โดยใช้วิธีทดสอบเพียงอย่างเดียว เพราะเป็นวิธีที่คุ้นเคย 
สร้างเครื่องมือและหาคุณภาพเครื่องมือได้ง่าย การต้องใช้วิธีประเมินหลาย ๆ วิธีท าให้เสียเวลา ยุ่งยาก หรืออาจจะขาด
ความรู้ความเข้าใจในการประเมินวิธีอื่น ๆ และในการวัดและประเมินบางครั้ง นักเรียนไม่สามารถสะท้อนคิดในผลงาน
ของตนเอง ไม่เห็นคุณค่าและระดับคุณภาพของผลงานที่แท้จริง หากครูเป็นผู้ตัดสินผลงานเพียงผู้เดียว 
 3. ด้านการตรวจให้คะแนน การรายงานผล และการน าผลไปใช้ สาเหตุที่ครูมีความต้องการในด้านนี้ เนื่องจาก
ครูตรวจคะแนนงานโดยขาดความเที่ยงเพราะไม่มีเครื่องมือเกณฑ์การประเมิน เพราะขาดความรู้ความเข้าใจในการสร้าง
เครื่องมือ ครูขาดความรู้ความเข้าใจในหลักการตรวจสอบอัตนัยและเกณฑ์การประเมิน ครูมีภาระงานมาก จนท าให้ไม่มี
เวลาตรวจข้อสอบและรายงานผลการสอบให้นักเรียนรับทราบ หรือครูอาจหลงลืมจนท าให้ไม่ได้ทดสอบย่อยประจ าบท
และรายงานผลการสอบ ครูเห็นว่าเป็นเรื่องยุ่งยาก เสียเวลา เพราะมีภาระงานมาก อีกทั้งการรายงานผลให้ทุกฝ่ายทราบนั้น
จะต้องมีการตรวจสอบจากฝ่ายวิชาการก่อน จะเป็นการสร้างภาระให้กับครูผู้สอนและผู้ตรวจสอบ ครูไม่ได้วิเคราะห์  
ผลการเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคล เพราะไม่มีเวลา ครูมีภาระงานมาก และครูสร้างแผนการสอนโดยอิงจากคู่มือครูที่ 
สร้างมานานมากแล้ว และไม่มีปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์ สร้างแผนการสอนโดยยึดความสะดวกของผู้สอน 
 3. แนวทางในการพัฒนาครูเกี่ยวกับทักษะการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ สามารถสรุปผล โดยแบ่งเป็น
รายด้าน 3 ด้าน ดังนี ้
 1. ด้านการออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้และการสร้างเครื่องมือ มีแนวทางในการพัฒนาครู ดังนี้ 
ผู้บริหาร ร่วมกับฝ่ายวิชาการส่งเสริมให้ครูมีการวางแผนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ล่วงหน้า มีการตรวจสอบจาก
บุคลากรที่มีความสามารถในด้านการวัดและประเมินผลก่อนเปิดภาคเรียนในแต่ละปี ผู้บริหารควรมีนโยบายให้ครู 
ได้ก าหนดวิธีการวัดและประเมินผลด้วยตนเอง ทั้งนี้เพื่อให้ผลการวัดมีความตรงและความเที่ยงควรมีการตรวจสอบ  
มโนทัศน์ที่คาดเคลื่อนในการประเมินการเรียนรู้ของครูหรือควรมีผู้ประเมินภายนอกที่มาสะท้อนคิดกระบวนการประเมิน 
เพื่อให้วิธีการประเมินการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในช่วงแรกอาจมีการจัดสรรบุคลากรด้าน  
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การวัดและการประเมินผลเข้ามาช่วยครูในการก าหนดวิธีการวัดและประเมินผล โรงเรียนควรมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เกี่ยวกับการวัดและประเมินผล ประเด็นการวัดทั้ ง 3 ด้าน ซึ่งครูควรวิเคราะห์ให้เป็นว่า รายวิชาหรือเนื้อหาใด 
ควรวัดและประเมินผลด้านใด ทั้งนี้อาจมีรายวิชาที่ไม่ได้มีสถานการณ์ที่สอนให้มีทักษะพิสัย จึงไม่สามารถประเมินทักษะ
พิสัยได้ แต่ถ้ารายวิชานั้นมีครบทั้ง 3 ด้านก็สามารถท าได้ตามความต้องการจ าเป็น โรงเรียนควรให้อิสระครูในการสร้าง
แบบทดสอบตามจุดมุ่งหมายของการทดสอบ แต่ทั้งนี้ควรมีนโยบายชัดเจนว่ารายวิชาใดหรือเนื้อหาใดจะใช้จุดมุ่งหมาย
แบบประเมินความก้าวหน้าหรือสรุปผล หรืออาจน าแบบทดสอบเดิมมาใช้เป็นฐานในการปรับเปลี่ยนการสร้างข้อสอบ 
โดยการวิเคราะห์ข้อสอบนั้นว่าสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายใด หากยังไม่ครบถ้วนก็ค่อยด าเนินการออกข้อสอบหรือทดสอบ
ด้วยวิธีการอื่น ๆ เพ่ิมเติม ขอให้การวัดผลครอบคลุมจุดมุ่งหมายของการทดสอบ  

โรงเรียนควรจัดผู้เชี่ยวชาญที่มีความเข้าใจเชิงลึกเฉพาะบริบทของการจัดการศึกษา และลักษณะครู ตลอดจน
ภาระหน้าที่ครู มาให้ค าปรึกษาในลักษณะการวิพากษ์และให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงสร้างสรรค์ แนะแนวทางออกที่เป็น
ทางเลือกการปฏิบัติโดยเน้นการไม่เพิ่มงานครูให้มากขึ้นใน 2 ลักษณะ ได้แก่ 1) ต่อยอดจากงานเดิม โดยเพิ่มเติมข้อสอบ
หรือการวัดผลที่ยังไม่ตรงกับตัวชี้วัด และ 2) เริ่มต้นใหม่ในปีการศึกษาต่อไป โดยใช้ช่วงก่อนปิดเทอมเป็นการเริ่มต้น 
การท างาน ปิดเทอมเป็นการปรับให้สมบูรณ์ และสามารถใช้ในปีการศึกษาถัดไป ทั้งนี้อาจเสนอทางเลือกให้แต่ละวิชาและ
ระดับชั้นมีโอกาสเลือกทางเลือกที่ไม่เหมือนกันได้ หรือเสนอทางเลือกอื่นที่เหมาะสม  

โรงเรียนควรเพิ่มการพัฒนาครูในด้านการตรวจข้อสอบแบบปลายเปิดด้วย และควรพัฒนาครูในการพัฒนา 
การให้คะแนนแบบรูบริกส์ การพัฒนาควรอยู่ในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน (On the 
job training) มากกว่าการอบรมแบบบรรยายเนื้อหา และควรท าความเข้าใจกับครูก่อนว่า การออกข้อสอบปลายเปิด 
เพื่อวัดการคิดควรให้น้ าหนักความส าคัญระดับใด และก าหนดข้อสอบปลายเปิดที่มีจ านวนข้อไม่มากแต่สามารถวัดได้
หลายแบบของการคิด จะลดภาระการออกข้อสอบ ส าหรับประเด็นการให้คะแนน ควรมีเกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริกส์
ของส่วนกลางให้น าไปปรับใช้ และสามารถใช้ร่วมกันได้ จะท าให้ง่ายต่อการคิดใหม่เองทั้งหมด ฝ่ายวัดและประเมินผล 
ควรมีการจัดระบบการด าเนินการตรวจทานด้านภาษา อาจจะเป็นรูปแบบทีมงานส่วนกลางของฝ่ายวิชาการ หรือครู  
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกันหรือข้ามสาระกันก็ได้ หรือโรงเรียนควรใช้สื่อออนไลน์ในการส ารวจค าศัพท์ที่ครูใช้สับสน
หรือใช้ไม่เป็นทางการโดยให้ครูกรอกข้อมูลเข้ามาในระบบออนไลน์ที่แชร์ข้อมูลร่วมกัน แล้วจัดเวทีแลกเปลี่ยนเพื่อตกลง
การใช้ค าศัพท์เฉพาะที่ตกลงกันเพื่อลดความสับสน นอกจากนี้หากพบว่า ค าใดที่สับสนหรือผิดบ่อยอาจใช้แบบตรวจสอบ
รายการให้ครูประเมินตนเองก่อนและผู้อื่นมาตรวจอีกครั้งใช้การสุ่มตรวจในระยะเริ่มต้น ในโอกาสถัดไปหากมีเวลามากพอ
ให้ท าทั้งระบบ  

โรงเรียนควรจัดกิจกรรมการประชุมปฏิบัติ (Workshop) ในลักษณะเอางานที่ท ามาเป็นตัวอย่างในการอบรม 
ซึ่งเป้าหมายของการอบรมจะต้องได้ชิ้นงานที่ปรับปรุงจากเดิม และมีข้อสอบที่ตรงกับผังข้อสอบเพิ่มขึ้น โดยก่อนการอบรม
ควรท าข้อตกลงเป้าหมายของครูแต่ล่ะคนว่าจะส าเร็จภายในการประชุมปฏิบัติ (Workshop) แค่ไหน โรงเรียนควรเริ่ม 
น าร่องกับบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ก่อน ทั้งนี้อาจยืดหยุ่นว่ายังไม่จ าเป็นต้องท าทุกคน ท าเฉพาะคนที่พร้อมก่อน เพื่อให้
เห็นผลการท างานที่ส าเร็จหรืออาจไม่ส าเร็จด้วยปัญหาใด แล้วค่อยออกแบบการท างานทั้งระบบโดยป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา 
ทั้งนี้แต่ละกลุ่มสาระมีอิสระในการเริ่มน าร่องการท างานด้วยเป้าหมายและวิธีการต่างกันได้ แต่ควรก าหนดระยะเวลา
ปลายทางที่เท่ากันเช่น 2 ปี จะใช้ระบบนี้ทุกคน และโรงเรียนควรใช้เทคโนโลยีเข้าช่วย แต่ต้องเน้นประโยชน์การน าไปใช้ 
กล่าวคือ การรายงานผล (Report) จากการวิเคราะห์ข้อสอบควรได้ภายใน 3 วันหลังจากการสอบ และการรายงานผล 
(Report) รายงานเฉพาะที่จ าเป็นและตัดสินด้วยว่า ใช้ได้ หรือควรปรับตรงไหน เช่น ปรับตัวลวงบางตัวใหม่ให้ระบุตัวลวงเลย 
เพื่อช่วยให้ครูท างานง่ายและสามารถต่อยอดเป็นคลังข้อสอบ 
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 2. ด้านการด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ มีแนวทางในการพัฒนาครู ดังนี้ สนับสนุนให้ทุกรายวิชา
ด าเนินการแบบนี้ ส าหรับครูที่รู้สึกไม่พึงพอใจอาจจะให้ด าเนินการทีละเล็กละน้อย หรือควรศึกษาปัจจัยสาเหตุรายบุคคล 
และโรงเรียนควรให้ครูเลือกว่า วิชาของตนมีจุดมุ่งหมายการประเมิณและการวัดผลแบบใด (Formative evaluation) 
หรือการประเมินแบบสรุป (Summative evaluation) หากเน้นจุดมุ่งหมายแรกก็สอบย่อยมากและลดปริมาณหรืออาจ
ไม่สอบ final แต่ใช้ประเมินผลงานอื่นแทนได้ ผู้บริหารจะต้องให้ความส าคัญกับการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน  
โดยมอบหมายให้ฝ่ายวิชาการของโรงเรียนออกนโยบายการประเมินเพื่อการพัฒนาและให้น้ าหนักความส าคัญของ  
การพัฒนาการมากกว่าการตัดเกรดแบบอิงมาตรฐานด้วย ทั้งนี้ขึ้นกับธรรมชาติวิชาและบริบทผู้เรียน เช่น ในปีนี้ผู้เรียน
ค่อนข้างเรียนอ่อน ขาดแรงจูงใจ ควรประเมินจากพัฒนาการทีละเล็กละน้อย มากกว่าการตั้งเป้าหมายแบบมาตรฐาน  

โรงเรียนควรเริ่มให้ครูท าแฟ้มสะสมงานของตนเองโดยยึดหลักการสะท้อนผลการเรียนรู้และไม่ยุ่งยาก ท าง่าย 
เช่น การใช้โปรแกรมหรือแอพเข้าช่วยท างานให้ง่ายขึ้น ทั้งนี้ให้เน้นประเมินตนเอง ชื่นชม และหาจุดที่พัฒนาสะท้อนคิด
ผลการท างานในอนาคต โดยต้องท าสม่ าเสมอได้ แล้วให้ครูลองน าไปใช้กับนักเรียน โดยครูจะมีประสบการณ์ว่าจะท า
อย่างไรให้ง่ายต่อการเก็บผลงานที่เยอะและประเมินจากสิ่งใด โรงเรียนควรวิเคราะห์กลุ่มครูที่ไม่สนใจและปรับเปลี่ยนได้
ง่ายไหม ใช้เวลานานไหม หากใช้เวลานานมาก อาจต้องให้ครูใช้ระบบการท างานเดิมก่อนส าหรับกลุ่มนี้ แต่เพิ่มภาระ  
ในด้านที่ครูถนัดมากขึ้น นอกจากนี้หากจ าเป็นต้องพัฒนาอาจใช้วิธีจับคู่การท างานเพื่อสอนงาน และแนะน างานร่วมกัน 
ครูที่เข้าไปช่วยควรได้รับรางวัลหรือแรงจูงใจสนับสนุน โรงเรียนควรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวัดผล และ
ให้เสนอว่า หากไม่ใช้แบบทดสอบใช้อย่างอื่นแทน จะวัดผลได้หรือไม่โดยที่ค่อย ๆ พัฒนาเครื่องมือกลางที่สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้กับทุกวิชาได้ หรือก าหนดเป้าหมายการท างานว่าในแต่ละปีจะใช้วิธีการประเมินที่ยังไม่เคยใช้ มาแทน 
การทดสอบ แต่ต้องค านึงถึงบริบทนักเรียน และลักษณะวิชา โรงเรียนควรให้ครูประเมินตนเองในการท างานและ  
ใช้ประโยชน์จากผลประเมินตนเอง แล้วค่อยไปถ่ายทอดกับนักเรียนโดยฝึกบ่อย ๆ ให้ประเมินตนเองอย่างไม่เป็นทางการก่อน 
นอกจากนี้ควรเริ่มต้นการท างานทั้งโรงเรียน โดยให้นักเรียนฝึกประเมินตนเอง แล้วครูควรสะท้อนผลจากการใช้ค าถาม 
ให้เด็กคิดแบบง่าย ๆ ก่อน 
 3. ด้านการตรวจให้คะแนน การรายงานผล และการน าผลไปใช้ มีแนวทางในการพัฒนาครู ดังนี้ โรงเรียนควร
น าร่องเกณฑ์การให้คะแนนบางเรื่องก่อน ยังไม่ควรท าทุกเรื่อง เน้นเรื่องที่ง่าย ๆ เพื่อให้ครูรู้จักวิธีสร้างและน าไปใช้ หรือ
อาจก าหนดให้ครูมีเกณฑ์การให้คะแนนในหัวข้อที่ต่างกันแล้วน ามารวมกัน เพื่อให้ครูสามารถน าไปประยุกต์เป็นของ
ตนเองได้ โรงเรียนควรจัดวิทยากรมาท าตัวอย่างให้ดูโดยใช้ตัวอย่างจากโรงเรียน และร่วมกันท าให้เสร็จในช่วงอบรม  
เพื่อเอาไปใช้ได้เลย และให้ครูท าเป็นกลุ่มเพื่อให้เกิดผลงานหลังอบรมที่น าชิ้นงานนั้นไปใช้ได้ อาจไม่สมบูรณ์แบบแต่ให้
เริ่มต้นที่จะมีร่างหรือน าร่องก่อน โรงเรียนควรใช้เทคโนโลยีรายงานผล โดยใช้งานง่ายแบบเป็นเทมเพลต เช่น ส่งผล  
ทางไลน์ และใช้ระบบห้องเรียนออนไลน์กูเกิล (Google classroom) หรือระบบออนไลน์อื่น ๆ ที่สะดวก  

โรงเรียนควรพิจารณาการรายงานผลเฉพาะเรื่องที่ส าคัญ ไม่มีจ านวนมาก เอาเฉพาะจุดเน้นผู้เรียน เช่น เน้นเก่ง
การคิด ก็รายงานด้านการคิดให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ทั้งนี้ระบบการรายงานต้องมีเทคโนโลยีมาช่วยครู ตั้งแต่การจัดเ ก็บ 
ผลการวัด และรายงานผล โรงเรียนควรจัดเวลาให้ครูสะท้อนคิดเกี่ยวกับผลการเรียน โดยใช้ค าถามเดียวที่ส าคัญ ที่กระตุ้น
การคิดของครู ให้ท าโดยใช้เวลาไม่นาน แต่ท าบ่อย ๆ ซึ่งเชื่อมโยงกับการวางแผนการสอนของครูด้วย จะได้แทรกกับ  
การท างานของครู ทั้งนี้โรงเรียนต้องสนับสนุนเวลาว่างที่ไม่กระทบต่อสมดุลชีวิตการท างานครู โรงเรียนควรใช้วิธีสั่งการ 
ให้ท าเพราะเป็นสิ่งส าคัญมากที่ครูต้องรู้จักเด็ก แต่อาจลดการวัดผลลง เพื่อลดงานครู อันนี้เป็นหน้าที่ส าคัญ ดังนั้น ควรใช้
การสั่งการและติดตามเอาจริงจังของผู้บริหาร โรงเรียนควรเพิ่มการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับวิธีการพัฒนาผู้เรียนของครู 
หรือมีที่ปรึกษาให้แก่ครูในการหาวิธีพัฒนานักเรียน หรือโรงเรียนควรใช้เทคโนโลยีเข้าช่วย และให้ครูกับนักเรียนได้มี
โอกาสคุยกันบ่อย ๆ เรื่องเวลาและภาระผู้บริหารต้องพยายามลดลง อาจแบ่งหมุนเวียนงานสอน งานเอกสาร ให้แต่ละ
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กลุ่มรับผิดชอบ แต่ทั้งนี้ภาระงานเป็นเรื่องที่จัดการต้องอาศัยเวลา ผู้บริหารควรมีการวิเคราะห์งาน (Job analysis) 
ทบทวนอีกครั้ง แล้วอาจจ าเป็นต้องลดงานที่ส าคัญน้อยที่สุด ให้ความส าคัญกับงานที่เป็นจุดเน้นก่อน โรงเรียนควรใช้
ระบบการสอนออนไลน์ให้นักเรียนศึกษาด้วยตนเองก่อน จากคลิปวิดีโอและท าแบบฝึกหัดส่งก่อน จากนั้นค่อยจัดซ่อม
เสริมไม่กี่ครั้ง และต้องร่วมแก้ปัญหาเป็นทีม เพราะบางปัญหาอาจเกิดจากวิชาอ่ืนด้วย ครูจ าเป็นต้องแก้ปัญหาแบบเป็นกลุ่ม 
หลายวิชาอาจต้องมาร่วมกันสะท้อนคิดหาวิธีการแก้ปัญหา และโรงเรียนควรให้ครูประเมินตนเองว่าออกแบบแผนหรือ
ปรับแผนจากผลการสอนเรื่องใดอย่างน้อยควรมี 1-3 ข้อ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 1. ผลการประเมินความต้องการจ าเป็นเกี่ยวกับทักษะการวัดและประเมินผลของครู โดยใช้แบบจ าลองคาโน 
รายการที่มีผลการประเมินความต้องการจ าเป็นอยู่ในประเภทความต้องการจ าเป็นมิติเดียว (one-dimensional) 
เนื่องมาจากครูขาดความรู้ ความเข้าใจในการวัดและประเมินผล ครูมีภาระหน้าที่งานในด้านอื่น ๆ มาก เช่น งานประจ า
ต าแหน่ง งานสนับสนุนการสอน เป็นต้น ท าให้ไม่มีเวลาในการออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลาย
ครอบคลุมการเรียนรู้ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ พุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย ประกอบกับโรงเรียนไม่มีผู้ที่ท าหน้าที่ในการ
ตรวจสอบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของครู ในการออกข้อสอบปลายเปิดเพื่อวัดทักษะการคิดนั้นท าได้ยาก  
ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในหลักการวัดและประเมินผล อีกทั้งข้อสอบปลายเปิดต้องใช้เวลาตรวจนาน และผู้ตรวจ 
จะเป็นปัจจัยแทรกซ้อนที่ส่งผลต่อคะแนน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 
 2. แนวทางในการพัฒนาครูเกี่ยวกับทักษะการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ของครูนั้น จะมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด ไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวครูเพียงอย่างเดียว ยังต้องได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
จากโรงเรียน โดยนโยบายหรือแนวทางจากผู้อ านวยการโรงเรียน ฝ่ายวิชาการ งานวัดและประเมินผล งานพัฒนาบุคลากร
ในด้านวิชาการ ดังจะเห็นได้จากแนวทางการพัฒนาหลาย ๆ ประเด็นจากผลการวิจัยและสรุปผลการวิจัย อาทิ เช่น 
ผู้บริหาร ร่วมกับฝ่ายวิชาการส่งเสริมให้ครูมีการวางแผนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ล่วงหน้า มีการตรวจสอบจาก
บุคลากรที่มีความสามารถในด้านการวัดและประเมินผลก่อนเปิดภาคเรียนในแต่ละปี โรงเรียนควรมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เกี่ยวกับการวัดและประเมินผล จากตัวอย่างแนวทางการพัฒนาดังกล่าวข้างต้นนั้น มีความสอดคล้องกับ (ส านัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2553) กล่าวว่า ภาระงานวัดและประเมินผลการเรียนรู้มีความเกี่ยวข้องกับฝ่ายต่าง ๆ 
ในสถานศึกษา นับตั้งแต่ระดับนโยบายในการก าหนดนโยบายการวัดผล การจัดท าระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผล
การเรียนของสถานศึกษา เพื่อให้บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ และยังเกี่ยวข้องไปถึงผู้เรียนทุกคนตั้งแต่เข้าเรียน
จนจบการศึกษา จึงจ าเป็นที่สถานศึกษาต้องวิเคราะห์ภาระงาน ก าหนดกระบวนการท างาน และผู้รับผิดชอบแต่ละ
ขั้นตอนอย่างชัดเจนและเหมาะสม 
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. โรงเรียนสามารถน าผลการประเมิน ไปพัฒนาครูได้ตรงตามความต้องการ ส่งผลให้ครูเกิดทักษะในการวัด
และประเมินผลที่สูงขึ้น และยังสามารถน าผลการวิจัยไปใช้ได้ในสถานศึกษาท่ีมีบริบทใกล้เคียง คือ เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ 
สอนในระดับมัธยมศึกษา เช่น ส่งเสริมให้ครูมีการวางแผนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ล่วงหน้า มีการจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวัดและประเมินผล ประเด็นการวัดทั้ง 3 ด้าน ให้อิสระครูในการส ร้างแบบทดสอบตาม
จุดมุ่งหมายของการทดสอบ การวางนโยบายการวัดและประเมินผลโดยผู้ที่มีความรู้ หรือเชี่ยวชาญ อาจะเป็นบุคลากร
ภายในหรือภายนอกก็ได้ ส่งเสริมให้จัดระบบการด าเนินการตรวจทานแบบทดสอบด้านภาษา เพื่อให้แบบทดสอบมีความ
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ชัดเจน และเป็นปรนัย ส่งเสริมให้โรงเรียนมีการน าเทคโนโลยีมาปรับใช้ เช่น การวิเคราะห์เครื่องมือ ตรวจสอบคุณภาพ 
หรอืแม้กระทั่งการทดสอบของนักเรียน 
 2. การวัดและประเมินผลของครูในด้านการด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประกอบด้วย การประเมินย่อย 
และการประเมินผลสรุป การประเมินตามสภาพจริง การประเมินด้วยวิธีที่หลากหลายและต่อเนื่อง การให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ สามารถน าผลการวิจัยไปปรับใช้ได้ อาทิ เช่น โรงเรียนสามารถ
สนับสนุนให้ครูมีการทดสอบย่อยมากขึ้น โดยการแบ่งคะแนนให้มีความถี่มากขึ้น ไม่น าคะแนนไปไว้กับการทดสอบกลางภาค
หรือปลายภาคเท่านั้น อาจจะให้ครูมีความคิดว่าการทดสอบนักเรียนท าไปเพื่อน าผลการทดสอบมาพัฒนานักเรียน
มากกว่าการตัดสินนักเรียน ส่งเสริมให้ครูมีการประเมินผ่านแฟ้มสะสมผลงาน มีการเก็บงานอย่างเป็นระบบ อาจจะใช้
โปรแกรมในการเก็บรวบรวมงาน เพื่อให้การเก็บข้อมูลของครูง่ายขึ้น สะดวกและรวดเร็วในการเรียกข้อมูลมาใช้งาน เมื่อครู
มีความรู้ในการประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมผลงานแล้ว จะสามารถน าไปใช้กับนักเรียนได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 3. การตรวจให้คะแนน การรายงานผล และการน าผลไปใช้ ประกอบด้วย การก าหนดองค์ประกอบและเกณฑ์
ของการตรวจให้คะแนน และการตัดสินผลการเรียนรู้ การรายงานผลการทดสอบ การให้ข้อมูลย้อนกลับจากผล  
การทดสอบที่ละเอียดเพียงพอ การใช้ผลการประเมินเพื่อปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน สามารถน าผลการวิจัย  
มาใช้ได้ อาทิ เช่น โรงเรียนสามารถจัดวิทยากรมาท าตัวอย่างการสร้างเกณฑ์การประเมิน ให้ดูโดยใช้ตัวอย่างจากโรงเรียน 
และร่วมกันท าให้เสร็จในช่วงอบรมเพื่อเอาไปใช้ได้เลย และให้ครูท าเป็นกลุ่มเพื่อให้เกิดผลงานหลังอบรมที่น าชิ้นงานนั้น
ไปใช้ได้ อาจไม่สมบูรณ์แบบแต่ให้เริ่มต้นที่จะมีร่างหรือน าร่องก่อน มีการรายงานผลการทดสอบผ่านระบบออนไลน์
เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครองได้สะดวกในการเข้าดู อาจใช้เป็น Line หรือ Google classroom เป็นต้น 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. การวิจัยครั้งต่อไปควรน าการประเมินความต้องการจ าเป็น โดยใช้แบบจ าลองคาโนไปใช้กับทักษะอื่น ๆ ของครู 
ที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการเป็นครู เช่น สมรรถนะในการมุ่งสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน โดยมีทักษะและ
ความสามารถที่ครูต้องมี คือ ความสามารถในการวางแผน การก าหนดเป้าหมาย การวิเคราะห์ภารกิจงาน ความมุ่งมั่น  
ในการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ความสามารถในการพัฒนาการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อให้งานประสบความส าเร็จ เป็นต้น เนื่องจากสมรรถนะเหล่านี้จะสามารถท าให้ครูเป็น
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพในการท างานที่ดี 
 2. การวิจัยครั้งต่อไปควรเก็บรวบรวมข้อมูลกับผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น เช่น ผู้บริหาร นักเรียน หรือผู้ปกครอง เพื่อจะได้
ข้อมูลที่ครอบคลุมทุกฝ่าย และจะได้ผลการประเมิน สาเหตุ และแนวทางในการพัฒนาร่วมกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดของ
นักเรียนในโรงเรียน 
 3. การวิจัยครั้งต่อไปควรเป็นการวิจัยเพื่อศึกษาถึงผลที่น าไปพัฒนาครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาว่า
มีพัฒนาการมากน้อยเพียงใด เกิดปัญหาใดในกระบวนการพัฒนา เพื่อน าปัญหาเหล่านี้มาแก้ไขและพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้ครูเกิดกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง สามารถที่จะประยุกต์วิธีการ รูปแบบ หรือแก้ปัญหา
ได้ด้วยตนเอง สามารถส่งต่อความรู้ให้กับครูรุ่นใหม่ได้ 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะของงานวิจัยที่ได้จากการสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับทักษะ
การแก้ปัญหา และเพื่อเสนอรูปแบบวิธีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาของนักศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา โดยใช้ฐานข้อมูล TDC (Thai Digital Collection) ค้นหางานวิจัยย้อนหลัง ตั้งแต่ปี 2554 – 2563 
จากนั้นน าไปเข้าเกณฑ์การคัดเลือก เพื่อให้ได้งานวิจัยที่มีกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา และผ่านเกณฑ์
ตรวจคุณภาพงานวิจัยด้วยแบบตรวจสอบคุณภาพงานวิจัย พบว่ามีงานวิจัยที่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด 11 งานวิจัย ผลการวิจัย
พบว่า แนวคิดที่น ามาใช้บ่อยที่สุด (ร้อยละ 16.7) เป็นแนวคิดของ Weir นอกจากนั้น รูปแบบการเรียนที่งานวิจัยใช้มาก
ที่สุดร้อยละ 18.2 ประกอบไปด้วย รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Big Six Model และ รูปแบบการเรียนรู้แบบโครงการ 
งานวิจัยส่วนใหญ่ร้อยละ 90.9 เป็นงานวิจัยเชิงทดลอง โดยส่วนมาก (ร้อยละ 63.6) เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง นอกจากส่วนมากร้อยละ 68.8 เป็นงานวิจัยที่ใช้สถิติเชิงอนุมานแบบ t-test ซึ่งมีนัยส าคัญสถิติที่ใช้มากที่สุด 
ร้อยละ 63.6 มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และรูปแบบวิธีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา
ของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ดีที่สุดคือ การสอนโดยใช้แนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ มาเสริมเข้ากับรูปแบบการเรียนรู้ Big 
Six Model หรือรูปแบบการเรียนรู้แบบโครงการ เพื่อให้ผู้เรียนก าหนดปัญหาที่อยากศึกษา และค้นคว้าหาค าตอบด้วยวิ ธี
ต่าง ๆ ท่ีสอดคล้องกับสนใจของผู้เรียน 

 
ค าส าคัญ: ทักษะการแก้ปัญหา การสังเคราะห์งานวิจัย นักศึกษาระดับอุดมศึกษา  
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Abstract 
 The purpose of this research was to study the characteristics of research obtained from 
research synthesis on problem solving skills and to propose a model of teaching and learning 
management that promoted problem-solving skills of students in higher education using the TDC (Thai 
Digital Collection) database. Search past research from 2011 to 2020 and then brought to the selection 
criteria to obtain research with a sample group of students in higher education and passed the research 
quality examination criteria with the research quality check form. It was found that there were 11 
studies that met all criteria. The most frequently used idea (16.7 %) was Weir. In addition, the learning 
style most used by research was 18.2% which were the Big Six Model Learning. Most of the research, 
90.9%, was experimental. Most (63.6%) were selected by a specific sample group. In addition to the 
majority, 68.8 % were research using inferential statistical t-test, which was significant, the most used 
statistic, 63.6 %, with a statistical significance level of .05. And the best model of teaching and learning 
that promoted problem solving skills among students in higher education was teaching using the 
concept of constructivism to complement the learning model of Big Six Model or project-based learning 
model for learners to define the problems they wanted to study and researched for answers in various 
ways that were in line with the interests of the learners. 
 
Keyword: Problem Solving Skills, Research Synthesis, Higher Education Students  
 

บทน า 
การเข้าสู่โลกยุคศตวรรษที่ 21 และการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลให้เศรษฐกิจทั่วโลกเกิดการชะลอตัว 

บริษัทจ านวนมากต้องปิดตัวลง ท าให้ผู้คนต้องอยู่ในความเครียด ความหวาดหวั่นและสะสมจนกลายเป็นความท้อแท้ใจ  
ซึ่งในที่สุดอาจน ามาสู่ภาวะซึมเศร้า (ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์, 2563) นอกนั้นยังท าให้บางภาคส่วนเศรษฐกิจต้องปิดตัวลง 
อีกทั้งจากสถานการณ์ดังที่กล่าวมา องค์กรหลายองค์กรต้องปรับตัวเน้นการท างานที่บ้าน ยิ่งไปกว่านั้นในศตวรรษนี้ยังมี
ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีจนมาสู่การปรับใช้ในภาคเศรษฐกิจ  (Denning, 2016) ดังนั้น ด้วยการระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด-19 และการพลิกผันทางด้านเทคโนโลยีท าให้บุคคลต้องปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง และน ามาซึ่ง
ปัญหาอันยากที่จะแก้ไข บุคคลจึงจ าเป็นต้องพัฒนาทักษะในการแก้ปัญหา เพื่อสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่ได้
เกิดขึ้นแล้วในยุคปัจจุบัน 

การที่บุคคลมีความรู้และทักษะในการแก้ปัญหาที่ถูกต้อง จะสามารถคัดกรองและเลือกที่จะคิดหาแนวทาง  
ในการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งหาแนวทางในทางปรับตัว และแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ การเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วนี้ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของคนในการด าเนินชีวิต ดังนั้น ระบบการศึกษาจึงเป็นกระบวนการที่ส าคัญ 
ในการเตรียมคนให้เป็นคนที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก มีทักษะในการ
แก้ปัญหาสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 (2553) ได้ก าหนดแนวทางการจัด
การศึกษาให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยฝึกทักษะกระบวนการคิด
เพื่อให้ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น และประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาในชีวิตจริงในสถานการณ์ต่าง ๆ 
รวมทั้ ง เป็นผู้ มีทักษะการคิดระดับสู ง  (กระทรวงศึ กษาธิการ , 2553)  และจากแผนพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) แผนงานที่ 4 ที่ระบุให้สอนให้ผู้เรียนท่องจ าเฉพาะสิ่งที่จ าเป็น และ
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เน้นการสอนให้คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2559) นอกจากนั้นการคิด
แก้ปัญหายังเป็นทักษะแห่งศตวรรษที ่21 (วิจารณ์ พานิช, 2555) 

ความส าคัญและความจ าเป็นในการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาท าให้มีนิสิต นักศึกษาหรือคณาจารย์ที่ท างาน
วิจัยจ านวนมากเกี่ยวกับการแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง และได้เพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี งานวิจัยเหล่านี้ ล้วนแล้วมีความส าคัญ
ต่อการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีทักษะในการแก้ปัญหาเป็นอย่างมาก ผู้วิจัยคิดว่าหากมี
การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับทักษะการแก้ปัญหาของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาในช่วง 10 ปีย้อนหลังจะเกิด
ประโยชน์ต่อครูอาจารย์ และนักวิจัยท าให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาที่อยู่ใน
วิธีการสอน เทคนิคและกลวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้วิธีทางการวิจัยที่จะน าผลงานวิจัย
ตั้งแต่ 2 ชิ้นขึ้นไปมาบูรณาการโดยมีจุดประสงค์เพื่อน าผลการวิจัยทั้งหมดมาหาข้อสรุปร่วมกันในเรื่องที่ศึกษา โดยเป็น
การพัฒนาต่อยอดจากผลงานวิจัยเดิมซึ่งเรียกว่าการสังเคราะห์งานวิจัย เป็นกระบวนการแสวงหาความรู้หรือตอบค าถาม
วิจัยด้วยระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์โดยการรวบรวมงานวิจัยเกี่ยวกับปัญหานั้นมาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติหรือ
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ และสรุปรวมสาระอย่างมีระบบ เพื่อให้ได้ค าตอบตามปัญหาวิจัยที่ต้องการ  (กุลธิดา  
กุลประฑีปัญญา, จ าลอง วงษ์ประเสริฐ และอวยพร เรืองตระกูล, 2558) ผู้วิจัยจึงตระหนักถึงความส าคัญที่จะสังเคราะห์
งานวิจัย เรื่องทักษะการแก้ปัญหาท่ีมีอยู่กระจัดกระจายในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศไทยที่นับวันจะเพิ่มขึ้นในทุก ๆ ปี
อย่างมีระบบ โดยการสังเคราะห์เชิงปริมาณ และการสังเคราะห์เชิงคุณภาพ เพื่อวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ซึ่งควบคู่กับ  
การวิเคราะห์เชิงคุณลักษณะซึ่งท าให้ได้ข้อมูล ลักษณะเชิงบรรยายพรรณนาที่จะช่วยให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น เพื่อเป็น
แนวทางที่จะน าไปใช้ประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาที่พัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของผู้เรียนต่อไป 

 

วัตถุประสงค ์ 
 1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะของงานวิจัยที่ได้จากการสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับทักษะการแก้ปัญหาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 
2554 – 2563 
 2. เพื่อเสนอรูปแบบวิธีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา
จากการสังเคราะห์งานวิจัยอย่างเหมาะสม 
 

ขอบเขตการวิจัย 
งานวิจัยครั้งนี้ศึกษาเกี่ยวกับทักษะการแก้ปัญหา ในประเทศไทย 10 ปี ย้อนหลัง ตั้งแต่ปี 2554 - 2563  

จากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ฐานข้อมูล TDC (Thai Digital Collection)  
1. ประชากร คือ งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับทักษะการแก้ปัญหาทั้งหมดประกอบด้วยนักเรียนการศึกษาขั้น

พื้นฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษา จ านวน 132 เรื่อง 
2. กลุ่มตัวอย่าง ประกอบไปด้วย งานวิจัยในกลุ่มประชากรที่ผู้วิจัยคัดเลือกมาจ านวน 11 เรื่อง โดยมีการเกณฑ์

การคัดเลือกดังต่อไปนี้ 
  2.1 เป็นงานวิจัยที่มีตัวแปรตามเป็นทักษะการแก้ปัญหา ที่เป็น Full-Text 

2.2 เป็นงานวิจัยที่มีกลุ่มประชากรเป็นนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ตั้งแต่ระดับการศึกษาปริญญาตรี – 
ปริญญาเอก 

2.3 เป็นงานวิจัยที่ผ่านเกณฑ์ตรวจคุณภาพงานวิจัยด้วยแบบตรวจสอบคุณภาพงานวิจัย เป็นแบบ
ประเมินค่า 4 ระดับ โดยก าหนดเกณฑ์ให้คะแนนจ านวน 19 ข้อ  
 3. ตัวแปรที่ศึกษา 
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  3.1 ตัวแปรต้น คือตัวแปรที่ก ากับคุณลักษณะงานวิจัย ประกอบด้วย 1) ตัวแปรด้านการพิมพ์และ
สถาบันที่ผลิตงานวิจัย 2) ตัวแปรด้านเนื้อหาสาระของงานวิจัย 3) ตัวแปรด้านวิธีการวิจัย 
  3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ทักษะการแก้ปัญหา 
  3.3 ขอบเขตเนื้อหา 
  การวิจัยครั้งนี้มีขอบเขตเนื้ อหาเป็นงานวิจัยที่ เกี่ยวกับการคิดแก้ปัญหาครอบคลุมนักศึกษา 
ในระดับอุดมศึกษา ที่พิมพ์ระหว่างปี พ .ศ. 2554 – 2563 เนื่องจากระยะเวลา 10 ปี เป็นงานวิจัยที่ไม่เก่าจนเกินไป  
จึงสามารถน ามาศึกษาและสังเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
 การสังเคราะห์งานวิจัย หมายถึง การรวบรวมผลงานวิจัยหลาย ๆ เรื่องที่ศึกษาปัญหาเดียวกันอย่างเป็นระบบ 
และน ามาวิเคราะห์ด้วยวิธีการสถิติและการบรรยายข้อมูลเชิงคุณภาพ เพื่อตอบปัญหาข้อสงสัย น าไปสู่องค์ความรู้ใหม่ที่มี
ความน่าเชื่อถือซึ่งสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ 
 คุณลักษณะงานวิจัย หมายถึง ตัวแปรซึ่งเป็นคุณลักษณะของงานวิจัยที่ได้จากงานวิจัยแต่ละเรื่องและน ามา
สังเคราะห์โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน จ านวน 15 ตัวแปรดังนี้ 
  1. ตัวแปรคุณลักษณะงานวิจัยด้านการพิมพ์และสถาบันที่ผลิตงานวิจัย จ านวน 2 ตัวแปรดังต่อไปนี้ 

1.1  ปีที่พิมพ์ตามตวัเล่มงานวิจัย 
1.2  สถาบันที่ผลิตงานวิจัย 

  2. ตัวแปรคุณลักษณะด้านเนื้อหาของงานวิจัย จ านวน 3 ตัวแปร ดังต่อไปนี้ 
2.1 ทฤษฎีหรือแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
2.2 ระดับชั้นของกลุ่มตัวอย่าง 
2.3 ตัวแปรต้น 

  3. ตัวแปรคุณลักษณะงานวิจัยด้านวิธีการวิจัย จ านวน 10 ตัวแปร ดังต่อไปนี้ 
3.1 วัตถุประสงค์ 
3.2 การออกแบบการวิจัย 
3.3 ประเภทสมมติฐานงานวิจัย 
3.4 การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
3.5 จ านวนและขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
3.6 ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง 
3.7 ค่าความเที่ยงของเครื่องมือวิจัย 
3.8 ประเภทของเครื่องมือ 
3.9 สถิติที่ใช้ในงานวิจัย 

3.10 ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
ทักษะการคิดแก้ปัญหา หมายถึง ความสามารถในการใช้ความคิดรวบรวม วิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูล  

เพื่อตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อเสนอแนวทางจัดการอุปสรรคที่ไม่พึงปรารถนา ให้ลดน้อยลงไปจนถึงหมดไป 
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กรอบความคิด 
 

 
 
 
 
 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
ทักษะการแก้ปัญหา 

ทักษะการแก้ปัญหา หมายถึง ทักษะที่ใช้กระบวนการใช้ตรรกะเช่นเดียวกับจินตนาการ การท าความเข้าใจ
สถานการณ์ และคิดหาวิธีแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพ (Rahman, 2019) อีกทั้งจะต้องใช้ประสบการณ์ที่ค้นพบด้วยตนเอง
ที่เกิดจากการสังเกต การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การตีความ และการสรุปความเพื่อน าไปสู่การแก้ปัญหาอย่างมี
เหตุผล อีกทั้งยังต้องรู้จักพัฒนาและประเมินทางเลือกในการแก้ปัญหา สามารถหาทางแก้ปัญหาและวางแผนแก้ปัญหา 
ได้อย่างถูกต้อง (มัณฑรา ธรรมบุศย์, 2545) ซึ่งทักษะการแก้ปัญหาจะใช้กระบวนการท างานของสมองในการคิด วิเคราะห์ 
ตีความ และตรวจสอบสิ่งที่ได้รับจากการเรียนรู้ในการเชื่อมโยงประสบการณ์กับสถานการณ์ที่เป็นปัญหาเข้าด้วยกันอย่าง
เป็นขั้นตอน เพื่อหาแนวทางการแก้ไขอุปสรรคที่เกิดขึ้นหรือขจัดปัญหาให้หมดไป โดยจะต้องค านึงถึงรูปแบบของปัญหา
และวิธีการแก้ปัญหา ซ่ึงการมีทักษะแก้ปัญหาจะสามารถช่วยให้บุคคลเอาชนะอุปสรรคที่ก าลังเผชิญอยู่เพื่อให้สามารถ
ไปสู่ เป้าหมายได้ (Krulik and Rudnick, 1993) จากการประชุม World Economic Forum (WEF) ปี ค.ศ. 2020 
เกี่ยวกับประเด็นด้านอาชีพการงานในอนาคต โดยในที่ประชุมมีความกังวลถึงความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี  
ที่แรงงานไฮเทคที่เข้ามาแทนที่มนุษย์และวิกฤติโรคระบาดโควิด -19 ท าให้วิถีการด าเนินชีวิตและการท างานต้องมี 
การเปลี่ยนแปลงไป ทางองค์กร WEF จึงได้มีการส ารวจความต้องการของประเทศต่าง ๆ ว่าประเทศดังกล่าวมีความ
ต้องการทักษะประเภทใดมากที่สุดในอีก 5 ปีข้างหน้า (ค .ศ. 2025) ซึ่งพบว่า (World Economic Forum, 2020)  
การแก้ปัญหาที่ซับซ้อน (Complex Problem-solving) เป็นทักษะที่มีความต้องการมากที่สุดเป็นอันดับ 3 ซึ่งในยุคสมัยนี้ 
อนาคตเป็นเรื่องที่หาความแน่นอนได้ยาก ผู้เรียนจึงไม่สามารถทราบวิธีที่แน่นอนในการปัญหาได้ (Bellanca and 
Ronald, 2010) จึงต้องใช้กระบวนการสังเกตอย่างเป็นระบบ เพื่อรวบรวมข้อมูล ท าความเข้าใจ และตีความหมาย โดยใช้
การบูรณาการร่วมกับทักษะอื่น ๆ เพิ่มเติม 

ผู้วิจัยได้ท าการศึกษากระบวนการแก้ปัญหาที่มีความสอดคล้องกันมา 3 แนวคิดประกอบด้วยแนวคิดของ Weir 
(1974) , Johnson, Davis and Lawbaugh, (1980 cite in Shahbazi et al., 2018) และโดยเฉพาะ Hurst (1985)  
ที่ไดส้ังเคราะห์ขั้นตอนการแก้ปัญหาจากหลากหลายแนวคิดของนักวิชาการที่มีชื่อเสียง เพื่อน ามาใช้ในงานวิจัยของตนเอง 
ซึ่งขั้นตอนประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) รวบรวมข้อมูลและระบุปัญหา 2) การประเมินปัญหา 3) การวางแผน
ปฏิบัติการ 4) การลงมือปฏิบัติประกอบด้วยการเลือกวิธีการแก้ปัญหาและการปฏิบัติตามวิธีการ และ 5) การประเมินผล
ประกอบด้วยการประเมินผลหรือตรวจสอบพิจารณาถึงประสิทธิภาพในวิธีการปฏิบัติการแก้ปัญหา  
การสังเคราะห์งานวิจัย 

การสังเคราะห์งานวิจัย หมายถึง การบูรณาการหรือสรุปงานวิจัย ปัจจัยต่าง ๆ ตั้งแต่สองปัจจัยขึ้นไปซึ่งมีความ
สอดคล้องกัน เข้ามาเป็นองค์ประกอบร่วมกันเพื่อให้เกิดสิ่งใหม่หรือเกิดปรากฎการใหม่ (Glass, 2015) โดยมีจุดประสงค์

ตัวแปรคุณลักษณะงานวิจัย 
1. ตัวแปรด้านการพิมพ์และสถาบันที่ผลิต
งานวิจัย 
2. ตัวแปรด้านเนื้อหาสาระของงานวิจัย 
3. ตัวแปรด้านวิธีวิทยาการวิจัย 

ตัวแปรที่สังเคราะห์เกี่ยวกับทักษะการ
แก้ปัญหา 

- ประเด็นด้านการวิจัย 

- เสนอแนะวิธีการจัดการเรียนการสอนที่

ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาของ

นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
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เพื่อน าผลการวิจัยทั้งหมดมาหาข้อสรุปร่วมกันในเรื่องที่ศึกษาซึ่งจะเป็นการต่อยอดจากงานวิจัยเดิม (Cooper, 2016) 
โดยด าเนินการด้วยเทคนิควิธีตามระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติหรือวิธีการเชิงคุณภาพ 
และน าเสนอข้อมูลอย่างมีระบบ เพื่อให้ได้ค าตอบหรือแนวทางโดยภาพรวม (Light and Pillermer, 1984) โดยแบ่ง
ออกเป็น 1) การสังเคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative Synthesis) หมายถึง การสังเคราะห์เนื้อหาสาระเฉพาะส่วนที่เป็น
ข้อค้นพบของรายงานการวิจัย โดยใช้วิธีการสังเคราะห์ด้วยวิธีการบรรยายจนได้บทสรุปในภาพรวม อีกทั้งข้อค้นพบของ
รายงานการวิจัยที่น ามาสังเคราะห์โดยอาจยังคงสาระของงานวิจัยแต่ละเรื่องไว้ด้วย (Gilson, 2014) และ 2) การสังเคราะห์
เชิงปริมาณ (Quantitative Synthesis) หมายถึง การใช้ระเบียบวิธีทางสถิติ เป็นการน าเสนอข้อค้นพบจากงานวิจัย 
ทุกเรื่องในหน่วยมาตรฐานเดียวกัน และบูรณาการข้อค้นพบของ รายงานการวิจัยที่น ามาสังเคราะห์ทั้งหมด พร้อมทั้ง
แสดงให้เห็นความเกี่ยวข้องระหว่างลักษณะงานวิจัย (นิติบดี ศุขเจริญ และวัยวุฑฒ์ อยู่ในศิล, 2557)  
 

วิธีการด าเนินวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเพื่อสังเคราะห์งานวิจัย ที่ศึกษาเกี่ยวกับทักษะการแก้ปัญหาของนักศึกษาใน

ระดับอุดมศึกษา โดยมีขอบเขตการวิจัยครอบคลุมการวิจัยที่ท าเสร็จเรียบร้อยในปี พ.ศ. 2554-2563 จากประชากร
ทั้งหมด 132 เรื่อง ทั้งหมดประกอบด้วยนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยคัดเลือก
ผ่านเกณฑ์ จึงได้งานวิจัยระดับอุดมศึกษาจ านวนทั้งหมด 11 เรื่อง ประกอบไปด้วยการวิจัยเชิงทดลองจ านวน 10 เรื่อง 
และที่งานวิจัยเชิงพรรณนาจ านวน 1 เรื่อง ที่ครอบคลุมการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ตั้งแต่ระดับการศึกษาปริญญาตรี – 
ปริญญาเอก โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 1. ผู้วิจัยศึกษาเกี่ยวกับทักษะการแก้ปัญหา และวิธีการสังเคราะห์งานวิจัย จากหนังสือ บทความ และเอกสาร
งานวิจัยต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดรูปแบบของการบันทึกและตัวแปรคุณลักษณะงานวิจัยที่มีผลต่อทักษะ 
การแก้ปัญหา ประกอบด้วย 1) การพิมพ์และสถาบันที่ผลิตงานวิจัย 2) ตัวแปรด้านเนื้อหาสาระของงานวิจัย และ 3) ตัวแปร
ด้านวิธีการวิจัย  
 2. ผู้วิจัยได้น าเกณฑ์ตรวจคุณภาพงานวิจัยด้วยแบบตรวจสอบคุณภาพงานวิจัย มาใช้ประเมินคุณภาพของ
งานวิจัยทั้งหมด โดยใช้เครื่องมือจากงานวิจัยของ ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์ (2549) ซึ่งแบ่งออกเป็น 7 ส่วนประกอบไปด้วย 
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง บทน า เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิธีการด าเนินวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผล และ
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ เป็นแบบประเมินค่า 4 ระดับ (Likert Scale) โดยก าหนดเกณฑ์
ให้คะแนนจ านวน 19 ข้อ มีคะแนนตั้งแต่ 0 – 3 คะแนนเต็ม 57 คะแนน โดยวิจัยตั้งเกณฑ์ผ่านไว้ที่ร้อยละ 70 ดังนั้น
งานวิจัยที่ผ่านเกณฑ์จะต้องมีตั้งแต่ 40 คะแนนขึ้นไป  
 3. ผู้วิจัยน าความรู้ที่ได้จาก หนังสือ บทความ เอกสารงานวิจัยต่าง ๆ มาสร้างแบบบันทึกคุณลักษณะงานวิจัย 
ที่มีการก าหนดรหัสส าหรับการบันทึกค่าในแต่ละรายการ ซึ่งรหัสส าหรับลงบันทึกนี้ได้สร้างเป็นคู่มือส าหรับลงรหัส  
แยกออกจากแบบบันทึกคุณลักษณะงานวิจัย เมื่อสร้างเสร็จแล้วน าแบบบันทึกข้อมูลไปทดลองท าการบันทึกข้อมูล 3 เรื่อง 
เพื่อตรวจสอบความชัดเจนของภาษา และความครอบคลุมในการเก็บข้อมูลตัวแปรคุณลักษณะงานวิจัย ก่อนจะน ามา
ปรับปรุงให้มีความชัดเจนครอบคลุมประเด็นที่ต้องการศึกษามากยิ่งขึ้น จากนั้นจึงน าแบบบันทึกคุณลักษณะงานวิจัยไปให้
ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา และความครอบคลุมตัวแปรด้านคุณลักษณะงานวิจัย จากนั้น
น ามาปรับปรุง และด าเนินการเก็บข้อมูล โดยได้ค่าความเที่ยงตรงตามเนื้อหาเฉลี่ยที่ .88 
 4. น ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของงานวิจัยได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และการแจกแจง
ความถี่  
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ผลการวิจัย 
ส่วนที่ 1 ตัวแปรคุณลักษณะงานวิจัยด้านการพิมพ์และสถาบันที่ผลิตงานวิจัย 

1) ปีที่พิมพ์ตามตัวเล่มงานวิจัย พบว่า จากงานวิจัยที่น ามาสังเคราะห์ทักษะการแก้ปัญหาตั้งแต่ปี 2554 – 2563 
โดยมีงานวิจัยที่ผ่านเกณฑ์เข้ามาเป็นกลุ่มตัวอย่างมากที่สุด ร้อยละ 36.5 คือปี 2557 และปี 2559 ที่เหลือรองลงมาร้อยละ 
9.0 ประกอบไปด้วย ปี 2554 ปี 2558 และปี 2560 

2) สถาบันที่ผลิตงานวิจัย พบว่ามีมหาวิทยาลัยที่ผ่านเกณฑ์อยู่ทั้งหมด 7 แห่ง พบว่า มากที่สุดร้อยละ 45.4 คือ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และที่เหลือรองลงมาร้อยละ 9.1 ประกอบไปด้วย จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

 
ส่วนที่ 2 ตัวแปรคุณลักษณะด้านเนื้อหาของงานวิจัย 

1) ทฤษฎีหรือแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย ซึ่งเป็นทฤษฎีหรือแนวคิดที่เป็นองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับทักษะการ
แก้ปัญหาที่ใช้ในงานวิจัย พบว่าอันดับแรกร้อยละ 16.7 เป็นทฤษฎีหรือแนวคิดของ Weir ที่เหลือรองลงมาร้อยละ 5.6 
ประกอบไปด้วย Johnson, Davis and Lawbaugh, Hurst, Pizzini, Polya, Osborn, Eisenberg and Bertkowitz, 
กรมวิชาการ, สาโรช บัวศรี, ทิศนา แขมมณี, วีระเดช เชื้อนาม, สุวิทย์ มูลค า, บังอร กมลวัฒนา, มานพ เถี้ยมแก้ว, สุจิตรา 
เขียวศรี, และ สุปรีย์ บูรณะกนิษฐ 

2) ระดับชั้นของกลุ่มตัวอย่าง ที่ประกอบไปด้วย นักศึกษาปริญญาตรีทุกชั้นปี หรือสูงกว่าปริญญาตรี พบว่า 
ร้อยละ 78.7 เป็นนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ที่เหลือรองลงมาร้อยละ 7.1 ประกอบไปด้วย นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 
2 – 4 

3) ตัวแปรต้น ที่แบ่งได้ทั้งหมด 3 กลุ่ม ประกอบไปด้วย ตัวแปรคุณลักษณะของผู้เรียน ตัวแปรคุณลักษณะหรือ
กระบวนการของผู้สอน และ ตัวแปรรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ซึ่งงานวิจัยที่ตรงตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ เป็นงานวิจัยที่ใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้มากที่สุด เมื่อน ารายละเอียดมาพิจารณาเพิ่มเติม พบว่ารูปแบบการเรียนรู้ ที่ใช้มากที่สุดร้อยละ 
18.2 เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Big Six Model และ รูปแบบการเรียนรู้แบบโครงการ รองลงมาที่เหลือร้อยละ 
9.1 ใช้รูปแบบการเรียนรู้รายบุคคล, ทั่วไป, กลุ่มเสมือน, บทเรียนออนไลน์สถานการณ์จ าลอง , บทเรียนท้าทายใน
สภาพแวดล้อมยูบิควิตัสบนคลาวด์, ควันตภาพแบบสร้างศักยภาพโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก และ การสอนผ่านเว็บตามทฤษฎี
การเรียนรู้คอนสตรัคติวิสต์ สุดท้ายเป็นตัวแปรคุณลักษณะผู้เรียน พบว่า ทั้งหมดร้อยละ 100 ใช้ตัวแปรพฤติกรรมการ
เรียน 
 
ส่วนที่ 3 ตัวแปรคุณลักษณะงานวิจัยด้านวิธีการวิจัย 

1) วัตถุประสงค์ของงานวิจัยทั้งหมด พบว่า มากที่สุดร้อยละ 33.3 เป็นงานวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษา 
และการพัฒนา/สร้าง รองลงมาร้อยละ 11.1 มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบ และประเมิน ต่อมาร้อยละ 7.4  
มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอแนะ และสุดท้ายร้อยละ 3.7 มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบ/ทดลอง 

2) การออกแบบการวิจัย พบว่า มากที่สุดเป็นงานวิจัยเชิงทดลองร้อยละ 90.9 รองลงมาร้อยละ 9.1 เป็น
งานวิจัยเชิงบรรยาย 

3) ประเภทของสมมติฐานงานวิจัย พบว่า มากที่สุดร้อยละ 45.5 เป็นงานวิจัยที่มีสมมติฐานมีทิศทาง และมี
สมมติฐานที่ทั้งมีและไม่มีทิศทาง รองลงมาร้อยละ 9.1 ไม่ระบุหรือไม่มีสมมติฐาน 
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4) การออกแบบการวิจัยที่ประกอบด้วยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบต่าง ๆ พบว่า มากที่สุดร้อยละ 63.6  
เลือกแบบเจาะจง รองลงมาร้อยละ 18.2 เลือกแบบกลุ่ม ที่เหลือร้อยละ 9.1 ประกอบด้วยการเลือกแบบอย่างง่าย และ
การเลือกแบบโควตา 

5) จ านวนและขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งแบ่งออกเป็น จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย พบว่า มี  1 กลุ่ม
ตัวอย่าง มากที่สุดร้อยละ 72.7 รองลงมาร้อยละ 18.2 มี 3 กลุ่มตัวอย่าง สุดท้ายร้อยละ 9.1 มี 2 กลุ่ม นอกจากจ านวน
กลุ่มตัวอย่างแล้วยังมีขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย พบว่า มากที่สุดร้อยละ 45.5 มีตั้งแต่ 31 – 45 คน รองลงมา
ร้อยละ 27.3 มีตั้งแต่ 46 – 60 คน และสุดท้ายร้อยละ 9.1 มีตัง้แต่ 15 – 30 คน และ มากกว่า 105 คนขึ้นไป 

6) ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง พบว่า มากที่สุดร้อยละ 54.5 เป็นงานวิจัยกึ่งทดลองที่ไม่ได้ระบุเวลา รองลงมา
ร้อยละ 18.2 ใช้เวลาในการทดลองระหว่าง 11 – 15 ชั่วโมง สุดท้ายร้อยละ 9.1 ประกอบไปด้วยการใช้เวลาในการ
ทดลองน้อยกว่า 10 ชั่วโมง ใช้เวลาในการทดลองมากกว่า 20 ชั่วโมงขึ้นไป และเป็นงานวิจัยเชิงบรรยาย 

7) ประเภทของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย พบว่า มากที่สุดร้อยละ 81.8 ใช้แบบทดสอบ/แบบวัด ในการวิจัย 
รองลงมาร้อยละ 18.2 เป็นแบบสอบถาม 

8) ค่าความเที่ยงของเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย พบว่า มากที่สุด ร้อย 27.3 มีค่าความเที่ยงอยู่ระหว่าง 0.50 – 
0.74 ระหว่าง 0.75 – 0.84 และ ระหว่าง 0.85 – 1.00 สุดท้ายรองลงมาร้อยละ 18.2 ไม่ระบุค่าความเที่ยงในการวิจัย 

9) สถิติที่ใช้ในงานวิจัย แบ่งออกเป็น สถิติเชิงบรรยาย พบว่า มากที่สุดร้อยละ 39.3 ใช้ค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน รองลงมาร้อยละ 21.4 ใช้ค่าร้อยละ นอกจากนั้นยังมีการในสถิติอนุมาน พบว่าร้อยละ 68.8 ใช้ค่า  
t-test ที่เหลือรองลงมาร้อยละ 6.3 ประกอบไปด้วย F-test, Chi-Square, Pearson Correlation, Factor Analysis 
และ Multiple Regression 

10) ค่านัยส าคัญทางสถิติ พบว่า มากที่สุดร้อยละ 63.6 มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 รองลงมาร้อยละ 
27.3 มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสุดท้ายร้อยละ 9.1 เป็นงานวิจัยที่ใช้แค่สถิติเชิงบรรยายเพียงอย่างเดียว 

 
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพื่อเสนอรูปแบบวิธีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา 
 การจะสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพจ าเป็นต้องออกแบบวิธีการจัดการเรียนการสอนได้อย่าง
เหมาะสม หลังจากที่ผู้วิจัยสังเคราะห์งานวิจัยทั้งหมดพบว่าแนวคิดที่น ามาใช้บ่อยที่สุดร้อยละ 16.7 เป็นแนวคิดของ Weir 
จึงเป็นแนวคิดที่เหมาะสมในการน ามาสร้างบทเรียนที่สามารถส่งเสริมความสามารถในการแก้ไขได้ อีกทั้งแนวคิดดังกล่าว
ยังสอดคล้องกับแนวคิดของ Johnson, Davis and Lawbaugh, Hurst และ ทิศนา แขมมณี เพราะมีองค์ประกอบที่
สอดคล้องกันประกอบไปด้วย การคิดอย่างมีวิจารณญาณในการวิเคราะห์ ประเมินปัญหาหรือนิยามปัญหาเพื่อหา  
แนวทางแก้ไขปัญหา นอกจากแนวคิดที่น ามาออกแบบการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมแล้ว ยังสามารถน าเอา
กระบวนการจากแนวคิดดังกล่าวมาออกแบบร่วมกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เหมาะสมได้ ซึ่งจากผลการ
สังเคราะห์งานวิจัยพบว่า รูปแบบการเรียนที่งานวิจัยใช้มากที่สุดร้อยละ 18.2 ประกอบไปด้วย รูปแบบการจัดการเรียนรู้
แบบ Big Six Model รูปแบบการเรียนรู้แบบโครงการ รองลงมาร้อยละ 9.1 ใช้การจัดการเรียนรู้คอนสตรัคติวิสต์ ซึ่งทั้ง 
3 กระบวนการเน้นผู้เรียนให้วางแผนและออกแบบวิธีการแก้ไขปัญหาทั้งสิ้น ดังนั้น จากผลการสังเคราะห์งานวิจัย พบว่า
การใช้น าแนวคิดของ Weir มาบูรณาการร่วมกันด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Big Six Model รูปแบบการเรียนรู้
แบบโครงการ และ การจัดการเรียนรู้คอนสตรัคติวิสต์ จะสามารถออกแบบวิธีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะ
การแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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อภิปรายผล 
ผู้วิจัยได้แบ่งประเด็นการอภิปรายผลจากวัตถุประสงค์ดังกล่าวออกเป็น 2 ตอนตามกรอบการวิจัย ประกอบ 

ไปด้วย 1) ประเด็นด้านการวิจัย 2) ข้อเสนอแนะวิธีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาของนักศึกษา
ในระดับอุดมศึกษา 
 1. ผลงานวิจัยประกอบด้วย ตัวแปรด้านการพิมพ์และสถาบันที่ผลิตงานวิจัย ตัวแปรด้านเนื้อหาสาระของ
งานวิจัย สิ่งที่น่าพิจารณาเป็นอันดับแรกก็คือ งานส่วนร้อยละ 90.9 เป็นงานวิจัยเชิงทดลอง ที่ส่วนมากร้อยละ 63.6  
เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง นอกจากนั้นส่วนมากร้อยละ 68.8 เป็นงานวิจัยที่ใช้สถิติเชิงอนุมานแบบ t-test 
และงานวิจัยทั้งหมดที่ผ่านเกณฑ์นั้นเลือกใช้แนวคิดกระบวนการแก้ปัญหาของ Weir (1974) มากที่สุด (ร้อยละ 16.7) 
แนวคิดดังกล่าวสามารถก าหนดระยะเวลาวิธีการท างานที่แน่นอนได้ดังต่อไปนี้ 1) ขั้นระบุปัญหา โดยการวิเคราะห์
ประโยคที่เป็นปัญหาหรือตั้งปัญหา 2) ขั้นนิยามสาเหตุของปัญหา โดยการแยกแยะจากลักษณะที่ส าคัญ 3) ขั้นค้นหา
แนวทางแก้ปัญหา โดยการตั้งสมมุติฐานหรือวิธีการแก้ปัญหา และ 4) ขั้นพิสูจน์ค าตอบ โดยการตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้
จากการลงมือแก้ไขปัญหา ซ่ึงเป็นกระบวนการแก้ปัญหาที่เรียบง่ายแต่จ าเป็นต้องใช้การคิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อนิยาม
สาเหตุของปัญหา และค้นหาแนวทางในการแก้ปัญหา การเลือกแนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับพฤติกรรมในช่วงวัยของ
นักศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ซึ่งจากการสังเคราะห์งานวิจัยนี้พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่งานวิจัยส่วนมากเลือกใช้ก็คือ
นักศึกษาในชั้นปีที 1 (ร้อยละ 78.7) ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ผู้เรียนในวัยนี้เป็นวัยที่ต้องเผชิญกับความเครียด ไม่ว่าจะ
เป็นการปรับตัว ความคาดหวังของครอบครัว และการกดดันตนเองเพื่อได้ผลการเรียนที่ดีเนื่องจากมีผลต่อการถูกเลือก
ท างาน (Fergusson & Woodward, 2002) อีกทั้งผู้เรียนในวัยนี้ต่างพยายามค้นหาตนเอง จากการส ารวจนักศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา เกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกเรียนพบว่าร้อยละ 78.33 เลือกเรียนตามความต้องการของตัวเอง  
(เจนวิทย์ วารีบ่อ ศรัณย์ ภิบาลชนม์ และเสกสรรค์ ทองค าบรรจง, 2562)  
 การมีทักษะในการแก้ปัญหา โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาที่ต้องใช้การคิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อหาสาเหตุของ
ปัญหาและค้นหาแนวทางเพื่อแก้ปัญหาให้ประสบความส าเร็จจึงเป็นวิธีการเหมาะสมกับผู้เรียนในระดับปริญญาตรีดังที่
กล่าวมาข้างต้น นอกจากนั้นกระบวนการแก้ปัญหาของ Weir (1974) ยังสอดคล้องกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ในแบบ
ต่าง ๆ ที่ผู้วิจัยได้ท าการสังเคราะห์มา ไม่ว่าจะเป็น Big Six Model (ร้อยละ 18.2) ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้
นักเรียนแก้ปัญหาโดยใช้สารสนเทศ เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการค้นหา 
รวบรวม สังเคราะห์ น าเสนอและประเมินผลสารสนเทศ โดยมีองค์ประกอบคือ 1) ขั้นการนิยามภาระงาน 2) การวางแผน
กลยุทธ์การสืบค้น 3) การค้นหาและเข้าถึงสารสนเทศ 4) การใช้สารสนเทศ 5) การสังเคราะห์สารสนเทศ และ 6) เป็นการ
พิจารณาผลงานที่ได้ท าขึ้นและกระบวนการในการท างานว่าสอดคล้องกับปัญหาหรือไม่ (Eisenberg and Berkowitz, 
1992) จะเห็นว่าวิธีการเรียนรู้นี้เป็นการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาโดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับ
กระบวนการแก้ปัญหาที่จะต้องค้นหาแนวทางแก้ปัญหาและพิสูจน์วิธีแก้ปัญหา เพียงแต่แนวคิด Big Six Model จะให้
ความส าคัญไปที่การน าเทคโนโลยีมาช่วยค้นคว้าหาข้อมูลจากนั้นท าการสังเคราะห์และน าเสนอออกมา อีกแนวคิดหนึ่งที่
สอดคล้องกับแนวคิดการแก้ปัญหาคือการเรียนรู้แบบโครงการ (ร้อยละ 18.2) เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสวงหาค าตอบ
จากการเรียนเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยที่ผู้เรียนหรือผู้สอนร่วมกันก าหนดเรื่องที่ต้องการเรียนรู้ แล้วด าเนินการ
แสวงหาความรู้ด้วยกระบวนการแก้ปัญหา ซึ่งกระบวนการเรียนรู้นี้ยังเหมาะกับการใช้กับนักศึกษาและได้ผลอย่างดี อีกทั้ง
แนวคิดนี้จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นถ้าน ามาใช้ร่วมกับการเรียนรู้ตามแนวคิดของกลุ่มแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ (Owen, 
2007) ซึ่งจากการสังเคราะห์งานวิจัยก็พบว่า มีงานวิจัยที่น าแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์มาใช้สร้างให้นักศึกษาเกิดทักษะ  
การแก้ปัญหา (ร้อยละ 9.1) ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ Big Six Model (ร้อยละ 18.2) รูปแบบการ
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เรียนรู้แบบโครงการ (ร้อยละ 18.2) และ รูปแบบการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ (ร้อยละ 9.1) จึงมีความ
เหมาะสมที่จะน ามาใช้ในการพัฒนาทักษะการแก้ไขปัญหาให้กับนักศึกษาในชั้นปีต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. จากการประชุมของ World Economic Forum (2020) ทักษะที่คาดการณ์กันว่าในอีก 5 ปีข้างหน้า จะเป็น 
1 ใน 3 ทักษะที่หลายประเทศต้องการมากที่สุดคือทักษะการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน (Complex Problem-solving) เพราะ
ทุกวิชาชีพล้วนต้องการทักษะนี้ ดังนั้น ผู้สอนจะต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนที่ความสอดคล้องไปกับกระบวนการ
แก้ปัญหา ซึ่งการสังเคราะห์งานวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยพบว่า แนวคิดกระบวนการแก้ปัญหาของ Weir (1974) ได้รับการน ามา
สร้างเป็นเครื่องมือวัดทักษะการแก้ปัญหามากที่สุด (ร้อยละ 16.7) ซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้ 1) การระบุปัญหา 2) การประเมิน
ปัญหา 3) การวางแผนปฏิบัติการ และ 4) การลงมือปฏิบัติ ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวคิดของ Johnson, Davis and 
Lawbaugh, (1980 cite in Shahbazi et al., 2018) (ร้อยละ 5.6) ดังนั้น สามารถน าแนวคิดเหล่านี้มาสังเคราะห์ร่วมกัน
เพื่อสร้างกระบวนการเรียนการสอน หรือเครื่องมือวัดทักษะการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ นอกจากนั้นผู้สอน
สามารถน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่มีความสอดคล้องกับกระบวนการแก้ปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ไม่ว่าจะเป็น 
Big Six Model หรือ รูปแบบการเรียนรู้แบบโครงการ (ร้อยละ 18.2) เพราะรูปแบบการเรียนรู้ทั้งสองนี้มีขั้นตอนที่ผู้เรียน
จะต้องก าหนดหรือระบุปัญหาออกมา และใช้กระบวนการต่าง ๆ ตามรูปแบบการเรียนนั้นเพื่อแก้ปัญหา อย่างไรก็ตาม 
จากการศึกษาของ Owen (2007) พบว่า หากน าแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ คือ เป็นทฤษฎีการเรียนรู้ที่ผู้เรียนทุกคนจะต้อง
สร้างความรู้จากความคิดของตนเอง แทนที่จะรับความรู้ที่ผู้สอนก าหนดไว้ บุคคลจะน าความรู้หลายด้านมาตีความหมายใหม่
เพือ่สร้างแบบฉบับของตัวเอง (Yilmaz, 2008) ดังนั้น สามารถน าแนวคิดทั้ง Big Six Model หรือ รูปแบบการเรียนรู้แบบ
โครงการ มาใช้ร่วมกับแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ได้ (Owen, 2007) อีกทั้งจากการศึกษาของ มันทีนา มูลศรีแก้ว และ 
ทัศน์ศิรินทร์ สว่างบุญ (2563) ที่ได้ศึกษาผลการสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการวิเคราะห์อภิมาน พบว่าการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ เป็นรูปแบบการเรียน
การสอนที่พบมากที่สุด 
 อย่างไรก็ตามการจะสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนจ าเป็นต้องใช้การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
เนื่องจากผลการสังเคราะห์ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับทักษะการแก้ปัญหา พบว่าแนวคิดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดของ Weir 
(1974), Johnson, Davis and Lawbaugh, (1980 cite in Shahbazi et al., 2018), Hurst (1985) หรือ ทิศนา แขมมณี 
(2551) ผู้เรียนล้วนต้องใช้การคิดอย่างมีวิจารณญาณในการวิเคราะห์ ประเมินปัญหา หรือนิยามปัญหา เพื่อหาแนวทาง  
แก้ไขปัญหา ดังนั้น การพัฒนาทักษะการแก้ไขปัญหาสามารถพัฒนาร่วมกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณได้ ซึ่งสอดคล้อง
กับวิจารณ์ พานิช (2555) ที่ระบุไว้ว่าการคิดอย่างผู้เชี่ยวชาญ (Expert Thinking) เป็นการผสมผสานระหว่างการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ (Critical Thinking) และการแก้ไขปัญหา (Problem Solving) รูปแบบการศึกษาใหม่จ าเป็นต้องออกแบบ
การเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา เพื่อให้สามารถใช้วิจารณญาณในการตั ดสิน
และแก้ปัญหา นอกจากนั้นแล้วผู้เรียนยังจ าเป็นต้องใช้กระบวนการสังเกตอย่างเป็นระบบเพื่อรวบรวมข้อมูล ท าความ
เข้าใจ และตีความหมาย โดยใช้การบูรณาการร่วมกับทักษะอื่น ๆ เช่น ทักษะการวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์เชิง
นวัตกรรม การปรับตัวและการยืดหยุ่น การยืดหยุ่นทางอารมณ์ การท างานเป็นทีม และทักษะในการโน้มน้าวใจ 
(Rahman, 2019) เพื่อแก้ไขปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อนขึ้นในทุกวันนี้ เนื่องจากทักษะการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน (Complex 
Problem-solving) เป็น 1 ใน 3 ทักษะที่หลายประเทศต้องการมากที่สุดในอีก 5 ปีข้างหน้า 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
 1. ผู้สอนสามารถน าผลการศึกษาไปใช้ในการออกแบบรูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับการเสริมสร้างทักษะ
การแก้ปัญหาได้ 

2. สามารถน าผลการศึกษาไปเป็นแนวทางในการออกแบบงานวิจัยที่ใช้ตัวแปรทักษะการแก้ปัญหาได้ หรือ
สามารถน าไปเป็นแนวทางในการสังเคราะห์งานวิจัยได้เช่นกัน 

 
ข้อเสนอแนะการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรศึกษานักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อศึกษาว่ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่น ามาใช้สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยนี้หรือไม ่
 2. สามารถใช้สถิติอื่น ๆ ในการสังเคราะห์งานวิจัยเพ่ิมเติมเพื่อขยายมิติของผลการศึกษา 
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การศึกษาความพอใจในชีวติจากกระบวนการแลกเปลีย่นเรียนรู้ประสบการณ์การท างานจิตอาสา
ส าหรบัสมาชกิผู้สูงอายุในธนาคารเวลา 

A study of life satisfaction from process of knowledge sharing of volunteer activities 
for eldery timebank members 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาและพัฒนากระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การท างาน  
จิตอาสาส าหรับสมาชิกผู้สูงอายุในธนาคารเวลา 2) ทดลองใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การท างาน  
จิตอาสาส าหรับสมาชิกผู้สูงอายุในธนาคารเวลา 3) เพื่อประเมินผลการศึกษาความพอใจในชีวิตจากกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การท างานจิตอาสาส าหรับสมาชิกผู้สูงอายุในธนาคารเวลา กลุ่มประชากรเป็นสมาชิก
ผู้สูงอายุในธนาคารเวลาพื้นที่กรุงเทพฯ และนนทบุรี จ านวน 6 พื้นที่ รวม 300 คน กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 169 คน  
สุ่มแบบชั้นภูมิอย่างเป็นสัดส่วน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบสอบถามพัฒนาแผนการจัดกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2) แผนการจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ 3) แบบสอบถามความพอใจในชีวิต วิเคราะห์
ข้อมูลเชิงปริมาณเสริมด้วยข้อมูลเชิงคุณภาพ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และ วิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1) กระบวนการพัฒนา ภาพรวมเห็นด้วยมาก ลักษณะกระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้มี 4 ขั้นตอน ๆ ละ 2 ชุดกิจกรรม 2) ผลการทดลองใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภาพรวมภูมิใจ/พอใจตนเอง 
พูดถึงตนในแง่ดี และ มีส่วนร่วม มากที่สุด 3) ผลการศึกษาความพอใจในชีวิตจากกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ภาพรวมความพอใจในชีวิตอยู่ในระดับมาก โดยหัวข้อที่พอใจสูงสุด และต่ าสุดคือ ฉันน่าจะรู้สึกพอใจ ถ้าชีวิตของฉัน
ด าเนินต่อไปอย่างที่เป็นอยู่ในขณะนี้ และ มีหลายเรื่องในชีวิตที่ฉันอยากแก้ไข ตามล าดับ 
 
ค าส าคัญ ผู้สูงอายุ ความพอใจในชีวิต กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
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Abstract 
The objectives of the research were: 1) to study and develop the process of knowledge sharing 

of volunteer activities for eldery TimeBank members, 2) to experiment with the process of knowledge 
sharing of volunteer activities for eldery TimeBank members, and 3)  to evaluate the results of life 
satisfaction from the process of knowledge sharing of volunteer activities for eldery TimeBank members. 
The study population consisted of 300 TimeBank members in six different areas of Bangkok and 
Nonthaburi.  The sample group of the research and development contained 169 volunteers through 
proportional stratified sampling and conclusion of results.  For this study, the research instruments 
included (1)  questionnaires to develop plans for the knowledge sharing process, (2)  the plans of the 
knowledge sharing process, and (3)  life satisfaction questionnaires.  Analyzed quantitative data was 
gathered along with qualitative data. The statistics used for analysis were frequency, percentage, mean, 
standard deviation, and content analysis.  The overall results indicated that 1) eldery TimeBank 
members highly agreed with the entire development process and that the knowledge sharing process 
can be categorized into four steps--each step having two sets of activities. 2) From the experiment, the 
results also pointed out that eldery TimeBank members, who participated in the process, were the 
most proud/ self- satisfied, optimistic, and participative.  3) Furthermore, the study of life satisfaction 
showed that eldery TimeBank members had a high level of life satisfaction. The highest and the lowest 
of life satisfaction were: “I'm probably satisfied whether my life goes on at the present, and there are 
many things in my life that I would like to correct, respectively”. 
 
Keywords: life satisfaction, eldery, learning exchange process  
 

บทน า 
ประเทศไทยจะเป็นสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2565 (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2563) 

และจะเป็น “สังคมสูงวัยระดับสุดยอด” ในปี พ.ศ. 2576 ท าให้เกิดความท้าทายมากมายต่อผู้สูงอายุในประเทศไทย เช่น 
ด้านสุขภาพกายถดถอย ปัญหาสิ่งแวดล้อมการใช้ชีวิต ปัญหาทางด้านเศรษฐสถานะ ดังนั้น  การเตรียมความพร้อมเข้าสู่
สังคมสูงวัยจึงต้องหลากหลาย โดยเฉพาะด้านการให้ผู้สูงอายุมีศักยภาพ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนประเทศ (สุรพงษ์ มาลี, 
2561) 

แม้จะมีแนวทางแก้ปัญหาความท้าทายต่อผู้สูงอายุในประเทศไทยด้านต่าง  ๆ มากมายแต่หากละเลยด้าน
พัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุให้มีความมั่นคง ถือว่ายังเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ถูกจุด (พระครูใบฎีกาหัสดี  
กิตตินนโท, 2560) มีการศึกษาอธิบายแนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าวไว้หลายแนวทาง ทั้งนี้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ยังเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการแก้ปัญหา เพราะการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ท าให้เกิดความรู้และมิตรภาพ 
(วิจารณ์ พานิช, 2550) ในขณะที่การจัดการเรียนรู้แบบจิตตปัญญาศึกษาจะท าให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจตนเองมากขึ้น 
(ณัฐฬส วังวิญญู, วิจักขณ์ พาณิช, และ ญาณเดช พ่วงจีน, 2552) และจากการศึกษาของ พรรณธิภา เอี่ยมสิริปรีดา , 
อัจศรา ประเสริฐสิน, และ นริสรา พึ่งโพธิ์สภ (2560) ระบุว่า การท างานจิตอาสาส่งผลต่อสุขภาพจิตผู้สู งอายุให้มีความ
พอใจในชีวิต แต่ทั้งนี้การให้โดยไม่ผ่านการใคร่ครวญ อาจเป็นเหตุให้กลายเป็นการท าร้ายจิตใจผู้รับ กิจกรรมอาสาสมัคร  
ที่ผ่านการใคร่ครวญจึงเป็นหนึ่งในกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความผาสุกทางจิตวิญญาณได้ (ธนา นิลชัยโกวิทย์ , อดิศร 
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จันทรสุข, และ พงษธร ตันติฤทธ,ิ 2551) แม้การเรียนรู้จะพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุได้ แต่ในการศึกษาวิจัย การจัดการ
เรียนรู้ส าหรับภาวะพฤฒพลัง ของ พรรณทิพา เวชรังษี และคณะ (2563) กลับระบุว่า ยังขาดการพัฒนาหลักสูตรที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยตรง 

รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุมีรูปแบบที่แตกต่างมากมาย ทั้งนี้ ธนาคารเวลานับเป็นหนึ่ง 
แนวทางการสนับสนุนให้ผู้สูงอายุสมัครเป็นสมาชิกเพื่อดูแลช่วยเหลือกันเป็นเครือข่ายแลกเปลี่ยนทักษะ ประสบการณ์  
ในรูปแบบบริการพื้นฐานและสามารถสะสมการช่วยเหลือในรูปของเครดิตเวลา และสามารถถอนออกมาเพื่อขอรับ 
การช่วยเหลือจากเครือข่ายได้ โดยมีกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เริ่ม
ศึกษาแนวคิด และ รูปแบบ ต่อมาจึงเกิดมาตรการพัฒนากลไกส่งเสริมให้ทุกกลุ่มวัยเข้ามามีส่วนร่วมในธนาคารเวลา  
(กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ, 2562) 

ดังนั้น ในงานวิจัยครั้งนี้ จึงท าการศึกษาความพอใจในชีวิตจากกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์  
การท างานจิตอาสาส าหรับสมาชิกผู้สูงอายุในธนาคารเวลา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ด้วยกระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้เห็นคุณค่าในตนเองน าไปสู่การด ารงชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพให้สูงยิ่งขึ้นต่อไป 
 

วัตถุประสงค ์
 1) เพื่อศึกษาและพัฒนากระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การท างานจิตอาสาส าหรับสมาชิกผู้สูงอายุ
ในธนาคารเวลา 

2) เพื่อทดลองใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การท างานจิตอาสาส าหรับสมาชิกผู้สูงอายุ  
ในธนาคารเวลา  

3) เพื่อประเมินผลการศึกษาความพอใจในชีวิตจากกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การท างานจิตอาสา
ส าหรับสมาชิกผู้สูงอายุในธนาคารเวลา 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
ขอบเขตด้านประชากร สมาชิกธนาคารเวลาในพื้นที่กรุงเทพฯและนนทบุรีรวม 6 พื้นที่ มีจ านวนประชากร 300 คน 

กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 169 คน (Krejcie & Morgan, 1970) สุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิอย่างเป็นสัดส่วน (Proportional 
Stratified Sampling) (McMillan & Schumacher, 2014) 

ตัวแปรต้น 2 ตัว คือ 1) กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (SECI Model) ประกอบด้วย (a) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
(b) การสกัดความรู้ออกจากตัวคน (c) การควบรวมความรู้ (d) การผนึกฝังความรู้ (Nonaka & Takeuchi, 1995)  
2) แนวคิดจิตตปัญญา (ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล , 2552) ตัวแปรตาม คือ ความพอใจในชีวิต 
ประกอบด้วย (a) ความรู้สึกก็มีความสุข (b) ความรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจ (c) ความรู้สึกว่าตนมีค่า (d) ความรู้สึกพอใจในตนเอง 
(e) ความรู้สึกยอมรับความส าเร็จและความล้มเหลวในชีวิต (f) การเห็นแง่ดีของตน (g) การมองโลกในแง่ดี (h) การเห็นแง่ดี
ของผู้อื่นและ (i) ความรู้สึกยอมรับสภาพร่างกายตามวัยของตน 

ขอบเขตด้านระยะเวลาการด าเนินการ ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 แล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 
รวมระยะเวลาประมาณ 6 เดือน  
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กรอบแนวคิดในการวิจัย   
 
 
 
 

 
 

 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากรในระยะที่ 1 คือ ผู้สูงอายุในธนาคารเวลา จ านวน 300 คน จากพื้นที่จ านวน 6 พ้ืนที่ ผู้วิจัยได้ก าหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของ Krejcie & Morgan (1970) ได้จ านวน 169 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบชั้นภูมิอย่างเป็น
สัดส่วน (Proportional Stratified Sampling) โดยเปรียบเทียบสัดส่วนในแต่ละพื้นที่ตามขนาดประชากร ตามตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุในธนาคารเวลา จ าแนกตามพื้นที่ 

ธนาคารเวลา ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
วัยสุข เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 19 11 
โรงพยาบาลราชวิถี เขตราชวิถี กรุงเทพมหานคร 22 15 
11 ชุมชน เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 82 43 
ตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 57 30 
เทศบาลต าบลบางสีทอง อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 60 35 
โรงเรียนผู้สูงอายุยานนาวา เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 60 35 
 300 169 

 
กลุ่มตัวอย่างระยะที่ 2 คือ สมาชิกผู้สูงอายุในธนาคารเวลา จ านวน 30 คน (McMillan & Schumacher, 2014) 

โดยเลือกแบบอาสาสมัคร เพื่อให้สอดคล้องกับการศึกษาวิจัย โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง  
61-65 ปี มาจากธนาคารเวลา 11 ชุมชน เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร และกลุ่มตัวอย่างในระยะที่ 3 คือ สมาชิก
ผู้สูงอายุในธนาคารเวลา จ านวน 30 คน (McMillan & Schumacher, 2014) ที่ผ่านกระบวนการศึกษาระยะที่ 2 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

ระยะที่ 1 คือ แบบสอบถาม จ านวนทั้งหมด 8 ข้อ วิเคราะห์ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 
ผ่านความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน มีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.7-1.0 ผ่านเกณฑ์มากกว่า 0.5 (ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ และ
คณะ, 2564) ระยะที่ 2 คือ แผนการจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่มีค่าอยู่ระหว่าง 48-60 ระยะที่ 3 คือ 
แบบสอบถามความพอใจในชีวิตที่ปรับปรุงจากริเวอร์ไซด์ (The Riverside Life Satisfaction Scale) จ านวน 22 ข้อ 
วิเคราะห์ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) จ านวน 20 ข้อ มีค่าความเที่ยงตรงอยู่ระหว่าง 0.7 ถึง 1.0 

กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (SECI Model)  
(1) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (2) การสกัดความรู้ออกจาก
ตัวคน (3) การควบรวมความรู้ (4) การผนึกฝังความรู้ 
(Nonaka & Takeuchi, 1995) 

จิตตปัญญา เป็นการใคร่ครวญสะท้อนคิดในเชิงวิพากษ์ 
(ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552) 

ความพอใจในชีวิต (a) ความรู้สึกก็มีความสุข  
(b) ความรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจ (c) ความรู้สึกว่าตนมีค่า 
(d) ความรู้สึกพอใจในตนเอง (e) ความรู้สึก
ยอมรับความส าเร็จและความล้มเหลวในชีวิต  
(f) การเห็นแง่ดีของตน (g) การมองโลกในแง่ดี  
(h) การเห็นแง่ดีของผู้อื่นและ (i) ความรู้สึก
ยอมรับสภาพรา่งกายตามวัยของตน 
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การวิเคราะห์ข้อมูล  
การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 

 
ผลการวิจัย 

1. ลักษณะกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การท างานจิตอาสาส าหรับสมาชิกผู้สูงอายุ  
ในธนาคารเวลาและกระบวนการพัฒนา  
 
ตารางท่ี 2 แสดงค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน กระบวนการพัฒนาแผนการจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ขั้นตอนการจัดกระบวนการ และ ชุดกิจกรรม �̅� SD แปลผล 
ขั้นตอนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Socialization)  4.57 0.03 เห็นด้วยมากที่สุด 
 1. การแบ่งปันประสบการณ์การท างานจิตอาสา 4.62 0.66  
 2. การสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ในประเด็นการท างาน 
จิตอาสา 

4.53 0.70  

ขั้นตอนการสกัดความรู้ออกจากตัวคน (Externalization) 4.42 0.03 เห็นด้วยมาก 
 3. การตั้งค าถามเพื่อถ่ายทอดความรู้สึกหลังจากได้ 
 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

4.51 0.74  

 4. การบันทึกความรู้และประสบการณ์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 ในรูปแบบเสียง ภาพ หรือวิดีโอ 

4.32 0.79  

ขั้นตอนการควบรวมความรู้ (Combination) 4.42 0.07 เห็นด้วยมาก 
 5. การสนับสนุนให้มีโอกาส วิพากษ์วิจารณ์และสะท้อนผล 
 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

4.39 0.81  

 6. การสะท้อนผลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาสรุปเป็นองค์ 
 ความรู้ใหม่ 

4.44 0.70  

ขั้นตอนการผนึกฝังความรู้ (Internalization) 4.46 0.69 เห็นด้วยมาก 
 7. ท่านสามารถน าความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ 
 รวบรวมไว้ไปต่อยอดขยายผล 

4.46 0.69  

 8. ท่านสามารถน าเสนอวิธีการน าความรู้และประสบการณ์ 
 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปประยุกต์ในงานด้านอื่น 

4.47 0.70  

ภาพรวม  4.47 0.05 ภาพรวม 
 

จากตารางที่ 2 แปลผลตามเกณฑ์ค่าคะแนน 1-1.79 น้อยที่สุด 1.80-2.59 น้อย 2.60-3.39 ปานกลาง  
3.40-4.19 มาก 4.20-5.00 มากที่สุด (ชัชวาลย์ เรืองประพันธ์, 2558) ผลการวิเคราะห์พบว่า กระบวนการพัฒนา 

ภาพรวม เห็นด้วยมาก (�̅�= 4.47 SD = 0.05) พิจารณารายขั้นตอน เรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย พบว่า
ขั้นตอนการผนึกฝังความรู้ (Internalization) การสกัดความรู้ออกจากตัวคน (Externalization) และ การควบรวมความรู้ 

(Combination) (�̅�= 4.46 SD = 0.69; �̅�= 4.42 SD = 0.03; �̅�= 4.42 SD = 0.07) ทุกขั้นตอนอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 



วารสารการวัดผลการศึกษา      ปีที่ 39 ฉบับที่ 105 มกราคม-มิถุนายน 2565  
 

หน้า 244 

ยกเว้นขั้นตอนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Socialization) อยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด (�̅�= 4.57 SD = 0.03) ลักษณะ
กระบวนการ พบว่า มี 4 ขั้นตอน ๆ ละ 2 ชุดกิจกรรม ดังนี้ (1) ขั้นตอนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Socialization)  
ชุดกิจกรรมการแบ่งปันประสบการณ์การท างานจิตอาสา และการสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ในประเด็นการท างาน  
จิตอาสา (2) ขั้นตอนการสกัดความรู้ออกจากตัวคน (Externalization) ชุดกิจกรรมการตั้งค าถามเพื่อถ่ายทอดความรู้สึก
หลังจากได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการบันทึกความรู้และประสบการณ์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบเสียง ภาพ หรือ
วิดีโอ (3) ขั้นตอนการควบรวมความรู้ (Combination) ชุดกิจกรรมการสนับสนุนให้มีโอกาส วิพากษ์วิจารณ์และสะท้อน
ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการสะท้อนผลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาสรุปเป็นองค์ความรู้ใหม่ และ (4) ขั้นตอนการ
ผนึกฝังความรู้ (Internalization) ชุดกิจกรรมการน าความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่รวบรวมไว้ไปต่อยอดขยายผล 
และการน าเสนอวิธีการน าความรู้และประสบการณ์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปประยุกต์ในงานด้านอื่น 
 

2. ผลการทดลองใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การท างานจิตอาสาส าหรับสมาชิกผู้สูงอายุ
ในธนาคารเวลา  
ตารางท่ี 3 แสดงความถี่และร้อยละของผลการทดลองใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การท างานจิตอาสา 
ส าหรับสมาชิกผู้สูงอายุในธนาคารเวลา 

พฤติกรรม รวมความถี่ ร้อยละ อันดับที่ 
ภูมิใจ/พอใจตนเองมากที่สุด 194 13.47 1 
พูดถึงตนในแง่ดีมากที่สุด 180 12.50 2 
มีส่วนร่วมมากที่สุด 167 11.60 3 

 
จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์พบว่า ภาพรวมสมาชิกผู้สูงอายุในธนาคารเวลา ภูมิใจ/พอใจตนเอง ร้อยละ 

13.47 พูดถึงตนในแง่ดี ร้อยละ 12.50 มีส่วนร่วม ร้อยละ  11.60 ตามล าดับ พิจารณาเป็นรายชุดกิจกรรม พบว่า  
ชุดกิจกรรมการแบ่งปันประสบการณ์การท าจิตอาสา ภูมิใจ/พอใจในตนเอง  ร้อยละ 66.67 พูดถึงตนในแง่ดี ร้อยละ 
63.33 แจ่มใส และ ยิ้มแย้ม ร้อยละ 60 ตามล าดับ ชุดกิจกรรมการสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ในประเด็นการท าจิตอาสา 
พูดถึงตนในแง่ดี ร้อยละ 80.00 กระตือรือร้น ร้อยละ 73.33 ภูมิใจ/พอใจตนเอง ร้อยละ 73.33 ตามล าดับ ชุดกิจกรรม
การตั้งค าถามเพื่อถ่ายทอดความรู้สึกหลังจากได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภูมิใจ/พอใจตนเอง  ร้อยละ 83.33 พูดถึงตนในแง่ดี 
ร้อยละ 83.33 มีส่วนร่วม ร้อยละ 80.00 ตามล าดับ ชุดกิจกรรมการบันทึกความรู้และประสบการณ์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในรูปแบบเสียง ภาพ หรือวิดีโอ ภูมิใจ/พอใจตนเอง ร้อยละ 76.67 พูดถึงตนในแง่ดี ร้อยละ 70.00 แจ่มใส ร้อยละ 66.67 

ข้อมูลเชิงคุณภาพ สมาชิกผู้สูงอายุในธนาคารเวลา บันทึกในชุดกิจกรรมนี้ สรุปได้ 5 ด้าน คือ (1) ด้านการ
รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมและผลลัพธ์ ที่ได้รู้จักงานอาสาสมัครใหม่ ที่ไม่เคยรู้จัก และ ได้รับความรู้ว่าในงานอาสานั้น
มีส่วนประกอบอะไรบ้าง ดังปรากฏในข้อความ (a) “มีกิจกรรมอาสา ร่วมกับพระอาจารย์ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเล่นเกม” 
(b) “อาสาท างานจิตวิทยาเกี่ยวกับสุขภาพจิต ใช้การฟังให้มากและช่วยเยียวยาได้ดี” (c) “ได้ความรู้ในเรื่องพุทธอาสา  
ซึ่งเป็นจิตส านึกในแง่ของทางพุทธ จะท าอย่างไรให้คนเรามีจิตนิ่ง สงบ รู้จักใช้ธรรมะเข้ามาช่วยเหลือ ได้แนวความคิด”  
(2) ด้านประโยชน์ของงานจิตอาสาและสรุปเป็นข้อคิดเกี่ยวกับจิตอาสา ที่กลุ่มตัวอย่างได้น าความรู้ วิเคราะห์เป็นข้อสรุป
เกี่ยวกับงานจิตอาสาในมิติตัวงาน ตัวบุคคล ปัจจัยแวดล้อมของผู้ท างานอาสา (a) “สิ่งเหมือนกันของบรรดาจิตอาสา คือ 
ความอ่อนน้อม การเอื้อเฟื้อ สะดวกใจมากในการคุยกัน แม้จะไม่เคยรู้จักกันมาก่อน ก็คุ้นเคยกันได้อย่างรวดเร็ว” (b) 
“จิตอาสาคือการสมัครใจ ท าด้วยใจไม่หวังสิ่งตอบแทนอะไรทั้งสิ้น หวังแค่ขอให้พวกเขามีความสุข ก็พอแล้ว และยินดีกับ
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เราก็พอ” (3) ด้านส่งเสริมให้เกิดมุมมองใหม่ น าไปสู่การต่อยอด ประยุกต์ใช้ กลุ่มตัวอย่างอาจจะเคยมองข้าม หรือ ไม่เคย
มีความรู้ในลักษณะนี้มาก่อน ซึ่งเป็นความรู้ที่แตกประเด็นออกไปจากเรื่องจิตอาสา (a) “การจะท าอะไรขอให้ท าด้วยใจ 
ฟังด้วยใจทุกอย่างจะส าเร็จ” (b) “การน าเอาพุทธอาสา มาช่วยในการรวมจิตใจความนิ่งและสงบขึ้น” (4) ด้านมุมมองต่อ
ตนเองและผู้อื่น ที่กลุ่มตัวอย่างได้น าความรู้กลับมามองตน หรือ ความรู้นั้นท าให้เกิดความรู้สึกภายใน ส่งผลต่อความคิด 
ทัศนคติ และ สุขภาพทางจิตใจ (a) “ตอนเราท าจิตอาสา ถ้าเรามีจิตใจที่ไม่ค่อยดี ตอนท า จะท าแล้ว จะออกไม่ดี หรือ 
ท าแล้ว ท าให้คนอื่นรู้สึกไม่ดีไปด้วยหรือเปล่า” (b) “การไปท างานร่วมกับคนอื่น ถึงว่าพวกเขาจะเป็นคนแปลกหน้า
ส าหรับเรา แต่เราลองพยายามเปิดใจให้เขาฟังไหม อาจจะไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรก็ได้ ” (5) ด้านการมีส่วนร่วม  
กลุ่มตัวอย่างได้เกิดมุมมองต่อผู้ร่วมสนทนา (a) “ได้ความรู้ ได้เพื่อน ได้ประสบการณ์ดี ๆ” (b) “ได้เรียนรู้ การฟัง พูด 
จากเพื่อนจิตอาสาร่วมกัน” ชุดกิจกรรมการสนับสนุนให้มีโอกาส วิพากษ์วิจารณ์และสะท้อนผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
มีส่วนร่วม ร้อยละ 83.33 ภูมิใจ/พอใจตนเอง ร้อยละ 80.00 กระตือรือร้น ร้อยละ 70.00 ชุดกิจกรรมการสะท้อนผล  
จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาสรุปเป็นองค์ความรู้ใหม่ ภูมิใจ/พอใจตนเอง ร้อยละ 83.33 พูดถึงตนในแง่ดี ร้อยละ 66.67 
กระตือรือร้น ร้อยละ 66.67 ชุดกิจกรรมการน าความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่รวบรวมไว้ไปต่อยอดขยายผล ภูมิใจ/
พอใจตนเอง ร้อยละ 83.33 แจ่มใส ร้อยละ 76.67 พูดถึงตนในแง่ดี ร้อยละ 70.00 ชุดกิจกรรมการน าเสนอวิธีการน า
ความรู้และประสบการณ์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปประยุกต์ในงานด้านอื่น ภูมิใจ/พอใจตนเอง พูดถึงตนในแง่ดี มีส่วนร่วม 
กระตือรือร้น แจ่มใส และ ยิ้มแย้ม ร้อยละ 100 
 

3. ผลการศึกษาความพอใจในชีวิตจากกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การท างานจิตอาสา
ส าหรับสมาชิกผู้สูงอายุในธนาคารเวลา  
ตารางท่ี 4 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการศึกษาความพอใจในชีวิตจากกระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์การท างานจิตอาสาส าหรับสมาชิกผู้สูงอายุในธนาคารเวลา  

ข้อค าถาม �̅� SD แปลผล อันดับที่ 
มีความพอใจในสิ่งที่ตนเป็น 3.98 0.05 มาก 5 
มีความพอใจในสิ่งที่ตนกระท าอยู่ 4.14 0.07 มาก 1 
มีความสมหวังกับเป้าหมายของชีวิตสอดคล้องกับความเป็นจริง 4.02 0.09 มาก 3 
สามารถกระท าได้ตามความตั้งใจ สมเหตุผล 4.01 0.04 มาก 4 
เข้าใจและยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น โดยไม่จ าเป็นต้องปรับตัว 4.08 0.03 มาก 2 
ภาพรวม 4.05 0.02 มาก  

 

จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์พบว่า ภาพรวมความพอใจในชีวิตอยู่ในระดับมาก (�̅�= 4.05 SD = 0.02) 

ภาพรวมรายด้าน เรียงตามล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย พบว่า มีความพอใจในสิ่งที่ตนกระท าอยู่ (�̅�= 4.14 SD = 0.07) 

เข้าใจและยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น โดยไม่จ าเป็นต้องปรับตัว (�̅�= 4.08 SD = 0.03) มีความสมหวังกับเป้าหมายของชีวิต

สอดคล้องกับความเป็นจริง (�̅�=4.02 SD = 0.09) สามารถกระท าได้ตามความตั้งใจ สมเหตุผล (�̅�= 4.01 SD = 0.04) 

ความพอใจในสิ่งที่ตนเป็น (�̅�=3.98 SD = 0.05) ทั้งหมดอยู่ในระดับมาก พิจารณารายหัวข้อพบว่า ในระดับมาก 

เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ ฉันน่าจะรู้สึกพอใจ ถ้าชีวิตของฉันด าเนินต่อไปอย่างที่เป็นอยู่ในขณะนี้ ( �̅�= 4.17 

SD = 0.73) ฉันพอใจกับชีวิตของฉันที่เป็นมา (�̅�=4.17 SD = 0.78) เมื่อฉันพิจารณาชีวิตของฉัน ฉันรู้สึกพอใจ �̅�= 4.14 

SD = 0.80) โดยรวมแล้ว ฉันพอใจในชีวิตของฉัน (�̅�= 4.14 SD = 0.73) ชีวิตของฉันเป็นไปได้ดีในตอนนี้ (�̅� = 4.14  
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SD = 0.76) ฉันมีความพอใจกับสิ่งที่เป็นอยู่ (�̅�= 4.14 SD = 0.76) ฉันชอบความเป็นไปในชีวิตของฉัน ณ ปัจจุบัน 

(�̅�=3.93 SD = 1.01) ฉันไม่มีความต้องการใด ๆ เพิ่มเติมในชีวิตเลย (�̅�=3.83 SD = 0.75) ในระดับน้อย มีดังนี้  

ฉันก าลังพิจารณาว่าจะย้ายที่อยู่และเริ่มต้นชีวิตใหม่ (�̅�=2.34 SD = 0.79) ฉันอยากเปลี่ยนแปลงเส้นทางชีวิตของฉัน 

(�̅�=2.34 SD = 0.84) ฉันหวังว่าฉันจะใช้เวลาในชีวิตร่วมกับเพื่อนของฉัน (�̅�=2.14 SD = 0.83) ผู้คนรอบตัวฉัน ดู

เหมือนจะมีชีวิตที่ดีกว่าฉัน (�̅�=2.07 SD = 0.84) ฉันหวังว่าฉันจะตัดสินใจต่างไปจากเดิม (�̅�=2.00 SD = 0.85) บางครั้ง

ฉันก็ขอให้มีชีวิตที่ต่างออกไปจากเดิม (�̅�=1.97 SD = 0.78) ฉันมีความปรารถนาที่อยากจะสลับชีวิตกับคนอื่น (�̅�=1.93 

SD = 0.74) ฉันจะไม่รู้สึกพอใจในชีวิตจริง ๆ จนกว่าฉันจะบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ (�̅�=1.93 SD = 0.83) มีหลายสิ่งที่ฉัน

จะท าต่างออกไป ถ้าฉันตัดสินใจได้ใหม่อีกครั้ง (�̅�=1.90 SD = 0.82) ขอให้ฉันไม่ได้ท าสิ่งที่ผิดพลาดไปในเรื่องที่ส าคัญกับ

ชีวิต (�̅�=1.86 SD = 0.90) ถ้าฉันย้อนเวลากลับไปได้ ฉันมีหลายสิ่งที่อยากเปลี่ยนแปลง (�̅�=1.86 SD = 0.84) ฉันอิจฉา

ชีวิตคนอื่น (�̅�=1.83 SD = 0.87) และในระดับที่น้อยที่สุด คือ ฉันอยากเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งในชีวิต (�̅�=1.76 SD = 0.76) 

มีหลายเรื่องในชีวิตที่ฉันอยากแก้ไข (�̅�=1.69 SD = 0.76) 
 

สรุปและอภิปรายผล 
1) ลักษณะกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภาพรวมเห็นด้วยมาก พิจารณารายขั้นตอน พบว่าขั้นตอนการผนึก

ฝังความรู้ (Internalization) การสกัดความรู้ออกจากตัวคน (Externalization) และการควบรวมความรู้ (Combination) 
อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ยกเว้นขั้นตอนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Socialization) อยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด พิจารณา
เป็นรายชุดกิจกรรมพบว่า (1) ชุดกิจกรรมการแบ่งปันประสบการณ์การท าจิตอาสา (2) การสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ 
ในประเด็นการท าจิตอาสา (3) การตั้งค าถามเพื่อถ่ายทอดความรู้สึกหลังจากได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เห็นด้วยมากที่สุด  
(1) การบันทึกความรู้และประสบการณ์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบเสียง ภาพ หรือวิดีโอ (2) การสนับสนุนให้มี
โอกาส วิพากษ์วิจารณ์และสะท้อนผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (3) การสะท้อนผลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาสรุปเป็นองค์
ความรู้ใหม่ (4) การน าความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่รวบรวมไว้ไปต่อยอดขยายผล (5) การน าเสนอวิธีการน าความรู้
และประสบการณ์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปประยุกต์ในงานด้านอื่น เห็นด้วยมาก อธิบายได้ดังที่ Knowles (1950) สรุปไว้
ในพื้นฐานทฤษฎีการเรียนรู้ส าหรับผู้ใหญ่ ว่า (1) มีเนื้อหาตรงกับความต้องการและความสนใจ (2) เป็นความรู้ที่ตรงกับ
สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิต (3) วิเคราะห์ประสบการณ์เพื่อน ามาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ (4) ใช้ความต้องการเป็น
ผู้น าตนเองให้เป็นประโยชน์ และ (5) ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล (โกวิท วรพิพัฒน์, 2555) ลักษณะกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พบว่า มี 4 ขั้นตอน ๆ ละ 2 ชุดกิจกรรม ดังนี้ (1) ขั้นตอนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชุดกิจกรรมการแบ่งปัน
ประสบการณ์การท างานจิตอาสา และการสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ในประเด็นการท างานจิตอาสา (2) ขั้นตอนการสกัด
ความรู้ออกจากตัวคน ชุดกิจกรรมการตั้งค าถามเพื่อถ่ายทอดความรู้สึกหลังจากได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการบันทึก
ความรู้และประสบการณ์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบเสียง ภาพ หรือวิดีโอ (3) ขั้นตอนการควบรวมความรู้  
ชุดกิจกรรมการสนับสนุนให้มีโอกาส วิพากษ์วิจารณ์และสะท้อนผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และชุดกิจกรรมการสะท้อนผล
จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาสรุปเป็นองค์ความรู้ใหม่ และ (4) ขั้นตอนการผนึกฝังความรู้ ชุดกิจกรรมการน าความรู้  
จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ท่ีรวบรวมไว้ไปต่อยอดขยายผล และชุดกิจกรรมการน าเสนอวิธีการน าความรู้และประสบการณ์
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปประยุกต์ในงานด้านอื่น สอดคล้องกับที่ วิจารณ์ พานิช (2550) ระบุว่า เป้าหมายในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มี 2 ด้านคือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยตรง กับ การเกิดชุมชนหรือมิตรภาพระหว่างสมาชิก ซึ่งเป็นการ
เรียนรู้ประเภทความรู้ที่ฝังอยู่ในคน ในขณะที่การน าแนวคิดจิตตปัญญามาบูรณาการเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายการศึกษา 
ดังที่ ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล (2552) ระบุว่า การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลง
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โครงสร้างการให้ความหมายของบุคคล ด้วยการใคร่ครวญสะท้อนคิดในเชิงวิพากษ์ ซึ่งการเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้  
จากการขยายการตีความกรอบความคิดเดิม หรือ การปรับเปลี่ยนมุมมองเพื่อเรียนรู้กรอบอ้างอิงใหม่ (Mezirow, 2000) 

2) ผลการทดลองใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภาพรวม (a) ภูมิใจ/พอใจตนเอง (b) พูดถึงตนในแง่ดี  
(c) มีส่วนร่วม อยู่ในระดับมากที่สุด พิจารณาเป็นรายชุดกิจกรรม พบว่า (1) ชุดกิจกรรมการแบ่งปันประสบการณ์การท า
จิตอาสา (a) ภูมิใจ/พอใจในตนเอง (b) พูดถึงตนในแง่ดี มากที่สุด (c) แจ่มใส (d) ยิ้มแย้ม มาก (2) ชุดกิจกรรม 
การสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ในประเด็นการท าจิตอาสา (a) พูดถึงตนในแง่ดี (b) กระตือรือร้น (c) ภูมิใจ/พอใจตนเอง 
มากที่สุด (3) ชุดกิจกรรมการตั้งค าถามเพื่อถ่ายทอดความรู้สึกหลังจากได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (a) ภูมิใจ/พอใจตนเอง  
(b) พูดถึงตนในแง่ดี (c) มีส่วนร่วม มากที่สุด (4) ชุดกิจกรรมการบันทึกความรู้และประสบการณ์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ในรูปแบบเสียง ภาพ หรือวิดีโอ (a) ภูมิใจ/พอใจตนเอง (b) พูดถึงตนในแง่ดี (c) แจ่มใส มากที่สุด ข้อมูลเชิงคุณภาพ
ปรากฏข้อความสรุปประเด็นแบ่งได้ 5 ด้าน คือ (4.1) ด้านการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมและผลลัพธ์ (4.2) ด้าน
ประโยชน์ของงานจิตอาสาและสรุปเป็นข้อคิดเกี่ยวกับจิตอาสา (4.3) ด้านส่งเสริมให้เกิดมุมมองใหม่ น าไปสู่การต่อยอด 
ประยุกต์ใช้ (4.4) ด้านมุมมองต่อตนเองและผู้อื่น (4.5) ด้านการมีส่วนร่วม (5) ชุดกิจกรรมการสนับสนุนให้มีโอกาส 
วิพากษ์วิจารณ์และสะท้อนผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (a) มีส่วนร่วม (b) ภูมิใจ/พอใจตนเอง (c) กระตือรือร้น มากที่สุด (6) 
ชุดกิจกรรมการสะท้อนผลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาสรุปเป็นองค์ความรู้ใหม่ (a) ภูมิใจ/พอใจตนเอง (b) พูดถึงตนใน
แง่ดี (c) กระตือรือร้น มากที่สุด (7) ชุดกิจกรรมการน าความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่รวบรวมไว้ไปต่อยอดขยายผล (a) 
ภูมิใจ/พอใจตนเอง (b) แจ่มใส (c) พูดถึงตนในแง่ดี มากที่สุด (8) ชุดกิจกรรมการน าเสนอวิธีการน าความรู้และ
ประสบการณ์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปประยุกต์ในงานด้านอื่น (a) ภูมิใจ/พอใจตนเอง (b) พูดถึงตนในแง่ดี (c) มีส่วนร่วม 
(d) กระตือรือร้น (e) แจ่มใส (f) ยิ้มแย้ม มากที่สุด สอดคล้องกับ เทอดพงษ์ แตงไทย, เพ็ญนภา กุลนภาดล และประชา 
อินัง (2564) ระบุว่า การเล่าเรื่องส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงภายในตนเอง สะท้อนคุณค่าภายในตนขยายไปสู่สังคม
ส่วนรวม ในขณะที่ นงลักษณ์ ประเสริฐ และ จรินทร วินทะไชย์ (2553) อธิบายแนวทางการพัฒนาการรู้จักตนเองไว้
หลายแนวทาง คือ การท าความเข้าใจตนเอง ด้วยการส ารวจความคิด ความรู้สึก จากการอ่าน การเขียน การรับทราบ
ผู้อื่น การให้ข้อมูลป้อนกลับ ส าหรับการน าประสบการณ์จิตอาสามาเป็นประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สอดคล้องกับที่ 
ปรเมศวร์ พืชผักหวาน และคณะ (2564) ได้ระบุว่า ความสามารถในการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เป็นองค์ประกอบ
ของสมรรถนะความเป็นพลเมืองด ี

3) ผลการศึกษาความพอใจในชีวิตจากกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภาพรวมความพอใจในชีวิตอยู่ในระดับมาก 
ภาพรวมรายด้าน (a) มีความพอใจในสิ่งที่ตนกระท าอยู่ (b) เข้าใจและยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น โดยไม่จ าเป็นต้องปรับตัว  
(c) มีความสมหวังกับเป้าหมายของชีวิตสอดคล้องกับความเป็นจริง (d) สามารถกระท าได้ตามความตั้งใจ สมเหตุผล  
(e) ความพอใจในสิ่งที่ตนเป็น ระดับมาก พิจารณารายหัวข้อพบว่า ในระดับมาก เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 
(1) ฉันน่าจะรู้สึกพอใจ ถ้าชีวิตของฉันด าเนินต่อไปอย่างที่เป็นอยู่ในขณะนี้ (2) ฉันพอใจกับชีวิตของฉันที่เป็นมา (3) เม่ือฉัน
พิจารณาชีวิตของฉัน ฉันรู้สึกพอใจ (4) โดยรวมแล้ว ฉันพอใจในชีวิตของฉัน (5) ชีวิตของฉันเป็นไปได้ดีในตอนนี้ (6) ฉันมี
ความพอใจกับสิ่งที่เป็นอยู่ (7) ฉันชอบความเป็นไปในชีวิตของฉัน ณ ปัจจุบัน (8) ฉันไม่มีความต้องการใด ๆ เพิ่มเติมใน
ชีวิตเลย ในระดับน้อย มีดังนี้ (1) ฉันก าลังพิจารณาว่าจะย้ายที่อยู่และเริ่มต้นชีวิตใหม่ (2) ฉันอยากเปลี่ยนแปลงเส้นทาง
ชีวิตของฉัน (3) ฉันหวังว่าฉันจะใช้เวลาในชีวิตร่วมกับเพื่อนของฉัน (4) ผู้คนรอบตัวฉัน ดูเหมือนจะมีชีวิตที่ดีกว่าฉัน  
(5) ฉันหวังว่าฉันจะตัดสินใจต่างไปจากเดิม (6) บางครั้งฉันก็ขอให้มีชีวิตที่ต่างออกไปจากเดิม (7) ฉันมีความปรารถนาที่
อยากจะสลับชีวิตกับคนอื่น (8) ฉันจะไม่รู้สึกพอใจในชีวิตจริง ๆ จนกว่าฉันจะบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ (9) มีหลายสิ่งที่ฉัน
จะท าต่างออกไป ถ้าฉันตัดสินใจได้ใหม่อีกครั้ง (10) ขอให้ฉันไม่ได้ท าสิ่งที่ผิดพลาดไปในเรื่องที่ส าคัญกับชีวิต (11) ถ้าฉัน
ย้อนเวลากลับไปได้ ฉันมีหลายสิ่งที่อยากเปลี่ยนแปลง (12) ฉันอิจฉาชีวิตคนอื่น และในระดับที่น้อยท่ีสุด คือ (1) ฉันอยาก
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เปลี่ยนแปลงหลายสิ่งในชีวิต (2) มีหลายเรื่องในชีวิตที่ฉันอยากแก้ไข ดังที่ดีเนอร์ และคณะ (Diener et al., 2003) ระบุว่า 
การที่บุคคลมีความรู้สึกพอใจในสิ่งทีบุ่คคลเป็นและกระท าอยู่ มีความสมหวังกับเป้าหมายของชีวิตโดยสอดคล้องกับความ
เป็นจริงตามความตั้งใจ มีความเข้าใจและยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่จ าเป็นต้องปรับตัว แต่ในขณะเดียวกัน ก็เป็นไปได้ยาก
ที่มนุษย์จะมีความพอใจสูงสุด เพราะมีความต้องการเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ (Maslow, 1970) และการรู้จักตัวเองจะเกิดขึ้นได้
เมื่อมีการสังเกตตัวเอง (ชัชวาลย์ ศิลปกิจ, 2563) 
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอส าหรบัการน าผลการวิจัยไปใช ้

1. สถาบันการศึกษา ควรน าผลการศึกษาและพัฒนากระบวนการไปใช้เป็นแนวทางในการศึกษาและพัฒนา
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในลักษณะอื่นที่สอดคล้องกับวัยและมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 

2. ธนาคารเวลาควรขยายผลในพื้นที่อื่น ด้วยการน าผลการทดลองใช้และน าแผนการจัดกระบวนการไปเป็น
แนวทางในการจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่สมาชิกผู้สูงอายุในธนาคารเวลาในพื้นที่เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 

3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรน าผลการศึกษาความพอใจในชีวิตจากกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์การท างานจิตอาสา ไปปรับปรุงกิจกรรมและกระบวนการจิตอาสา ที่สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิก 
และผู้สูงอายุ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจยัครั้งต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลความพอใจในชีวิตจากกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การท างาน

จิตอาสาในการเข้าร่วมกิจกรรม 
2. ควรมีการศึกษาผลความพอใจในชีวิตเกี่ยวกับกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การท างาน  

จิตอาสา ในกลุ่มตัวอย่างอื่นนอกเหนือจากสมาชิกธนาคารเวลา 
3. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้การจัดการเรียนรู้ประสบการณ์การท างานจิตอาสาในรูปแบบอื่น  

เพื่อจะได้พัฒนากระบวนการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษารูปแบบการสอนออนไลน์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์

และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการสอนออนไลน์ด้วยการเรียนรู้แบบน าตนเอง และ  3) เพื่อ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจากการใช้รูปแบบการสอนออนไลน์ด้วยการเรียนรู้แบบน าตนเอง  เรื่อง การออกแบบ
คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อการน าเสนอ ตัวอย่างการวิจัยประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 คือ ผู้บริหาร คณาจารย์ของแต่ละภาควิชา 
จ านวน 35 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง กลุ่มที่ 2 คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 266 คน  

ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แบบสอบถามรูปแบบการสอนออนไลน์
ของผู้บริหาร และคณาจารย์ 2) แบบสอบถามความสามารถในการน าตนเองของนักศึกษา 3) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง 
การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อการน าเสนอ 4) แบบประเมินผลการเรียนรู้ ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 

1. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ตามแนวคิดการพัฒนา ADDIE Model ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
โดยส่วนมากใช้ช่องทางการสื่อสารออนไลน์  คือ Google Meet, Line Application, Google Classroom, Google 
Forms รวมถึงการสืบค้นข้อมูลในการศึกษาหาแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมจาก Google และในภาพรวมของความสามารถ 
ในการเรียนรู้แบบน าตนเองของนักศึกษา อยู่ในระดับมาก 

2. ผลประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
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3. ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จากการใช้รูปแบบการสอนออนไลน์ด้วยการเรียนรู้
แบบน าตนเอง มีผลการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์ และสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
 
ค าส าคัญ: การเรียนรู้แบบน าตนเอง, ประสบการณ์เรียนรู้, รูปแบบการสอนออนไลน์ 

 
Abstract 

The objectives of this research were 1) to study the online teaching model of Kanchanaphisek 
College of Medical Technology and Public Health. 2) to develop an online teaching model with self-
directed learning and 3) to assess the learning outcomes of students from using an online teaching 
model with self-directed learning on computer graphic design for presentations. The research sample 
consisted of the first group, which consisted of 3 5  administrators and faculty members of each 
department, obtained by purposive selection. The second group consisted of 266 second-year students 
in the academic year 2 0 2 1 , obtained by multistage random sampling The research instruments 
consisted of 1) the online teaching style questionnaire of the administrators and the faculty members 
2) the student self-directed questionnaire 3) the learning management plan on computer graphic design 
for presentations. 4) learning evaluation form. The results of the research can be summarized as follows. 

1. The online teaching and learning management model based on the concept of ADDIE Model 
development as a whole was at a high level. Most of the students used online communication 
channels, namely Google Meet, Line Application, Google Classroom, Google Forms, including searching 
for information in the study to find more learning resources from Google, and the overall of the 
students' self-directed learning ability was at a high level. 

2. The overall quality assessment of the learning management plan was at a high level. 
3. The learning outcomes of second-year students in the academic year 2021 from using the 

online teaching model with self-directed learning passed the criteria and was higher than the specified 
criteria. 
 
Keywords: Self-directed learning, Experiential Learning, Online teaching pattern 

 
บทน า 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ คือ การศึกษาเป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนควรได้รับ และ
สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาที่ทันสมัย ซึ่งเป็นผล 
จากการเปลี่ยนแปลงต่อระบบการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตอบสนองความต้องการอย่างมีประสิทธิภาพของผู้เรียน และ
ผู้สอนอย่างทั่วถึง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
กระบวนการเรียนรู้ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาขึ้นของผู้เรียนจากประสบการณ์การเรียนรู้ ท าให้ผู้เรียนเกิด
กระบวนการเรียนรู้แบบน าตนเอง (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560) 

กระบวนการเรียนรู้มักเกิดขึ้นจากการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง แต่ในปัจจุบันได้มีการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ไปทั่วโลก โดยการแพร่ระบาดของเชื้อเริ่มตั้งแต่ปลายปี 2562 จนถึงปัจจุบัน (World Health 
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Organization South-East Asia Thailand, 2564) ซึ่งมีผลกระทบต่อระบบการศึกษาเป็นอย่างมากส่งผลให้ผู้เรียน 
ส่วนใหญ่เสียโอกาสในการเรียนรู ้

การศึกษาในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เป็นผลให้ผู้สอน และผู้เรียนต้อง
ปรับตัวต่อระบบการศึกษาที่ส่วนใหญ่เป็นรูปแบบออนไลน์ มีการใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการจัดการเรียนการสอน  
ท าให้ผู้เรียนต้องศึกษาด้วยตนเองมากขึ้น ซึ่งผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้แบบน าตนเอง (Self-Directed Learning)  
เกิดประสบการณ์ด้วยมุมมองที่หลากหลายจากการที่ได้เรียนรู้พร้อมลงมือปฏิบัติ (Learning by doing) จนท าให้เกิด
ทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์น าไปถึงการสร้างนวัตกรรม (อนุภูมิ ค ายัง, 2564) 
รวมถึงทักษะการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ เป็นการเน้นกระบวนการเรียนรู้มากกว่าเนื้อหาวิชา เพื่อให้ผู้เรียนมีการ
เชื่อมโยงความรู้จากสิ่งที่ได้จากประสบการณ์และน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (โรงเรียน
ขุนห้วยบ้านรุ่ง, 2562) ซึ่งการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ท าให้ผู้เรียนสามารถย้อนกลับไปฟัง หรือรับชมซ้ าได้เพื่อ
ทบทวนบทเรียนอีกครั้ง (จักรกฤษณ์ โพดาพล, 2563) โดยมีช่องทางสื่อสารออนไลน์ที่หลากหลายรูปแบบ เช่น Line, 
Facebook, Email และแพลตฟอร์มการเรียนการสอนต่าง ๆ เป็นต้น 

วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก เป็นวิทยาลัยสังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์
และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ได้มุ่งผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสหเวชศาสตร์และ
การแพทย์แผนไทย ซึ่งในปัจจุบันเกิดอุปสรรคในการเรียนแบบ On site อีกทั้งผู้เรียนต้องฝึกปฏิบัติงานในสถานสุขภาพ 
และการสื่อสารสุขภาพชุมชน ซึ่งอาจจะเป็นการให้ความรู้ด้านสุขภาพในเชิงของการส่งเสริม และการป้องกันสุขภาพ  
ในชุมชน การปฏิบัติงานในระบบสุขภาพชุมชนนั้น จ าเป็นที่จะต้องเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญ
ในวิชาชีพ (อัจศรา ประเสริฐสิน และ วรัญญา รุมแสง, 2562) การพัฒนารูปแบบการสอนออนไลน์นั้นจึงมีความส าคัญ 
ต่อการพัฒนาทักษะผู้เรียน 
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนารูปแบบการสอนออนไลน์ด้วยการเรียนรู้แบบน าตนเอง จากการเรียนรู้
ผ่านประสบการณ์ เป็นการเรียนรู้ถึงการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก เพื่อใช้ในการน าเสนอ รวมถึงได้เรียนรู้จากปัญหา  
ที่พบพร้อมกับการลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองจากประสบการณ์ในการเรียนรู้ และช่วยให้
ผู้เรียนมีความพร้อมในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) เพื่อส่งเสริมให้เกิดทักษะการเรียนรู้ 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษารูปแบบการสอนออนไลน์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก  
2. เพื่อพัฒนารูปแบบการสอนออนไลน์ด้วยการเรียนรู้แบบน าตนเองของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์

และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก  
3. เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก 

จากการใช้รูปแบบการสอนออนไลน์ด้วยการเรียนรู้แบบน าตนเอง 

 
สมมติฐานการวิจัย 

รูปแบบการสอนออนไลน์ด้วยการเรียนรู้แบบน าตนเองท าให้นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และ
สาธารณสุข กาญจนาภิเษก มีผลการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์ หรือมากกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ตัวแปรต้น          ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่องนี้เป็นการวิจัยการทดลองขั้นต้น (Pre-Experimental Research) แบบ one group posttest 
only design 

ประชากร คือ ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก 
คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก  กระทรวงสาธารณสุข จ านวน 645 คน  
(งานทรัพยากรบุคคล, 2564) 

กลุ่มตัวอย่างการวิจัย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 คือ ผู้บริหาร คณาจารย์ของแต่ละภาควิชาในวิทยาลัย
เทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก จ านวน 35 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
selection) คือ 1) ภาควิชาเวชระเบียน จ านวน 13 คน 2) ภาควิชาการแพทย์แผนไทย จ านวน 10 คน 3) ภาควิชา
การศึกษาทั่วไป จ านวน 3 คน 4) ภาควิชารังสีเทคนิค จ านวน 3 คน 5) ภาควิชาโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์ จ านวน 3 คน 
6) ภาควิชาสาธารณสุขและสุขภาพ จ านวน 3 คน กลุ่มที่ 2 คือ นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข 
กาญจนาภิเษก ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 266 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multistage random 
sampling) คือ สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster sampling) โดยแบ่งกลุ่มนักศึกษา จ านวน 603 คน ออกเป็น 5 กลุ่ม 
ซึ่งแบ่งตามหลักสูตร คือ 1) หลักสูตรปริญญาตรี 3 หลักสูตร 2) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 2 หลักสูตร และ
ท าการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified sampling) โดยสุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ของแต่ละกลุ่ม ซึ่งจะได้นักศึกษา 
ชั้นปีที่ 2 ของทุกหลักสูตร จ านวน 266 คน ซึ่งขนาดกลุ่มตัวอย่างได้มาจากการเปิดตาราง โดยระดับความคลาดเคลื่อน 
เท่ากับ 0.5 และระดับความเชื่อมั่น 95% ของ Yamane (1967) อ้างถึงใน (Glenn D. Israel, 1992) 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. แบบสอบถามรูปแบบการสอนออนไลน์ส าหรับผู้บริหาร คณาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และ
สาธารณสุข กาญจนาภิเษก แบ่งออกเป็น 4 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบเลือก
ค าตอบ และแบบเติมค าตอบ ประกอบด้วย 1) เพศ 2) อายุ 3) ต าแหน่ง 4) สังกัดภาควิชา ตอนที่ 2 ช่องทางการสื่อสาร
ส าหรับการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ เป็นแบบเลือกค าตอบ และแบบเติมค าตอบ ตอนที่ 3 รูปแบบการจัดการเรียน  
การสอนออนไลน์ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งผลประเมินค่าความเหมาะสม และความเที่ยงตรงของ

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

รูปแบบการสอนออนไลน์ด้วยการเรียนรู้แบบน าตนเอง 
1. ขั้นประสบการณ์ (Concrete Experience)  
2. ขั้นการสะทอ้น และอภิปราย (Reflective Observation 
of the New Experience)  
3. ขั้นความคิดรวบยอด (Abstract Conceptualization)  
4. ขั้นการทดลองประยุกต์แนวคิด (Active 
Experimentation) 

ผลการเรียนรู้การ
ออกแบบคอมพิวเตอร์
กราฟิกเพื่อการน าเสนอ 
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เนื้อหา (Content validity) โดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) เท่ากับ 0.7-1.0 แสดงให้เห็นว่า
แบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นสามารถน าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลได้ 

2. แบบสอบถามความสามารถในการเรียนรู้แบบน าตนเองส าหรับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์
และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก แบ่งออกเป็น 4 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบเลือก
ค าตอบ และแบบเติมค าตอบ ประกอบด้วย 1) รหัสนักศึกษา 2) เพศ 3) อายุ 4) หลักสูตร ตอนท่ี 2 องค์ประกอบด้านการ
วางแผน ตอนที่ 3 องค์ประกอบด้านการควบคุมและตรวจสอบตนเอง และตอนที่ 4 องค์ประกอบด้านการปรับปรุงตนเอง 
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งผลประเมินค่าความเหมาะสม และความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content 
validity) โดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 0.7-1.0 แสดงให้เห็นว่าแบบสอบถามที่พัฒนาขึ้น
สามารถน าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลได้ 

3. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนออนไลน์ด้วยการเรียนรู้แบบน าตนเอง เรื่อง การออกแบบ
คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อการน าเสนอ แบ่งออกเป็น 4 แผนการจัดการเรียนรู้ คือ 1) การเรียนรู้การออกแบบคอมพิวเตอร์
กราฟิกเพื่อการน าเสนอ 2) หลักการสื่อสาร และเทคนิคการออกแบบเพื่อการน าเสนอ 3) การออกแบบ Infographic  
ในโปรแกรม PowerPoint เพื่อใช้ในการน าเสนอ 4) การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกโดยใช้ Canva ซึ่งผลประเมิน
คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ และมีเกณฑ์การหาคุณภาพเครื่องมือวิจัยเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
5 ระดับ (ละเอียด ศิลาน้อย, 2562) โดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ด้านการน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหา อยู่ในระดับ “มาก” 
(M=4.43, SD=0.47) ด้านกิจกรรมในการเรียนรู้ อยู่ในระดับ “มาก” (M=4.25, SD=0.35) และด้านการประเมินผลการ
เรียนรู้ อยู่ในระดับ “มาก” (M=4.22, SD=0.31) แสดงให้เห็นว่าแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนออนไลน์
ด้วยการเรียนรู้แบบน าตนเองที่พัฒนาขึ้นสามารถน าไปใช้ได้ 
  4. แบบประเมินผลการเรียนรู้จากการใช้รูปแบบการสอนออนไลน์ด้วยการเรียนรู้แบบน าตนเอง เรื่อง  
การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อการน าเสนอ ซึ่งเป็นลักษณะปฏิบัติ แบ่งออกเป็น 3 ชุด คือ ชุดที่ 1 แบบประเมินผล
การเรียนรู้การออกแบบ One page แนะน าตนเอง ซึ่งใช้เทคนิคสี และตัวอักษร ชุดที่ 2 แบบประเมินผลการเรียนรู้  
การออกแบบ Infographic Cartoon Character ของตนเองให้สื่อถึงหลักสูตรที่ผู้เรียนก าลังศึกษาอยู่ โดยใช้โปรแกรม 
PowerPoint ชุดที่ 3 แบบประเมินผลการเรียนรู้การออกแบบ Poster แนะน าหลักสูตรที่ผู้เรียนก าลังศึกษาอยู่ โดยใช้ 
Canva ซึ่งผลประเมินคุณภาพของแบบประเมินผลการเรียนรู้ และมีเกณฑ์การหาคุณภาพเครื่องมือวิจัยเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ (ละเอียด ศิลาน้อย, 2562) โดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ด้านการประเมินผลการเรียนรู้ 
อยู่ในระดับ “มาก” (M=4.22, SD=0.31) แสดงให้เห็นว่าแบบประเมินผลการเรียนรู้จากการใช้รูปแบบการสอนออนไลน์
ด้วยการเรียนรู้แบบน าตนเองที่พัฒนาขึ้นสามารถน าไปใช้ได้ 

 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 

1. ศึกษารูปแบบการสอนออนไลน์เดิม ซึ่งวิเคราะห์ตามแนวคิด ADDIE Model และศึกษาความสามารถในการ
น าตนเอง ซึ่งดัดแปลงจากแบบประเมินการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน (อุไรวรรณ ชินพงษ์ , 
2555) จากนั้นจัดท าแบบสอบถาม และเก็บข้อมูลในรูปแบบออนไลน์ (Google forms) จากแบบสอบถามรูปแบบการสอน
ออนไลน์ส าหรับผู้บริหาร คณาจารย์ จ านวน 35 คน และแบบสอบถามความสามารถในการน าตนเองส าหรับนักศึกษา 
จ านวน 266 คน โดยวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 2. พัฒนารูปแบบการสอนออนไลน์ด้วยการเรียนรู้แบบน าตนเองโดยจัดท าในรูปแบบของแผนการจัดการเรียนรู้ 
เรื่อง การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อการน าเสนอ ซึ่งประยุกต์จากทฤษฎีประสบการณ์ในการเรียนรู้ (Experiential 
Learning) (Kolb, 2021) และประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ก่อนน าไปใช้  



วารสารการวัดผลการศึกษา      ปีที่ 39 ฉบับที่ 105 มกราคม-มิถุนายน 2565  
 

หน้า 255 

โดยวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งเกณฑ์ส าหรับการประเมินคุณภาพของแผนการ
จัดการเรียนรู้เป็นลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ (ละเอียด ศิลาน้อย, 2562) ดังนี้ 

4.50-5.00  มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/เหมาะสม มากที่สุด 
3.50-4.49  มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/เหมาะสม มาก 
2.50-3.49  มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/เหมาะสม ปานกลาง 
1.50-2.49 มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/เหมาะสม น้อย 
1.00-1.49  มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/เหมาะสม น้อยที่สุด 

 3. น ารูปแบบการสอนออนไลน์ด้วยการเรียนรู้แบบน าตนเองในรูปแบบของแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง  
การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อการน าเสนอ ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างการวิจัย กลุ่มที่ 2 คือ นักศึกษาวิทยาลัย
เทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 266 คน  

4. ประเมินผลการเรียนรู้จากแบบประเมินปฏิบัติการออกแบบของนักศึกษา เรื่อง การออกแบบคอมพิวเตอ ร์
กราฟิกเพื่อการน าเสนอ เทียบกับเกณฑ์การประเมินผลที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  โดยวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน คือ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งเกณฑ์ส าหรับการประเมินเป็นลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 3 ระดับ 
(สมชาย รัตนทองค า, 2556) (ผู้เรียนต้องได้ผลการเรียนรู้ระดับผ่านขึ้นไป) ดังนี้  

2.34-3.00 ดี 1.67-2.33  ผ่าน 1.00-1.66  ปรับปรุง 

 
ผลการวิจัย 
1. ผลการศึกษารูปแบบการสอนออนไลน์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก 
 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของผู้บริหาร  คณาจารย์ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก 

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ Mean SD ระดับ 
ด้านการวิเคราะห์ (Analysis) 4.11 0.72 มาก 
ด้านการออกแบบ (Design) 4.33 0.63 มาก 
ด้านการพัฒนา (Development) 3.63 0.72 มาก 
ด้านการน าไปใช้ (Implementation) 4.02 0.77 มาก 
ด้านการประเมินผล (Evaluation) 4.04 0.65 มาก 

 
จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ตามแนวคิดการพัฒนาของ ADDIE 

Model ในด้านการวิเคราะห์ (Analysis) อยู่ในระดับ “มาก” (M=4.11, SD=0.72) ด้านการออกแบบ (Design) อยู่ใน
ระดับ “มาก” (M=4.33, SD=0.63) ด้านการพัฒนา (Development) อยู่ในระดับ “มาก” (M=3.63, SD=0.72)  
ด้านการน าไปใช้ (Implementation) อยู่ในระดับ “มาก” (M=4.02, SD=0.77) และด้านการประเมินผล (Evaluation) 
อยู่ในระดับ “มาก” (M=4.04, SD=0.65) โดยผู้สอนส่วนใหญ่ใช้ Google Meet ส าหรับการจัดการเรียนการสอน 
เพื่อสร้างห้องเรียนออนไลน์ ใช้ Line Application ในการสร้างช่องทางสื่อสารออนไลน์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน  
ใช้ Google Classroom ส าหรับการแชร์ข้อมูลเอกสารประกอบการเรียนรวมถึงรับส่งงานของผู้เรียน ใช้ Google Forms 
ส าหรับการท าข้อสอบหรือแบบสอบถาม และ ใช้ Google ส าหรับสืบค้นข้อมูลการเรียนรู้ 
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความสามารถในการเรียนรู้แบบน าตนเองของนักศึกษาวิทยาลัย
เทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก 

รายการประเมิน Mean SD ระดับ 
องค์ประกอบด้านการวางแผน 3.76 0.73 มาก 
องค์ประกอบด้านการควบคุมและตรวจสอบตนเอง 3.80 0.75 มาก 
องค์ประกอบด้านการปรับปรุงตนเอง 3.87 0.77 มาก 

  
จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการศึกษาความสามารถในการเรียนรู้แบบน าตนเองของนักศึกษา โดยองค์ประกอบ

ด้านการวางแผน อยู่ในระดับ “มาก” (M=3.76, SD=0.73) องค์ประกอบด้านการควบคุม และตรวจสอบตนเอง อยู่ใน
ระดับ “มาก” (M=3.80, SD=0.75) และองค์ประกอบด้านการปรับปรุงตนเอง อยู่ในระดับ “มาก” (M=3.87, SD=0.77) 
 
2. ผลการพัฒนารูปแบบการสอนออนไลน์ด้วยการเรียนรู้แบบน าตนเองของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก 
 
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/เหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้  
โดยผู้เชี่ยวชาญ 

รายการประเมิน Mean SD ระดับ 
ด้านเนื้อหาและการน าเข้าสู่บทเรียน 4.43 0.47 มาก 
ด้านกิจกรรมในการเรียนรู้ 4.25 0.35 มาก 
ด้านการประเมินผลการเรียนรู้ 4.22 0.31 มาก 

รวมเฉลี่ยทุกด้าน 4.30 0.38 มาก 
 
จากตารางที่ 3 พบว่า การประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก โดยใช้

รูปแบบการสอนออนไลน์ด้วยการเรียนรู้แบบน าตนเองของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข 
กาญจนาภิเษก ซึ่งประเมินความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/เหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้โดยผู้เชี่ ยวชาญ 3 ท่าน  
ในภาพรวมอยู่ในระดับ “มาก” (M=4.30, SD=0.38) โดยวิเคราะห์เป็นรายด้าน ดังนี้ ด้านเนื้อหา และการน าเข้าสู่
บทเรียน อยู่ในระดับ “มาก” (M=4.43, SD=0.47) ด้านกิจกรรมในการเรียนรู้ อยู่ในระดับ “มาก” (M=4.25, SD=0.35) 
และด้านการประเมินผลการเรียนรู้ อยู่ในระดับ “มาก” (M=4.22, SD=0.31)  
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3. ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก จากการใช้
รูปแบบการสอนออนไลน์ด้วยการเรียนรู้แบบน าตนเอง 

 
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และ
สาธารณสุข กาญจนาภิเษก ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 266 คน เป็นเพศหญิง จ านวน 222 คน คิดเป็นร้อยละ 
83.46 เป็นเพศชาย จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 16.54 จากการใช้รูปแบบการสอนออนไลน์ด้วยการเรียนรู้แบบน า
ตนเอง เรื่อง การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อการน าเสนอ 

หลักสูตร Mean SD ระดับ 
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต 
สาขาการแพทย์แผนไทย 

2.31 0.41 ผ่าน 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขารังสีเทคนิค 

2.41 0.43 ดี 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
สาขาวิชาเวชระเบียน 

2.56 0.47 ดี 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
สาขาวิชาโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์ 

2.72 0.44 ดี 

 
จากตารางที่ 4 พบว่า ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก 

ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยวิเคราะห์แบ่งเป็นหลักสูตร จากการใช้รูปแบบการสอนออนไลน์ด้วยการเรียนรู้แบบน า
ตนเอง มีผลการเรียนรู้ เรื่อง การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อการน าเสนอ ผ่านเกณฑ์ และสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
นักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาการแพทย์แผนไทย อยู่ในระดับ “ผ่าน” (M=2.31, SD=0.41) 
นักศึกษาหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเวชระเบียน อยู่ในระดับ “ผ่าน” (M=2.29, SD=0.44) นักศึกษาหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค อยู่ในระดับ “ดี” (M=2.41, SD=0.43) นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงสาขาวิชาเวชระเบียน อยู่ในระดับ “ดี” (M=2.56, SD=0.47) และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
สาขาวิชาโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์ อยู่ในระดับ “ดี” (M=2.72, SD=0.44) 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
จากการศึกษาการพัฒนารูปแบบการสอนออนไลน์ด้วยการเรียนรู้แบบน าตนเองของนักศึกษาวิทยาลัย

เทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก มีประเด็นอธิบาย ดังนี้ 
ผู้วิจัยได้ศึกษารูปแบบการสอนออนไลน์เดิมของวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก 

เพื่อท าการวิเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียนรู้จากแบบสอบถามรูปแบบการสอนออนไลน์ตามแนวคิด ADDIE Model 
พบว่า ผลการวิเคราะห์รูปแบบการสอนออนไลน์เดิมของวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก 
ซึ่งมี 5 ด้าน คือ ด้านการวิเคราะห์ (Analysis) ด้านการออกแบบ (Design) ด้านการพัฒนา (Development) ด้านการ
น าไปใช้ (Implementation) ด้านการประเมินผล (Evaluation) ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัย  
การออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบโดยใช แบบจ าลอง ADDIE : การพัฒนาการคิดแบบเมตาคอกนิชัน 
(Metacognition) ของนักศึกษาพยาบาล (ปรียะดา ภัทรสัจจธรรม, 2559) ซึ่งในด้านการพัฒนา (Development) คือ 
“ผู้สอนมีการออกแบบงานกราฟิก โปรแกรมน าเสนอ แฟ้มเสียง และวีดิทัศน์ประกอบบทเรียน” อยู่ในระดับปานกลาง 
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กล่าวคือ อาจจะเน้นในการบรรยายเนื้อหามากกว่าการจัดท าสื่อเพื่อประกอบการเรียนการสอน ซึ่งผู้วิจัยได้น าไปประยุกต์
เพื่อสร้างสื่อประกอบการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้เห็นภาพการเรียนรู้มากขึ้น อีกทั้งยังนับว่าเป็นประสบการณ์ในการ
เรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เข้าใจในบทเรียนได้ง่ายหากมีสื่อประกอบการบรรยายในการจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับ จักรกฤษณ์ 
โพดาพล (2563) ได้สรุปว่า การจัดสภาพแวดล้อม และการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่เหมาะสมจะช่วยส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน  

การพัฒนารูปแบบการสอนออนไลน์ด้วยการเรียนรู้แบบน าตนเองซึ่งประยุกต์ใช้ทฤษฎีประสบการณ์การเรียนรู้ 
(Experiential Learning Theory : ELT) ของ David A. Kolb (Kolb, 2021) เมื่อน ามาวิเคราะห์ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/
เหมาะสม พบว่า การน าเข้าสู่บทเรียน เนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้ รวมถึงการประเมินผลการเรียนรู้มีความเชื่อมโยง
สอดคล้องและเหมาะสมกัน สอดคล้องกับ ณรงค์ฤทธิ์ ภิรมย์นก (2562) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชา
คอมพิวเตอร์กราฟิกโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง พบว่า ความพึงพอใจต่อ
การประเมินในด้านของการน าเข้าสู่บทเรียน เนื้อหา กิจกรรม และการประเมินผล อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งเป็นการผสาน
รูปแบบการเรียนรู้ให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน รวมถึงเนื้อหาการเรียนรู้ ที่เน้นการลงมือปฏิบัติ รวมถึงการแก้ปัญหาจริง
ควบคู่ไปกับเนื้อหาการเรียนเพื่อความเข้าใจ หรือจากการจ าลองประสบการณ์ของผู้สอน สอดคล้องกับ สิรินธร สินจินดา
วงศ์ และ ผุศดี กลิ่นเกสร (2563) ได้สรุปการเน้นที่สามารถน าไปประยุกต์ได้จริงว่า การลงมือปฏิบัติจริงจะท าให้ผู้เรียน
ประสบกับปัญหา ซึ่งหากว่าผู้เรียนได้ศึกษาจากแหล่งความรู้เพื่อน ามาแก้ปัญหาที่พบจะเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ และเกิด
ทักษะการปฏิบัติร่วมกับการค้นคว้า (Learning by doing) ผู้วิจัยได้พัฒนารูปแบบการสอนออนไลน์ด้วยการเรียนรู้แบบ
น าตนเอง โดยมี 4 ขั้น คือ 1) ขั้นประสบการณ์ (Concrete Experience) 2) ขั้นการสะท้อน และอภิปราย (Reflective 
Observation of the New Experience) 3) ขั้นความคิดรวบยอด (Abstract Conceptualization) และ 4) ขั้นการ
ทดลองประยุกต์แนวคิด (Active Experimentation) สอดคล้องกับ Experiential Learning Theory: From Theory 
To Practice (McCarthy, 2016)  

ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก จากการใช้รูปแบบ
การสอนออนไลน์ด้วยการเรียนรู้แบบน าตนเอง โดยการปฏิบัติออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อการน าเสนอ และเทียบ
กับเกณฑ์การประเมินที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น พบว่า ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาผ่านเกณฑ์ และสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด  ซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐานการวิจัย รูปแบบการเรียนรู้เกิดจากการออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบ โดยมีความส าคัญในการ
พัฒนาผู้ เรียนให้เกิดทักษะการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ รวมถึงสมรรถนะทางวิชาชีพ ( Discipline-specific or 
Functional Competency) สอดคล้องกับ กัมปนาท คูศิริรัตน์ และนุชรัตน์ นุชประยูร (2563) ได้ศึกษาการด ารงชีวิต 
และการท างานที่มีต่อผลการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง พบว่า 
คะแนนผลการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเป็นการบูรณาการจากสิ่งที่ได้
เรียนรู้ให้เกิดเป็นกระบวนการเรียนรู้ใหม่ด้วยตนเอง และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
การรู้เท่าทันสื่อ โดยเฉพาะทักษะการปรับตัวในโลกดิจิทัล (Adaptability Skill) รวมถึงทักษะความพอเพียงแห่งคน 
(Self-Sufficiency Skill) ซึ่งผู้เรียนเกิดทัศนคติในเรื่องของการยอมรับ  สามารถตอบสนองต่อความต้องการเรียนรู้ 
ด้วยตนเอง รวมถึงมีความยืดหยุ่นทางความคิดเพื่อน าไปประยุกต์สู่การปรับตัวต่อระบบการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
(เบญจนาฏ ใจบุญ, สุเมษย์ หนกหลัง, และนฤมล พระใหญ่, 2561) 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. ผู้บริหาร คณาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก สามารถน ารูปแบบ
การสอนออนไลน์ด้วยการเรียนรู้แบบน าตนเองไปใช้ได้ โดยจัดท าในรูปแบบของแผนการเรียนรู้ เพื่อเป็นแบบแผน  
ในการสอน ซึ่งรูปแบบการเรียนสอดคล้องในสถานการณ์ปัจจุบันรวมถึงบริบทการเรียนรู้ในแต่ละวิชาชีพที่เน้นการปฏิบัติจริง 
และเรียนรู้ในการน าตนเอง เป็นประสบการณ์ตรงของการเรียนรู้  เพื่อเสริมสร้างพัฒนาทักษะผู้เรียนให้มีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ  
 2. กิจกรรมการเรียนรู้ควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเป็นผู้ด าเนินการ โดยผู้สอนเป็นผู้ให้ค าแนะน า รวมถึงร่วมกัน
อภิปรายกิจกรรม หรือเนื้อหาการเรียนรู้ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเรียนรู้ กับผู้เรียนคนอื่น ๆ ท าให้เป็น
ประสบการณ์ในการเรียนรู้ใหม่จากความคิดต่าง ๆ โดยมีเหตุผลประกอบ  
 3. กิจกรรมการเรียนรู้ควรเป็นกิจกรรมที่หลากหลายด้วยวิธีการเรียนรู้แบบน าตนเองโดยเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึก  
การเรียนรู้โดยปฏิบัติจริง หรือในเชิงสถานการณ์จ าลอง เช่น สรุปการเรียนรู้ด้วยแผนผังความคิด การน าเสนอผลงาน  
การร่วมกันอภิปรายจากกรณีศึกษาหรืออื่น ๆ เพื่อผู้เรียนได้สรุปการเรียนรู้ด้วยตนเอง ในการพัฒนาให้เกิดทักษะการคิด 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ รวมถึงการประยุกต์ความรู้ในการต่อยอดประสบการณ์ของผู้เรียนเอง ทั้งนี้ กิจกรรมจะขึ้นอยู่กับ
บริบทของแต่ละหลักสูตรซึ่งมีความแตกต่างกัน 

4. ควรเน้นให้ผู้เรียนได้มีการก าหนดขั้นตอนการเรียนรู้ของผู้เรียนเอง รวมถึงการประเมินผลการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรวิจัยโดยน ารูปแบบการสอนออนไลน์ด้วยการเรียนรู้แบบน าตนเองไปใช้กับรายวิชาอื่น ๆ ซึ่งต้อง
สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในทักษะต่าง ๆ รวมถึงมีความสอดคล้องกับบริบทของแต่ละหลักสูตร ซึ่งจะเป็นการยืนยัน
ผลการวิจัยว่าสามารถน ารูปแบบการสอนออนไลน์ด้วยการเรียนรู้แบบน าตนเองไปใช้กับรายวิชาอื่น ๆ ได้ 

2. กิจกรรมการเรียนรู้ควรจัดโดยค านึงถึงความสอดคล้องกับผู้เรียนซึ่งมีความแตกต่าง หรือความถนัดไม่เท่ากัน 
 3. ควรศึกษารูปแบบการประเมินผลการเรียนรู้ที่ใช้ในการวิจัยรูปแบบการสอนออนไลน์ด้วยการเรียนรู้แบบน า
ตนเองให้มีความหลากหลาย และสอดคล้องกับความแตกต่างของผู้เรียน เพื่อศึกษาการประเมินผลการเรียนรู้เชิงลึกที่ตรง
กับผู้เรียนแต่ละบุคคล 
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บทคัดย่อ 
วัตถุประสงค์ของการวิจัยเชิงส ารวจเพื่อ 1) ตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบอิทธิพลเชิงสาเหตุของปัจจัย  

ที่มีต่อสุขภาวะเชิงอัตวิสัยและความเหนื่อยหน่ายในงานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และ 2) ศึกษาทิศทางและขนาดของ
อิทธิพลตัวแปรสาเหตุด้านทุนทางจิตวิทยาและการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร และความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับ
องค์กรที่มีต่อสุขภาวะเชิงอัตวิสัยและความเหนื่อยหน่ายในงานของครูศูนย์การศึกษาพิเศษ กลุ่มตัวอย่างจ านวน 280 คน 
ใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (SEM) ผลการศึกษาพบว่า 1) โมเดลสมการ
โครงสร้างอิทธิพลเชิงสาเหตุฯ มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีดัชนีความกลมกลืนสัมบูรณ์ที่แสดงความ
สอดคล้อง ได้แก่ Chi-square/df = 1.65, GFI = .95, AGFI = .92, SRMR = .041, RMSEA = .048 ซึ่งผ่านเกณฑ์ มีดัชนี
ความกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบ NFI = .98, IFI = .99, CFI = .99 ซึ่งผ่านเกณฑ์ และดัชนีระบุขนาดของกลุ่มตัวอย่าง  
CN = 244.61 ซึ่งผ่านเกณฑ์ และ 2) อิทธิพลเชิงสาเหตุพบว่า ทุนทางจิตวิทยามีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความ
สอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์กรอยู่ที่ .40 มีอิทธิพลรวมเชิงบวกต่อสุขภาวะเชิงอัตวิสัยอยู่ที่ .88 และมีอิทธิพลรวม  
เชิงบวกต่อความเหนื่อยหน่ายในงานอยู่ที่ -.25 (p < .05) การรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อ
ความเหนื่อยหน่ายในงานอยู่ที่ .30 และมีอิทธิพลรวมเชิงบวกอยู่ที่ .24 (p < .05) และความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับ
องค์กรมีอิทธิพลทางตรงเชิงลบต่อความเหนื่อยหน่ายในงานอยู่ที่ -.63 (p < .05) 
 

ค าส าคัญ : ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์กร, สุขภาวะเชิงอัตวิสัย, ความเหนื่อยหน่ายในงาน, ทุนทางจิตวิทยา 
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Abstract  
 The purposes of this research were to 1) examine the causal effects on subjective well-being 
and burnout, and 2) investigate the direction and effect size of cause variable in term of psychological 
capital, perceived organizational support and person-organization fit to subjective well-being and 
burnout among teachers in special education bureau. The sample were 280 teachers. The research was 
conducted using a questionnaire collect data, analyzed by Structural Equation Model (SEM). The 
research results found that 1) contributed data Chi-square/df = 1.65, GFI = .95, AGFI = .92, SRMR = .041, 
RMSEA = .048, NFI = .98, IFI = .99, CFI = .99 and CN = 244.61 that passed the designated criteria, and  
2) the coefficient analysis revealed psychological capital have a direct positive influence on person-
organization fit (.40, p<.05), have a total positive influence on subjective well-being (.88, p<.05), and 
have an indirect positive effect on burnout (.25, p<.05). The received organizational support have a 
direct positive influence on burnout (.30, p<.05), and total positive influence (.24, p<.05). the person-
organization fit have a direct negative influence on burnout (-.63, p<.05) 
 
Keyword: person-organization fit, Subjective well-being, burnout, psychological capital, and 
Organizational Support 
 

บทน า 
จากการศึกษาของ Maslach, Schaufeli & Leiter (2001) พบว่า ปริมาณงาน หน้าที่ในการรับผิดชอบและ

ภาระงานที่มีมากเกินไป รวมไปถึงการที่ต้องปฏิบัติงานภายใต้สภาวะกดดันทั้งจากกฎระเบียบ ความกดดันภายใต้ความ
คาดหวังถึงผลของงานสิ่งเหล่านี้จะน ามาซึ่งความเนื่อยหน่ายในงานของบุคคลได้ นอกจากปัจจัยด้านองค์กรและลักษณะ
ของงานที่กดดันแล้ว ยังพบปัจจัยอีกหนึ่งอย่างที่สามารถป้องกันการเกิดความเหนื่อยหน่ายในงานนั่นคือ การสนับสนุน
จากองค์กร นโยบายขององค์กรที่เปิดให้โอกาสให้บุคคลมีส่วนร่วม หรือการจัดสรรงานที่ถนัดให้กับบุคลากรแต่ละคน และ
พบปัจจัยที่ตรงข้ามกับความเหนื่อยหน่ายในงานคือความพึงพอใจในการท างาน และความพึงพอใจในชีวิตซึ่งเป็น
องค์ประกอบของสุขภาวะเชิงอัตวิสัย Shier and Graham (2010) กล่าวว่า หากบุคคลสามารถปรับตัวให้เข้ากับบริบท
และสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ขององค์กรได้ บุคคลจะมีความพึงพอใจในงานและมีสุขภาวะเชิงอัตวิสัยต่อไป 
 ความสามารถของบุคคลที่จะปรับตัวให้เข้ากับบริบทขององค์กรนั้น มีความหมายตรงกับค าว่า “ความสอดคล้อง
ระหว่างบุคคลกับองค์กร” (Person – Organization Fit: P-O Fit) ซึ่งเป็นตัวแปรส าคัญในการท างานให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายขององค์กร หากว่าบุคคลและองค์กรมีความพอดีกันหรือเหมาะสมกันทั้งในด้านของ
คุณลักษณะ วิสัยทัศน์ ค่านิยม เป้าหมาย และมีความลงตัวกันระหว่างความต้องการขององค์กรกับความสามารถของ
บุคลากร โดยหากสิ่งเหล่านี้สอดคล้องกลมกลืนกันจะน ามาซึ่งความพึงพอใจในการท างาน (Cable & Parsons, 2001) 
กล่าวคือ การจะมีความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์กรนั้นนอกจากการมีความเหมือนหรือคล้ายคลึงกันระหว่าง
คุณลักษณะของบุคคลและคุณลักษณะต่าง ๆ ขององค์กรแล้ว ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของกันและกัน
ของทั้งสองฝ่ายก็นับเป็นหนึ่งในความสอดคล้องเช่นกัน อาทิ บุคคลต้องการการสนับสนุนจากองค์กรในด้านต่าง ๆ เช่น 
ค่าตอบแทน สวัสดิการ การเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการศึกษาที่พบว่า คุณภาพชีวิตในการท างาน 
ในด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอ องค์กรที่มีความยุติธรรม การท างานร่วมกับบุคคลอื่นสามารถร่วมกันท านายความผูกพันต่อ
องค์กรได้ (ขวัญธิดา พิมพการ, กฤษดา ทองทับ และวรรณา จ าปาทิพย์. 2564) และองค์กรนั้นต้องการบุคคลที่มีความรู้ 
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ความสามารถ และทักษะของบุคคลที่จะน าพาองค์กรให้ประสบความส าเร็จได้ ซึ่งจะพบว่าปัจจัยที่มีผลให้เกิดความ
สอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์กรต้องมาจากปัจจัยภายในของบุคคลและการสนับสนุนนจากองค์กร สอดคล้องกับ 
สุริย์วิภา ไชยพันธุ์ (2564) กล่าวว่า องค์กรนั้นต้องการบุคลากรที่มีคุณภาพและเน้นประสิทธิภาพในการท างาน แต่ใน
ขณะเดียวกันบุคลากรก็ต้องการให้ความส าคัญกับตนเช่นกัน โดยองค์กรต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาทั้งคุณภาพชีวิต
และส่งเสริมบุคลากรอยู่เสมอ 
 การศึกษาของอารีรัตน์ อ่อนทอง (2545 อ้างถึงใน ชนิดา แก้วดี, 2558) พบว่า การจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ
ในประเทศไทยนั้นมีมาอย่างยาวนานกว่า 40 ปีแล้ว แต่คนพิการยังไม่ได้รับการศึกษาที่เท่าเทียมหรือทั่วถึง เป็นผลมาจาก
ประเทศไทยมีจ านวนครูหรือบุคลากรทางด้านการศึกษาพิเศษอยู่น้อยไม่สอดคล้องกับหลักการดูแลนักเรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษ ที่ระบุว่าจ านวนครู 1 คน สามารถดูแลนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้ไม่ควรเกิน 6 คน (สถาบันราชานุกูล 
กรมสุขภาพจิต, ม.ป.ป.) ไม่เพียงแต่ปริมาณของเด็กทีมีจ านวนมาก หน้าที่ในการรับผิดชอบของครูศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ก็มากเช่นกัน นอกจากภาระงานที่มากแล้วครูศูนย์การศึกษาพิเศษยังต้องท างานภายใต้ความกดดันทั้งจากกฎระเบียบของ
กระทรวงศึกษาธิการ ความคาดหวังจากผู้ปกครองของนักเรียน สิ่งเหล่านี้อาจน ามาซึ่งความเหนื่อยหน่ายในงานของครู
ศูนย์การศึกษาพิเศษได้ 

ส าหรับการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยท าการศึกษา อิทธิพลเชิงสาเหตุของความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์กรที่มีต่อ
สุขภาวะเชิงอัตวิสัย และความเหนื่อยหน่ายในงาน ของครูในศูนย์การศึกษาพิเศษ จากการศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับ
งานวิจัยนี้ พบว่า ส่วนมากมักเป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคู่ตัวแปร เช่น คุณลักษณะของบุคคลที่มีความสัมพันธ์
กับสภาพแวดล้อมในองค์กร หรือทุนทางจิตวิทยาที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงาน เป็นต้น ดังนั้น  การศึกษารูปแบบ 
การวิจัยในลักษณะรูปแบบความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างที่มีการศึกษาตัวแปรสาเหตุและตัวแปรผลหลายตัวตามรูปแบบ  
การวิจัยครั้งนี้ เพื่อให้ได้ค าตอบการวิจัยที่ครอบคลุมหลายตัวแปรที่เกี่ยวข้องมากขึ้น ประกอบกับเมื่อพิจารณากลุ่มเสี่ยง
ต่อการเหนื่อยหน่ายในงานที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างครั้งนี้งานวิจัยที่ผ่านมามักศึกษากับกลุ่มประชากรที่เป็นแพทย์ พยาบาล 
พนักงานบริษัทต่าง ๆ แต่ส าหรับประชากรที่เป็นครูหรือบุคลากรทางการศึกษานั้นยังมีอยู่น้อย และในบริบทของ 
ครูการศึกษาพิเศษนั้นมีผู้ศึกษาน้อยมาก ซึ่งครูในศูนย์การศึกษาพิเศษเป็นเจ้าหน้าที่ที่ของรัฐที่ต้องเผชิญกับความ
ยากล าบากในการสอนและอาจมีภาวะกดดันจากปัจจัยต่าง ๆ ที่มากกว่าครูทั่วไปและยังต้องมีงานประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา งานประเมิน รวมไปถึงการส่งเสริมให้การจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้โดยมีภารกิจ  
การบริหารงานทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การบริหารด้านวิชาการ การบริหารงบประมาณและแผน การบริหารงานบุคคล และ  
การบริหารงานทั่วไป (อรุณศรี เทวโรทร, ชนมณี ศิลานุกิจ และรัตนา กาญจนพันธุ์. 2562) ซึ่งเป็นงานของครูทั่วไปด้วย 
ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาว่าประชากรในกลุ่มนี้จะสามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในองค์กรและมี  
สุขภาวะหรือเกิดความเหนื่อยหน่ายในงานหรือไม่ 

 
ค าถามการวิจยั 

1. รูปแบบอิทธิพลเชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีต่อสุขภาวะเชิงอัตวิสัยและความเหนื่อยหน่ายในงาน ของครูศูนย์
การศึกษาพิเศษ มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่ อย่างไร 

2. ทิศทางและขนาดของอิทธิพลตัวแปรสาเหตุด้าน ทุนทางจิตวิทยาและการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร และ
ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์กร ที่มีต่อสุขภาวะเชิงอัตวิสัยและความเหนื่อยหน่ายในงานของครูศูนย์การศึกษา
พิเศษ อย่างไร 
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วัตถุประสงค ์
1. เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบอิทธิพลเชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีต่อสุขภาวะเชิงอัตวิสัยและความ

เหนื่อยหน่ายในงานของครูศูนย์การศึกษาพิเศษกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
2. เพื่อศึกษาทิศทางและขนาดของอิทธิพลตัวแปรสาเหตุด้าน ทุนทางจิตวิทยาและการรับรู้การสนับสนุนจาก

องค์กร และความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์กร ที่มีต่อสุขภาวะเชิงอัตวิสัยและความเหนื่อยหน่ายในงานของครูศูนย์
การศึกษาพิเศษ 

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็นครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประกอบด้วย ข้าราชการครู พนักงานราชการ และ  
ครูอัตราจ้าง จ านวน 77 ศูนย์ โดยมีจ านวนทั้งสิ้น 2,302 คน ณ วันที่ 5 เดือน มิถุนายน ปี 2563 (ส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ. 2563) 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นครูศูนย์การศึกษาพิเศษ จ านวน 280 คน ได้จากการก าหนดขนาดตามแนวคิด
ของ Kline (2011) Schumacker and Lomax (2010) และ Hair et al (2001 อ้างถึงใน ชาญชัย รัตนปราการ, 2555) 
และท าการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิตามสัดส่วน (Proportional Stratified Random Sampling) โดยใช้ต าแหน่งงานเป็นตัว
แบ่งชั้นภูมิ 

 
สมมุติฐานการวิจัย 

1. ทุนทางจิตวิทยามีอิทธิพลทางตรงต่อความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์กร 
2. ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์กรมีอิทธิพลทางตรงต่อความเหนื่อยหน่ายในงาน 
3. ทุนทางจิตวิทยามีอิทธิพลต่อความเหนื่อยหน่ายในงาน โดยส่งผ่านความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์กร 
4. การรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรมีอิทธิพลต่อความเหนื่อยหน่ายในงานโดยส่งผ่านความสอดคล้องระหว่าง

บุคคลกับองค์กร 
5. ทุนทางจิตวิทยามีอิทธิพลทางตรงต่อสุขภาวะเชิงอัตวิสัย 

 
เครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) มีองค์ประกอลทั้งสิ้น 6 ส่วนด้วยกัน ได้แก ่
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส  

อายุงาน และต าแหน่งงานในศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ส่วนที่ 2 ประกอบด้วย แบบวัดทุนทางจิตวิทยา จ านวน 23 ข้อ แบบวัดการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร 

จ านวน 18 ข้อ แบบวัดความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์กร จ านวน 15 ข้อ แบบวัดสุขภาวะเชิงอัตวิสัย จ าวนวน 21 ข้อ 
และแบบวัดความเหนื่อยหน่ายในงาน จ านวน 23 ข้อ ผู้วิจัยได้พัฒนาและหาคุณภาพเครื่องมือโดยการให้ผู้ทรงคุณวุฒิ  
3 ท่านที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ เป็นผู้ตรวจสอบความเที่ยง โดยข้อค าถามทุกข้อมีค่าความเที่ยงไม่อยู่ระหว่าง  
.66-1.00 และผู้วิจัยยังน าเครื่องมือที่ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงแล้วมาทดลองใช้กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่ม ตัวอย่าง 
Tryout พบว่า มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า อยู่ท่ี .937, .958, .654, .956 และ .964 ตามล าดับ 
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ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

จากกรอบแนวคิดสามารถสรุปได้ว่า Zhu, Zhang & Zeng (2019). ได้ค้นพบอิทธิพลทางตรงในเชิงบวก
ระหว่างทุนทางจิตวิทยาและความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์กร Afsa & Budir (2016). และ Chung (2017)  
พบอิทธิพลทางตรงในเชิงบวกระหว่างการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรและความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์กร  
Lason et al, (2015). พบอิทธิพลทางตรงในเชิงบวกระหว่างความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์กรและสุขภาวะเชิง  
อัตวิสัย และ Siegall & McDonald (2014). และ El-Sakka (2016). พบอิทธิพลทางตรงในเชิงลบระหว่างความสอดคล้อง
ระหว่างบุคคลกับองค์กรและความเหนื่อยหน่ายในงาน ด้วยการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาอิทธิพลของ
ตัวแปรที่อาจเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลตัวแปรสุขภาวะเชิงอัตวิสัยและความเหนื่อยหน่ายในงานของครูศูนย์การศึกษาพิเศษ 

 
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1. ข้อมูลส่วนตัว ประกอบด้วย ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานภาพในการท างาน ใช้สถิติเชิง
พรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percent) 

2. วิเคราะห์คะแนนโดยรวมของตัวแปรทั้งหมด โดยใช้สถิติหาค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 

3. วิเคราะห์หาค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม โดยใช้สูตรสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) เพื่อทดสอบภาวะร่วมเส้นตรงหรือปัญหาความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระ (Multicollinearity) และทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติการวิเคราะห์โมเดลสมการเชิงโครงสร้าง 
(Structural Equation Model – SEM) ด้วยโปรแกรม LISREAL 

4. ทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะเส้น (Path Analysis)  
5. วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้สมการโครงสร้าง (Structural Equation Model: SEM) ด้วยโปรแกรม LISREAL 

ความสอดคล้อง
ระหว่างบุคคลกับ

องค์กร 

การสนับสนุน
จากองค์กร 

ทุนทาง
จิตวิทยา 

ความเหนื่อย
หน่ายในงาน 

สุขภาวะ
เชิงอัตวิสัย 

การรับรู้ความสามารถในตนเอง 

การมองโลกในแง่ดี 

การฟื้นคืนสภาพ 

การมองเห็นคุณค่า 

การดูแลเอาใจใส่ 

สภาพแวดล้อมใน
การท างาน 

การมีอารมณ์
ทางบวกและลบ 

ความพึงพอใจใน
การท างาน 

ความพึงพอใจใน
ชีวิต 

ความอ่อนล้า
ทางอารมณ์ 

 

การลดคุณค่าในการ
ท างานของตนเอง 

 

การลดค่าความเป็น
บุคคลในตัวผู้อื่น 

 

ความหวัง 
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ผลการวิจัย 
การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ จ านวนและร้อยละ ข้อมูล

เบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 280 คน พบว่า ตัวอย่างส่วนมากเป็นเพศหญิง จ านวน 205 คน คิดเป็นร้อยละ 73.21 
ระดับการศึกษาส่วนมากอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่ามากที่สุดมีจ านวน 218 คน คิดเป็นร้อยละ 77.86 สถานภาพ
การสมรสส่วนมากมีสถานภาพโสดจ านวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 55..36 ต าแหน่งงานส่วนมากเป็นข้าราชการครูจ านวน 
166 คน คิดเป็นร้อยละ 59.29 และในส่วนอายุการท างานนั้น ส่วนมากมีอายุงานอยู่ระหว่าง 1-5 ปี จ านวน 129 คนคิด
เป็นร้อยละ 46.07 ดังตาราง 
 

ตารางท่ี 1 แสดงข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง (n = 280) 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพศ ชาย 75 26.79 

หญิง 205 73.21 

ระดับการศึกษา ต่ ากว่าปริญญาตรี 9 3.21 
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 218 77.86 
สูงกว่าปริญญาตรี 53 18.93 

สถานภาพ โสด 155 55.36 
สมรสหรือมีคู่ครองและอยู่ด้วยกัน 104 37.14 
สถานภาพสมรสหรือมีคู่ครองแต่แยกกันอยู่ 10 3.57 

หย่าร้าง 11 3.93 

ต าแหน่งงาน ข้าราชการครู 166 59.29 
ครู(พนักงานราชการหรือครูอัตราจ้าง) 114 40.71 

อายุการท างาน ไม่ถึง 1 ป ี 35 12.50 
1-5 ป ี 129 46.07 

มากกว่า 5 ปี แต่ไม่เกิน 10 ป ี 61 21.79 

มากกว่า 10 ป ี 55 19.64 

 
การวิเคราะห์สถิติพื้นฐานและสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรในงานวิจัย 
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของตัวแปรเพื่อตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นในการวิเคราะห์แบบจ าลอง

โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ซึ่งประกอบไปด้วยการตรวจสอบลักษณะการแจกแจงของตัวแปรและการตรวจสอบ

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยผู้วิจัยได้ค านวณค่าพิสัย (Range) ค่าเฉลี่ย ( �̅�) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ค่าความ
แปรปรวน (Varience) ค่าความเบ้ (Sk) และค่าความโด่ง (Ku) สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
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ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าพิสัยของตัวแปรที่ศึกษา 

 

การวิเคราะห์ลักษณะการแจกแจงของข้อมูล จากตารางที่ 2 โดยพิจารณาจากค่าพิสัย (Range) ค่าเฉลี่ย ( �̅�) 
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ค่าความแปรปรวน (Variance) 

1. ทุนทางจิตวิทยา เมื่อพิจารณาค่าสถิติต่าง ๆ เป็นรายด้าน พบว่า ด้านการรับรู้ความสามารถในตน (selfef)  

มีค่าพิสัย (Range = 2.33) ค่าเฉลี่ย (�̅� = 4.33) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD = .48) ค่าความแปรปรวน (Variance = .23) 
ด้านความหวัง (hope) มีค่าพิสัย = 2.33 ค่าเฉลี่ย = 4.38 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .49 ค่าความแปรปรวน = .24  
ด้านการมองโลกในแง่ดี (optimi) มีค่าพิสัย = 2.50 ค่าเฉลี่ย = 4.56 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = .46 ค่าความแปรปรวน = .21 
ด้านการฟื้นคืนสภาพ (resil) มีค่าพิสัย = 2.20 ค่าเฉลี่ย = 4.39 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = .65 ค่าความแปรปรวน = .26 

2. การรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร เมื่อพิจารณาค่าสถิติต่าง ๆ เป็นรายด้าน พบว่า ด้านการมองเห็นคุณค่า 
(value) มีค่าพิสัย = 3.14 ค่าเฉลี่ย = 4.16 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = .65 ค่าความแปรปรวน = .43 ด้านการดูแลเอาใจใส่ 
(attent) มีค่าพิสัย = 3.83 ค่าเฉลี่ย = 4.19 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = .72 ค่าความแปรปรวน = .52 ด้านสภาพแวดล้อม
ในการท างาน (envir) มีค่าพิสัย = 3.00 ค่าเฉลี่ย = 4.21 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = .67 ค่าความแปรปรวน = .45 

3. ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์กร พิจารณาจากค่าสถิติต่าง ๆ เป็นรายด้าน (po) มีค่าพิสัย = 2.33 
ค่าเฉลี่ย = 3.73 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = .51 ค่าความแปรปรวน = .26 

Variable Range  x̅ SD 
 

Variance 
 

ทุนทางจิตวิทยา (psycap) 
Selfef 2.33 4.33 0.48 0.23 

0.24 
0.21 
0.26 

Hope 2.33 4.38 0.49 
Optimi 2.50 4.56 0.46 
resil 2.20 4.39 0.65 
การรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร (support) 
Value 3.14 4.16 0.65 0.43 

0.52 
0.45 

Attent 3.83 4.19 0.72  
envir 3.00 4.21 0.67 
ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์กร (fit) 
po 2.33 3.73 0.51 0.26 
สุขภาวะเชิงอัตวิสัย (subwel) 
Lifesat 3.29  4.48 0.55 0.30 

0.30 
0.40 

jobsat 2.57 4.44 0.55 
posemo 3.00 4.33 0.63 
ความเหนื่อยหน่ายในงาน (burnout) 
Exh 4.00 2.08 1.30  1.69  

1.63 
1.53 

Reother 4.00 2.01 1.27 
reself 4.00 2.05 1.23 
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4. สุขภาวะเชิงอัตวิสัย เมื่อพิจารณาตามค่าสถิติต่าง ๆ เป็นรายด้าน พบว่า ด้านความพึงพอใจในชีวิต (lifesat) 
มีค่าพิสัย = 3.29 ค่าเฉลี่ย = 4.48 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = .56 ค่าความแปรปรวน = .30 ด้านความพึงพอใจในการ
ท างาน (jobsat) ) มีค่าพิสัย = 2.57 ค่าเฉลี่ย = 4.44 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = .55 ค่าความแปรปรวน = .30 และด้าน
อารมณ์ทางบวกและทางลบ (posemo) มีค่าพิสัย = 3.00 ค่าเฉลี่ย= 4.33 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = .53 ค่าความ
แปรปรวน = .43 

5. ความเหนื่อยหน่ายในงาน เมื่อพิจารณาตามค่าสถิติต่าง ๆ เป็นรายด้าน พบว่า ความอ่อนล้าทางอารมณ์ 
(exh) มีค่าพิสัย = 4.00 ค่าเฉลี่ย = 2.06 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1.30 ค่าความแปรปรวน (= 1.69 ด้านการลดคุณค่า
ความเป็นบุคคลในตัวผู้อื่น (reother) มีค่าพิสัย = 4.00 ค่าเฉลี่ย = 2.01 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1.27 ค่าความ
แปรปรวน = 1.63 และด้านการลดคุณค่าในการท างานของตนเอง  (reself) มีค่าพิสัย = 4.00 ค่าเฉลี่ย = 2.05  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1.23 ค่าความแปรปรวน = 1.53 
 

 
ภาพ 2 ผลการทดสอบความกลมกลืนของแบบจ าลองสมการโครงสร้างของโมเดล 

 
อภิปรายผล 

ผู้วิจัยได้อภิปรายผลการวิจัยตามล าดับของสมมติฐาน ดังนี้ 
ทุนทางจิตวิทยามีอิทธิพลทางตรงในเชิงบวกต่อความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์กร โดยพบว่ามีน้ าหนัก

อิทธิพลอยู่ที่ .40 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับแนวคิดของ Nelson and Cooper (2007) ที่ว่า ทุนทาง
จิตวิทยาเป็นคุณลักษณะที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตัว มีการหล่อหลอมและถ่ายทอดกันอย่างจ าเพาะเจาะจง เกิดจากการ
แลกเปลี่ยนกันระหว่างบุคลากรกับองค์กรก่อให้เกิดองค์ความรู้ที่อยู่ภายในตัวบุคคล เป็นประโยชน์ต่อการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ แสดงให้เห็นว่าการที่ครูศูนย์การศึกษาพิเศษเพราะทุนทางจิตวิทยามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการ
ท างานอันจะน ามาซึ่งผลทางบวกในการท างานของบุคลากรและสามารถป้องกันสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ที่จะเกิดขึ้นในการ
ท างานภายในองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Larson et al. (2005) เรื่องทุนทางจิตวิทยา มุมมองใหม่เพื่อท า
ความเข้าใจความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์กรและเจตคติของพนักงาน สอดคล้องกับการศึกษาของ Zhu et al. 
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(2009) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทุนทางจิตวิทยา ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์กร และความผูกพันในงาน 
และยังสอดคล้องกับการศึกษาของ Putra (2018) ท าการศึกษาเรื่อง อิทธิพลของทุนทางจิตวิทยาและความสอดคล้อง
ระหว่างบุคคลกับองค์กร ที่มีต่อการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงในคนเจเนอเรชั่นไอ ที่พบผลการศึกษาว่า
ตัวแปรทุนทางจิตวิทยามีอิทธิพลในทางบวกต่อความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์กรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์กรมีอิทธิพลทางตรงในเชิงลบต่อความเหนื่อยหน่ายในงาน โดยมีน้ าหนัก
อิทธิพลอยู่ที่ -.63 โดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับการศึกษาของ El-Sakka (2016) เรี่อง ความสัมพันธ์
ระหว่างความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์กร ความเหนื่อยหน่ายในงาน และความตั้งใจลาออก ของผู้ปฏิบัติงานด้าน
วิชาการวิทยาลัยนานาชาติแคนาดา พบความสัมพันธ์ในทางลบอย่างมีนัยส าคัญระหว่างความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับ
องค์กรและความเหนื่อยหน่ายในงานในภาพรวม (r = -.716) และความสัมพันธ์ในทางลบอย่างมีนัยส าคัญระหว่าง P-O Fit 
และองค์ประกอบด้านต่าง ๆ ของความเหนื่อยหน่ายในงาน ดังนี้ ด้านความอ่อนล้าทางอารมณ์ (r = -.717) การลดคุณค่า
ความเป็นบุคคลในตัวผู้อื่น (r = -.670) และด้านการลดคุณค่าความส าเร็จในงานของตนเอง (r = -.540) โดยมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ p < .01 โดยผู้วิจัยอภิปรายว่าการมีระดับความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์กรที่สูงจะมีความเหนื่อยหน่าย
ในงานที่ต่ า ส าหรับในส่วนของความเหนื่อยหน่ายในงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความตั้งใจลาออกทั้งในภาพรวมและ
รายด้าน (ความอ่อนล้าทางอารมณ์ การลดคุณค่าความส าเร็จของตนเอง และการลดคุณค่าในบุคคลอื่น) ที่มีค่าสถิติ (r = 
.640, r = .748, r = .509 & r = .658) ที่ระดับ p < .01 และยังพบความสัมพันธ์ระหว่างความสอดคล้องระหว่างบุคคล
กับองค์กรและความตั้งใจลาออก ในทางลบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ (r = -.687, p < .01) และยังสอดคล้องกับ
การศึกษาของ Siegall & McDonald (2014) ที่พบว่า ความสอดคล้องระหว่างค่านิยมบุคคลกับองค์กรมีความสัมพันธ์
ในทางลบกับความเหนื่อยหน่ายในงานทั้งภาพรวมและรายด้าน (ภาวะเหนื่อยหน่ายในงานในภาพรวม -.56 ความอ่อนล้า
ทางอารมณ์ -.56 และการลดคุณค่าความเป็นบุคคลในผู้อื่น -.37 ที่ความคลาดเคลื่อน p < .01) และยังสอดคล้องกับ 
Andela & Doef (2019). ที่พบว่าความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับสภาพแวดล้อมในการท างานมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับผลงาน ความพึงพอใจในงาน มีความสัมพันธ์ทางลบต่อความเหนื่อยหน่ายในงานและความตั้งใจลาออกของพนักงาน 

ทุนทางจิตวิทยามีอิทธิพลต่อความเหนื่อยหน่ายในงาน โดยส่งผ่านความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์กร  
มีน้ าหนักอิทธิพลรวมอยู่ที่ -.25 โดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (Ferradás et al., 2019) 
ที่พบว่าความแตกต่างของทุนทางจิตวิทยาทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มีผลต่อความเหนื่อยหน่ายในงาน โดยครูที่มีทุน
ทางจิตวิทยาเชิงบวกต่ า เช่น ความมั่นใจต่ าเมื่อต้องท างานที่ท้าทายให้ส าเร็จ ขาดพลังในการก าหนดเป้าหมายส่วนบุคคล 
ส่งผลอย่างมีนัยส าคัญต่อระดับความเหนื่อยหน่ายในงานในระดับที่สูงขึ้น และในขณะเดียวกันกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับความ
เหนื่อยหน่ายในงานต่ าพบว่ามีทุนทางจิตวิทยาสูง ผลการศึกษาเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าครูที่มีองค์ประกอบรวมทั้ง 4 ของทุนทาง
จิตวิทยา ได้แก่ การรับรู้ความสามารถของตน ความหวัง การมองโลกในแง่ดี และการฟื้นคืนสภาพ จะมีภูมิคุ้มกันความ
เหนื่อยหน่ายมากขึ้น และหากครูได้มีการรับรู้ถึงความสอดคล้องระหว่างความสามารถของตนเองกับงานในระดับที่สูงขึ้น
จะสามารถลดทอนระดับของความเหนื่อยหน่ายในงาน 

การรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรมีอิทธิพลต่อความเหนื่อยหน่ายในงาน โดยส่งผ่านความสอดคล้องระหว่าง
บุคคลกับองค์กร มีน้ าหนักอิทธิพลรวมอยู่ที่ .24 โดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Chung 
(2017) ที่ศึกษาบทบาทของความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์กรและการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร พบว่า การรับรู้
การสนับสนุนจากองค์กรและความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์กรมีความสัมพันธ์กันในทางบวกอย่างมีนัยส าคัญ  
ทางสถิติ (r = .40, p < .01) และ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Akhtar et al. (2019) ที่พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง 
การสนับสนุนจากองค์กรและความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์กรมีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(r = .452, p < .01) 
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ทุนทางจิตวิทยามีอิทธิพลทางตรงในเชิงบวกต่อสุขภาวะเชิงอัตวิสัย มีน้ าหนักอิทธิพลอยู่ที่ .87 โดยมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับการศึกษาของ Joo & Lee (2017) ศึกษาโมเดลเชิงสาเหตุความสุขของบุคลากร  
ความผูกพันในงาน ความพึงพอใจในอาชีพ และสุขภาวะเชิงอัตวิสัย ของพนักงานในประเทศเกาหลีใต้ ในส่วนของอิทธิพล
ระหว่างทุนทางจิตวิทยาไปยังสุขภาวะเชิงอัตวิสัย พบว่า ทุนทางจิตวิทยามีอิทธิพลทางบวกต่อสุขภาวะเชิงอัตวิสัยของ
พนักงาน โดยมีน้ าหนักอิทธิพล 0.58 ซึ่งพบว่า ระดับของความหวัง (hope) การฟื้นคืนสภาพ (resilience) การมองโลก
ในแง่ดี (optimism) และการเชื่อมั่นในตนเอง (efficacy) ซึ่งเป็นองค์ประกอบของทุนทางจิตวิทยา (PsyCap)  
มีความสัมพันธ์ในทางบวกและมีอิทธิพลทางตรงในภาพรวมต่อความพึงพอใจในชีวิตของพนักงาน  สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Kawalya et al. (2019) ท าการศึกษาเรื่อง ทุนทางจิตวิทยาและความสุขในที่ท างาน: บทบาทของความเชี่ยวชาญ 
ในงาน ที่ท าการศึกษากับพยาบาลที่เชี่ยวชาญ จ านวน 800 คน ในโรงพยาบาลประเทศอูกันดา สามารถสรุปส่วนที่
เกี่ยวข้องกับทุนทางจิตวิทยาได้ว่า ทุนทางจิตวิทยามีความสัมพันธ์ในทางบวกกับความเชี่ยวชาญในงานของพยาบาล  
(r = .58, p < .01), ความเชี่ยวชาญในงานมีความสัมพันธ์กับความสุขในที่ท างานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (r = .63, p < .01) 
และทุนทางจิตวิทยามีความสัมพันธ์กับความสุขในที่ท างานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ( r = .53, p < .01) ซึ่งผู้วิจัย 
ยังอธิบายอีกว่า ทุนทางจิตวิทยามีอิทธิพลทางตรงต่อความสุขในที่ท างาน และยังสอดคล้องกับการศึกษาของ Jebb et al. 
(2019) ที่ค้นพบว่าอายุ และการมีความหมายในชีวิตนั้นสามารถส่งอิทธิพลต่อสุขภาวะเชิงอัตวิสัยด้วย 

 
ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1.1 ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์กรนั้น มีอิทธิพลเชิงลบกับความเหนื่อยหน่ายในงาน ผลการศึกษานี้
แสดงให้เห็นถึงความส าคัญของการเติมเต็มซึ่งกันและกัน ระหว่างบุคคลกับองค์กร คือ การที่ทั้งสองฝ่ายสนองตอบต่อ
ความต้องการของอีกฝ่าย นอกจากการเติมเต็มซึ่งกันและกันแล้ว การศึกษายังแสดงให้เห็นว่าความสอดคล้องระหว่าง
บุคคลกับองค์กรนั้นมีอิทธิพลอย่างมากที่จะลดทอนความเหนื่อยหน่ายในงานของบุคลากร ความคล้ายคลึงกันในที่นี้อาจ
หมายถึง ค่านิยมระหว่างบุคคลกับองค์กร วิสัยทัศน์ เป้าหมาย เป็นต้น ซึ่งจากการศึกษาสรุปได้ว่า การที่องค์กรจะ
พิจารณารับบุคลากรนั้น ควรมีกระบวนการคัดสรรตั้งแต่แรกเริ่ม เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีทั้ งความรู้ ความสามารถ และ
ทักษะ ที่องค์กรต้องการ นอกจากนั้นการคัดกรองบุคลากรที่มีคุณลักษณะใกล้เคียงกับองค์กรก็จะท าให้องค์กรก้าวไป
ข้างหน้าได้ด้วยบุคลากรที่สอดคล้องกับองค์กร ในทางเดียวกันการที่บุคคลจะเลือกเข้าท างานในองค์กรใดนั้น ควรค านึงถึง
ความสอดคล้องข้างต้นเช่นกัน เช่น ค่าตอบแทน สวัสดิการ และโอกาสก้าวหน้าในองค์กรนี้มีมากน้อยเพียใด หรือ
วิสัยทัศน์ ค่านิยมขององค์กรที่สนใจจะเข้าท างานนั้นสอดคล้องกับคุณลักษณะของตนมากน้อยเพียงใด เพื่อป้องกันปัญหา
ความเหนื่อยหน่ายที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต 

1.2 จากผลการศึกษา พบว่า ตัวแปรทุนทางจิตวิทยาเป็นตัวแปรที่ส าคัญมากที่จะท าให้บุคคลมีความพึงพอใจ  
ในการด าเนินชีวิต มีความพึงพอใจในการท างาน และมีอารมณ์ทางบวก มีอิทธิพลทางอ้อมในเชิงลบต่อความเหนื่อยหน่าย
ในงาน ซึ่งการที่บุคคลจะมีทุนทางจิตวิทยาที่สูงได้นั้นมาจากการเรียนรู้และประสบการณ์ของบุคคล ด้วยเหตุนี้องค์กรอาจ
จ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับคุณลักษณะของบุคลากรภายในองค์กรเพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรภายในองค์กรเป็นบุคคลที่มี
ความเข้มแข็งทางด้านจิตใจ อันจะน ามาซึ่งความตั้งใจในการท างานของบุคลากร ประสิทธิภาพของการท างาน และ 
ได้บุคลากรที่พร้อมพัฒนาองค์กรให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายขององค์กรที่ตั้งไว้ 
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

2.1 การศึกษาครั้งนี้มีตัวแปรผลคือ สุขภาวะเชิงอัตวิสัย (Subjective well-being) และความเหนื่อยหน่าย 
ในงาน (burnout) ซึ่งทั้งสองตัวแปรเป็นตัวแปรทางบวกและทางลบ ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกันมากนัก การศึกษาวิจัย  
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ครั้งต่อไปอาจปรับเปลี่ยนตัวแปรให้ไปในทิศทางเดียวกันมากขึ้น อาจศึกษาตัวแปร สุขภาวะ (well-being) ในมิติอื่น ๆ
หรือศึกษาให้ครบในทุกมิติ เช่น สุขภาวะทางจิตใจ สุขภาวะทางสังคม เป็นต้น  

2.2 การศึกษานี้ศึกษากับครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ หากมีการศึกษาในประเด็นนี้อีกครั้ง 
อาจมีการเปลี่ยนกลุ่มประชากรอื่น ๆ เช่น ครูเอกชน หรือแม้แต่บุคลากรที่เป็นพนักงานบริษัท กลุ่มลูกจ้าง พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ ข้าราชการต ารวจ/ทหาร เพราะบริบทของงานและบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกัน อาจมีข้อค้นพบอื่น  ๆ  
ที่น่าสนใจศึกษา 
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บทคัดย่อ  
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรม

การมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการโดยมีความตั้งใจเป็นผู้ประกอบการเป็นตัวแปรส่งผ่าน ของนักศึกษาสาขาผู้ประกอบการ
และ 2) เพื่อวิเคราะห์อิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของปัจจัยคุณลักษณะทางจิตและสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่ส่งผล
ต่อพฤติกรรมการมุ่งเน้นการเป็นผูป้ระกอบการ ของนักศกึษา สาขาผูป้ระกอบการ ประชากรท่ีใช้ในงานวิจยั คือ นักศกึษา
ปริญญาตรี หลักสูตรสาขาวิชาผู้ประกอบการหรือสาขาวิชาที่ใกล้เคียง จ านวน 389 คน ตัวอย่างในการวิจัย คือ นักศึกษา 
จ านวน 240 คน โดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้
วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุผลการวิ จัย พบว่า  

1) โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 2= 118.97, df= 50, p-value = .00, 2 / 
df =2.45, RMSEA = .08, CFI = .98, GFI = .93, and AGFI = .87 2) สภาพแวดล้อมทางการศึกษาและเจตคติที่ดีต่อ
การเป็นผู้ประกอบการมีอิทธิพลทางตรงต่อความตั้งใจเป็นผู้ประกอบการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ความ
ตั้งใจเป็นผู้ประกอบการ มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
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ระดับ .05 และ 4) สภาพแวดล้อมทางการศึกษาและเจตคติที่ดีต่อการเป็นผู้ประกอบการมีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรม
การมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการผ่านความตั้งใจเป็นผู้ประกอบการอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
ค าส าคัญ: รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ พฤติกรรมมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการ ความตั้งใจเป็นผู้ประกอบการ 

 
Abstract 

The objectives of this research were 1) to examine the consistency of the causal relationship 
model of entrepreneurial-oriented behavior with the intention of being an entrepreneur as a mediation 
variable of students in the entrepreneurship field and 2) to analyze the direct and indirect effect of 
mental attributions and educational environments to entrepreneurial-oriented behavior of students in 
the entrepreneurship field. The population in this research was 389 undergraduate students in the 
entrepreneurship field or the relevance. The samples were 240 students sampled and selected by 
multi-stage sampling. The questionnaires were applied for data collection. The data was statistically 
analyzed using the mean, standard deviation, and structural equation modeling. The results of the 
research showed that 1) the causal relationship model was adjusted in harmony with the fitted 

empirical data. 2= 118.97, df= 50, p-value = .00, 2 / df =2.45, RMSEA = .08, CFI = .98, GFI = .93, and 
AGFI = .87 2) educational environments and good attitude towards entrepreneurship had direct effect 
on the intention to be entrepreneurs at a significance level of .05. 3) The intention of being an 
entrepreneur had a direct effect on entrepreneurial-oriented behavior at a significance level of .05 and 
4) Educational environments and good entrepreneurial attitude had an indirect effect on 
entrepreneurial-oriented behavior through the intention of being an entrepreneur at a significance level 
of .05.  
 
Keywords: the causal relationship model, entrepreneurial oriented behavior, the intention of being 
an entrepreneur 
 

บทน า 
 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises: SMEs) เป็นหน่วยงานธุรกิจที่มี
จ านวนมากที่สุดของประเทศ ก่อให้เกิดการจ้างงาน และเป็นปัจจัยพื้นฐานส าคัญอย่างยิ่งต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ และตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.  2543 ก าหนดให้คณะกรรมการ
จัดท าแผนเพื่อส่งเสริมเสนอต่อคณะรัฐมนตรี โดยเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐและ
สถาบันการศึกษา ขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลางในที่สุด ในปี 2562 ประเทศไทยมีกิจการ 
3,119,738 รายทั่วประเทศ แบ่งเป็นวิสาหกิจรายย่อย (Micro Enterprise) คิดเป็นร้อยละ 84.8 วิสาหกิจขนาดกลาง 
(Small Enterprise) ร้อยละ 13.3 และวิสาหกิจขนาดกลาง (Medium Enterprise) มีจ านวนน้อยที่สุด ร้อยละ 1.4 
(ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2564)  

ด้วยเหตุนี้ภาครัฐจึงเล็งเห็นความส าคัญและส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  
ได้ด าเนินโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) และท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อสร้างผู้ประกอบการใหม่
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เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Startup) ระหว่างส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ในประเทศไทย โดยจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็น
ผู้ประกอบการ ที่มีเป้าหมายและโครงสร้างเอื้อต่อการบ่มเพาะนักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการใหม่ผ่านกระบวนการบ่มเพาะ
ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และถ่ายทอดประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจ พร้อมท้ังให้การสนับสนุนทางด้านการเงินเพื่อให้
ผู้ประกอบการสามารถประยุกต์นวัตกรรมที่คิดค้นขึ้นมาใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ (ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, 2564) อย่างไรก็ตามแม้ว่าการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการใหม่มีความส าคัญต่อระบบ
เศรษฐกิจของประเทศอย่างมาก แต่จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่างานวิจัยส่วนใหญ่ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความ
ต้ังใจเป็นผู้ประกอบการโดยเฉพาะพฤติกรรมการมุ่งเน้นเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งถือเป็นก้าวแรกในการประสบความส าเร็จ
ทางธุรกิจยังมีไม่มากนัก ส่วนใหญ่ที่พบเห็นในปัจจุบันจะเป็นการศึกษาในเรื่องวัฒนธรรมองค์การ และผลประกอบการ 
(Ma, Rui, & Zhong, 2022)  

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องหารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุด้านคุณลักษณะ 
ทางจิตและสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการ โดยส่งผ่านความตั้งใจ  
ที่จะเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษา สาขาผู้ประกอบการ เพื่อน าผลการศึกษามาช่วยพัฒนาเตรียมความพร้อมให้แก่
นักศึกษาที่จะก้าวไปสู่การเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณภาพหลังส าเร็จการศึกษา 

 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการมุ่งเน้นการเป็น
ผู้ประกอบการโดยมีความตั้งใจเป็นผู้ประกอบการเป็นตัวแปรส่งผ่านกับข้อมูลเชิงประจักษ์ของนักศึกษา สาขา
ผู้ประกอบการ 

2. เพื่อวิเคราะห์อิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของปัจจัยคุณลักษณะทางจิตและสภาพแวดล้อมทางการศึกษา  
ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษา สาขาผู้ประกอบการ 

 
สมมติฐานของการวิจัย 

1. โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการมีความสอดคล้องกับข้อมูล  
เชิงประจักษ์ 

2. สภาพแวดล้อมทางการศึกษา เจตคติที่ดีต่อการเป็นผู้ประกอบการ การรับรู้เกี่ยวกับบรรทัดฐาน และการรับรู้
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม มีอิทธิพลทางตรงต่อความตั้งใจเป็นผู้ประกอบการ 

3. ความตั้งใจเป็นผู้ประกอบการมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการ 
4. สภาพแวดล้อมทางการศึกษา เจตคติที่ดีต่อการเป็นผู้ประกอบการ การรับรู้เกี่ยวกับบรรทัดฐาน และการรับรู้

ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม มีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการผ่านความตั้งใจ  
เป็นผู้ประกอบการ 

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรสาขาวิชาผู้ประกอบการหรือสาขาวิชา 
ที่ใกล้เคียง ในชั้นปี 3-4 ขึ้นไป ปีการศึกษา 2562 จ านวน 389 คน ในการก าหนดขนาดของตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้แนวคิด 
การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้การก าหนดตามสัดส่วนของตัวแปรสังเกตได้ โดย 1 ตัวแปรสังเกต เก็บข้อมูล 
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10-20 คน (Kline, 2016) ในโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุในงานวิจัยนี้มีตัวแปรสังเกตได้จ านวน 13 ตัว ซ่ึงควรมีจ านวน
กลุ่มตัวอย่างประมาณ 130-260 คน ส าหรับการสุ่มกลุ่มตัวอย่างผู้วิจัยใช้การสุ่มหลายขั้นตอนประกอบด้วยขั้นตอนแรก  
ใช้การสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ในการคัดเลือกสถานศึกษา ขั้นตอนที่สองใช้การสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ
ตามสัดส่วน (Proportional Stratified Random Sampling) เมื่อเก็บข้อมูลจริงด้วยแบบสอบถามและตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูลพบว่ามีแบบสอบถามที่สมบูรณ์เพียง 240 ฉบับ ซึ่งอาจก่อให้เกิดการประมาณค่าทดสอบความสอดคล้อง
ของโมเดลและข้อมูลเชิงประจักษ์คลาดเคลื่อนกว่าที่ควรเป็น  แต่หากโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุไม่ซับซ้อนมาก  
กลุ่มตัวอย่างขั้นต่ าจ านวน 200 คน ถือว่าเพียงพอต่อการวิเคราะห์ข้อมูล (Kline, 2016)  
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม แบ่งเป็น 8 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ลักษณะทางชีวสังคมของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ชั้นปีที่ศึกษา และมหาวิทยาลัย
ที่สังกัด เป็นค าถามปลายปิดชนิดตรวจสอบรายการ 
 ตอนที่ 2 พฤติกรรมมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการ วัดโดยมาตรวัดแบบลิเคอร์ทที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นใหม่โดยใช้
สถานการณ์สมมติในบริบทของการเป็นผู้ประกอบการเพื่อให้กลุ่มตัวอย่างเป้าหมายตอบค าถามด้วยการตัดสินใจเลือกการ
แสดงออกโต้ตอบต่อสถานการณ์นั้น ๆ ที่ตรงกับตนเองมากที่สุด ซึ่งค าตอบจะมีคะแนนตั้งแต่ 1-5 คะแนน มีข้อค าถาม
ทั้งหมด 14 ข้อ มีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาอยู่ระหว่าง .67-1.00 มีค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง .43 - .73 มีค่าความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .91  
 ตอนที่ 3 ความตั้งใจเป็นผู้ประกอบการ วัดด้วยแบบวัดที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นตามแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมตาม
แผนของ Ajzen (2002) เป็นค าถามปลายปิดชนิดมาตรประเมินค่า 5 ระดับ คือ ไม่จริงท่ีสุด (1 คะแนน) ถึง จริงที่สุด  
(5 คะแนน) มีข้อค าถามทั้งหมด 5 ข้อ มีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาอยู่ระหว่าง .67-1.00 มีค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง  
.54 -.73 มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .86  
 ตอนที่ 4 สภาพแวดล้อมทางการศึกษา วัดโดยแบบวัดที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นเป็นค าถามปลายปิด ชนิดมาตรประเมินค่า 
5 ระดับ คือ ไม่จริงที่สุด (1 คะแนน) ถึง จริงที่สุด (5 คะแนน) มีข้อค าถามทั้งหมด 14 ข้อ มีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
อยู่ระหว่าง .67-1.00 มีค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง .57-.85 มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .95  
 ตอนที่ 5 เจตคติต่อสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการ วัดโดยแบบวัดที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นตามแนวคิดทฤษฎี
พฤติกรรมตามแผนของ Ajzen (2002) เป็นค าถามปลายปิดชนิดมาตรประเมินค่า 5 ระดับ คือ ไม่จริงที่สุด (1 คะแนน) 
ถึง จริงที่สุด (5 คะแนน) มีข้อค าถามทั้งหมด 16 ข้อ มีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาอยู่ระหว่าง .67-1.00 มีค่าอ านาจ
จ าแนกระหว่าง .63 -.84 มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .93  
 

การวิเคราะหข์้อมูล 
 1. วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความแปรปรวน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และค่าสถิติอื่น ๆ เพื่อ
ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป  
 2. วิเคราะห์โมเดลสมมติฐานความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ  
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 134 คน คิดเป็น ร้อยละ 
55.80 ช่วงอายุ 16-27 ปี คิดเป็นร้อยละ 96.30 ศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จ านวน 67 คน  
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คิดเป็นร้อยละ 27.90 ศึกษาในสาขาวิชาผู้ประกอบการหรือใกล้เคียง จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 29.60 ศึกษาอยู่ใน
ชั้นปีที่ 3 จ านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 53.30 และ มีเกรดเฉลี่ยสะสมอยู่ระหว่าง 3.01-3.50 จ านวน 78 คน คิดเป็น
ร้อยละ 32.50 ล าดับต่อไปเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลตัวแปรพื้นฐาน 
 

ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์สถิติพื้นฐานและการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกต 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1.ความสามารถ
ทางนวัตกรรม  

1             

2. การเผชิญความ
เสี่ยง  

.754*** 1            

3. การด าเนินงาน
เชิงรุก  

.673*** .685*** 1           

4. ความตั้งใจที่จะ
เป็น  
 ผู้ประกอบการ  

.524*** .440*** .459*** 1          

5. อาจารย์ผูส้อน  .522*** .523*** .385*** .468*** 1         
6. หลักสูตรและ
การสอน  

.488*** .614*** .412*** .341*** .718*** 1        

7. สถานที่สิ่ง
อ านวยความ
สะดวก  

.532*** .535*** .431*** .390*** .572*** .610*** 1       

8. การประเมินค่า  .506*** .493*** .397*** .568*** .443*** .408*** .467*** 1      
9. ความรูส้ึก  .474*** .452*** .352*** .485*** .399*** .453*** .405*** .744*** 1     
10. แนวโน้ม
พฤติกรรม  

.508*** .537*** .459*** .482*** .598*** .617*** .545*** .621*** .584*** 1    

11. บรรทัดฐานเชิง
ชี้น า  

.502*** .523*** .452*** .350*** .442*** .457*** .408*** .398*** .417*** .485*** 1   

12. บรรทัดฐานเชิง
บรรยาย  

.354*** .416*** .359*** .201** .290*** .378*** .358*** .291*** .360*** .413*** .385*** 1  

13. การรับรู้
ความสามารถใน
การควบคมุ
พฤติกรรม 

.382*** .399*** .370*** .439*** .356*** .384*** .357*** .259*** .373*** .439*** .273*** .409*** 1 

ค่าเฉลี่ย 3.83 3.65 3.84 3.90 3.71 3.48 3.52 3.82 3.71 3.55 3.52 3.36 3.38 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
.66 .67 .76 .75 .79 .74 .67 .81 .75 .72 .73 .78 .71 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 *** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
 
 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ มีตัวแปรสังเกตได้ จ านวน 13 ตัวแปร ตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ มีค่าเฉลี่ย 3.90 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .75 การด าเนินงานเชิงรุก  
มีค่าเฉลี่ย 3.84 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .76 ความสามารถทางนวัตกรรม มีค่าเฉลี่ย 3.83 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน .66 มีค่าความสัมพันธ์อยู่ระหว่าง .20 - .75 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 เกือบทุกตัวแปรสังเกต 
ยกเว้นในความสัมพันธ์ระหว่างความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ และบรรทัดฐานเชิงบรรยาย ที่มีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 และจากการตรวจสอบค่าความสัมพันธ์พบว่ามีค่าความสัมพันธ์ไม่ เกิน .80 ตัวแปรสังเกตแต่ละคู่ 
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มีความสัมพันธ์กันไม่เกิน .80 ถือว่าเป็นข้อมูลที่เหมาะสมส าหรับการวิเคราะห์สมการโครงสร้างเชิงเส้นได้  และยังไม่
ละเมิดข้อตกลงเบื้องต้นเกี่ยวกับคู่ตัวแปรมีความสัมพันธ์สูงเกินไป (Multicollinearity) (Kelloway, 1998)  
 

ตารางท่ี 2 อิทธิพลทางตรง (DE) อิทธิพลทางอ้อม (IE) และอิทธิพลรวม (TE) ของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุท่ีมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการ 

ตัวแปร 
ตาม 

R2  
ตามสมการ 
โครงสร้าง 

ความ  
สัมพันธ์ 

ตัวแปรอิสระ 

ความตั้งใจเป็น
ผู้ประกอบการ 

สภาพแวดล้อม
ทางการศึกษา 

เจตคติที่ดีต่อการ
เป็น

ผู้ประกอบการ 

การรับรู้
เกี่ยวกับ

บรรทัดฐาน 

การรับรู้
ความสามารถในการ
ควบคุมพฤติกรรม 

พฤติกรรมการ
มุ่งเน้นการเป็น
ผู้ประกอบการ 

.84 

DE .92*** - - - - 

IE - .37*** .40*** -.22 .33 

TE .92*** .37*** .40*** -.22 .33 

ความตั้งใจเป็น
ผู้ประกอบการ 

.71 

DE - .41*** .44*** -.24 .36 

IE - - - - - 

TE - .41*** .44*** -.24 .35 

2= 118.97, df= 50, p-value = .00, 2 / df =2.45 ; RMSEA = .08 ; CFI = .98 ; GFI = .93 และ AGFI = .87 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 

จากตารางที่ 2 พบว่าโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุมีค่าความสอดคล้อง 2= 118.97, df= 50, p-value = .00, 

2 / df =2.45 ; RMSEA = .08 ; CFI = .98 ; GFI = .93 และ AGFI = .87 เมื่อพิจารณาจากค่าดัชนีความสอดคล้องต่าง ๆ 
ตามค าแนะน าของ Hair, Babin, Anderson and Black (2018) ดังนี้ ค่า Relative Chi-Square มากกว่า 2 แต่น้อยกว่า 5 
ค่า CFI และ GFI มากกว่า .90 และค่า RMSEA อยู่ที่ .08 พบว่าโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุมีความสอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์  

ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงทิศทางบวกต่อความตั้งใจเป็นผู้ประกอบการ ประกอบด้วย เจตคติที่ดีต่อการเป็น
ผู้ประกอบการ มีค่าอิทธิพลเท่ากับ .44 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสภาพแวดล้อมทางการศึกษา มีค่า
อิทธิพลเท่ากับ .41 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงทิศทางบวกต่อพฤติกรรมการมุ่งเน้นเป็นผู้ประกอบการประกอบด้วย ความตั้งใจเป็น
ผู้ประกอบการ มีค่าอิทธิพลเท่ากับ .92 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางอ้อมทิศทางบวกต่อพฤติกรรมการมุ่งเน้นเป็นผู้ประกอบการผ่านความตั้งใจเ ป็น
ผู้ประกอบการ ประกอบด้วย เจตคติที่ดีต่อการเป็นผู้ประกอบการ มีค่าอิทธิพลทางอ้อมเท่ากับ .40 อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และ สภาพแวดล้อมทางการศึกษา มีค่าอิทธิพลทางอ้อมเท่ากับ .37 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  
 จากผลการทดสอบสมมติฐานทั้ง 3 ข้อ และผลการทดสอบความสอดคล้องระหว่างโมเดลความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุและข้อมูลเชิงประจักษ์ สามารถสรุปโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ดังภาพ 1 
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* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
ภาพ 1 ผลการพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุด้านคุณลักษณะทางจิตและสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่ส่งผลต่อ

พฤติกรรมการมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการ โดยส่งผ่านความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษา สาขาผู้ประกอบการ 

 
สรุปผล 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัยหลักที่ผู้วิจัยก าหนดไว้ คือตรวจสอบรูปแบบความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุด้านคุณลักษณะทางจิตและสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการ 
โดยส่งผ่านความตั้งใจเป็นผู้ประกอบการ ของนักศึกษาสาขาผู้ประกอบการ พบว่า 1. โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ 
ของพฤติกรรมการมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 2. สภาพแวดล้อมทางการศึกษา 
และเจตคติที่ดีต่อการเป็นผู้ประกอบการมีอิทธิพลทางตรงต่อความตั้งใจเป็นผู้ประกอบการประกอบ 3. ความตั้งใจเป็น
ผู้ประกอบการประกอบ มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการ และ 4. สภาพแวดล้อมทางการ
ศึกษา และเจตคติที่ดีต่อการเป็นผู้ประกอบการมีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการผ่าน
ความตั้งใจเป็นผู้ประกอบการ 

.74* .87* .86* 

.92* 

.84* 

.36 

-.24 

.44* 

0.41* 

.83* 

.55* 

.71* 

.85* 

.73* 

.76* 

.71* 

.74* 

.82* 

พฤติกรรมการ
มุ่งเน้นการเป็น
ผู้ประกอบการ 

ความสามารถทาง
นวัตกรรม 

การเผชิญ 

ความเสีย่ง 

การด าเนินงาน 

เชิงรุก 

ความตั้งใจเป็น
ผู้ประกอบการ 

 

ความตั้งใจเป็น
ผู้ประกอบการ 

อาจารย์ผู้สอน 

หลักสูตรและการ
สอน 

สถานที่และสิ่งอ านวย
ความสะดวก 

สภาพแวดลอ้ม
ทางการศึกษา 

การประเมินค่า 

ความรู้สึก 

แนวโน้ม
พฤติกรรม 

เจตคติต่อการเป็น
ผู้ประกอบการ 

บรรทัดฐานเชิง
ชี้น า 

บรรทัดฐานเชิง
บรรยาย 

การรับรู้เกี่ยวกับ
บรรทัดฐาน 

การรับรู้
ความสามารถใน

การควบคุม
พฤติกรรม 

การรับรู้
ความสามารถในการ
ควบคุมพฤติกรรม 

ε = .08 

ε = .03 
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อภิปรายผล  
 ผลการตรวจสอบ พบว่า โมเดลอิทธิพลของปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางการศึกษา เจตคติต่อการเป็น
ผู้ประกอบการ การรับรู้เกี่ยวกับบรรทัดฐาน และการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
มุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการโดยส่งผ่านความตั้งใจเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาผู้ประกอบการ  
มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ แสดงให้เห็นว่าผลการวิจัยสอดคล้องกับสมมติฐานที่ก าหนดไว้ ผู้วิจัยจึง
อภิปรายผลตามสมมติฐานดังต่อไปนี้  
 1. ผลการศึกษาพบว่า โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมี
สภาพแวดล้อมทางการศึกษาและเจตคติที่ดีต่อการเป็นผู้ประกอบการส่งอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการเป็น
ผู้ประกอบการผ่านความตั้งใจการเป็นผู้ประกอบการ โดยลักษณะความสัมพันธ์นี้เป็นไปตามที่  Ajzen (2002) ได้อธิบาย 
ไว้ว่าสภาพแวดล้อมและการประเมินความรู้สึกนึกคิดของตนเองต่อพฤติกรรมสามารถก่อให้เกิดเจตคติที่ดีต่อการแสดง
พฤติกรรม และท าใหเ้กิดความตั้งใจที่จะแสดงพฤติกรรมและน าไปสู่การเกิดพฤติกรรม  
 2. ผลการศึกษาพบว่า สภาพแวดล้อมทางการศึกษาและเจตคติที่ดีต่อการเป็นผู้ประกอบการมีอิทธิพลต่อความ
ตั้งใจการเป็นผู้ประกอบการ สอดคล้องกับแนวคิดของ Bandura (1997) และ Ajzen (2002) ตามทฤษฎีการกระท าด้วย
เหตุผล (Theory of Reasoned Action) ที่เชื่อว่าความตั้งใจของมนุษย์ที่จะแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ สามารถท านาย 
ได้จากความเชื่อเชิงพฤติกรรมที่เกิดจากการประเมินความรู้สึกนึกคิดของตนเองต่อพฤติกรรมจนกลายเป็นเจตคติทางบวก
หรือทางลบต่อการแสดงพฤติกรรมที่สนใจนั้น ผลการศึกษาครั้งนี้ ยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Mahendra, 
Djatmika and Hermawan (2017) ที่พบว่า เจตคติต่อการเป็นผู้ประกอบการมีอิทธิพลทางบวกต่อความตั้งใจที่จะเป็น
ผู้ประกอบการ และยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ เจนวิทย์ วารีบ่อ , ศรัณย์ ภิบาลชนม์ และเสกสรรค์ ทองค าบรรจง 
(2562) ที่พบว่าเจตคติมีความส าคัญต่อการตัดสินใจเลือกสาขาวิชาเรียนและเป็นแรงผลักดันให้ประสบความส าเร็จ  
ทางการศึกษาเพื่อประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต  
 ในด้านสภาพแวดล้อมทางการศึกษา เมื่อนักศึกษาอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่สนับสนุนการเป็น
ผู้ประกอบการ ทั้งด้านอาจารย์ผู้สอน ด้านหลักสูตรการสอน ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก และนักศึกษามี 
เจตคติที่ดีต่อการเป็นผู้ประกอบการจะส่งผลให้นักศึกษาเกิดความตั้งใจเป็นผู้ประกอบการ ซ่ึงสอดคล้องกับที่ Liu, Lin, 
Zhao and Zhao (2019) ที่อธิบายว่า การเรียนการสอนเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการจ า เป็นต้องมีกิจกรรมและ 
การเตรียมการสอนที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาความรู้ ทักษะ และการฝึกประสบการณ์ที่จ าเป็นต่อความตั้งใจในการเป็น
ผู้ประกอบการ และยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ บุษกร วิเศษสมบัติ (2564) ที่อธิบายว่า การจัดการเรียนการสอน 
ให้ผู้เรียนมีประสบการณ์จากการสังเกตและลงมือปฏิบัติด้วย จะท าให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ ต่อยอดจนน าไปสู่  
การประกอบอาชีพได้ และส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เพ่ิมขึ้นด้วย 
 ส่วนการรับรู้เกี่ยวกับบรรทัดฐานและการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมพบว่าไม่มี อิทธิพลทางตรง
ต่อความตั้งใจเป็นผู้ประกอบการ และจากการทบทวนวรรณกรรมยังพบว่ามีบางงานวิจัยที่พบว่าสองปัจจัยนี้ไม่มีผลต่อ
ความตั้งใจที่จะกระท า เช่น การศึกษาของ Shah and Soomro (2017) ที่พบว่า การรับรู้ความสามารถในการควบคุม
พฤติกรรมไม่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจ และการศึกษาของ Appiah-Nimo, Ofori and Arthur (2018) ที่พบว่า  
การรับรู้บรรทัดฐานไม่มีอิทธิพลทางตรงต่อความตั้งใจ การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมมีความใกล้เคียงกับ
การรับรู้ความสามารถตนเอง (self-efficacy) ของ Bandura (1997) เมื่อพิจารณาจากผลการศึกษาของ อินทรียา อัญพัชร์ 
และดวงเดือน ศาสตรภัทร (2563) ที่พบว่าการรับรู้ความสามารถของตนเองไม่มีผลต่อการยอมรับพฤติกรรมการมี
เพศสัมพันธ์ เพราะ เห็นว่าเรื่องเพศสัมพันธ์ไม่ใช่เรื่องเสียหาย ไม่มีผลต่อพฤติกรรมในบริบทที่ศึกษาเนื่องมาจาก
สถานการณ์ระบาดของโควิด 19 ท าให้ผู้เรียนไม่สามารถท ากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้ จึงไม่มีการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น  
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ไม่สามารถรับรู้บรรทัดฐานต่าง ๆ จากบุคคลอื่น และได้ลงมือกระท าจริง ท าให้ไม่สามารถประเมินความสามารถของ
ตนเองได้ จึงส่งผลให้ทั้งสองปัจจัยนี้ไม่มีผลต่อความตั้งใจเป็นผู้ประกอบการในการศึกษาครั้งนี้  
 3. ผลการตรวจสอบสมมติฐาน พบว่า ความตั้งใจเป็นผู้ประกอบการมีอิทธิพลทางตรงในทิศทางบวกต่อ
พฤติกรรมมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการ ที่แสดงให้เห็นว่าผลการวิจัยมีความสอดคล้องกับสมมติฐานที่ก าหนดไว้  
ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า นักศึกษาที่มีระดับของความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ ทั้งความตั้งใจเป็นผู้ประกอบการที่เกิด
จากตนเอง การรับฟังบทเรียนที่ส าเร็จจากผู้ประกอบการคนอื่น ความสนใจในรายวิชาด้านผู้ประกอบการ การวางแผนชีวิต 
ปัจจัยเหล่านี้ย่อมมีผลต่อพฤติกรรมมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ คมกริช นันทะโรจพงศ์, 
ภูธิป มีถาวร และประสบชัย พสุนนท์ (2561) ที่พบว่าความตั้งใจในการเป็นผู้ประกอบการมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรม
การเป็นผู้ประกอบการ 
 4. ผลการตรวจสอบสมมติฐาน พบว่า สภาพแวดล้อมทางการศึกษาและเจตคติต่อการเป็นผู้ประกอบการ  
มีอิทธิพลทางอ้อมในทิศทางบวกต่อพฤติกรรมมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการโดยส่งผ่านความตั้งใจเป็น กล่าวคือ นักศึกษา
ที่มีความรู้สึกที่มีต่อการเป็นผู้ประกอบการ มีการประเมินถึงคุณค่าของการเป็นผู้ประกอบการ และมีแนวโน้มของ
พฤติกรรมที่จะเป็นผู้ประกอบการจะเกิดความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ ส่งผลให้มีพฤติกรรมมุ่งเน้นการเป็น
ผู้ประกอบการที่สูงตามไปด้วยตามแนวคิดทฤษฎีเหตุผลการกระท าของ Fishbein and Ajzen (2010) ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของ Mamun, Nawi, Mohiuddin, Shamsudin and Fazal (2017) ที่พบว่าเจตคติต่อการเป็นผู้ประกอบการ
มีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการเตรียมตัวเป็นสตาร์ทอัพผ่านความตั้งใจ ส่วนสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการเรียน
การสอนจากการทบทวนวรรณกรรมยังพบว่า งานวิจัยที่มีมาก่อนหน้านี้ส่วนใหญ่จะศึกษาอิทธิพลของสภาพแวดล้อม  
ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนถึงเพียงแต่ความตั้งใจ เช่น การศึกษาของ Liu, Lin, Zhao and Zhao (2019) และ
การศึกษาของ Fragoso, Rocha-Junior and Xavier (2019) ที่ศึกษาอิทธิพลของสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการเรียน
การสอนต่อความตั้งใจ และจากแนวคิดทฤษฎีของ Fishbein and Ajzen (2010) สามารถอธิบายว่า สภาพแวดล้อม 
ที่เกีย่วข้องกับการเรียนการสอนสามารถมีอิทธิพลต่อความตั้งใจที่ส่งผลต่อการเกิดพฤติกรรมได้เช่นเดียวกัน  
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะการน าผลงานวิจัยไปใช้  
 1. จากผลการศึกษาเจตคติต่อการเป็นผู้ประกอบการมีอิทธิพลทางอ้อมในทิศทางบวกต่อพฤติกรรมมุ่งเน้น  
การเป็นผู้ประกอบการโดยส่งผ่านความตั้งใจเป็นผู้ประกอบการ ผู้วิจัยจึงเสนอให้สถาบันการศึกษาทั้งระดับมัธยมศึกษา
และอุดมศึกษาได้จัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีความคิด ความเข้าใจ รวมไปถึงความสนใจที่จะประกอบธุรกิจ  
เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตั้งใจในการเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองในทุกด้านสู่การมีพฤติกรรม
มุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการอย่างครอบคลุมในทุกด้าน  
 2. จากผลการศึกษาสภาพแวดล้อมทางการศึกษามีอิทธิพลทางอ้อมในทิศทางบวกต่อพฤติกรรมมุ่งเน้นการเป็น
ผู้ประกอบการโดยส่งผ่านความตั้งใจเป็นผู้ประกอบการ ผู้วิจัยจึงเสนอให้สถาบันอุดมศึกษาได้จัดเตรียมสภาพแวดล้อมทั้ง
อาจารย์ผู้สอนที่มีความรู้ความเข้าใจด้านการเป็นผู้ประกอบการอย่างลึกซึ้ง สามารถถ่ายทอดเนื้อหาได้อย่างเข้าใจและ  
มีเทคนิคการถ่ายทอดที่ดี มีการให้ค าปรึกษาด้านการประกอบธุรกิจอย่างเป็นกันเอง ด้านเนื้อหาหลักสูตรที่เปิดโอกาส 
ให้นักศึกษาได้คิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วยตนเอง สอดคล้องกับสถานการณ์จริงในปัจจุบัน วิธีการสอนเหล่านี้จะช่วย
สนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการและน าไปสู่การมีพฤติกรรมมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการ  
ในอนาคต 
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ข้อเสนอแนะการน าผลงานวิจัยครั้งต่อไป 
 จากผลการวิจัยที่ได้อธิบายถึงค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลของตัวแปรที่อยู่ในแบบจ าลองสมการโครงสร้างตามที่กล่าวมา 
ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 
 1. ควรมีการน าวิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพเข้ามาใช้ประกอบในการวิจัยเพื่อหาค าตอบเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อ
พฤติกรรมมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการให้มีรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสนทนากลุ่มหรือ  
การสัมภาษณ์เชิงลึก รวมไปถึงการสังเกตแบบมีส่วนร่วมในบริบทการเรียนการสอนจริงของนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชา
ผู้ประกอบการ  
 2. ควรมีการเพิ่มตัวแปรเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการ รวมไปถึงศึกษาประเด็น  
ที่เกี่ยวกับตัวแปรที่เป็นตัวแปรส่งผ่าน หรือการศึกษาเพิ่มในส่วนของตัวแปรปรับ เพื่อให้สามารถอธิบายพฤติกรรมมุ่งเน้น
การเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาผู้ประกอบการได้ครอบคลุมมากที่สุด  
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษากรอบแนวคิดการบริหารโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพของนักเรียน

ด้วยการเสริมสร้างโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (SLC) 2) ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการ
บริหารโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพของนักเรียนด้วยการเสริมสร้างโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (SLC) และ  
3) พัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพของนักเรียนด้วยการเสริมสร้างโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ (SLC) ด้วยระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสมผสาน แบ่งการวิจัยออกเป็น 3 ระยะ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นโรงเรียน
มัธยมศึกษาในสหวิทยาเขตจตุรวิทย์ สพม.กท 2 ผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นิสิตฝึกประสบการณ์ นักเรียน และ
ผู้ปกครองนักเรียน รวมจ านวน 458 คน วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าดัชนี
ความต้องการจ าเป็น (PNIModifie) และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า  

1) กรอบแนวคิดการบริหารโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพของนักเรียนด้วยการเสริมสร้างโรงเรียนเป็นชุมชน
แห่งการเรียนรู้ (SLC) แบ่งเป็น 2 กรอบแนวคิด คือ (1) ด้านการเสริมสร้างโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (SLC) 
ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และระบบกิจกรรมซึ่งมี 3 ส่วน คือ การเรียนรู้แบบร่วมมือรวมพลังในห้องเรียน การสร้าง
ความเป็นเพื่อนร่วมงาน และชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) (2) ด้านการบริหารโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพ
ของนักเรียนด้วยการเสริมสร้างโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (SLC) ประกอบด้วย วงจรการบริหารคุณภาพ PDCA 
(Deming Cycle) และการบริหารทรัพยากรการศึกษา (4Ms)  

2) ผลการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็น พบว่า ด้านระบบกิจกรรม (Activity) มีค่าความต้องการจ าเป็นมากที่สุด 
(PNIModifie = 0.82)  

3) ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ ซึ่งผลการประเมินความเป็น

ประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และความถูกต้อง มีคะแนนเฉลี่ย (𝑥̅) ตั้งแต่ 4.40 ขึ้นไป 
 

ค าส าคัญ: การพัฒนารูปแบบ การบริหารโรงเรียน คุณภาพของนักเรียน โรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
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Abstract 
 The research aims 1) to study the school management framework to raise the quality of 
students by enhancing the school as a learning community (SLC), 2) to study current and desirable 
conditions of school administration to raise the quality of students by enhancing the school as a 
learning community (SLC), and 3) Developing a school management model to raise the quality of 
students by enhancing the school as a learning community (SLC). With the Mixed Methods Research 
methodology, the research was divided into 3 phases. The sample group used in the research was a 
secondary school in JATURAWIT Area, Bangkok Secondary Education Service Area Office Area 2. The 
informants were administrators, teachers, student teachers, students and students' parents, totaling 458 
people. The data were analyzed by standard deviation, frequency, percentage, mean, Modified Priority 
Needs Index (PNIModifie) and content analysis. The research revealed findings; 
 1) The school management framework to raise the quality of students by enhancing the school as a 
learning community (SLC), which is divided into 2 frameworks: (1) Building a School as a Learning 
Community (SLC). It consists of vision, philosophy and activity system, which has 3 parts: cooperative 
learning in the classroom. co-worker building and the Professional Learning Community (PLC). (2) School 
management to raise the quality of students by building a school as a learning community (SLC) consists 
of PDCA Quality Management Cycle (Deming Cycle) and Educational Resource Management (4Ms). 
 2) The results of the analysis of the necessary needs revealed that the Activity system had the 
most necessary values (PNIModifie = 0.82).  

3 ) The results of the school administration model development consisted of 8 components, 

which were assessed as usefulness, feasibility, suitability, and correctness have a mean (𝑥̅) of 4.40 or 
higher. 

 
Keyword: model developing, school management, quality of students, school as a learning community (SLC) 
 

บทน า 
การจัดการศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบัน หากวิเคราะห์จากเนื้อหาตามพระราชบัญญัติการศึกษาและ

แนวทางในการจัดการศึกษา พบว่า การจัดการศึกษาประเทศไทยตั้งอยู่บนหลักการและแนวทางที่มีประสิทธิภาพ  
เป็นอย่างยิ่ง แต่เมื่อท าการวิเคราะห์ในด้านการน าหลักการและแนวทางในการจัดการศึกษาลงไปสู่การปฏิบัติ กลับพบว่า
การจัดการศึกษาของประเทศไทยประสบปัญหาในการปฏิบัติ มาเป็นระยะเวลายาวนาน ซึ่งส่งผลให้คุณภาพในการจัด
การศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ได้มีการ
สนับสนุนให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองและให้ถือว่านักเรียนมีความส าคัญที่สุด แต่จากผลการประเมิน 
ทางการศึกษาของกลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 (ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 , 2561) พบว่า ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ปีการศึกษา 2561 คะแนนเฉลี่ยในแต่ละรายวิชาของโรงเรียนหลายแห่งในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยในแต่ละรายวิชาในระดับประเทศ  
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ในการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนให้เป็นตามวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาการเพื่อการพัฒนาคุณภาพของ
นักเรียนให้มีความรู้และทักษะตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดการเรียนรู้ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
การศึกษาก าหนดและเป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม พบว่า การจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีความส าคัญต่อการพัฒนา
คุณภาพของนักเรียน เพราะการที่ครูสามารถจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพก็จะเป็นการสร้างการเรียนรู้ให้นักเรียนได้อย่างมี
คุณภาพ (เศรษฐวัชร มัชปาโต และคณะ 2557; นเรศ ปู่บุตรชา และคณะ, 2561; พงศกร อดุลพิทยาภรณ์ และนันทรัตน์ 
เจริญกุล, 2562; Gagne, 1965; Carrie, 2016 และ Dhian and Irma, 2017) นักวิชาการได้น าเสนอแนวทางในการ
พัฒนาครูอย่างหลากหลายวิธี หนึ่งในนั้น คือ การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Learning Community) เพื่อพัฒนาครูให้มี
ความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน การออกแบบการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ เป็นการท างานร่วมกันของ
บุคคลทุกคนที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนและนอกโรงเรียนแบบร่วมมือรวมพลัง โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้และ
ประสบการณ์ร่วมกัน เป็นการพัฒนาแบบต่อเนื่อง (พงศกร อดุลพิทยาภรณ์ และนันทรัตน์ เจริญกุล , 2562) ผู้บริหาร
โรงเรียนจะคอยให้ค าแนะน าและสร้างความเป็นประชาธิปไตยและมีส่วนร่วมในการน าการประชุมในช่วงแรก  ๆ แต่เมื่อ
เวลาผ่านไปจะกระตุ้นสมาชิกในเครือข่ายให้รับบทบาทที่โดดเด่นด้วยการกระจายอ านาจให้ครูเป็นผู้น าทางวิชาการ 
(Balyer Karatas and Alci, 2015) นอกจากนี้ยังท าให้ครูสามารถพัฒนาวิชาชีพของตนอย่างต่อเนื่อง สร้างขวัญก าลังใจ
ในการปฏิบัติงาน ลดอัตราการลางานปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับนักเรียน และส าหรับนักเรียนยังช่วย
ลดอัตราการตกซ้ าชั้น การขาดเรียนลดลง และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นอย่างเด่นชัด (Hord, 1997) 

แนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) หรือ PLC และแนวคิดโรงเรียน
เป็นชุมชนการเรียนรู้ (School as Learning Community) หรือ SLC เริ่มได้รับความสนใจจากนักวิชาการทั่วโลก ซึ่งมี
ผลงานวิจัยที่ยืนยันว่าการประยุกต์ใช้แนวคิดดังกล่าวในการพัฒนาโรงเรียนจะส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการพัฒนาการ
เรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิผล (Stoll et al, 2006) จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พบว่า 
ทั้งสองแนวคิดเป็นแนวคิดที่มีหลักการตั้งอยู่บนฐานแนวคิดเดียวกัน คือ  การสร้างโรงเรียนให้เป็นแหล่งในการเรียนรู้
แลกเปลี่ยนกันเพื่อให้เกิดผลดีกับผู้สอน ผู้เรียน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทางการศึกษา  และแนวคิดโรงเรียนเป็นชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ (SLC) ของซาโต มานาบุ (2559) ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ (Vision) ปรัชญา (Philosophy) และระบบกิจกรรม 
(Activity) ซึ่งเมื่อพิจารณาในระบบกิจกรรมประกอบด้วย 3 กิจกรรม คือ 1) การเรียนรู้แบบร่วมมือรวมพลังในห้องเรียน 
(Collaborative Learning) 2) การสร้างความเป็นเพื่อนร่วมงาน (Collegiality) และ 3) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC)  

ดังนั้น จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาครูด้วยการพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียน  
โดยการน าแนวคิดโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (SLC) ของซาโต มานาบุ (2559) มาใช้ในการวิจัยเพื่อให้ครูมีคุณภาพ 
มีความรู้และมีความสามารถแบบร่วมมือรวมพลังกันในโรงเรียนด้วยการเสริมสร้างโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (SLC)  
ท าให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเกิดการท างานร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปัน
ประสบการณ์ร่วมกัน และน าแนวคิดการบริหารโรงเรียนให้มีคุณภาพและเป็นระบบตามแนวคิดของ Deming (1986)  
ซึ่งเป็นการด าเนินการแบบต่อเนื่อง ในการบริหารงานตาม Deming cycle ซึ่งเป็นรูปแบบวงจรการบริหารคุณภาพ (Deming 
Cycle) หรือ PDCA ร่วมกับการบริหารทรัพยากรการศึกษา (4Ms) ตามแนวคิดของ Heinz (1993) มาใช้ในการด าเนินการ
วิจัยเพื่อให้ได้รูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพของนักเรียนด้วยการเสริมสร้างโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ (SLC) ซึ่งจะเป็นแนวทางในการบริหารโรงเรียนให้มีคุณภาพเกิดประโยชน์และมีความยั่งยืน  
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วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษากรอบแนวคิดการบริหารโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพของนักเรียนด้วยการเสริมสร้างโรงเรียน

เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (SLC)  
2. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพของนักเรียน

ด้วยการเสริมสร้างโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (SLC)  
3. เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพของนักเรียนด้วยการเสริมสร้างโรงเรียนเป็น

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (SLC)  
 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
 1. กรอบแนวคิดในการเสริมสร้างโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (SLC) สามารถน าไปต่อยอดในการท าวิจัย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงการทางการศึกษาต่อไป  
 2. โรงเรียนได้รูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพของนักเรียนด้วยการเสริมสร้างโรงเรียนเป็น
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (SLC) ที่สามารถน าไปใช้หรือประยุกต์ใช้ตามบริบทได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เกิดการ
พัฒนาอย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง  
 3. นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบเนื่องจากการเสริมสร้างโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้  (SLC) 
เป็นการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพเหมาะสมและเป็นระบบ จึงท าให้นักเรียนมีคุณภาพ  
 4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ สามารถน ารูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพของนักเรียน 
ด้วยการเสริมสร้างโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้  (SLC) ไปใช้เป็นนโยบายในการขับเคลื่อนและพัฒนาการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพมากขึ้น  

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ท าให้ได้กรอบแนวคิดในการวิจัย คือ กรอบแนวคิด 
การยกระดับคุณภาพของนักเรียนด้วยการเสริมสร้างโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (SLC) ของซาโต มานาบุ (2559) 
ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ (Vision) ปรัชญา (Philosophy) และระบบกิจกรรม (Activity) ซึ่งระบบกิจกรรมประกอบด้วย  
3 กิจกรรม คือ 1) การเรียนรู้แบบร่วมมือรวมพลังในห้องเรียน (Collaborative Learning) 2) การสร้างความเป็นเพื่อน
ร่วมงาน (Collegiality) และ 3) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และกรอบแนวคิดการบริหารโรงเรียน 
ประกอบด้วย วงจรการบริหารคุณภาพ PDCA (Deming Cycle) ตามแนวคิดของ Deming (1986) และการบริหาร
ทรัพยากรการศึกษา (4Ms) ตามแนวคิดของ Heinz (1993) ดังแสดงในรายละเอียด ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย  
  



วารสารการวัดผลการศึกษา      ปีที่ 39 ฉบับที่ 105 มกราคม-มิถุนายน 2565  
 

หน้า 288 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

  

แนวทางการเสริมสร้างโรงเรียนเป็นชมุชนแห่งการเรียนรู้ (SLC) 
วิสัยทัศน์  
(Vision) 

ปรัชญา  
(Philosophy) 

ระบบกิจกรรม  
(Activity) 

1. นักเรียน  

 - การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือรวมพลังใน
ห้องเรียน 
 

2. คร ู 

 - ความเป็นเพื่อนร่วม
วิชาชีพครูที่เกดิจาก
การศกึษาบทเรียนที ่
ทุกคนด าเนินการ
ร่วมกัน 
 

3. ผู้ปกครอง  

 - การมีส่วนร่วม
รับผิดชอบการเรียนรู้
ของเด็กร่วมกับโรงเรียน 

1. ความเป็นสาธารณะ 
(Public Philosophy)  

 - โรงเรียนจะต้องเป็นที่
สาธารณะเป็นพื้นที่เปิดและ
ครูทุกคนควรเปิดชั้นเรียน
ของตัวเอง  
 

2. ความเป็นประชาธิปไตย 
(Democratic 
Philosophy) 

 - ให้ความสนใจวิถีของ
การมีชีวิตที่เชื่อมโยงกัน 

เพื่อให้สมาชิกทุกคนเป็น
บุคคลส าคัญของโรงเรียน  
 

3. ความเป็นเลิศ 
(Philosophy of 
Excellence)  

 - กิจกรรมการสอนและ
การเรียนรู้ต้องจูงใจสู่ความ
เป็นเลิศ  
สร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้
อย่างกระตือรือร้นและ
ต่อเนื่อง 

1. การเรียนรู้แบบร่วมมือรวมพลังในห้องเรียน 
(Collaborative Learning)  

 - การเรียนรู้เชิงรุกแบบร่วมมือรวมพลัง (Active 

Collaborative learning) 
2. การสร้างความเป็นเพื่อนร่วมงาน 
(Collegiality)  

 - กิจกรรม Buddy Team การจับคู่ Model 

Teacher กับ Buddy Teacher  
เพื่อพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson Study) คนละ 
3 ครั้งต่อภาคเรียนประกอบด้วย  
1) การวางแผน (Plan) 2) การปฏิบัติการ (See)  
3) การสะท้อนคิด (Reflection)  
 - กิจกรรมการชี้แนะ (Coaching) 
 - กิจกรรมการเปิดชั้นเรียนสาธารณะ (Public 

Open Classroom) คนละ 3 ครัง้ต่อภาคเรียน  
3. ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

 1) การสร้างค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วมกัน  
 2) การสนับสนุนและร่วมเป็นผู้น า 

 3) การแลกเปลี่ยนเรยีนรู้และสะท้อนการ
ปฏิบัติงาน 

 4) การปฏิบัติงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 5) การท างานเป็นทมีแบบร่วมมือรวมพลัง 

 6) การมีโครงสร้างที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน 

 7) การปฏิบัติงานแบบต่อเนื่อง พิจารณา
บทเรียนร่วมกันคนละ 3 ครั้งต่อภาคเรียน 

 
 

รูปแบบ
การ

บริหาร
โรงเรียน

เพื่อ
ยกระดบั
คุณภาพ

ของ
นักเรียน
ด้วยการ

เสริมสร้าง
โรงเรียน

เป็นชุมชน
แห่งการ
เรียนรู ้
(SLC) 

แนวคิดวงจรการบริหารคุณภาพ 
PDCA (Deming, 1986)  

1) Plan (การวางแผน)  
2) Do (ปฏิบัติตามแผน) 
3) Check (ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน) 
4) Act (ปรับปรุงแก้ไข) 

การบริหารทรัพยากรการศึกษา  
(4Ms)  

1) Man (ทรัพยากรบุคคล) 
2) Money (ทรัพยากรที่เป็นตัวเงิน) 
3) Materials (เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์) 
4) Management (การบริหารจัดการ) 

 

คุณภาพของ
นักเรียน 

 
1. ด้าน

ความรู้และ
ทักษะของ
นักเรียน 

 
2. ด้าน

คุณลักษณะ
อันพึง

ประสงค์ของ
นักเรียน 

 
3. ด้าน

คุณธรรม
และ

จริยธรรม
ของนักเรียน 
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วิธีด าเนินการวิจัย  

 การวิจัยระยะที่ 1 เพื่อศึกษากรอบแนวคิดการบริหารโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพของนักเรียนด้วยการเสริมสร้าง
โรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (SLC)  
 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 7 คน ที่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก  
มีความรู้ด้านการจัดการโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ด้านการบริหารการศึกษาและการพัฒนารูปแบบการบริหาร
การศึกษา ด้านการวัดและประเมินผล ด้านการบริหารการศึกษาที่มีวิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ เป็นผู้ประเมินกรอบ
แนวคิดการวิจัยด้วยแบบประเมินกรอบแนวคิดโดยการตอบค าถามในลักษณะเลือกตอบ แบบประเมินแบ่งออกเป็น  
การประเมินกรอบแนวคิดด้านการเสริมสร้างโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (SLC) จ านวน 3 ด้าน คือ วิสัยทัศน์ 
(Vision) ปรัชญา (Philosophy) และระบบกิจกรรม (Activity) มีจ านวน 17 ข้อ และการประเมินกรอบแนวคิดด้านการ
บริหารโรงเรียน จ านวน 8 ข้อ ท าการวิเคราะห์เนื้อหาในข้อมูลเชิงคุณภาพ หาค่าความถี่ และค่าร้อยละกับผลการประเมิน
จากแบบประเมิน  
 
การวิจัยระยะที่ 2 เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพของ
นักเรียนด้วยการเสริมสร้างโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
 ประชากร คือ โรงเรียนมัธยมศึกษาในสหวิทยาเขตจตุรวิทย์ สพม.กท 2 ประกอบด้วย 4 โรงเรียน คือ โรงเรียน
พุทธจักรวิทยา โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และโรงเรียน
สุรศักดิ์มนตรี ผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู จ านวน 347 คน  
 กลุ่มตัวอย่าง คือ โรงเรียนมัธยมศึกษาในสหวิทยาเขตจตุรวิทย์ สพม.กท 2 ทั้ง 4 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูลในการวิจัย
เป็นผู้บริหารสถานศึกษาและครู ท าการเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยโดยวิธีสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified random 
sampling) จ านวน 236 คน  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารโรงเรียน  
เพื่อยกระดับคุณภาพของนักเรียนด้วยการเสริมสร้างโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้  (SLC) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
(Correlation Coefficient) มีค่าตั้งแต่ 0.96 – 0.97 และมีค่าความเที่ยงของแบบสอบถามทั้งฉบับ (Reliability 
Coefficient) มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.97 ท าการตอบค าถามในลักษณะเลือกตอบแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ 
(rating scale) ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ วิสัยทัศน์ (Vision) ปรัชญา (Philosophy) และระบบกิจกรรม (Activity) มีข้อ
ค าถามทั้งหมด 22 ข้อ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยสถิติเชิงพรรณนาเพื่อแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
หาความต้องการจ าเป็นโดยการค านวณหาค่าดัชนี Modifie Priority Needs Index (PNIModifie)  
 
การวิจัยระยะที่ 3 เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพของนักเรียนด้วยการเสริมสร้างโรงเรียน
เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

ตอนที่ 3.1 การสร้างรูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพของนักเรียนด้วยการเสริมสร้างโรงเรียน
เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ด้วยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 9 คน ที่ส าเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาโทขึ้นไป มีความรู้ด้านการจัดการโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ด้านการบริหารการศึกษา ด้านการวัด
และประเมินผล ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญหรือรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
เชี่ยวชาญ ผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ และครูช านาญการ
พิเศษที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ท าการวิเคราะห์เนื้อหา หาค่าความถี่ และค่าร้อยละ 



วารสารการวัดผลการศึกษา      ปีที่ 39 ฉบับที่ 105 มกราคม-มิถุนายน 2565  
 

หน้า 290 

ตอนที่ 3.2 การศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพของนักเรียนด้วยการ
เสริมสร้างโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้  

ประชากร คือ โรงเรียนมัธยมศึกษาในสหวิทยาเขตจตุรวิทย์ สพม.กท 2 ประกอบด้วย 4 โรงเรียน คือ โรงเรียน
พุทธจักรวิทยา โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และโรงเรียน
สุรศักดิ์มนตรี ผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู จ านวน 347 คน นักเรียน จ านวน 5,786 คน และผู้ปกครอง
นักเรียน จ านวน 5,786 คน  

กลุ่มตัวอย่าง คือ โรงเรียนพุทธจักรวิทยา สพม.กท 2 ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  (Purposive 
sampling) ผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 4 คน และครู จ านวน 20 คน นิสิตฝึกประสบการณ์ จ านวน 
6 คน นักเรียน จ านวน 214 คน และผู้ปกครองนักเรียน จ านวน 214 คน รวมจ านวนผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด 458 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย รูปแบบและคู่มือการใช้รูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อยกระดับ
คุณภาพของนักเรียนด้วยการเสริมสร้างโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (SLC) ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น แบบสัมภาษณ์และแบบ
สังเกตมีความตรงเชิงเนื้อหาในแต่ละข้อมีค่าดัชนี IOC ระหว่าง 0.8 – 1.0 และในส่วนของแบบสอบถามเป็นแบบมาตร
ประมาณค่า 5 ระดับ (rating scale) มี 3 ด้าน คือ ด้านวิสัยทัศน์ (Vision) ด้านปรัชญา (Philosophy) และด้านระบบ
กิจกรรม (Activity) ส่วนแบบสอบถามของนักเรียนจะมีข้อค าถามเพียงด้านระบบกิจกรรม (Activity) ที่เน้นการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุกแบบร่วมมือรวมพลัง (Active Collaborative learning) เท่านั้น โดยแบบสอบถามในแต่ละข้อมีค่าดัชนี IOC 
มีค่าระหว่าง 0.8 – 1.0 มีค่าความเที่ยงของแบบประเมินทั้งฉบับ (Reliability Coefficient) มีค่าความเที่ยง 0.90 ส าหรับ
แบบสอบถามส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้ปกครองนักเรียน และ มีค่าความเที่ยง 0.96 ส าหรับแบบสอบถาม
ส าหรับนักเรียน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหาของข้อมูลเชิงคุณภาพและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา
ความถี่ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ยในข้อมูลเชิงปริมาณ  

ตอนที่ 3.3 การน าเสนอรูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพของนักเรียนด้วยการเสริมสร้าง
โรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ โดยการประเมินด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน ที่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก 
ที่มีความรู้ด้านการจัดการโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ด้านการบริหารการศึกษา ด้านการวัดและประเมินผล และ
ด้านการบริหารการศึกษาที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษาที่มีวิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ ท าการประเมินด้วยแบบประเมิน
เป็นการตอบค าถามในลักษณะเลือกตอบแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ (rating scale) มี 8 องค์ประกอบ คือ ชื่อรูปแบบ 
หลักการและความส าคัญ วัตถุประสงค์ของรูปแบบ องค์ประกอบของรูปแบบ แผนภาพของรูปแบบ การน าไปใช้ ประโยชน์
ที่ได้รับ และปัจจัยความส าเร็จ ท าการประเมิน 4 ด้าน คือ ความเป็นประโยชน์/ความเป็นไปได้/ความเหมาะสม / 
ความถูกต้อง ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาความถี่ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ ยในส่วนของข้อเสนอแนะที่
ผู้ทรงคุณวุฒิท าการเขียนแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์เนื้อหา 
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ผลการวิจัย 
การวิจัยระยะที่ 1 ผลการศึกษากรอบแนวคิดการบริหารโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพของนักเรียนด้วยการเสริมสร้าง
โรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (SLC)  

แบ่งออกเป็น 2 กรอบแนวคิด ดังนี้ 
1. กรอบแนวคิดด้านการเสริมสร้างโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ประกอบด้วย 2 แนวคิดคือ  

1) แนวคิดโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ( SLC) มีหลัก 3 ประการ ได้แก่ (1) วิสัยทัศน์ ส าหรับนักเรียนเป็นการเรียนรู้
แบบร่วมมือรวมพลังในห้องเรียน ส าหรับครูเป็นความเป็นเพื่อนร่วมวิชาชีพครูที่เกิดจากการศึกษาบทเรียนที่ทุกคน
ด าเนินการร่วมกัน ส าหรับผู้ปกครองเป็นการมีส่วนร่วมรับผิดชอบการเรียนรู้ของเด็กร่วมกับโรงเรียน (2) ปรัชญา 
ประกอบด้วยความเป็นสาธารณะ ความเป็นประชาธิปไตย และความเป็นเลิศ  และ (3) ระบบกิจกรรม ประกอบด้วย  
3 ส่วน คือ การเรียนรู้แบบร่วมมือรวมพลังในห้องเรียน การสร้างความเป็นเพื่อนร่วมงาน และชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) และ 2) ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) มี 7 องค์ประกอบ ได้แก่ การสร้างค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วมกัน 
การสนับสนุนและร่วมเป็นผู้น า การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสะท้อนการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์   
การท างานเป็นทีมแบบร่วมมือรวมพลัง การมีโครงสร้างที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติงานแบบต่อเนื่อง 

2. กรอบแนวคิดด้านการบริหารโรงเรียนเพ่ือยกระดับคุณภาพของนักเรียนด้วยการเสริมสร้างโรงเรียนเป็น
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ โดยน ารูปแบบการบริหารโรงเรียนตามแนวคิดของ Deming (1986) ที่เกี่ยวกับวงจรการบริหาร
คุณภาพ (Deming Cycle) หรือ PDCA) ประกอบด้วย Plan (P) คือ การวางแผน Do (D) คือ ปฏิบัติตามแผน Check (C) 
คือ ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน และ Act (A) คือ ปรับปรุงแก้ไข น ามาประยุกต์ใช้ร่วมกับการน าหลักการบริหารทรัพยากร
การศึกษา (4Ms) ตามแนวคิดของ Heinz (1993) มาร่วมในการบริหารโรงเรียน คือ Man Money Materials และ 
Management  

ผลการประเมินกรอบแนวคิดตามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 7 คน มีค่าประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ร้อยละ 100 ทั้ง 2 กรอบแนวคิด มีความเหมาะสมกับงานวิจัย โดยค่าที่ได้จากการประเมินทั้งหมดมีค่ามากกว่าเกณฑ์ที่
ผู้วิจัยก าหนดไว้ คือ ผลการวิเคราะห์มากกว่าร้อยละ 60 นอกจากนี้ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ผู้วิจัยท าการปรับปรุงข้อความ 
ภาษา และความเหมาะสมของการใช้ภาษาให้มีการสื่อความหมายได้กระชับตรงประเด็น และแนะน าให้ปรับปรุงกรอบ
แนวคิดการวิจัยให้มีความสวยงามมากขึ้น  
 
การวิจัยระยะที่ 2 ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพของ
นักเรียนด้วยการเสริมสร้างโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (SLC) 

สภาพปัจจุบันในการบริหารโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพของนักเรียนด้วยการเสริมสร้างโรงเรียนเป็นชุมชน

แห่งการเรียนรู้ (SLC) พบว่า ด้านปรัชญา มีค่าเฉลี่ยของสภาพการปฏิบัติอยู่ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (�̅�= 3.03) และน้อยที่สุด 

คือ ด้านระบบกิจกรรม (𝑥=̅ 2.56) สภาพที่พึงประสงค์ พบว่า ด้านระบบกิจกรรมมีค่าเฉลี่ยของสภาพการปฏิบัติอยู่ที่มี

ค่าเฉลี่ยมากที่สุด (𝑥̅= 4.67) และน้อยที่สุด คือ ด้านปรัชญา (𝑥̅= 4.61) ผลการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็น พบว่า 
ด้านระบบกิจกรรม มีค่าความต้องการจ าเป็นมากที่สุด (PNIModifie = 0.82)  
  เมื่อพิจารณาสภาพปัจจุบันรายข้อค าถาม ด้านวิสัยทัศน์ พบว่า ข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยของสภาพการปฏิบัติอยู่

ที่มากที่สุด คือ นักเรียนมีการเรียนรู้แบบร่วมมือรวมพลังในห้องเรียน (�̅�= 2.67) และน้อยที่สุด คือ ครูมีความเป็นเพื่อนร่วม

วิชาชีพครูที่เกิดจากการศึกษาบทเรียนที่ทุกคนด าเนินการร่วมกัน (�̅�= 2.58) ด้านปรัชญา พบว่า ข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยของ
สภาพการปฏิบัติอยู่มากที่สุด คือ โรงเรียนมีกิจกรรมการสอนและการเรียนรู้ที่จูงใจสู่ความเป็นเลิศ สร้างแรงจูงใจในการ

เรียนรู้อย่างกระตือรือร้นและต่อเนื่อง (�̅�= 3.79) และน้อยที่สุด คือ โรงเรียนเป็นพื้นที่สาธารณะที่เปิดโอกาสให้บุคคลต่าง ๆ 
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เข้ามาเรียนรู้ร่วมกันได้ ท าการเปิดชั้นเรียนอย่างน้อยคนละ 3 ครั้งต่อภาคเรียน (𝑥̅= 2.04) และด้านระบบกิจกรรม พบว่า 
ข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยของสภาพการปฏิบัติอยู่มากที่สุด คือ ผู้บริหารและครูการให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงานโดยการ

มุ่งพัฒนาคุณภาพของนักเรียนเป็นส าคัญ (𝑥̅= 3.79) และน้อยที่สุด คือ มีการสร้างความเป็นเพื่อนร่วมงาน โดยครูจับคู่ 
Model Teacher กับ Buddy Teacher เพื่อพัฒนาบทเรียนร่วมกันอย่างน้อยคนละ 3 ครั้งต่อภาคเรียน ด้วยการวางแผน 

การปฏิบัติการ และการสะท้อนคิดร่วมกัน (𝑥̅= 1.63)  
 เมื่อพิจารณาสภาพที่พึงประสงค์รายข้อค าถาม ด้านวิสัยทัศน์ พบว่า ข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยของสภาพที่พึงประสงค์
ให้มีการปฏิบัติที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ครูมีความเป็นเพื่อนร่วมวิชาชีพครูที่เกิดจากการศึกษาบทเรียนที่ทุกคนด าเนินการ

ร่วมกัน (𝑥̅= 4.83) และน้อยที่สุด คือ ผู้ปกครองมีส่วนร่วมรับผิดชอบการเรียนรู้ของเด็กร่วมกับโรงเรียน (𝑥̅= 4.46)  
ด้านปรัชญา ข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยของสภาพที่พึงประสงค์ให้มีการปฏิบัติที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ โรงเรียนให้ความสนใจ

วิถีของการมีชีวิตที่เชื่อมโยงกันเพื่อให้สมาชิกทุกคนเป็นบุคคลส าคัญของโรงเรียน (𝑥=̅ 4.79) และน้อยที่สุด คือ โรงเรียน
เป็นพื้นที่สาธารณะที่เปิดโอกาสให้บุคคลต่าง ๆ เข้ามาเรียนรู้ร่วมกันได้ ท าการเปิดชั้นเรียนอย่างน้อยคนละ 3 ครั้งต่อ 

ภาคเรียน (𝑥̅= 4.42) และด้านระบบกิจกรรม ข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยของสภาพที่พึงประสงค์ให้มีการปฏิบัติที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด คือ ผู้บริหารและครู การให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงานโดยการมุ่งพัฒนาคุณภาพของนักเรียนเป็นส าคัญ  

(𝑥=̅ 4.92) และน้อยที่สุด คือ มีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาคุณภาพของนักเรียน ด้วยการพัฒนาบทเรียน

ร่วมกันอย่างน้อยคนละ 3 ครั้งต่อภาคเรียน (𝑥̅= 4.17)  
 
การวิจัยระยะที่ 3 ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพของนักเรียนด้วยการเสริมสร้าง
โรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (SLC) แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้  

ตอนที่ 3.1 ผลการสร้างรูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพของนักเรียนด้วยการเสริมสร้าง
โรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (SLC) ประกอบด้วย ด้านวิสัยทัศน์ ด้านปรัชญา และด้านระบบกิจกรรม โดยรูปแบบมี
ทั้งหมด 8 องค์ประกอบ คือ ชื่อรูปแบบ หลักการและความส าคัญ วัตถุประสงค์ของรูปแบบ องค์ประกอบของรูปแบบ 
แผนภาพของรูปแบบ การน าไปใช้ ประโยชน์ที่ได้รับ และปัจจัยความส าเร็จ  



วารสารการวัดผลการศึกษา      ปีที่ 39 ฉบับที่ 105 มกราคม-มิถุนายน 2565  
 

หน้า 293 

  
ภาพ 2 แผนภาพของรูปแบบ 

 
ตอนที่ 3.2 ผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพของนักเรียนด้วยการเสริมสร้าง

โรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (SLC)  
 1. ผลที่เกิดขึ้นจากการทดลองใช้รูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพของนักเรียนด้วยการ
เสริมสร้างโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (SLC) ต่อผู้บริหารสถานศึกษาและครู ด้านวิสัยทัศน์ ด้านปรัชญา และด้าน
ระบบกิจกรรม พบว่า ก่อนท าการทดลองใช้ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการสถานศึกษาและครูยังขาดความรู้และความ
เข้าใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ ปรัชญา และระบบกิจกรรม จึงไม่มีทิศทางที่ชัดเจนในการท างาน แต่หลังจากการด าเนินการ
ทดลองด้วยระบบกิจกรรม คือ 1) การเรียนรู้แบบร่วมมือในห้องเรียน 2) การสร้างความเป็นเพื่อนร่วมงาน และ 3) ชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) จะท าให้ มีความรู้และความเข้าใจ เกิดความร่วมมือช่วยเหลือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันมากยิ่งขึ้น ดัวยความเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกัน  
 2. ผลที่เกิดขึ้นจากการทดลองใช้รูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพของนักเรียนด้วยการ
เสริมสร้างโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (SLC) ต่อนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน ด้านวิสัยทัศน์ ด้านปรัชญา และ
ด้านระบบกิจกรรม พบว่า ก่อนท าการทดลองใช้นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนยังขาดความรู้และความเข้าใจแต่หลังจาก
ด าเนินระบบกิจกรรม ด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือในห้องเรียนท าให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติ เกิดการเรียนรู้
และพัฒนาตนเอง มีการช่วยเหลือกันระหว่างเพื่อนในชั้นเรียนมีปฏิสัมพันธ์ในการร่วมเรียนรู้ไปด้วยกัน และในส่วนของ
ผู้ปกครองนักเรียนเมื่อได้เข้ามาร่วมกิจกรรมการเปิดชั้นเรียนสาธารณะ ท าให้มีส่วนร่วมรับผิดชอบการเรียนรู้ของนักเรียน
มากขึ้น  
 3. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการทดลองใช้รูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพของ
นักเรียนด้วยการเสริมสร้างโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (SLC) เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 1 
ดังนี้  
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ตารางท่ี 1 แสดงผลประเมินความพึงพอใจต่อการทดลองใช้รูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพของนักเรียน
ด้วยการเสริมสร้างโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (SLC) เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม  

กลุ่มท่ีประเมิน ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) 

มากที่สุด  
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

คะแนนเฉลี่ย 

�̅� 
1. ผู้บริหารสถานศึกษาและครู 86.43 13.57 - - - 4.87 
2. ผู้ปกครองนักเรียน 44.38 43.40 12.23 - - 4.32 
3. นักเรียน 84.81 15.19 - - - 4.84 

 
 ผลการพัฒนาคุณภาพของผู้ เรียนตามกรอบแนวคิดการวิจัย คือ ด้านความรู้และทักษะของนักเรียน  
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ดังแสดงผลการพัฒนาคุณภาพได้ในข้อที่ 4 – 7 และด้านคุณธรรมและ
จริยธรรมของนักเรียน นอกจากผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในข้อที่ 5 แล้วยังพบว่า นักเรียน
ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนคุณธรรมทั้งในระดับโรงเรียนและในระดับประเทศที่บ่งถึงการเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมจนได้รับ
รางวัลยกย่องชมเชย นอกจากนี้ จากการสัมภาษณ์และสังเกต  ยังพบว่านักเรียนมีพฤติกรรมในการแสดงออก 
ตามหลักธรรมค าสอนทางศาสนาที่ตนเองเคารพนับถือ  
 4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนพุทธจักรวิทยา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 ปีการศึกษา 2562 - 2563 ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เมื่อพิจารณาในภาพรวม ทั้ง 8 รายวิชา 
พบว่า ค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ยรวมทั้ง 8 รายวิชามีค่าเพิ่มข้ึนร้อยละ 27.75  
 5. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนพุทธจักรวิทยา ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ปีการศึกษา 2562 – 2563 เมื่อพิจารณาในภาพรวมทั้ง 8 ข้อ พบว่า  
ค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ยรวมทั้ง 8 ข้อ มีค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.62  
 6. ผลการประเมินทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของนักเรียนโรงเรียนพุทธจักรวิทยา ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ปีการศึกษา 2562 – 2563 เมื่อพิจารณาในภาพรวมทั้ง 5 ข้อ พบว่า 
ค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ยรวมทั้ง 5 ข้อ มีค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.27  
 7. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในระดับชั้นสูงสุดของสถานศึกษา ปีการศึกษา 
2562 – 2563 เมื่อพิจารณาในภาพรวมทั้ง 5 รายวิชา พบว่า ค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ยรวมทั้ง 5 รายวิชา มีค่าเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 15.35  

ตอนที่ 3.3 ผลการน าเสนอรูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพของนักเรียนด้วยการ เสริมสร้าง
โรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (SLC) ในการประเมินทั้ง 8 รายการ ประกอบด้วย ชื่อรูปแบบ หลักการและความส าคัญ 
วัตถุประสงค์ของรูปแบบ องค์ประกอบของรูปแบบ แผนภาพของรูปแบบ การน าไปใช้ ประโยชน์ที่ได้รับ และปัจจัย
ความส าเร็จ การประเมินความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และความถูกต้อง มีผลการประเมินในภาพรวม

พบว่าทุกรายการที่ท าการประเมินมีค่าการประเมินคะแนนเฉลี่ย (𝑥̅) ตั้งแต่ 4.40 ขึ้นไป และมีผลการประเมินทั้ง 8 รายการ 
ใน 4 ประเด็นที่ประเมิน คือ ด้านความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และความถูกต้อง พบว่าทุกรายการ 

อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ย (𝑥̅) ของประเด็นที่ประเมิน ดังนี้ 1) ชื่อรูปแบบ มีค่าคะแนนเฉลี่ย (�̅�) เท่ากับ 5.00 

4.80 4.80 และ 4.80 ตามล าดับ 2) หลักการและความส าคัญ มีคะแนนเฉลี่ย (𝑥̅) เท่ากับ 4.80 4.80 4.60 และ 4.80 

ตามล าดับ 3) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ มีคะแนนเฉลี่ย (�̅�) เท่ากับ 4.80 ทุกประเด็นที่ประเมิน 4) องค์ประกอบของรูปแบบ  

มีคะแนนเฉลี่ย (�̅�) เท่ากับ 5.00 4.80 4.60 และ 4.80 ตามล าดับ 5) แผนภาพของรูปแบบ มีคะแนนเฉลี่ย (�̅�) เท่ากับ 5.00 
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4.60 4.60 และ 4.60 ตามล าดับ 6) การน าไปใช้ มีคะแนนเฉลี่ย (�̅�) ตั้งแต่ 4.40 ขึ้นไปทุกประเด็นที่ประเมิน 7) ประโยชน์ที่

ได้รับ มีคะแนนเฉลี่ย (𝑥̅) เท่ากับ 4.80 5.00 5.00 และ 5.00 ตามล าดับ และ 8) ปัจจัยความส าเร็จ มีคะแนนเฉลี่ย (�̅�) เท่ากับ 
4.80 5.00 4.80 และ 4.60 ตามล าดับ  

 
อภิปรายผลการวิจัย 

1. สภาพปัจจุบันในการบริหารโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพของนักเรียนด้วยการเสริมสร้างโรงเรียน  

เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (SLC) ด้านระบบกิจกรรม (Activity) (�̅�= 2.56) มีค่าเฉลี่ยของสภาพการปฏิบัติอยู่ที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลที่ผู้วิจัยได้จากการสังเกตและสัมภาษณ์ครูและนักเรียนก่อนที่จะท าการทดลอง ดังบท
สัมภาษณ์ครู 1 “เราต่างคนต่างท างาน ครูคนไหนมีหน้าที่อะไรก็ท าหน้าที่ตนเองให้ดีที่สุด ใครจะสอนอะไรก็สอนไป ใครจะ
ท าอะไรก็ท าไป ไม่ก้าวก่ายงานของคนอื่นค่ะ” ซึ่งการจัดการเรียนรู้ของครูเป็นการสอนแบบบรรยายเป็นส่วนใหญ่ ดังบท
สัมภาษณ์นักเรียน 1 “เวลาที่ครูมาสอน ครูก็สอน ๆ แล้วก็ให้เราจด ๆ ตาม ส่วนใหญ่เลยครับครูจะสอนหน้าห้องเรียน
และพูด ๆ บรรยายให้พวกเราฟัง บางวันผมมานั่งหลังห้องเรียนไม่อยากเรียน แอบหลับเลยครับ” แต่เมื่อมีการกระตุ้นให้มี
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยที่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 จึงท าให้โรงเรียน
มีการวางแผนและปรับแนวทางเพื่อกระตุ้นการจัดการเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้น จึงท าให้ครูสนใจท่ีจะด าเนินการตามระบบกิจกรรม 
ได้แก่ การเรียนรู้แบบร่วมมือรวมพลังในห้องเรียน การสร้างความเป็นเพื่อนร่วมงาน และชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
ซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพทางการจัดการเรียนรู้ด้วยการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (ซาโต มานาบุ , 2559) 
เนื่องจากการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพครูในด้านการจัดการเรียนรู้ รวมทั้ง
สามารถพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนเพิ่มสูงขึ้น (ปองทิพย์ เทพอารีย์ และมารุต พัฒผล, 2557) ท าให้ครูในโรงเรียน
ต้องการพัฒนาตนเองเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียนด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสะท้อนการปฏิบัติงาน   
การพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Hord, 1997) ดังนั้น สภาพที่พึงประสงค์ด้าน

ระบบกิจกรรมจึงมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (𝑥̅= 4.67) ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นที่มีค่าความต้องการ
จ าเป็นมากที่สุด (PNIModifie = 0.82)  

2. ก่อนท าการทดลองใช้รูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพของนักเรียนด้วยการเสริมสร้าง
โรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (SLC) ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนยังขาดความรู้และความ
เข้าใจด้านวิสัยทัศน์และปรัชญา แต่หลังจากการด าเนินการทดลองด้วยระบบกิจกรรมจะท าให้มีความรู้และความเข้าใจด้าน
วิสัยทัศน์และปรัชญาตามแนวคิดโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (SLC) พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (มีค่าเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 27.75) ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (มีค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.62) ผลการประเมินทักษะการอ่าน  
คิดวิเคราะห์ และเขียน (มีค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.27) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) (มีค่า
เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.35) มีค่าสูงกว่าก่อนทดลองใช้รูปแบบที่พัฒนาขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ สถาพร พฤฑฒิกุล (2555) ได้กล่าวว่า
การจัดการเรียนการสอนที่สามารถพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้ คือ เรียนรู้เชิงรุกแบบร่วมมือรวมพลัง ท าให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นอย่างเด่นชัด (Hord, 1997; ปองทิพย์ เทพอารีย์ และมารุต พัฒผล, 2557) ซึ่งรูปแบบของการเรียนรู้
แบบร่วมมือรวมพลังจะส่งผลต่อความมุ่งม่ันและพลังขับเคลื่อนทางการเรียน (รวีวรรณ อรรถานิธี และมนัสนันท์ หัตถศักดิ์, 
2564) ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ ซาโต มานาบุ (2559) ซึ่งได้ให้แนวคิดว่าการที่จะสามารถขับเคลื่อนโรงเรียนให้เป็น
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ได้นั้นจ าเป็นที่จะต้องมีรากฐานที่ดีจากการมีวิสัยทัศน์และปรัชญาเป็นพื้นฐานที่มั่นคงร่วมกันก่อน 
แต่ระบบกิจกรรมจะช่วยฝึกฝนทั้งผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่ เข้าร่วมให้มีวิสัยทัศน์และปรัชญาได้อย่างเป็นธรรมชาติ
โดยระบบกิจกรรมถือว่ามีความส าคัญมากที่จะขับเคลื่อนร่วมกันไปได้ทั้งระบบ  
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1.  ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายส าหรับหน่วยงานต้นสังกัด การน ารูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพ
ของนักเรียนด้วยการเสริมสร้างโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (SLC) ไปใช้ในช่วงเริ่มต้นควรมีผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก 
มาคอยให้การดูแลช่วยเหลือหากเกิดข้อสงสัย เพื่อให้เกิดการเรียนรู้พัฒนาร่วมกันอย่างต่อเนื่องจนเข้าใจก่อนอย่างเป็น
ระบบ  

2.  ข้อเสนอแนะส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครู ควรศึกษาคู่มือการใช้ รูปแบบการบริหารโรงเรียน 
เพื่อยกระดับคุณภาพของนักเรียนด้วยการเสริมสร้างโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (SLC) ให้เกิดความเข้าใจร่วมกันก่อน
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการน าสู่การปฏิบัติ  
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1. การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษารูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพของนักเรียนด้วยการเสริมสร้าง
โรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (SLC) ในภาพรวม หากมีการวิจัยในครั้งต่อไปควรท าการศึกษาในมิติย่อยด้านต่าง ๆ เช่น 
ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน เป็นต้น  

2. การบริหารโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพของนักเรียนด้วยการเสริมสร้างโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
(SLC) เป็นการด าเนินงานแบบต่อเนื่อง ต้องใช้เวลาในการค่อย ๆ ท างานเพื่อให้ทุกคนเกิดความคุ้นเคยจนเป็นส่วนหนึ่ง 
ในการท างาน จึงควรออกแบบติดตามดูเป็นระยะ ๆ จะช่วยให้เห็นภาพการพัฒนาได้ชัดเจนมากขึ้น และสามารถเปลี่ยน
กลุ่มตัวอย่างทดลองเป็นโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่ขึ้นในการศึกษา  
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความเครียดจากการเรียนออนไลน์ในสถานการณ์โควิด -19 ของนิสิต
สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ 2) ศึกษาวิธีการจัดการความเครียดจากการเรียน
ออนไลน์ในสถานการณ์โควิด-19 ของนิสิตสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประชากรและ
กลุ่มตัวอย่าง คือ นิสิตสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชั้นปีที่ 2 - 6 ประจ าปีการศึกษา 
2564 จ านวน 61 คน ที่ได้จากการสุ่มแบบเจาะจงซึ่งเป็นประชากรทั้งหมด เครื่องมือที่ใช้ คือ 1) แบบประเมินความเครียด
จากการเรียนออนไลน์ในสถานการณ์โควิด-19 ที่ประกอบด้วยแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลและแบบประเมิน
ความเครียดสวนปรุง (Suanprung Stress Test 20 ; SPST–20) และ 2) แบบสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับความเครียดและ
การจัดการความเครียดจากการเรียนออนไลน์ในสถานการณ์โควิด-19 สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผลการวิจัยพบว่า 1. ความเครียดจากการเรียนออนไลน์ใน
สถานการณ์โควิด-19 ของนิสิตสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อยู่ในระดับสูง โดยมีค่าเฉลี่ย
รวมเท่ากับ 54.67 โดยนิสิตส่วนใหญ่มคีวามเครียดจากการเรียนออนไลน์ในสถานการณ์โควิด-19 อยู่ในระดับสูง รองลงมา 
คือ ระดับรุนแรง และระดับปานกลาง ตามล าดับ และ 2. นิสิตสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา มีวิธีการจัดการความเครียดจากการเรียนออนไลน์ในสถานการณ์โควิด-19 โดยการท ากิจกรรมที่ชอบจะผ่อนคลาย
ความเครียดลงได้ เมื่อไม่สามารถจัดการความเครียดด้วยตนเองได้ นิสิตจะน าปัญหาเหล่านั้นมาปรึกษากับบุคคลอื่นที่นิสิต
ไว้วางใจ อาทิ ครอบครัว เพื่อนสนิท รุ่นพี่รุ่นน้อง อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ รวมถึงหาแหล่งช่วยเหลืออื่น ๆ เช่น 
สืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต, สายด่วนสุขภาพจิต  
 

ค าส าคัญ: ความเครียด, การจัดการความเครียด, นิสิตสาขาวิชาดนตรีศึกษา 
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Abstract 
 The objectives of this research were; 1) to study the stress in online learning during the Covid-
19 Pandemic among the Music Education Program students in Faculty of Education, Burapha University, 
and 2) to examine the stress management in online learning during the Covid-19 Pandemic among the 
Music Education Program students in Faculty of Education, Burapha University.  The population and 
samples were 61 students of Music Education Program in Faculty of Education, Burapha University who 
were studied in the 2nd – 6th year and were selected by purposive random sampling. The instruments 
used for collecting data were 1)  the Stress Questionnaire in online learning during the Covid- 19 
Pandemic which was consisted of the personal information questionnaires and the Suanprung Stress 
Test 20; SPST–20 and 2 )  an in-depth interview form on stress management in online learning during 
the Covid-19 Pandemic.  The Statistics for data analysis were frequency,  mean, standard deviation and 
qualitative statistic. The findings were as follows; 1. The total mean score of the stress in online learning 
during the Covid-19 Pandemic among the Music Education Program students in Faculty of Education, 

Burapha University were at the high level (X =54.67). The samples enrolled mean scores of the stress 
were the high level, the severe level and the moderate level respectively.  And 2.  The stress 
management in online learning during the Covid-19 Pandemic of the Music Education Program students 
in Faculty of Education, Burapha University were doing favorite activities. Participants were more likely 
to manage stress by counseling with the family or trusted person when they can't manage stress. They 
looked for alternative sources of help, such as online services information, mental health hotlines. 
 
Keywords: Stress, Stress Management, the Music Education Program students 
 

บทน า 
ความเครียดเป็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลซึ่งกันและกัน สามารถเปลี่ยนแปลงได้

ตลอดเวลา ประกอบด้วยมโนทัศน์ที่ส าคัญคือ ความเครียด การประเมินตัดสิน การเผชิญความเครียด (Lazarus & 
Folkman, 1984) และความเครียดที่เกิดขึ้นเมื่อร่างกายได้รับการคุกคาม ซึ่งสิ่งคุกคาม (Stressors) นั้นอาจจะเป็นได้ทั้ง
สิ่งที่ดีและสิ่งที่เลว สามารถท าให้สมดุลของร่างกายเปลี่ยนแปลงได้ เพราะเมื่อมีสิ่งคุกคามร่างกายจะมีการตอบสนอง 
ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาและชีวเคมีของร่างกาย การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมต่าง  ๆ นี้ เรียกว่า  
การปรับตัว (Selye, 1983) ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ท าให้สถาบันการศึกษาต่าง ๆ รวมท้ัง
มหาวิทยาลัยบูรพา ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอน จากการจัดการเรียนการสอนในที่ตั้งไปเป็นการจัดการเรียนรู้ 
ในรูปแบบออนไลน์ โดยใช้แอพพลิเคชันต่าง ๆ ที่พัฒนามาเพื่อช่วยให้การเรียนการสอนในห้องเรียนนั้นเสมือนจริงให้มาก
ที่สุด แต่การเรียนการสอนออนไลน์ก็มีข้อจ ากัดมากมาย ทั้งในด้านอุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสาร สัญญาณอินเทอร์เน็ต 
สถานที่ รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้เรียนด้วยกันเอง (วิทยา วาโย, อภิรดี เจริญนุกูล, 
ฉัตรสุดา กานกายันต์ และจรรยา คนใหญ่, 2563) ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และ
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสฯ ของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท) รวมถึงมาตรการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ตามประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา ท าให้ผู้สอนและผู้เรียนต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ เป็นวิถีชีวิตแบบใหม่ 
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(New Normal) โดยให้มีการจัดการเรียนออนไลน์ที่บ้านหรือหอพัก ในช่วงที่ต้องเว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อป้องกันการ
แพร่ระบาดของโควิด – 19 จึงถือว่าเป็นเรื่องใหม่ของวงการการศึกษา  

ทั้งนี้สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งจัดการสอนรายวิชาการสอนดนตรีไทย 
ทั้งการสอนภาคทฤษฎีและการสอนภาคปฎิบัติ มีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนในทุกรายวิชาให้เป็นแบบออนไลน์
ทั้งหมด ตามประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ 22 แนวปฏิบัติในการด าเนินการของมหาวิทยาลัยภายใต้สถานการณ์
โควิด-19 ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2564 (มหาวิทยาลัยบูรพา, 2564) โดยวิชาภาคทฤษฏี ผู้สอนจัดการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนด้วยระบบจัดการการเรียนการสอนออนไลน์ (Learning Management System: LMS) ซึ่งเป็นระบบที่ให้บริการ
โดยส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรียกระบบจัดการการเรียนการสอนนี้ว่า BUU LMS ผสมผสานร่วมกันกับ 
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยแอปพลิเคชัน Google Meet และ Google Classroom และการสอนภาคปฏิบัติ 
ผู้สอนจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนด้วยแอปพลิเคชัน Google Meet และ Zoom ในส่วนของวิชาปฏิบัติการดนตรีซึ่งมี
ความเฉพาะทางทั้งเรื่องความรู้ความสามารถในการบรรเลงเครื่องดนตรี การจัดการชั้นเรียนดนตรี การปรับวงดนตรี  
แต่ด้วยมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม ผู้สอนจึงวิตกกังวลว่าจะไม่สามารถจัดชั้นเรียนดนตรี ในแบบเดิมได้ เพราะการมี
สิ่งใดมารบกวนการเรียนรู้ การมีบริบทสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป หรือการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมของผู้เรียน สามารถ
ท าให้เกิดปัญหากับการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ทั้งหมด ฉะนั้นการที่ผู้สอนมีรูปแบบการจัดการชั้นเรียนที่ดีจะช่วยส่งเสริมให้
การเรียนรู้ของผู้เรียนด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ส่งผลให้ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี
ตามไปด้วย (มนัสนันท์ หัตถศักดิ์, 2564)  

จากการปรับตัวของทั้งผู้สอนและผู้เรียนภายใต้ข้อจ ากัดต่าง ๆ พบว่า การจัดการเรียนการสอน และการวัด
ประเมินผลในรายวิชาดนตรีของสาขาวิชาดนตรีศึกษาในรูปแบบออนไลน์ที่บ้านหรือหอพักนั้น ก่อให้เกิดความเครียดกับ
ผู้เรียน ผู้เรียนมีความวิตกกังวลเรื่องของการบริหารจัดการชั้นเรียนดนตรีในการไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการออกไป
ประกอบวิชาชีพในอนาคต ความเครียดในการเรียนออนไลน์ที่เกิดขึ้นนี้ อาจ เป็นผลกระทบทางร่างกายที่เกิดความ 
ไม่สมดุลของระบบฮอร์โมนที่ท าหน้าที่ควบคุมการท างานของระบบต่าง ๆ ในร่างกาย ท าให้ระบบการท างานของร่างกาย
บกพร่อง อาจท าให้เกิดอาการปวดศีรษะ ปวดหลัง ปวดท้อง อ่อนเพลีย หรือ เกิดโรคทางกายที่มีสาเหตุมาจากจิตใจ 
นอกจากนั้นยังอาจมีผลกระทบต่อด้านจิตใจ ท าให้การรับรู้เสื่อมลง ความสามารถในการแก้ปัญหาลดลง ความจ าลดลง 
สมาธิลดลง อาจมีการแสดงอารมณ์ไม่เหมาะสม โกรธ และหงุดหงิดง่าย อาจท าให้สูญเสียความเชื่อมั่นและความสามารถ
ที่จะจัดการกับชีวิตของตนเอง (Moawad, 2020) ซี่งความเครียดจากการเรียนออนไลน์ในรายวิชาดนตรีที่กล่าวมาข้างต้นนั้น 
สามารถส่งผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจได้ ผู้เรียนจ าเป็นต้องหาวิธีการจัดการแก้ไขความเครียดให้ได้อย่างเหมาะสม  
ถ้าไม่สามารถแก้ไขหรือจัดการได้ อาจจะส่งผลให้เกิดความผิดปกติทางร่างกาย หรือผิดปกติทางด้านจิตใจ ซึ่งน าไปสู่
ปัญหาทางพฤติกรรมต่อไป (เทอดพงษ์ แตงไทย, เพ็ญนภา กุลนภาดล และประชา อินัง, 2564)  

ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยในฐานะผู้สอนและที่ปรึกษาทางวิชาการของนิสิตในสาขาวิชาดนตรีศึกษา  
จึงสนใจที่จะศึกษาความเครียดและการจัดการความเครียดจากการเรียนออนไลน์ ในสถานการณ์โควิด-19 ของนิสิต
สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อน าไปใช้ในการวางแผนหาแนวทางป้องกันและลดสาเหตุ
ของการเกิดความเครียดจากการเรียนออนไลน์ในรายวิชาดนตรี อีกทั้งผู้วิจัยจะได้มีแนวทางในการให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับ
การจัดการความความเครียดได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อให้นิสิตสามารถด าเนินชีวิตอย่างมีสุขภาพกายและสุขภาพใจ  
ที่ดีต่อไป 
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วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษาความเครียดจากการเรียนออนไลน์ในสถานการณ์โควิด -19 ของนิสิตสาขาวิชาดนตรีศึกษา  

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
2. เพื่อศึกษาวิธีการจัดการความเครียดจากการเรียนออนไลน์ในสถานการณ์โควิด-19 ของนิสิตสาขาวิชาดนตรี

ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 งานวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) ประกอบด้วย การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) และเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเครียดและวิธีการจัดการ
ความเครียดจากการเรียนออนไลน์ในสถานการณ์โควิด -19 ของนิสิตสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นิสิตสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีการศึกษา 2564 จ านวน 61 คน  
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเรื่องการศึกษาความเครียดและการจัดการความเครียดจากการเรียนออนไลน์ 
ในสถานการณ์โควิด-19 ของนิสิตสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประกอบด้วย  
 1. แบบประเมินความเครียดจากการเรียนออนไลน์ในสถานการณ์โควิด-19 ของนิสิตสาขาวิชาดนตรีศึกษา 
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ  

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล จะเป็นค าถามเบื้องต้นเกี่ยวกับตัวผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 7 ข้อ 
ประกอบด้วย เพศ อายุ ชั้นปีที่ก าลังศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ลักษณะที่พักอาศัยขณะเรียนออนไลน์ รายได้ที่ได้รับ 
แหล่งที่มาของรายได ้

ส่วนที่ 2 แบบประเมินความเครียดสวนปรุง (Suanprung Stress Test 20 ; SPST–20) ของโรงพยาบาลสวนปรุง 
เป็นแบบประเมินที่ผ่านการทดสอบความตรงของเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ น าไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างได้ค่าความเชื่อมั่น
ที่ 95% และข้อค าถามทุกข้อมีความเชื่อถือได้ (Cronbach’s alpha) มากกว่า.70 (พรรณภา เรืองกิจ, สนธยา มณีรัตน์ 
และเยาวลักษณ์ มีบุญมาก, 2562 ; สุวัฒน์ มหัตนิรันดร์กุล, วนิดา พุ่มไพศาลชัย และพิมพ์มาศ ตาปัญญา, 2540)  
ข้อค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) จ านวน 20 ข้อ แบ่งเป็น 4 ระดับ ตามช่วงคะแนน ได้แก่ 
ความเครียดระดับน้อย 0-23 คะแนน, ความเครียดระดับปานกลาง 24–41 คะแนน, ความเครียดระดับสูง 42–62 
คะแนน และความเครียดระดับรุนแรงตั้งแต่ 63 คะแนนขึ้นไป  

แบบประเมิน
ความเครียดจาก 

การเรียนออนไลน์ใน
สถานการณ์โควิด-19 

แนวคิดทฤษฎีความเครียด
และวิธีการจัดการ

ความเครียด 
(Selye, 1983; 

Lazarus & Folkman, 
1984; Moawad, 2020) 

 

ความเครียด 
จากการเรียนออนไลน์ 
ในสถานการณ์โควิด-19 

วิธีการจัดการความเครียด
จากการเรียนออนไลน์ใน

สถานการณ์โควิด-19 
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2. แบบสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับการจัดการความเครียดจากการเรียนออนไลน์ในสถานการณ์โควิด-19 ของนิสิต
สาขาวิชาดนตรีศึกษา เป็นแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured interviews)  

ผู้วิจัยน ากรอบแนวคิดที่ได้จากการศึกษาเอกสาร ออกแบบแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์
แบบเชิงลึก (In-depth Interview) กับนิสิตสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้วิจัยได้ก าหนด
ประเด็นข้อค าถามแบบปลายเปิด (Open-Ended) โดยเปิดช่องว่างให้ผู้ให้ข้อมูลตอบได้อย่างอิสระ โครงสร้างของ 
ข้อค าถามจะเป็นการสอบถามถึงความเครียดและวิธีการจัดการความเครียดในการเรียนออนไลน์ในสถานการณ์โควิด-19 
ผู้วิจัยท าการทดสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) โดยน าแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ านวน 3 ท่านตรวจสอบคุณภาพ ผู้วิจัยปรับปรุงแก้ไข เพิ่มเติมตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ จนแบบสัมภาษณ์แบบกึ่ง
โครงสร้างมีความสมบูรณ์ในการน าไปใช้ ข้อค าถามมีลักษณะดังนี้ 

2.1 เมื่อนิสิตมีความเครียดจากการเรียนออนไลน์ในสถานการณ์โควิด-19 มีวิธีการจัดการอย่างไร 
2.2 หากจัดการกับความเครียดไม่ได้ นิสิตหาทางการผ่อนคลายความเครียดนั้นอย่างไร 
2.3 มีเรื่องราวใดที่นิสิตอยากจะเล่าเพิ่มเติมเกี่ยวกับประสบการณ์ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ก่อนท าการเก็บข้อมูล ผู้วิจัยท าการชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีการเก็บข้อมูล และสิทธิในการเข้าร่วม

การวิจัย ด าเนินการพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่างนิสิตที่เข้าร่วมการวิจัย การตอบแบบสอบถามและการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก
ด้วยความสมัครใจ โดยจะไม่มีการระบุตัวตนของนิสิตกลุ่มตัวอย่าง ไม่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะเป็นรายบุคคล รวมทั้ง
กลุ่มตัวอย่างมีอิสระในการตัดสินใจ มีสิทธิ์ที่จะหยุดการตอบค าถามเมื่อใดก็ได้หากรู้สึกไม่สบายใจ โดยที่จะไม่มีผลกระทบ
ต่อการเรียนการสอนและสิทธิใด ๆ ที่กลุ่มตัวอย่างจะพึงได้รับต่อไป และการน าเสนอรายงานวิจั ยเป็นการน าเสนอ 
ในภาพรวม 

ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวมรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 61 คน ระหว่างภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
โดยได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาครบสมบูรณ์ทุกฉบับ จากนั้นน ามาวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิติต่อไป 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ผู้วิจัยศึกษาความเครียดจากการเรียนออนไลน์จากสถานการณ์โควิด-19 ของนิสิตสาขาวิชาดนตรีศึกษา  

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามผ่าน Google Form 
2. ผู้วิจัยศึกษาวิธีการจัดการความเครียดจากการเรียนออนไลน์ในสถานการณ์โควิด -19 ของนิสิตสาขาวิชา

ดนตรีศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง  
ในการสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นรายบุคคล ผ่านระบบออนไลน์ กับนิสิตสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา เป็นผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants)  

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ การหา ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ  

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป และความเครียดจากการเรียนออนไลน์ในสถานการณ์โควิด -19 ของ
กลุ่มตัวอย่างนิสิตสาขาวิชาดนตรีศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพในการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-depth Interview) เพื่อสังเคราะห์ให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการความเครียด จากการเรียนออนไลน์ในสถานการณ์  
โควิด-19 ของนิสิตสาขาวิชาดนตรีศึกษา 
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ผลการศึกษา 
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาความเครียดจากการเรียนออนไลน์ในสถานการณ์โควิด-19 ของนิสิตสาขาวิชาดนตรีศึกษา  

ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 61 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น  
เพศหญิง จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 50.82 เพศชาย จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 49.18 มีอายุ 22 ปี จ านวน 17 คน 
คิดเป็นร้อยละ 27.87 และมีอายุ 23 ปี จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 27.87 ก าลังศึกษาในชั้นปีที่ 4 จ านวน 16 คน  
คิดเป็นร้อยละ 26.23 มีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.01-3.50 จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 45.90 พักอาศัยอยู่ที่หอพัก/คอนโด
ขณะเรียน จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 86.89 มีรายได้ต่อเดือน 5,001 - 10,000 บาท จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 
50.82 

ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาระดับความเครียดจากการเรียนออนไลน์ในสถานการณ์โควิด-19 ของนิสิตสาขาวิชาดนตรี
ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ด้วยการหาค่าสถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
รายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางที่ 1 ผลการศึกษาระดับความเครียดจากการเรียนออนไลน์ในสถานการณ์โควิด-19 ของนิสิตสาขาวิชาดนตรีศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (N=61) 
 
ความเครียด จ านวน ร้อยละ 

ระดับปานกลาง (24 – 41 คะแนน) 10 16.39 
ระดับสูง (42 – 61 คะแนน) 32 52.46 
ระดับรุนแรง (62 คะแนนขึ้นไป) 19 31.15 
รวม 61 100.00 

 
จากตารางที่ 1 พบว่า ความเครียดจากการเรียนออนไลน์ในสถานการณ์โควิด-19 ของนิสิตสาขาวิชาดนตรี

ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ส่วนใหญ่อยู่ในระดับสูง จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 52.46 รองลงมา คือ 
ระดับรุนแรง จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 31.15 และระดับปานกลาง จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 16.39  
 
ตอนที่ 2 ผลการศึกษาวิธีการจัดการความเครียดจากการเรียนออนไลน์ในสถานการณ์โควิด-19 ของนิสิตสาขาวิชา
ดนตรีศึกษา 

ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth interview) มาวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และ
สรุปได้ดังนี้ 

นิสิตส่วนใหญ่เกิดความเครียดจากการเรียนออนไลน์ในสถานการณ์โควิด-19 คล้ายคลึงกัน เนื่องจากการเรียน
ดนตรีใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสาธิต และรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน ท าให้ในรายวิชาปฏิบัติ 
ผู้เรียนมักจะต่อเพลงไม่ทันตามที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายในขณะที่เรียนออนไลน์ อีกทั้งทักษะในการบรรเลงดนตรีของ
ผู้เรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกันตั้งแต่ต้น ท าให้ทักษะในการต่อเพลงหรือการจดจ าโน้ตเพลงไม่เท่ากันไปด้วย เมื่อชั้น
เรียนดนตรีจัดการสอนแบบออนไลน์จึงท าให้ผู้เรียนบางคนไม่สามารถจดจ าเทคนิคและโน้ตเพลงตามที่ผู้สอนสอนได้  
รวมไปถึงข้อจ ากัดอื่น ๆ ในการเรียนออนไลน์และการวัดผลประเมินผลการเรียนแบบออนไลน์ เช่น ความพร้อมในการ
จัดหาอุปกรณ์การเรียน ความเร็ว – ช้าของสัญญาณอินเตอร์เน็ต และสถานที่เรียนที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากหอพักหรือ
บ้านพักไม่สามารถเก็บเสียงได้ เสียงดนตรีจึงไปรบกวนเพื่อนร่วมห้อง หรือผู้ที่อาศัยหอพัก ที่ต้องเรียนออนไลน์ในเวลาเดียว 
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จนเกิดการกระทบกระทั่งกันกับห้องข้างเคียง การโพสต์ประจานในสื่อออนไลน์ให้อับอาย และการร้องเรียนเจ้าของหอพัก 
ปัญหาเรื่องสถานที่จึงเป็นปัญหาใหญ่ที่สร้างความเครียดและวิตกกังวลให้กับนิสิตสาขาวิชาดนตรีศึกษามากที่สุด 

นิสิตส่วนใหญ่มีวิธีการจัดการกับความเครียดจากการเรียนออนไลน์ในสถานการณ์โควิด-19 โดยเลือกท า
กิจกรรมที่ชอบ เช่น ดูหนังหรือซีรีย์ เล่นโซเชียล เล่นเกมส์ หัดท าอาหาร ท าขนม รับประทานอาหารที่ชอบ นอนหลับ
พักผ่อน ขายของและซื้อสินค้าออนไลน์ เป็นต้น นอกจากกิจกรรมต่าง ๆ จะช่วยบรรเลงความเครียดได้แล้ว การพูดคุยกัน
ระหว่างเพื่อน และรุ่นพี่-รุ่นน้อง ในเรื่องที่ท าให้ไม่สบายใจจากการเรียนออนไลน์ เป็นวิธีการที่นิสิตใช้ได้ผลมากที่สุด 
อีกด้วย จากการสัมภาษณ์พบว่า เมื่อนิสิตไม่สามารถจัดการความเครียดจากการเรียนออนไลน์ในสถานการณ์โควิด-19 
ด้วยวิธีการต่าง ๆ ด้วยตัวเองได้แล้ว นิสิตจะน าปัญหาเหล่านั้นมาปรึกษากับบุคคลอื่ นที่นิสิตไว้วางใจ อาทิ ครอบครัว 
เพื่อนสนิท รุ่นพี่รุ่นน้อง อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ หรืออาจารย์ผู้สอนประจ าวิชา เพื่อผ่อนคลายความเครียดและ  
ช่วยหาแนวทางแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น รวมถึงหาแหล่งช่วยเหลืออื่น ๆ เช่น สืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต, 
สายด่วนสุขภาพจิต เป็นต้น 

จากการสัมภาษณ์ เรื่องราวที่นิสิตเล่าเพิ่มเติมเกี่ยวกับประสบการณ์ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา คือ 
เนื่องจากความเครียดของนิสิตส่วนใหญ่ในสาขาดนตรีศึกษาเป็นเรื่องเสียงดนตรีที่บรรเลงขณะเรียนออนไลน์ไปรบกวน  
ผู้ร่วมพักอาศัยอื่น จึงเกิดการทดลองน าวัสดุต่าง ๆ เช่น ผ้า กระดาษ หรือเทปกาวกันเสียงรบกวน มาทดลองใช้กับเครื่อง
ดนตรีแต่ละประเภท เพื่อลดความดังจากการบรรเลงให้ห้องพัก เกิดการค้นคว้า ทดลอง และร่วมแชร์ประสบการณ์
ระหว่างเพื่อนนิสิต ระหว่างรุ่นพี่ – รุ่นน้อง และระหว่างผู้สอนและผู้เรียน ถือเป็นเรื่องราวดี ๆ และเป็นการผ่อนคลาย
ความเครียดให้กับนิสิตได้อีกวิธีหนึ่งในสถานการณ์โควิด- 19 นี้ 
 

สรุปและอภิปรายผล  

1. ผลการศึกษาความเครียดจากการเรียนออนไลน์ในสถานการณ์โควิด -19 ของนิสิตสาขาวิชาดนตรีศึกษา  
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พบว่านิสิตส่วนใหญ่มีความเครียดอยู่ในระดับสูง รองลงมา คือ ระดับรุนแรง และ
ระดับปานกลาง โดยมีความเครียดเกี่ยวกับปวดหลังมากที่สุด รองลงมาคือ กลัวท างานผิดพลาด และไปไม่ถึงเป้าหมาย 
ที่วางไว้ แสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ของสาขาวิชาดนตรีศึกษาทั้งภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัติ โดยเฉพาะรูปแบบในการจัดการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติซึ่งเป็นรูปแบบการบรรเลงดนตรีแบบรวมวง 
ผู้สอนและผู้เรียนจ าเป็นต้องมีปฏิสัมพันธ์ในการถ่ายทอดเทคนิคการบรรเลง ผู้เรียนจึงจ าเป็นต้องมีทั้งเครื่องดนตรีและ
ต้องอยู่สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการเรียน แต่ด้วยสถานการณ์โควิด-19 ท าให้ไม่สามารถเข้ามาเรียนในสถานที่ของ
มหาวิทยาลัยได้จึงมีผลกระทบต่อการเรียน การใช้ชีวิตจนท าให้เกิดความเครียดอย่างชัดเจน สอดคล้องกับแนวคิดของ 
Lazarus and Folkman (1984) กล่าวว่า ความเครียดเป็นผลมาจากปฏิสัมพันธ์ของบุคคล และสภาพแวดล้อมในการ
ท างานหรือการเรียน สอดคล้องกับการศึกษาของ O’Byrne et al. (2021) ที่พบว่า การเรียนในรูปแบบออนไลน์ในช่วง
การระบาดของโรคโควิด 19 มีความสัมพันธ์กับความเครียด เนื่องจากมีการเปลี่ยนรูปแบบของการสอบ มีกฎระเบียบที่
เพิ่มมากขึ้น ความไม่พร้อมของโปรแกรม อุปกรณ์ และสถานที่ อาจส่งผลให้การเรียนการสอนในชั้นเรียนขาดความ
ต่อเนื่องหรือเกิดปัญหาทางเทคนิคที่คาดเดาล่วงหน้าไม่ได้ และสอดคล้องกับการศึกษาของชฎาภา ประเสริฐทรง , 
จรินวรรณ แสงหิรัญรัตนา และพรชนา กลัดแก้ว (2564) ที่พบว่า สิ่งแวดล้อมในการเรียนออนไลน์ และอุปสรรคของการ
สื่อสารออนไลน์ มีความสัมพันธ์กับความเครียดในการเรียนออนไลน์  

2. ผลการศึกษาวิธีการจัดการความเครียดจากการเรียนออนไลน์ในสถานการณ์โควิด -19 ของนิสิตสาขาวิชา
ดนตรีศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พบว่า นิสิตสาขาวิชาดนตรีศึกษา ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
วิธีการผ่อนคลายและจัดการความเครียดโดยใช้วิธีการท ากิจกรรมที่ชอบ เช่น ดูหนังหรือซีรีย์ เล่นเกมส์ เล่นดนตรี  
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นอนหลับพักผ่อน ฟังเพลง ออกก าลังกาย เป็นต้น รวมถึงในบางประเด็นที่ผู้เข้าร่วมวิจัยมีความคิดเห็นตรงกันว่า  
การติดต่อบุคคลที่ไว้วางใจ ครอบครัว เพื่อปรึกษาพูดคุยในเรื่องที่ท าให้ไม่สบายใจ และการเล่นกับสัตว์เลี้ยง ถือว่าเป็น
วิธีการผ่อนคลายและช่วยบรรเทาความเครียดให้ลดลงได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของสืบตระกูล ตันตลานุกูล  และ
ปราโมทย์ วงศ์สวัสดิ์ (2560) ที่พบว่า มีวิธีการจัดการกับความเครียด ได้แก่ การก าหนดลมหายใจ การท าสมาธิ การออก
ก าลังกาย การรับประทานอาหาร การคิดในทางบวก การดูภาพยนตร์ การฟังเพลง และการหากิจกรรมที่สร้างอารมณ์  
ท าให้เกิดการหัวเราะนั้น สามารถช่วยการลดความตึงเครียดทางจิตใจและลืมในเรื่องที่ท าให้เครียดได้ สอดคล้องกับ 
กัญญาณัฐ เพ็ชรผ่อง และคณะ (2561) ที่ศึกษาพบว่านักศึกษาพยาบาลมีการจัดการความเครียดเมื่อเกิดปัญหา  
จะพยายามระบายความเครียดหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ด้วยการฟังเพลง เล่นเกมส์ เป็นต้น 

จากการสัมภาษณ์พบว่า เมื่อนิสิตสาขาวิชาดนตรีศึกษาไม่สามารถจัดการความเครียดจากการเรียนออนไลน์ 
ในสถานการณ์โควิด-19 ด้วยวิธีการต่าง ๆ ด้วยตัวเองได้แล้ว นิสิตจะน าปัญหาเหล่านั้นมาพูดคุยปรึกษากับครอบครัว 
เพื่อนสนิท คนที่ไว้ใจ รุ่นพี่รุ่นน้องในสาขาวิชาในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการแก้ไขปัญหาจากการเรียนออนไลน์
ที่เกิดขึ้น สอดคล้องกับการศึกษาของนิศากร โพธิมาศ, สุนทรีภรณ์ มีพริ้ง และมาลินี อยู่ในเย็น. (2564) ที่ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดในการเรียนออนไลน์ ความยืดหยุ่นทางอารมณ์ และการเผชิญความเครียดของนิสิต
พยาบาล ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการพูดคุยกับผู้อื่นเพื่อรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง
ของผู้อื่น เพื่อหาข้อยุติของปัญหาในภาพรวมจึงท าให้สามารถเผชิญหรือจัดการปัญหาหรือความเครียดนั้นได้ อีกทั้งนิสิต
สาขาวิชาดนตรีศึกษาสามารถปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ หรืออาจารย์ผู้สอนประจ าวิชาได้ เนื่องจากการเรียน
วิชาดนตรีมีเรียนแบบตัวต่อตัว ผู้สอนและนิสิตจึงมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ท าให้ช่วยหาแนวทางแก้ปัญหาและผ่อนคลาย
ความเครียดได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของสืบตระกูล ตันตลานุกูล  และปราโมทย์ วงศ์สวัสดิ์ 
(2560) ที่กล่าวว่า ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนบรรยากาศเรียนรู้ที่ดีขึ้น การไม่มี
โอกาสซักถามอาจารย์เกี่ยวกับปัญหาหรือข้อข้องใจในระหว่างเรียน สาเหตุที่ท าให้เกิดความเครียดได้ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของสามารถ อัยกร (2559) ที่พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ที่มาพบอาจารย์ที่ปรึกษามักมีความรู้สึกท้อแท้ ขาดความ
มั่นใจ ก าลังสับสนและเกิดปัญหาที่แก้ด้วยตนเองไม่ได้ อาจารย์ที่ปรึกษาจึงต้องใช้เทคนิคในการกระตุ้นให้ก าลังใจ 
แก่นักศึกษา เพื่อสร้างความมั่นใจ พร้อมท่ีจะต่อสู้กับปัญหาและลดความตึงเครียดในใจลง  

นิสิตสาขาวิชาดนตรีศึกษามีวิธีการจัดการกับความเครียดที่เกิดจากการกังวลว่าจะท าเสียงรบกวนผู้ร่วมพัก
อาศัยคนอื่น โดยมีการทดลองแลกเปลี่ยนหาวิธีการลดเสียงรบกวนที่อาจเกิดขึ้น เกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ แลกเปลี่ยนกัน
ในสาขาวิชา ถือว่าเป็นความเครียดในระดับที่พอเหมาะ (Eustress) ที่ส่งผลท าให้เกิดผลในเชิงบวก คือ มีพลัง มีความ
กระตือรือร้น ในการท ากิจกรรมต่าง ๆ หรือจัดการสถานการณ์ที่เกิดขึ้น (Selye, 1983; สุพานี สฤษฎ์วานิช, 2552)  
อาจกล่าวได้ว่าวิธีการจัดการกับความเครียดเหล่านี้เป็นการมุ่งที่จะแก้ไขปัญหา สอดคล้องกับการศึกษาของนิศากร โพธิมาศ 
(2564) ที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างนิสิตพยาบาลจัดการกับความเครียดหรือเผชิญกับปัญหาที่ก่อให้เกิดความเครียดในช่วง 
การแพร่ระบาดของโควิด-19 มีการใช้วิธีการจัดการปัญหาหลายวิธีร่วมกัน มีความกระตือรือร้นในหารแสวงหาวิธีในการ
แก้ไขปัญหา ด้วยความมุ่งมั่น และคิดว่าปัญหาที่พบเป็นการท้าทายความสามารถของตนเอง  
 

ข้อเสนอแนะ 
1. จากการศึกษาพบว่านิสิตสาขาวิชาดนตรีศึกษา มีความเครียดอยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นความเครียดที่ส่งผล

กระทบต่อการใช้ชีวิตประจ าวัน โดยอาจเกิดจากความรู้สึกขัดแย้งที่ไม่สามารถจัดการกับปัญหาหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
ด้วยตนเองได้ จึงควรได้รับค าปรึกษาหรือให้การช่วยเหลืออย่างเหมาะสม เพื่อลดปัญหา ความเครียดของนิสิ ต เพื่อนิสิต
จะได้มีสุขภาพจิตที่ดีและความเครียดที่ลดลง หรือสามารถควบคุมและป้องกันความเครียดนั้น ๆ ได้ เพราะความเครียด  
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ในระดับที่พอเหมาะจะท าให้เกิดแรงผลักดัน จะช่วยกระตุ้นให้นิสิตมีพลัง มีความกระตือรือร้นในการเรียน ช่วยผลักดันให้
นักศึกษาเอาชนะปัญหาและอุปสรรค์ต่าง ๆ ได้ซ่ึงจะช่วยให้เกิดประโยชน์กับนักศึกษาได้ 

2. ควรติดตามประเมินภาวะสุขภาพจิต และความเครียดของนิสิตทั้งในการเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
เพราะระดับความเครียดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา 

3. ควรส่งเสริมสนับสนุนสิ่งที่เสริมสร้างบรรยากาศในการเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ให้เพิ่มขึ้น เพื่อป้องกันการเกิด
ปัญหาทางสุขภาพจิต และความเครียด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเครียดในระดับที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย จิตใจ และ
พฤติกรรม 

4. มหาวิทยาลัยควรใช้ข้อมูลการวิจัยนี้เพื่อเป็นพื้นฐาน ในการด าเนินการป้องกัน แก้ไข และส่งเสริมทั้งทางด้าน
สุขภาพจิตและความเครียดของนิสิต เพื่อให้นิสิตสามารถศึกษาได้ส าเร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด  
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรศึกษาวิจัยเปรียบเทียบกับนิสิตสาขาวิชาอื่น ๆ ว่ามีภาวะสุขภาพจิตและความเครียดเช่นเดียวกับนิสิต
สาขาวิชาดนตรีศึกษามากน้อยเพียงใด หรือท าการศึกษาวิจัยเชิงทดลอง เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมในการลด
ความเครียดให้กับนิสิต 

2. ควรศึกษาตัวแปรด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเครียดของนิสิต เช่น สุขภาพจิต การปรับตัว แรงจูงใจ  
การเห็นคุณค่าในตนเอง เป็นต้น 

3. ควรศึกษาอย่างต่อเนื่องถึงความเครียด และวิธีการจัดการความเครียดจากการเรียนทั้งแบบในที่ตั้งและ
ออนไลน์ของนิสิต เพื่อเป็นประโยชน์ในการช่วยให้นิสิตสามารถด าเนินชีวิตอย่างมีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดี และเป็นครูที่
สมบูรณ์ต่อไป 
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Abstract 

The objectives of this research were 1) To develop an interpersonal communication skill based 
on Nonviolent Communication (NVC) adult education program 2 )  To investigate effectiveness of this 
training and follow up communication practice for creating policy. The sample for this research was 
selected from ten volunteer parents of Satit Prasarnmit Demonstration Secondary School. It was 
conducted once a week for 7 weeks: 3 hours per week and 21 hours in total; including 21 days follow-
up after the training. The research instruments were NVC training management assessment and follow-
up interviewing form. The data were analysed by mean, standard deviation, and t-test. The result of 
the study was as follows: 1) After implementation of the NVC training program; parents have the average 
scores of family communication in post-test higher than pre-test scores. The survey indicated that 
parents’ overall satisfaction with the training program. 2) The evaluation of the training program founds 
that content of the training program and facilitators were impressed by parents. As for the follow-up of 
the practice results, it was found that parents are lacking continuity in applying NVC with their children. 
Parents also suggested that the NVC program would provide for school corporations with parents, 
students, and community policy. The parents suggest bringing in the NVC to develop school policy. 
This strategy is for an understanding relationship and for getting to know students’ problems so they 
can solve problems immediately.  
 
Keywords: The result of adult program, Nonviolent Communication skills (NVC), Parents, Happy 
Family 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารภายในครอบครัวของผู้ปกครองด้วย

กระบวนการฝึกอบรม การให้การศึกษากับผู้ใหญ่ 2) เพื่อประเมินผลการจัดอบรม และติดตามผลการฝึกทักษะการสื่อสาร
อย่างสันติของผู้ปกครอง สรุปผลออกมาเป็นเชิงนโยบาย กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร ระดับมัธยมศึกษา จ านวน 10 คน โดยวิธีการสมัครใจเข้ารับการอบรม โดยใช้เวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม
จ านวน 7 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง รวม 21 ชั่วโมง และการติดตามผลภายหลังการเข้าร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนอีก 21 วัน 
ผลการวิจัยพบว่า 1) ภายหลังจากผู้ปกครองได้เข้าร่วมกิจกรรมการสื่อสารอย่างสันติแล้ว ผู้ปกครองมีทักษะการสื่อสาร
ภายในครอบครัวสูงขึ้นในทุกทักษะการสื่อสาร 2) การประเมินผลการจัดอบรม พบว่าผู้ปกครองมีความพึงพอใจในเนื้อหา
การเรียนรู้ทักษะการสื่อสารอย่างสันติ และพึงพอใจในตัวผู้อ านวยการจัดกิจกรรมฝึกอบรมมาก ในส่วนของการติดตามผล
การฝึกปฏิบัติ พบว่า ยังขาดความต่อเนื่อง ความคงทนในการน าทักษะการสื่อสารไปใช้กับบุตรหลาน แต่เห็นว่าควรน า
ทักษะการสื่อสารอย่างสันติมาประยุกต์ใช้เพื่อปรับรูปแบบการสื่อสารของโรงเรียนที่มีต่อนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 
เพื่อสร้างความเข้าใจต่อกัน รับทราบปัญหา และด าเนินการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของนักเรียน ได้อย่างทันท่วงที 
 
ค าส าคัญ: ผลของการจัดกิจกรรมฝึกอบรมการศึกษาผู้ใหญ่ การสื่อสารอย่างสันติ ผู้ปกครอง การเสริมสร้างความสัมพันธ์
ในครอบครัว 

 
Introduction 
 Youth is an important resource of the country. They are a vital force of economic progression, 
responding to the labor market. The world has changed rapidly from the digital technology era, to 
entering an aging society. Families are smaller, the rate of childhood population is decreasing, and life 
is urgent (Office of the National Economics and Social Development Council, 2021). In addition, the 
impact of school closure due to the Covid-19 pandemic, has been affecting education, nutrition, safety 
and mental health, quality of life of children and youth (United Nations Children's Fund-UNICEF 
Thailand, 14 April 2020).  

The government has established national policies and strategies for child and youth 
development through the 20-year National Strategy, Thailand 4.0 Policy and, the 13th National 
Economic and Social Development Plan in line with the Sustainable Development Goals. These are a 
framework for developing potential Thai people to develop the country. Children and youth must have 
a good quality of life in both physical health, mental health and intelligence by equal and quality 
education. Moreover, the government must provide healthcare and prevent harassment or exploitation 
of youth. To support youth to become creative citizens who have critical thinking and know the value 
of being Thai (Institute for Population and Social Research, Mahidol University, Thai Health Promotion 
Foundation and The National Health Commission Office, 2020).  

The youth had problems with aggressive, violent behavior, and continued to use drugs. 
According to the Department of Juvenile Observation and Protection, Ministry of Justice, in 2020, there 
were 19,470 cases of children prosecuted by judicial institutions, mostly children between the ages of 
15-18, with the age of the highest offenders being 17. When considered by offense, the majority were 
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found to be drug offenses, accounting for 49.3% of all cases, other offenses such as the Road Traffic 
Act and the Gambling Act, which was 21.3 percent (Office of the National Economics and Social 
Development Council, 9 April 2021).  

Youth offenses come from a variety of reasons. Identify the causes caused by the mind of the 
person, such as thoughts, beliefs, knowledge, attitudes, values, living skills. It is also caused by external 
environmental stimuli, such as influencing environmental factors such as communities, schools, friends, 
and family, etc. Department of Juvenile Observation and Protection announced juveniles prosecuted 
63% are from separated families, divorced parents, families with stepfather or stepmother and youths 
not in school. Chanon Kantarit (2021) also claimed that incomplete family, family relationship and living 
environment cause teenage drug addict. Similar to Aussaree Anuthato (2021) ‘s research, the research 
informs that one of the main reasons of bullying behavior in lower secondary school is a relationships 
between students and family member.  

The main institutions for developing society and youth in the 21st century for the stable 
development of the country, including family institutions, educational institutions, religious institutions, 
and civil society network organizations. Family is nurturing, cultivating, and being a role model. Love 
and care from family have an important impact on children’s minds that create strengthening teenagers 
from misconduct. Family can change youth violence or inappropriate behavior and if youth miss out, 
the family can support, correct, and encourage them (Benjamaporn Rungsang, 2020). This is to prevent 
the problem of children and young people by establishing bonds in the family. Providing knowledge 
and skills to families in raising their children with quality friendly relationships. Effective communication 
between children, schools, and parents about adolescent behavioral problems can decrease teen’s 
mistakes. Family is an important factor that greatly affects the child. Family communication and 
parental behavior model affect the imitation behavior of children's personality, mentality, character, 
and behavior.  

Family problems are most often caused by communication problems, inefficient communication, 
Jiménez et al. (2019) studied found a relationship between violent verbal communication in the family 
affecting children's stress and having verbally abusive behavior towards parents. Negative communication 
or non-communication and aggressive emotional communication cause family problems. Family 
communications and good family relationships bring understanding, prevent behavioral problems. Wills 
et al. (2003) found that good parental communication with children is a shield to protect children while 
also reducing aggression, good self-control denied gambling and drugs and unpleasant behavior. 
Parents’ communication can be considered important. Individual communication is also an important 
tool, especially positive communication between parents and children.  

The communication style of Thai families is indirect communication, which is rarely speaking 
or expressing feelings. Most families use a one-way communication style. In other words, parents are 
supervisors, instructing children to follow their thoughts their own needs. They do not listen to their 
children's feelings, needs, and opinions, and often communicate to rebuke rather than a compliment 
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or clarification of reasons. Children may agree to comply out of fear, cut off annoyance, avoid conflict 
or receive rewards in return. It could cause relationship problems and communication problems. Put 
pressure on their children so children may have behaved aggressively or may not communicate or not 
listen or understand parents again.  

Families with good communication skills have positive verbal communication and listen to 
their children. There's a sense of feeling and a need for each other. There will be more good 
relationships with each other. Principles of Non-violent communication is a communication theory that 
creates self-transformation, a communication process consisting of observing, feeling, needing, and 
entreating ask, ability to understand the feelings of one's own and others by observing and 
understanding. By learned that all conflicts come from different ways of how each individual uses to 
fulfill their basic needs which may not be according to expectation. 

Everyone has a foundation of compassion in their hearts, therefore communication, in general, 
may not be able to communicate each individual's feelings to each other because normal communication 
is usually a customary communication, guided by fear and self-defense (Rosenberg, 2005). NVC aims to 
reduce conflicts. It does not focus on retaliation to decide who is right, who is wrong. It does not mean 
ordering others to follow one's own thoughts. It aims for equally powerful communication. In the case 
of family, it does not bring the power of being a parent to control, but to listen to each other: 
communicate honestly according to every family’s member feeling and needs. Moreover, parents avoid 
using words due to emotions, anger. They are more careful, contemplate before making any words that 
may hurt kids' hearts. Parents consider listening to children before judging children that create an 
understanding of their feelings and needs of both sides. Parents and children speak and listen to each 
other with compassion. There is an option to find a solution to the problem together in peace. This 
will help develop, restore and strengthen family relationships, reduce conflict and bring happiness to 
the family. 

Managing education for communication parents may be a solution to communication 
problems in the Thai social context. In 1962 United States, Dr Thomas Gordon conducted Parent 
Effectiveness Training (P.E.T.), clinical psychology for a parent-training program that teaches parents’ 
communication skills, resolves family conflicts, and improves relationships with children. Moreover, it 
discovers that NVC and P.E.T. are similar which based on the philosophy concept is an emphasis on 
family communication relationships listening, understanding. However, NVC is associated with feelings 
and needs (Little, 2008). Furthermore, it was also found that parents who attended the knowledge 
training would understand the development of youth and be able to apply the knowledge gained to 
support children appropriately. Parents have higher development and commit fewer offenses than 
children of those who did not participate in the training. It could be assumed that educating parents is 
an essential educational tool to build their understanding of children. It supports parents to be able to 
solve problems for the youth properly and able build good relationships with each other. Knowledge 
of NVC should be provided as a workshop.  
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Communication is key to problem solving the conflict in families. NVC is another form of 
communication that focuses on giving love, compassionate, non-judgmental children, so family 
communication is more understandable. However, applying this principle requires parents to learning 
and practice. NVC can adjust teen’ riddles but there is an uncertainty on whether it suit with Thai 
parents’ context. NVC workshop research on parents’ Satit Prasarnmit Demonstration Secondary School 
provided an experiment that could be applied to others.  

 
Research Objective 

1. To develop an interpersonal communication skill based on Nonviolent Communication 
(NVC) through the adults training process  

2. To evaluate the results of the training and follow up on Nonviolent communication skills of 
parents and create policy results 

 
Research Framework  

This research is demonstrating the training of the NVC skills to parents of teens. Andragogy 
theory by Malcolm Knowles is used to understand adult Learning. 5 assumptions of adult learners are 
self-directed learning, learner experience, readiness to learn, orientation to learning and motivation to 
learn. Nonviolent communication by Marshall Rosenberg has 4 components which are Observation, 
Feelings, Needs and Requests.  

Conceptual framework 
Independent variable    Dependent variable 

 
 
 
 
 

 
 

Figure 1 Conceptual framework 

Methodology 
1. Review and study documents and research papers related to Parents’ communication, 

Nonviolent Communication, and adult education training program  
2. Synthetic information and desired Nonviolent communication training program 
3. Evaluation of the training program and the follow-up program  
 
 

Andragogy Theory (Knowles, 1984 ) 
 

Nonviolent Communication 
(Rosenberg, 2013) 

 

Nonviolent Communication program 
for parent 

Love and Happy Family 
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Participants  
Parents of Srinakharinwirot University Prasarnmit Demonstration School, who are 10 mothers. 

Participants took a family a communication behavior survey and confirmed that they wanted to improve 
their communication as they had difficulty communicating with their children. At first, there were 16 
who participated in the training voluntarily however at the end of the program, there were only 10 
volunteers left and completed the training. 

Instruments 
These research tools include (1) Pre-Family communication behavior survey (2) Nonviolent 

communication training activities (3) Assessment of Nonviolent communication training (4) Follow-up 
training (5) Post- Family communication behavior survey. All tools have been put to 3 experts to 
consider for tool quality by the Index of Item Objective Congruency (IOC). IOC is between 0.76-0.1. 

Data collection 
The researcher collected data in 3 times. Before training class, parents would ask to do pre-

family communication behavior survey which is Likert’s Scale with 5 choice 20 items. This was to learn 
about the parent's communication patterns towards their children.  

Nonviolent communication training activities program is training program in class which created 
by two NVC event specialists. Four components of NVC; Observation, Feeling, Need, Request were 
learned and practice each week and in final week all communication skills were rehearsed. Moreover, 
each week had assessment of NVC training which during learning, the trainer observes communication 
behavior, and after learning session and finally, there were five post-study questions. 

Follow-up training, after 5 weeks of NVC training activities of learning, parents were asked to 
write diary about communication with their children and appointed back in class after 21 days, followed 
by a discussion session to follow up on the practice of NVC skills within 21 days. Finally did post-family 
communication behavior survey.  

Data Analysis  
To prove the purpose of the research, the results of pre-test and post-test from NVC workshop 

were analyzed by means, standard deviation, and content analysis. 

 
Results 

The researchers summarized the research findings according to the objectives into two 
sections.  

Part 1: The results of the analysis of the parents' communication skills within the family by 
comparing the communication skills before and after participating in the training activities  

The pretest and post-test for the parents who attend the NVC program regarding 
communication skills. It can be concluded that the scores before the NVC training for 10  participants 
parents who complete the training program. For pretest scores mean was 3 . 1 9  and the standard 
deviation was 0.24 ; the corresponding post-test scores were 3.79 the standard deviation was 0.09. It 
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showed that the average score of family communication after entering the NVC program was higher 
than before participation in NVC.  
 
Table 1. Considering of 4 skills of nonviolent communication of the parents who attended 
Nonviolent communication training program  
 N = 10 

Activity Observe Felling Need Request total 
Before training  3.12 3.36 3.35 2.6 3.19 
After training 3.44 3.91 3.75 4.00 3.97 

 
It can be seen that parents have improved in all skills that are practiced, but the skills that 

had a significant increase in mean are Request skills (4.00), followed by Feelings (3.91) Needs (3.75), 
Observation (3.44), and, respectively. 

 
Part 2: Evaluation of satisfaction in participating in the Nonviolent communication training 

activities of demonstration school parents and follow-up of the parents' peaceful communication skills 
training, the results came out as a policy. 

According to the assessment of the satisfaction of participating in the NVC training activities of 
demonstration school parents, it was found that parents had a high level of satisfaction: with an average 
of 8.21, with the most satisfaction being 5.00. Parents gave information that they like the training 
subjects that covered the project objectives. Moreover, parents were satisfied with the facilitators who 
were well-informed and able to convey well. The least satisfaction is equal to 3.8, including the 
appropriateness of the time in each activity and the suitability of the duration of the training. 

According to the follow-up, the parents' NVC skills training, the findings were found to be 
applied to reshape parents' communication training activities towards their children, as well as school 
communications towards students, parents, and communities. All institutes need to build 
understanding with each other which is acknowledge problems and coordinate to solve problems for 
students. It can provide meetings, seminars, learning exchanges with school administrators and parent 
networks. 

 
Discussion 

The results of the discussion are conducted on two issues: 1. Parents' communication skills 
after receiving the NVC training program and 2. Evaluation of training and follow-up of parents' practice 
NVC skills 

1. Parents' communication skills after receiving the NVC training program 
The training process could change the behavior of trainees. It found that the trainees were 

able to apply the knowledge from the training and adapt it according to their own responsibilities to 
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make it the most relevant. Trainee’s performance and behavior also change. Consistent with Pichaporn 
Konkaew et al. (2020) found that parents who participated in the parent training program in caring for 
children with learning disabilities There was a statistically significant increase in knowledge scores after 
participating in the program at the .05 level. Kritsana Samavardhana et al. (2011) arranged a training 
program that develops parents' training curriculum to organize activities and promote an early 
childhood learning experience, it was found that after the program a good amount of parents use that 
knowledge on children at home. Parents suggest that the training activities for parents or guardians 
offer them to have confidence in organizing for their children. This indicates that parent training can 
educate and change parental behavior towards their children. 

For this study, the result showed that after participating in the NCV activities, the parents had 
higher scores on NVC skills than before participating in activities. Parents were found to be improving 
in all skills of NVC, but the skills with a significant increase in scores were request skills, followed by 
skills, needs, observations, and feelings, respectively. Boonrawd Chotivachira (2021) discovered that the 
Thai language can be used for NVC. She found that the NVC makes teaching and learning more efficient 
and better for building an understanding between instructors and learners and between students and 
learners. 

Sunudda Wiriya (2001) found the Thai language can be divided request pattern into 2 categories 
which are direct and indirect. The direct request can be subdivided into 2 types with or without 
decorative components. It is most popular to use the most decorative frank request, including reducing 
the severity of the situation, respecting listeners for their friendly performances, offering an alternative, 
reasoning, condition, and reminding someone of their obligation. This form of request is found to be 
used more when the speaker has a higher status than the listener. It is advised that a request may lead 
to being heard as a demand; the important rule of the NVC is to use them as a request instead of a 
demand. Noppawan Muangkaew (2013) reported that the structure of the request sentence is similar 
to that of a command sentence. People may be familiar with the order because it is often heard or 
used in everyday life. This shows that why “request” skills in the NVC, appeared first with Thai parents. 

Observation is the least developed skill for trainees because it is a skill that requires 
mindfulness, internal process, no talking, not judging, acting like a video camera (Rosenberg, 2005). 
Parents should stop complaining children, should observe; let they learn from consequences. Wirin 
Kendee (2021) discovered that good communication with non-compulsion, and allow teens to self-trial 
and error, improve positive thinking of younger generation. The family are deemed to be supportive. 
The observation found that parents express their impartial trust by considering the facts.  

2. Evaluation of training and follow-up of parents' practice the NVC skills 
Parents who attended the program commented that they can use the NVC skills with their 

children while training, however, it is less practical when doing it alone. This communication skill needs 
time and effort to train, as well as mindfulness, and encouragement to practice a lot of skills. Jeeraporn 
Kummabutr (2018) conducted a parent training program in conjunction with a life skills Training Program 
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for School-Age Children, she discovered that a longer time is needed. This research uses the 21-Day 
Habit Theory, the result of parents’ training did not change. Creating new habits requires learning to 
break the old habits. There is no certain or fixed amount of time to change people's habits. It depends 
on the personal factor as well. Behavior modification is time-consuming due to certain behaviors such 
as a person's habits. Weerawan Suaudom (2019) found group choice theory in which a group of people 
with a similar interest will encourage discipline in the practice. However, parents often have a lot of 
workloads, time affects the frequency of parental involvement practice. At the current social conditions, 
most parents have to work outside to earn enough for household expenses, thereby preventing parents 
from having time to concentrate on the training. As stated, prior, this study first started off with 16 
volunteers, therefore ending up with 10 participants by the end of the program. 

 
Conclusion 

NVC training for parents had changed them to be more understanding, reduced conflicts, and 
communicated better with their children. However, it only occurred for a short period of time, as it 
changes habit behavior, out of familiarity. It takes time to practice determinedly. 
 
Recommendations 

1) Parents, children, and schools have to work seriously together to take care, correct, and 
prevent adolescent issues such as drugs, addiction to games. It should apparel in both ways consistent 
with policies and practices. 

2) All relevant sectors join and forces to drive creative multi resources to support quality youth. 
The community is responsible for youth issues.  

Modification policy creates happiness and balance for families, which has an effect on human 
resources that included children. Citizens of the nation with strong emotional intelligence will be able 
to adapt to live with a rapidly changing society. This policy also manages and solves youth problems 
and other conflicts in society.  
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ค าแนะน าส าหรับผู้เขียนบทความ 
 

วัตถุประสงค์  
ด้วยส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มีนโยบายสนับสนุนการเผยแพร่องค์ความรู้  ด้านการวัดผล

การศึกษา สถิติ การวิจัยทางการศึกษา จิตวิทยา และผลงานวิชาการในรูปแบบวารสาร เพราะเห็นว่าเป็นประโยชน์ในการ
พัฒนาการศึกษาทางหนึ่ง จึงได้จัดท าวารสารการวัดผลการศึกษา มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านการวัดผลการศึกษา สถิติ การวิจัยทางการศึกษา จิตวิทยา ทั้งเชิงทฤษฎีและ   
เชิงปฏิบัติ 

2. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการระหว่างครู นักศึกษา นักวัดผลการศึกษา และ
ผู้สนใจทั่วไป  

3. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกส านักทดสอบทางการศึกษาและ
จิตวิทยา  

4. เพื่อสร้างเครือข่ายและพัฒนาองค์ความรู้เชิงวิชาการและเชิงประยุกต์ด้านการวัดผลการศึกษา สถิติ การวิจัย
ทางการศึกษา จิตวิทยา และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง  
 

ประเภทผลงานที่ตีพิมพ์ (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)  
1. บทความวิจัย (Research Article)  
2. บทความวิชาการ (Academic Article)  
3. บทความปริทัศน์ (Article Review)  
4. บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review)  
5. บทวิจารณ์เชิงวิชาการ (Critique/ Discussion Paper)  
6. กรณีศึกษา (Case Study)  

 

ค าแนะน าในการเตรียมต้นฉบับ  
1. พิมพ์ด้วยกระดาษ เอ 4 (พิมพ์หน้าเดียว) จ านวนไม่เกิน 15 หน้า (นับรวมบทคัดย่อ รูปภาพ ตาราง 

เอกสารอ้างอิง และภาคผนวก)  
2. ส่วนประกอบของบทความวิจัย ประกอบด้วย บทคัดย่อ บทน า วัตถุประสงค์การวิจัย วิธีด าเนินการวิจัย 

ผลการวิจัย สรุปและอภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และเอกสารอ้างอิง ส่วนบทความวิชาการ ประกอบด้วย บทคัดย่อ บทน า 
เนื้อหา สรุป และเอกสารอ้างอิง 

 

หมายเหตุ: ทุกบทความต้องมีบทคัดย่อเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในกรณีที่ตีพิมพ์บทความเป็นภาษาต่างประเทศ 
ต้องมีบทคัดย่อเป็นภาษาไทยด้วย  

Arthurs 
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ข้อก าหนดการจัดพิมพ์ตน้ฉบับบทความ 
 

ผู้นิพนธ์ต้องจัดพิมพ์บทความตามข้อก าหนดเพื่อให้มีรูปแบบการตีพิมพ์เป็นมาตรฐานแบบเดียวกัน ดังนี้  
1. การจัดเค้าโครงหน้ากระดาษ ขนาด เอ 4 จ านวนไม่เกิน 15 หน้า  
 

2. กรอบของข้อความ ระยะขอบของหน้ากระดาษในแต่ละหน้าก าหนดดังนี้ จากขอบบน 1.0 นิ้ว ขอบล่าง 1.0 นิ้ว 
ขอบซ้าย 1.25 นิ้ว ขอบขวา 1.25 นิ้ว  

 

3. ตัวอักษร ใช้แบบ TH SarabunPSK เหมือนกันตลอดทั้งบทความ  
 

4. รายละเอียดต่างๆ ของบทความ ก าหนดดังนี้  
o ชื่อเรื่อง (Title)  

- ชื่อเรื่องภาษาไทย ก าหนดชิดซ้าย ขนาด 16 point ตัวหนา  
- ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ ก าหนดชิดซ้าย ขนาด 16 point ตัวหนา  

o ชื่อผู้นิพนธ์ (Author)  
- ชื่อผู้นิพนธ์ล าดับที่ 1 ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ก าหนดชิดซ้าย ขนาด 16 point ตัวหนา ชื่อหน่วยงาน

ของผู้นิพนธ์ และ E-Mail ที่ติดต่อได้ ก าหนดชิดซ้าย ขนาด 14 point ตัวธรรมดา 
- ชื่อผู้นิพนธ์ล าดับถัดไป (ถ้ามี) ก าหนดชิดซ้าย ขนาด 16 point ตัวหนา ชื่อหน่วยงาน ของผู้นิพนธ์ 

ก าหนดชิดซ้าย ขนาด 14 point ตัวธรรมดา 
o บทคัดย่อ (Abstract)  

- หัวข้อ บทคัดย่อ และ Abstract ก าหนดชิดซ้าย ขนาด 16 point ตัวหนา  
- เนื้อความของบทคัดย่อภาษาไทยและบทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract) บรรทัดแรก จัดย่อหน้า  

โดยเว้นระยะจากขอบซ้าย 0.5 นิ้ว ขนาด 14 point ตัวธรรมดา และบรรทัดถัดไปก าหนด ชิดซ้าย ตัวธรรมดา  
o ค าส าคัญ (Keyword) ระบุทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เลือกใช้ค าที่เกี่ยวข้องกับบทความ อย่างน้อย 

3 ค า ขนาด 14 point ตัวธรรมดา  
o การพิมพ์หัวข้อใหญ่และหัวข้อรอง  

- หัวข้อใหญ่ ก าหนดชิดซ้าย ขนาด 16 point ตัวหนา  
- หัวข้อรอง จัดย่อหน้าเว้นระยะจากขอบซ้าย 0.5 นิ้ว ขนาด 14 point ตัวหนา  
- เนื้อความของแต่ละหัวข้อ บรรทัดแรกจัดย่อหน้าโดยเว้นระยะจากขอบซ้าย 0.5 นิ้ว ขนาด 14 point 

ตัวธรรมดา และบรรทัดถัดไปก าหนดชิดซ้าย  
o ค าศัพท์ ใช้ศัพท์บัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน  
o กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) กล่าวถึงเฉพาะการได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยเท่านั้น  
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o ภาพและตารางประกอบ กรณีมีภาพหรือตารางประกอบ ก าหนดการจัดพิมพ์ดังนี้  
- ภาพประกอบและตารางประกอบทั้งหมดที่น ามาอ้างต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานของผู้อื่น  
- ภาพประกอบจัดกึ่งกลางของหน้ากระดาษ และไม่ต้องตีกรอบภาพ  
- ชื่อภาพประกอบจัดอยู่ใต้ภาพ ใช้ค าว่า ภาพ ต่อด้วยหมายเลขภาพและข้อความบรรยายภาพ ก าหนด

กึ่งกลางของหน้ากระดาษ ขนาด 14 point ตัวธรรมดา  
- ชื่อตารางประกอบจัดอยู่เหนือเส้นคั่นบนสุดของตาราง ใช้ค าว่า ตารางท่ี ต่อด้วยหมายเลขตาราง และ

ข้อความบรรยายตาราง ก าหนดชิดขอบซ้ายของหน้ากระดาษ ขนาด 14 point ตัวธรรมดา  
- บอกแหล่งที่มาของภาพประกอบ ตารางประกอบที่น ามาอ้าง โดยพิมพ์ห่างจากชื่อภาพหรือเส้นคั่น   

ใต้ตาราง ก าหนดเว้นระยะห่าง 1 บรรทัด บรรทัดแรกจัดย่อหน้าโดยเว้นระยะจากขอบซ้าย 0.5 นิ้ว ขนาด 14 point  
ตัวธรรมดา และบรรทัดถัดไปก าหนดชิดซ้าย 

 

5. การพิมพ์เอกสารอ้างอิงท้ายบทความ  
1) เอกสารอ้างอิงทุกล าดับที่ปรากฏอยู่ท้ายบทความต้องมีการอ้างอิงอยู่หรือกล่าวถึงในเนื้อหาของบทความ  
2) จัดพิมพ์เรียงล าดับเอกสารอ้างอิงก่อนหลังตามตัวอักษร และยึดรูปแบบตามรูปแบบของ APA 

(American Psychology Association) ก าหนดชิดขอบซ้ายของหน้ากระดาษ ขนาด 16 point ตัวธรรมดา  
 

ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิง 
บทความวารสาร 
ชื่อผู้เขียน. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร. ปีที่พิมพ์ (ฉบับที่). หน้า. 
หนังสือ 
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ. สถานที่พิมพ์: ส านักพิมพ์. 
การอ้างอิงจากอินเตอร์เน็ต 
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต). ชื่อเรื่อง/ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร. สืบค้นเมื่อ..... จาก  
Author, A. A., & Author, B. B. (Date of publication). Title of article. Title of journal, volume number. 

Retrieved month day, year, from http://www.someaddress.com/full/url/. 
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¡ÁÅÇÃÃ³ ÃÍ´¾Ñ¹¸�, ³Ñ¯°ÀÃ³� ËÅÒÇ·Í§
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1
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ºØÞÃÑµ¹� á¼Å§ÈÃ
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·ÃÃÈ¹ÀÃ³� à·¾ÀÙ¸Ã, ÊÑÞªÑÂ ¾Ñ²¹ÊÔ·¸Ôì, ä¾±ÙÃÂ� ÈÃÕ¿‡Ò
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Ç Ṍ ÈÃÕà·ÕèÂ§µÃ§, ÊÑÞªÑÂ ¾Ñ²¹ÊÔ·¸Ôì, ä¾±ÙÃÂ� ÈÃÕ¿‡Ò
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ÍØäÃ ¨Ñ¡É�µÃÕÁ§¤Å, äÍÅ´Ò ¤ÅŒÒÂÊíÒÃÔ´

âÃ§àÃÕÂ¹ËÅÇ§¾‹Í»Ò¹¤ÅÍ§´‹Ò¹Í¹ØÊÃ³�
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ÇÔÀÒÉ³ÕÂ� à·ÕÂ¹ÈÃÕÃÑª¡ØÅ, ÊÑÞªÑÂ ¾Ñ²¹ÊÔ·¸Ôì, ä¾±ÙÃÂ� ÈÃÕ¿‡Ò
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¾¹Ô´Ò âµºØÞàÃ×Í§, à¾çÞ¹ÀÒ ¡ØÅ¹ÀÒ´Å, ÇÃÒ¡Ã ·ÃÑ¾Â�ÇÔÃÐ»¡Ã³�

201 ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃ»ÃÖ¡ÉÒ¡ÅØ‹ÁàªÔ§¤Ñ´ÊÃÃà·¤¹Ô¤ÇÔ¸Õµ‹Í¡ÒÃÃÑºÃÙŒµÃÒºÒ»¢Í§ÊÁÒªÔ¡¤ÃÍº¤ÃÑÇ¼ÙŒ»†ÇÂ¨ÔµàÀ·
ÃÑ¡ª¹¡ »ÃÐ´ÔÉ°�, à¾çÞ¹ÀÒ ¡ØÅ¹ÀÒ´Å, ´Å´ÒÇ Ç§È�¸ÕÃÐ¸Ã³�

216 ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃ¨íÒà»š¹à¡ÕèÂÇ¡Ñº·Ñ¡ÉÐ¡ÒÃÇÑ´áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ¢Í§¤ÃÙÃÐ´ÑºªÑé¹ÁÑ¸ÂÁÈÖ¡ÉÒ â´ÂãªŒáºº¨íÒÅÍ§¤Òâ¹
ÊÔ·¸Ôà´ª ªÁ¨Ñ¹·Ã�, ÍØäÃ ¨Ñ¡É�µÃÕÁ§¤Å, ¡ÒÞ¨¹Ò µÃÐ¡ÙÅÇÃ¡ØÅ

227 ¡ÒÃÊÑ§à¤ÃÒÐË�§Ò¹ÇÔ¨ÑÂà¡ÕèÂÇ¡Ñº·Ñ¡ÉÐ¡ÒÃá¡Œ»˜ÞËÒ¢Í§¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÃÐ´ÑºÍØ´ÁÈÖ¡ÉÒ µÑé§áµ‹»‚ 2554-2563
¨ÔµµÔ¹Ñ¹·� ºØÞÊ¶ÔÃ¡ØÅ

239 ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¤ÇÒÁ¾Íã¨ã¹ªÕÇÔµ¨Ò¡¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃáÅ¡à»ÅÕèÂ¹àÃÕÂ¹ÃÙŒ»ÃÐÊº¡ÒÃ³�¡ÒÃ·íÒ§Ò¹¨ÔµÍÒÊÒÊíÒËÃÑºÊÁÒªÔ¡¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØã¹¸¹Ò¤ÒÃàÇÅÒ

273 ÃÙ»áºº¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸�àªÔ§ÊÒàËµØ´ŒÒ¹¤Ø³ÅÑ¡É³Ð·Ò§¨ÔµáÅÐÊÀÒ¾áÇ´ÅŒÍÁ·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ·ÕèÊ‹§¼Åµ‹Í¾ÄµÔ¡ÃÃÁ¡ÒÃÁØ‹§à¹Œ¹
¡ÒÃà»š¹¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ

284 ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÙ»áºº¡ÒÃºÃÔËÒÃâÃ§àÃÕÂ¹à¾×èÍÂ¡ÃÐ´Ñº¤Ø³ÀÒ¾¢Í§¹Ñ¡àÃÕÂ¹´ŒÇÂ¡ÒÃàÊÃÔÁÊÃŒÒ§âÃ§àÃÕÂ¹à»š¹ªØÁª¹áË‹§¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ

308 Nonviolent Communication Skills for Parents to Support Love and Happy Family
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂºÙÃ¾Ò    

 ¤ÇÒÁà¤ÃÕÂ´áÅÐ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¤ÇÒÁà¤ÃÕÂ´¨Ò¡¡ÒÃàÃÕÂ¹ÍÍ¹äÅ¹� ã¹Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�â¤ÇÔ´-19 ¢Í§¹ÔÊÔµÊÒ¢ÒÇÔªÒ´¹µÃÕÈÖ¡ÉÒ ¤³ÐÈÖ¡ÉÒÈÒÊµÃ�
   

298
(School as Learning Community, SLC)

â´ÂÊ‹§¼‹Ò¹¤ÇÒÁµÑé§ã¨·Õè¨Ðà»š¹¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ¢Í§¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ ÊÒ¢Ò¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ

ªÑÂÄ·¸Ôì ÍÔèÁà¨ÃÔÞ, ÊÔÃÔ¹¸Ã ÊÔ¹¨Ô¹´ÒÇ§È�

261 ÍÔ·¸Ô¾ÅàªÔ§ÊÒàËµØ¢Í§»˜¨¨ÑÂ·ÕèÁÕµ‹ÍÊØ¢ÀÒÇÐàªÔ§ÍÑµÇÔÊÑÂáÅÐ¤ÇÒÁàË¹×èÍÂË¹‹ÒÂã¹§Ò¹ ¢Í§¤ÃÙÈÙ¹Â�¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¾ÔàÈÉ
ÊÑ³ËÇÑª ÍØ´Áà¨ÃÔÞÈÔÅ»Š, ¾ÔªªÒ´Ò »ÃÐÊÔ·¸Ôâª¤, ÍÑ§ÈÔ¹Ñ¹·� ÍÔ¹·Ã¡íÒáË§

ÍÁÔ¹´ÒÃÒ ÍÃÔÂ¸Ò´Ò, ÍÑ§ÈÔ¹Ñ¹·� ÍÔ¹·Ã¡íÒáË§, ¡ÄµµÔ¾Ñ²¹� ª×è¹¾Ô·ÂÒÇØ²Ô

¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÅÑ¡É³Ðà©¾ÒÐ¢Í§áººÊÍº¤Ù‹¢¹Ò¹ÇÔ¹Ô¨©ÑÂÁâ¹·ÑÈ¹�·Õè¤ÅÒ´à¤Å×èÍ¹áººàÅ×Í¡µÍºÊÒÁÃÐ´ÑºÃÒÂÇÔªÒ
ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ� ÊíÒËÃÑº¹Ñ¡àÃÕÂ¹ÁÑ¸ÂÁÈÖ¡ÉÒµÍ¹µŒ¹

250 ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÙ»áºº¡ÒÃÊÍ¹ÍÍ¹äÅ¹�´ŒÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒáºº¹íÒµ¹àÍ§¢Í§¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕ·Ò§¡ÒÃá¾·Â�áÅÐÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ ¡ÒÞ¨¹ÒÀÔàÉ¡
¹ÃàªÉ°� ¡ÃÐ´Ñ§§Ò, ¼ØÊ´Õ ¡ÅÔè¹à¡ÉÃ

319 ¤íÒá¹Ð¹íÒÊíÒËÃÑº¼ÙŒà¢ÕÂ¹º·¤ÇÒÁ
320 ¢ŒÍ¡íÒË¹´¡ÒÃ¨Ñ´¾ÔÁ¾�µŒ¹©ºÑºº·¤ÇÒÁ

ÊíÒ¹Ñ¡·´ÊÍº·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒáÅÐ¨ÔµÇÔ·ÂÒ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÈÃÕ¹¤ÃÔ¹·ÃÇÔâÃ²
ÊØ¢ØÁÇÔ· 23 á¢Ç§¤ÅÍ§àµÂàË¹×Í à¢µÇÑ²¹Ò ¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã 10110

â·Ã 0-2649-5000 µ‹Í 1-5363, 1-5035 áÅÐ 0-2649-5020
114

322 áºº¿ÍÃ�Á¡ÒÃÊ‹§º·¤ÇÒÁ
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