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บทบรรณาธิการ 

 
วารสารการวัดผลการศึกษา (Journal of Educational Measurement) ฉบับนี้  จัดท าโดย

ส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รวบรวมบทความวิชาการและ
บทความวิจัยจาก ครู อาจารย์ นิสิตนักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป  ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  
ในฉบับนี้มีบทความที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งหมด ซึ่งจะประกอบด้วย การประกัน
คุณภาพการศึกษาในระดับโรงเรียน และการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย  

 

หัวเรื่องบทความในวารสารฉบับนี้ประกอบด้วย บทความวิจัย 12 เรื่อง มีรายชื่อดังนี้ (1) การ
พัฒนารูปแบบการสอนสถิติพ้ืนฐานตามแนวทางกรอบความคิดเปิดกว้าง ส าหรับนิสิตปริญญาตรี หลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2) ศักยภาพผลการเรียนรู้ของบัณฑิตผู้ส าเร็จ
การศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ปีการศึกษา 2557-2559 (3) โมเดล
สมการโครงสร้างที่มีอิทธิพลต่อผลส าเร็จในการบริหารศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (4) ผลของโปรแกรมกิจกรรมแนะแนว ตามแนวการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพ่ือพัฒนาการรู้เท่าทัน
สื่อ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ (5) ผลการปรึกษากลุ่มทฤษฎียึด
บุคคลเป็นศูนย์กลางต่อการให้อภัยของนักเรียนอาชีวศึกษา (6) ผลการปรึกษาคู่สมรสทฤษฏีกลยุทธ์ต่อ
ความมั่นคงในชีวิตสมรส (7) ผลการปรึกษาทฤษฎีเผชิญความจริงต่อการยอมรับของภรรยาผู้ป่วยมะเร็ง
ระยะลุกลาม (8) ผลของการปรึกษากลุ่มทฤษฎีเผชิญความจริงต่อพฤติกรรมการติดสมาร์ทโฟนของนิสิต
ปริญญาตรี (9) การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหาร
โรงเรียนองค์การบริหารส่ วนจังหวัด อุตรดิตถ์  (10) ปั จจัยที่ ส่ งผลต่ออัตลักษณ์ ของนิสิตคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง (11) การพัฒนาสื่อการสอน เรื่องการรู้เท่าทันสื่อ ส าหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ (12) ปัจจัยเชิง
สาเหตุที่ส่งผลต่อสมรรถนะของนักศึกษาครูพลศึกษาของสถาบันการพลศึกษาสังกัดวิทยาเขตภาคกลาง 

 

ส าหรับฉบับที่แล้ว วารสารได้เน้นแนวทางการวัดประเมินและการพัฒนาตัวบ่งชี้ เครื่องมือวัดทาง
การศึกษาและจิตวิทยา การศึกษาผลของกิจกรรมกลุ่ม  การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้  และ
ความสัมพันธ์ของตัวแปรปัจจัยทางจิตวิทยา ฉบับนี้ จะเป็นเรื่อง การพัฒนารูปแบบการสอน โปรแกรม
กิจกรรมแนะแนว ผลของการปรึกษากลุ่ม การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์ การศึกษาความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุ และปัจจัยที่ส่งผล เพราะทางทีมบรรณาธิการวารสารได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ที่ได้มีส่วนร่วมในการ
สนับสนุนให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่บทความด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ที่จะสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ต่อไปได้ ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็น ครู อาจารย์ นิสิตนักศึกษา 
และผู้ที่สนใจ ได้มีส่วนร่วมส่งบทความเพ่ือตีพิมพ์ และการเผยแพร่บทความต่อไปด้วย 

 
บรรณาธิการ 

 

Editor’s talk 
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กองบรรณาธิการและฝ่ายจัดการ ข 
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณากลั่นกรองบทความ ค 
บทบรรณาธิการ ง 
สารบัญ จ 

บทความวิจัย  

การพัฒนารูปแบบการสอนสถิติพ้ืนฐานตามแนวทางกรอบความคิดเปิดกว้าง ส าหรับนิสิต
ปริญญาตรี หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

อุไร จักษ์ตรีมงคล 1 
ศักยภาพผลการเรียนรู้ของบัณฑิตผู้ส าเร็จการศึกษา หลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู  
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ปีการศึกษา 2557-2559 

วิรัช วรรณรัตน ์ 12 
โมเดลสมการโครงสร้างที่มีอิทธิพลต่อผลส าเร็จ 
ในการบริหารศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

วีระพันธุ์ ดอนท้วม, สุกัญญา รุจิเมธาภาส และมานี แสงหิรัญ  24 
ผลของโปรแกรมกิจกรรมแนะแนว ตามแนวการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อพัฒนา 
การรู้เท่าทันสื่อ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ 

สุลักขณา ใจองอาจ และปวีณา อ่อนใจเอ้ือ 38 
ผลการปรึกษากลุ่มทฤษฎียึดบุคคลเป็นศูนย์กลางต่อการให้อภัยของนักเรียนอาชีวศึกษา 

สวพร มากคุณ, ดลดาว ปูรณานนท์ และเพ็ญนภา กุลนภาดล 54 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบการสอนสถิติพ้ืนฐาน ส าหรับนิสิตปริญญาตรี ที่ให้ผล
สูงทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติต่อวิชาที่เรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นิสิต
ปริญญาตรี หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 
จ านวน 29 คนได้มาจากการเลือกอย่างเฉพาะเจาะจง เครื่องมือการวิจัยประกอบด้วย คู่มือการสอนหัวข้อ 
“การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและสถิติเพ่ือการวิจัย” ที่มีกิจกรรมเสริมสร้างกรอบความคิดเปิดกว้าง 
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์การเรียน แบบประเมินกรอบความคิด และแบบวัดเจตคติต่อวิชาสถิติ วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ การทดสอบที (t-test) แบบ Dependent Samples T-test ผลการวิจัยพบว่า คะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 ส่วนคะแนนเจตคติต่อวิชาสถิติพ้ืนฐานของผู้เรียนก่อนเรียนและหลังเรียนไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ  
 
ค าส าคัญ กรอบความคิดเปิดกว้าง สถิติพ้ืนฐาน 
 
ABSTRACT 
 The purpose of this study was to develop the instructional model of “Basic 
Statistic” according the Growth Mindset for undergraduate student to improve 
knowledge and attitude toward statistics. The sample was 29 undergraduate students 
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who was selected by purposive method. The research tools were instructional 
handbook, achievement test, mindset assessment test and attitude test. Statistics for 
data analysis was t-test for dependent samples. Analysis revealed that students’ 
achievement after the experiment were higher than before at .01 level significance but 
no significant differences between before and after for the attitude toward statistics. 
 
Keywords Growth mindsets, basic statistics 
 
บทน า 
 ครูเป็นบุคลากรทางการศึกษาที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศซึ่งคุณสมบัติที่ครูจะต้องมี
ประจ าตัวก็คือความรู้จริงในสิ่งที่ควรสอนและต้องอบรมสั่งสอนให้ผู้เรียนอยู่ในคุณธรรมจริยธรรมอันดี 
(ยนต์ ชุ่มจิต, 2550) และตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ให้ความส าคัญต่อการ
พัฒนาวิชาชีพครูในฐานะวิชาชีพชั้นสูง โดยแสดงให้เห็นในมาตรา 9 
 “ท าให้สถาบันผลิตครูต้องเป็นศูนย์กลางในการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครูใหม่ให้มีคุณภาพ โดยมี
การเปิดหลักสูตรที่หลากหลาย ยืดหยุ่นและต่อเนื่อง เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ครู สถาบันผลิตครูต้อง
พัฒนาตัวเองให้ได้มาตรฐาน จึงต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรการผลิตครูในการเรียนให้เหมาะสม นิสิตครู
สามารถขอรับการรับรองการออกใบประกอบวิชาชีพครูเมื่อส าเร็นการศึกษาหรือมีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามท่ีก าหนดไว้” 
 ดังนั้น เพื่อให้ให้ครูที่ดีและมีคุณภาพ นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ บุคลากรทางการศึกษา และบุคคล
ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ร่วมกันเสนอแนวทางที่จะสามารถผลิตครูได้ตามความต้องการ โดยส านั กงานปฏิรูป
การศึกษา (สปศ.) ได้เสนอหลักสูตร 6 ปี โดยมีแนวคิดต้องการให้กระบวนการผลิตครูมีคุณภาพและ
มาตรฐานเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง แต่ด้วยข้อจ ากัดด้านระยะเวลาและค่าใช้จ่าย ที่ประชุมสภา
คณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทยได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ใช้หลักสูตรที่มีเวลาเรียน 5 ปี 
โดยแบ่งเป็นวิชาการ 4 ปี และฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 ปี ทั้งนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ที่ก าหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพครูต้องมีใบประกอบวิชาชีพ 
และต้องผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา 
 ทุกสถาบันการศึกษาหรือมหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรผลิตบัณฑิตวิชาชีพครูก็ได้ปรับปรุงโครงสร้าง
หลักสูตรตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดไว้คือ ก าหนดวิชาชีพครู 50 หน่วยกิต วิชาเอก 74 หน่วยกิต 
วิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ซึ่งเป็นการเรียนรู้อย่างเข้มข้นในสถาบันการศึกษา 4 ปี หลังจากนั้น
ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูตามข้อบังคับครุสภา 1 ปี รวมเป็น 5 ปี เพ่ือให้มีคุณสมบัติได้รับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครู สิ่งที่สถาบันการศึกษาที่ท าหน้าที่ผลิตครูต้องท าก็คือ พัฒนาหลักสูตรให้นิสิตที่ส าเร็จการศึกษา
ได้มีความรอบรู้ มีสติปัญญา มีจริยธรรมเหมาะสมท่ีจะออกไปประกอบวิชาชีพครู  
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒซึ่งมีประวัติการผลิตบุคลากรทางการศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2492 ใน
ชื่อ “โรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง” จากอดีตจนถึงปัจจุบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเปิดสอน 18 คณะ 
แต่คณะศึกษาศาสตร์หรือการสอนวิชาชีพครูยังถือเป็นต านานทางการศึกษาของสังคมไทย  
 ปัจจุบันหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีทั้งหมด 13 วิชาเอก แยก
ไปสังกัดใน 6 คณะ ดังนี้ 
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1. คณะศึกษาศาสตร์ เปิดสอน 1 วิชาเอก ได้แก่ การประถมศึกษา  
2. คณะมนุษยศาสตร์ เปิดสอน 2 วิชาเอก ได้แก่ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  
3. คณะสังคมศาสตร์ เปิดสอน 1 วิชาเอก ได้แก่ สังคมศึกษา (กศ.บ. 5 ปี) 
4. คณะวิทยาศาสตร์ เปิดสอน 5 วิชาเอก ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา 

วิทยาศาสตร์-เคมี วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ และวิทยาศาสตร์ทั่วไป  
5. คณะพลศึกษา เปิดสอน 3 วิชาเอก ได้แก่ พลศึกษา สุขศึกษา พลศึกษาและสุขศึกษา 
6. คณะศิลปกรรมศาสตร์ เปิดสอน 1 วิชาเอก 4 สาขา ได้แก่ 
-ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา: ทัศนศิลปศึกษา  
-ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา: ดนตรีศึกษา-ดนตรีไทย  
-ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา: ดนตรีสากล  
-ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา: ศิลปะการแสดงศึกษา  

 ตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่า สถาบันการศึกษาที่ผลิตครูจ าเป็นต้องเตรียมพร้อมบัณฑิตวิชาชีพ
ครูเพ่ือเข้าสู่อาชีพ ซึ่งครูในปัจจุบันนอกจากสอนแล้วยังต้องวิจัยเพ่ือให้เป็นส่วนหนึ่งของการสอน คณะ
ศึกษาศาสตร์จึงได้เปิดสอนรายวิชา ศษ 471 การวิจัยทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน ซึ่งมี
ค าอธิบายรายวิชาดังต่อไปนี้ 

“ศึกษาความหมาย วิวัฒนาการ แนวคิดและทฤษฎีพ้ืนฐานเกี่ยวกับการวิจัย วิธีวิทยาการวิจัย 
รูปแบบและกระบวนการวิจัย แนวคิดและหลักการวิจัยในชั้นเรียน การเชื่อมโยงกระบวนการวิจัยกับการ
จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน การออกแบบการวิจัย การใช้สถิติเพ่ือการวิจัย และวางแผนการท าวิจัย
เพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหา
และพัฒนาการเรียนการสอนตามสาระการเรียนรู้ที่สนใจ ควบคู่ไปกับการจัดท าแผนการเรียนรู้ โดยจัดให้
ผู้เรียนอภิปรายแลกเปลี่ยนแนวคิดและความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาการเรียนการสอน รวมทั้งจัดให้ผู้เรียนได้เสนอเค้าโครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนใน
ประเด็นที่เก่ียวข้องกับสาระการเรียนรู้ตามความสนใจและน าเสนอผลงานวิจัย” 

โดยก าหนดให้เป็นรายวิชาชีพครูที่นิสิตที่จะส าเร็จการศึกษาก่อนไปประกอบอาชีพครูต้องเรียนทุก
คน และมีการได้ใช้ความรู้จริงในช่วงของการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูในโรงเรียน โดยจะต้องท างานวิจัยอย่าง
น้อย 1 เรื่อง จึงนับว่าเป็นวิชาที่มีความส าคัญและสามารถน าไปใช้ได้จริงเมื่อประกอบวิชาชีพครู แต่ปัญหา
ส าคัญส่วนหนึ่งของการเรียนในรายวิชานี้ได้แก่หัวข้อที่เกี่ยวข้องการสถิติและการค านวณ เนื่องจากนิสิต
วิชาชีพครูส่วนหนึ่งไม่ถนัดทางคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญของสถิติ จึงท าให้การเรียนการสอนใน
หัวข้อนี้ในบางกลุ่มสาขา เช่น พลศึกษา ศิลปกรรมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ เป็นต้น เกิดปัญหา
เมื่อต้องเรียนในหัวข้อ “การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและสถิติเพ่ือการวิจัย” ทั้งที่การเรียนหัวข้อนี้จะ
เป็นเครื่องมือที่ส าคัญเมื่อนิสิตเข้าสู่วิชาชีพครูที่ต้องมีการศึกษาวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาการเรียนการสอนทั้งใน
ระดับชั้นเรียนและระดับชาติ ซึ่งถ้าหากการเรียนการสอนในหัวข้อนี้ถูกมองว่าเป็นสิ่งที่ยาก มีสูตรที่ต้อง
ท่องจ า และต้องมีพ้ืนฐานด้านการค านวณมาก่อน จะท าให้นิสิตรู้สึกเชิงลบและขาดแรงจูงใจในการเรียนรู้  
และจากผลการศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีการมองตน (Self-Theories) พบว่ามนุษย์นั้นประกอบด้วยผู้ที่มองว่า
ความสามารถของตนนั้นเป็นสิ่งที่คงที่ถาวร (entity) มีติดตัวมาตั้งแต่เกิดและเปลี่ยนแปลงไม่ได้ และมี
แนวโน้มที่จะให้ผู้อ่ืนมองเห็นว่าตนเองมีความสามารถและไม่อยากให้คนอ่ืนมองว่าตนไม่ฉลาด กับผู้ที่มอง
ว่าความสามารถของตนนั้นไม่ถาวร (incremental) เป็นเพียงคุณลักษณะประการหนึ่งที่แปรเปลี่ยนได้
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หากมีการเรียนรู้และฝึกฝน และมีแนวโน้มที่จะเลือกท าสิ่งที่ยากมากกว่าความสามารถของตน (David L. 
2014: online) ผู้วิจัยซึ่งเป็นผู้สอนในรายวิชานี้เห็นว่าปัญหาดังกล่าวควรต้องได้รับการแก้ไขด้วยเทคนิค
หรือกระบวนการสอนที่จะท าให้ผู้ที่ไม่ถนัดหรือมีเจตคติไม่ดีต่อวิชาค านวณได้เกิดความสนใจหรือไม่เบื่อ
หน่าย และเกิดความพยายามที่จะเรียนรู้ในสิ่งที่ตนเองไม่ถนัดหรือไม่สนใจ 

จากการศึกษาเอกสารด้านความรู้ความคิดมาระยะเวลาหนึ่ง ผู้วิจัยก็ได้พบว่าในปัจจุบันมีแนวคิด
เรื่อง Mindset หรือที่ประเทศไทยมีค าเรียกหลายอย่างเช่น กรอบความคิด กรอบแนวคิด ชุดการคิด เป็น
ต้น ซึ่ งผู้ที่ เริ่มต้นแนวคิดนี้คือ คารอล ดเวค (Carol S. Dweck) ศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาจาก
มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ผู้เขียนหนังสือเรื่อง Mindset: The new Psychology of Success (2007) ได้
น าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการประสบความส าเร็จในชีวิตด้วยการใช้ Mindset ที่สามารถอธิบายได้ว่า 
“ท าไมสมอง (brain) และความสามารถ (talent) จึงไม่น าไปสู่ความส าเร็จ” โดยดเวคได้ศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับปัจจัยที่จะท าให้ประสบความส าเร็จมาเป็นเวลานับสิบปี จนได้ข้อสรุปได้ว่า สิ่งที่ท าให้ผู้ ที่ประสบ
ความส าเร็จแตกต่างจากคนอ่ืนก็คือ mindset โดยคนที่มีลักษณะที่เรียกว่า Fixed mindset จะเชื่อใน
คุณลักษณะแห่งตน เช่น สติปัญญา พรสวรรค์ ความสามารถ เป็นต้น และพยายามใช้สิ่งต่างๆ ที่ตนเองมี
โดยไม่คิดจะพัฒนา คนพวกนี้จะเชื่อว่าตนเองสามารถประสบความส าเร็จได้ด้วยสติปัญญา พรสวรรค์ 
ความสามารถที่มีอยู่ในตัวโดยไม่ต้องใช้ความพยายามใดๆ ซึ่งดเวคเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง แตกต่างกับ
บุคคลที่มีลักษณะที่เรียกว่า Growth mindset ที่เชื่อว่าความสามารถของตนเองสามารถพัฒนาได้ด้วย
ความขยันหมั่นเพียร โดยสติปัญญาและความสามารถเป็นเพียงจุดตั้งต้นเท่านั้น การที่มีมุมมองเช่นนี้จะ
ไปสู่ความรักในการเรียนรู้ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญของการประสบความส าเร็จในชีวิต การสอนให้ผู้เรียนมี
ลักษณะ Growth mindset จะเสริมสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้  
 เทคนิคการสอนให้ผู้เรียนมีบุคลิกลักษณะ Growth mindset นั้น มีผลการศึกษา ในปีค.ศ. 1998 
Dweck and Mueller (Walters S. 2014: online) ให้ข้อสังเกตว่าการยกย่องความฉลาดของผู้เรียน
ส่งผลทางลบมากกว่าการยกย่องความพากเพียรพยายาม ในการศึกษานี้ใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 400 คน โดยให้ท าแบบทดสอบชนิดรูปภาพง่ายๆ (nonverbal puzzle) 
หลังจากผู้เรียนท าแบบทดสอบเสร็จ ผู้วิจัยแจ้งคะแนนแก่ผู้เรียนและให้ค าชมหนึ่งบรรทัด นักเรียนจ านวน
ครึ่งหนึ่งจะได้รับค าชมว่าเป็นเด็กฉลาด (intelligence) ส่วนอีกครึ่งหนึ่งจะได้รับค าชมว่าพยายามดีมาก 
(effort) หลังจากนั้นก็ให้เลือกท าแบบทดสอบอีกชุด ซึ่งมีให้เลือก 2 ฉบับที่จะมีความยากต่างกัน พบว่า
นักเรียนร้อยละ 90 ที่ได้รับค าชมว่ามีพยายามดีมากจะเลือกแบบทดสอบที่มีความยากมากกว่า ต่อมา 
นักวิจัยได้ทดสอบความกลัวการล้มเหลวโดยให้กลุ่มตัวอย่างทุกคนท าแบบทดสอบที่มีความยากระดับมาก
ที่สุด ระหว่างการทดสอบ นักเรียนที่ได้รับค าชมว่าพยายามดีมากมีความตั้งใจที่จะแก้ปัญหาโจทย์ที่ยาก 
ในขณะที่อีกกลุ่มเลิกท าแบบทดสอบเพราะยากเกินไป ยังมีการศึกษาต่ออีก หลังการประกาศคะแนนสอบ 
โดยให้ทางเลือกว่าจะให้ดูผลการสอบของเพ่ือนที่มีคะแนนสูงกว่าหรือต่ ากว่าตน นักเรียนที่ได้รับค าชมว่ามี
ความพยายามดีมากสนใจคะแนนสอบที่สูงกว่าของตน พวกเขาต้องการเห็นว่าตัวเองผิดพลาดตรงไหนและ
เรียนรู้จากความผิดพลาดเพ่ือจะไม่ท าผิดอีกในครั้งต่อไป ท้ายสุด ผู้วิจัยให้นักเรียนท าแบบทดสอบชุดแรก
ซ้ า พบว่า นักเรียนที่ได้รับค าชมว่าพยายามดีมากมีการพัฒนาคะแนนสูงขึ้นร้อยละ 30 ส่วนนักเรียนที่
ได้รับค าชมว่าฉลาดมากมีคะแนนสอบต่ ากว่าคะแนนการสอบครั้งแรกร้อยละ 20 

 การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าเมื่อครูให้การชมเชยจะท าให้ผู้เรียนกลายเป็นพวกกรอบความคิดคงที่ 
เช่น ผู้ใหญ่ชมว่าคนนี้มีพรสวรรค์ หรือเป็นอัจฉริยะ มีทักษะดี ก็กลายเป็นการส่งกรอบความคิดคงที่ให้กับ
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เด็ก แต่ถ้าผู้ใหญ่ชมเชยว่ามีความพยายามดี หรือมีความพากเพียร ก็จะสร้างให้เด็กกลายเป็นพวกกรอบ
ความคิดแบบเปิดกว้าง การสอนนักเรียนให้เรียนรู้จากความผิดพลาดและให้กล้าท้าทายความสามารถของ
ตนจะกลายเป็นกรอบความคิดที่น าไปสู่ความส าเร็จ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะได้น ามาเป็นแนวทางในการพัฒนา
รูปแบบการสอนต่อไป 

 ผู้วิจัยเห็นว่าแนวคิดเรื่อง Mindset เป็นเรื่องใหม่ที่น่าสนใจ อีกทั้งสอดคล้องกับแนวคิดเรื่อง
ทฤษฎีการมองตน (Self-Theories) ซึ่งสามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนวิชาที่ตนเองไม่
ถนัด จึงน ามาประยุกต์ใช้เพ่ือการเรียนการสอน รายวิชา ศษ 471 การวิจัยทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอน โดยเฉพาะในหัวข้อ “การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและสถิติเพ่ือการวิจัย” ซึ่งนอกจากจะ
ช่วยให้ผู้เรียนได้มีความรู้เรื่องสถิติเพ่ือการวิจัยดีขึ้นแล้ว หากผู้เรียนสามารถเปลี่ยนแปลงแนวคิดจ าก 
Fixed mindset เพ่ือเป็น Growth mindset จะท าให้การเรียนการสอนในรายวิชาอ่ืนดีขึ้นตามไปด้วย
จากฐานคิดที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้เรียน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  เพ่ือพัฒนารูปแบบการสอนสถิติพ้ืนฐานในรายวิชา ศษ 471 การวิจัยทางการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน ส าหรับนิสิตปริญญาตรี หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) ที่ให้ผลสูงทั้งด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติต่อวิชาที่เรียน 
 
ความส าคัญของการวิจัย 
 1. ด้านวิชาการ การวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนารูปแบบการสอนวิชาสถิติ โดยอ้างอิงจากแนวคิด 
Mindset ซึ่งผลการศึกษาที่ได้จะเป็นแนวทางส าหรับนักการศึกษา ผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ข้อสรุปที่น่าสนใจ
เกี่ยวกับแนวคิดของ Mindset และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และสามารถต่อยอดไปในการศึกษาเรื่องอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้องต่อไป 
 2. ด้านนโยบาย ผลการวิจัยที่แสดงถึงประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนที่อ้างอิงจากแนวคิด 
Mindset จะท าให้เกิดการตื่นตัวกับแนวคิดดังกล่าว และอาจจะใช้เป็นตัวบ่งชี้หนึ่งซึ่งระบุคุณลักษณะที่
จ าเป็นของบัณฑิตต่อไป  
 
ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย นิสิตปริญญาตรี หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) ที่
ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 และ 2560 
 2. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้มาจากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 
โดยจ ากัดเฉพาะนิสิตวิชาชีพครูชั้นปีที่ 4 ที่สังกัดคณะพลศึกษาซึ่งมีแนวโน้มว่าไม่ถนัดด้านการคณิตศาสตร์
และการค านวณ ประกอบด้วย 

2.1 นิสิตปริญญาตรี สังกัดคณะพลศึกษา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) ที่ก าลังศึกษาอยู่
ในระดับชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 68 คน ส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูลเครื่องมือวิจัย 
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2.2 นิสิตปริญญาตรี สังกัดคณะพลศึกษา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) ที่ก าลังศึกษาอยู่
ในระดบัชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 29 คน ส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูลระดับคะแนนก่อนและหลัง
การทดลองสอน 
 
กรอบแนวความคิดของการวิจัย 
 รูปแบบการสอนสอนสถิติพ้ืนฐานในรายวิชา ศษ 471 การวิจัยทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอน ส าหรับนิสิตปริญญาตรี หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) ที่พัฒนาขึ้นเพ่ือให้เป็นรูปแบบการ
สอนที่มีประสิทธิภาพโดยมีสมมติฐานการวิจัยดังนี้ 
 1. ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มท่ีเรียนตามรูปแบบการสอนที่ผู้วิจัยพัฒนามีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนเรียนสูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน 
 2. ด้านเจตคติต่อวิชาที่เรียน กลุ่มท่ีเรียนตามรูปแบบการสอนที่ผู้วิจัยพัฒนา มีเจตคติต่อวิชาเรียน
ในระดับสูง  

 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้มีวิธีด าเนินการสองขั้นตอน ขั้นตอนแรกเป็นการพัฒนารูปแบบการสอนตาม
แนวคิด Mindset รวมถึงเครื่องมือที่ใช้ส าหรับการวิจัย ขั้นตอนที่สองเป็นการทดสอบประสิทธิภาพของ
รูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้น ทั้งสองขั้นตอนมีรายละเอียดดังนี้ 
 
ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคิด Mindset และเครื่องมือที่ใช้ส าหรับการวิจัย 
 ในขั้นตอนนี้ได้ศึกษาทฤษฎี แนวความคิด และผลการวิจัยเกี่ยวกับการสอน หลังจากนั้น
สังเคราะห์เพ่ือจัดท าเป็นรูปแบบการสอน รวมถึงเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ แบบประเมินกรอบ
แนวคิด (Mindset assessment questionnaire) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน และแบบวัด 
เจตคติต่อวิชาที่เรียน ซึ่งมีกระบวนการดังนี้ 
 1. การพัฒนารูปแบบการสอน ท าโดยศึกษาทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับ Mindset แล้วจัดท า
โครงสร้างเนื้อหาเรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและสถิติเพ่ือการวิจัย” พร้อมกับกิจกรรมที่
สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องกรอบความคิดที่เปิดกว้าง (Growth Mindset) โดยใช้แนวคิดการเรียนรู้จาก
ข้อผิดพลาด และส่งเสริมกิจกรรมที่ท้าทายความสามารถ แล้วน าโครงสร้างดังกล่าวให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 
3 คนได้พิจารณา โดยมีเกณฑ์คัดเลือกผู้เชี่ยวชาญคือ เป็นผู้ที่เคยสอนในรายวิชา ศษ 471 ไม่น้อยกว่า 5 ปี 
หลังจากนั้นปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
 2. การพัฒนาแบบประเมินกรอบแนวคิด ท าโดย 

รูปแบบการสอนตามแนวคิด  

Growth Mindset 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

- เจตคติต่อวิชาสถิติ 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 



วารสารการวัดผลการศึกษา     ปีท่ี 35 ฉบับท่ี 98 กรกฎาคม–ธันวาคม 2561 
 

หน้า 7  

 2.1 ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับกรอบแนวคิด แล้วร่างแบบประเมินตามโครงสร้าง ดังตัวอย่าง 
 

โครงสร้าง/นิยาม Fixed Mindset Growth Mindset 
1. ความเชื่อเรื่อง
ความสามารถที่มีอยู่ เช่น ไม่
เชื่อเรื่องคุณลักษณะแห่งตน 
(สติปัญญา พรสวรรค์ ฯลฯ) 

1.1 ท่านมีวิชาที่ถนัดกับไม่ถนัด 
1.2 สติปัญญาเป็นสิ่งที่ติดตัวมา
ตั้งแต่เกิด ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 
1.3 ... 

1.1 ท่านสามารถเรียนรู้ได้ทุกวิชา 
1.2 สติปัญญาเป็นสิ่งที่สามารถ
เปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นได้ 
1.3 … 

2. ความเพียรเพื่อพัฒนา
ความสามารถโดยอาศัย
ความพยายามอย่างไม่
ท้อถอย 

2.1 ถ้าพบอุปสรรคจะไม่ท าต่อ 
2.2 ท่านชอบงานง่ายๆ ที่ไม่ต้องใช้
ความพยายาม 
2.3 … 

2.1 ถ้าพบอุปสรรคจะฝ่าฟัน 
2.2 ท่านชอบท างานที่ต้องใช้
ความคิดมากๆ  
2.3 … 

3. ความรักในการเรียนรู้ที่
จะค้นคว้าและหาความรู้
เพ่ิมเติมในสิ่งที่ตนเองไม่รู้
หรือไม่ถนัด 

3.1 ถ้าตนเองไม่ถนัดเรื่องค านวณ ก็
ไม่จ าเป็นต้องเรียนรู้ 
3.2 วิชาคณิตศาสตร์หรือสถิติเป็น
เรื่องยากเกินความสามารถ 
3.3 … 

3.1 ถ้าไม่ถนัดเรื่องค านวณก็ต้อง
ขวนขวยเรียนรู้เพื่อพัฒนา 
3.2 วิชาคณิตศาสตร์หรือสถิติเป็น
เรื่องท่ีน่าสนใจที่จะเรียนรู้ 
3.3 … 

 
 2.2 ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและประเมินผลทางการศึกษา 3 คน พิจารณาความเหมาะสมและ
สอดคล้องของนิยามและข้อค าถาม แล้วปรับปรุงข้อค าถามตามข้อเสนอแนะ ก่อนจะน าไปจัดท าเป็นแบบ
ประเมินชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
 2.3 น าแบบประเมินไปทดลองใช้กับนิสิตปริญญาตรี หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) ที่ก าลัง
ศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 68 คน เพ่ือหาค่าอ านาจจ าแนก และค่าความ
เชื่อมั่น โดยคัดเลือกข้อค าถามที่มีค่าอ านาจจ าแนกจากวิเคราะห์โดยการใช้การทดสอบความแตกต่าง
ระหว่างกลุ่มสูงและกลุ่มต่ าโดยใช้สถิติ t ที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
วิเคราะห์ค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับพบว่ามีค่าแอลฟาของครอนบาคเท่ากับ .908  
 3. แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน เครื่องมือมีลักษณะเป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนจ านวน 20 ข้อ ชนิด 5 ตัวเลือก ซึ่งมีข้อค าถามสอดคล้องกับเนื้อหา “การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
และสถิติเพ่ือการวิจัย” โดยผู้วิจัยหาคุณภาพเครื่องมือด้วยการพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาด้วย
วิธีการค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและโครงสร้าง หรือ IOC จากผู้เชี่ยวชาญที่เคย
สอนในรายวิชา ศษ 471 จ านวน 3 คน 
 4. แบบวัดเจตคติต่อวิชาที่เรียน เครื่องมือมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 
12 ข้อ โดยข้อค าถามมุ่งถามความคิดเห็นที่มีต่อวิชาสถิติ ผู้วิจัยหาคุณภาพเครื่องมือด้วยการพิจารณา
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาด้วยวิธีการค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและโครงสร้าง 
หรือ IOC จากผู้เชี่ยวชาญที่เคยสอนในรายวิชา ศษ 471 จ านวน 3 คน 
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ขั้นตอนที่ 2 การทดสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการสอน 
 ส าหรับขั้นตอนนี้เป็นการทดสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้น จึงน ารูปแบบการ
สอนนี้ไปทดลองสอนกับกลุ่มตัวอย่าง โดยมีรายละเอียดวิธีด าเนินการดังนี้ 
 1. ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนทดลองเพ่ือทราบผลสัมฤทธิ์ก่อนสอน ประเมินระดับ
กรอบความคิด และเจตคติต่อวิชาสถิติของผู้เรียน  
 2. ผู้วิจัยด าเนินสอนโดยใช้รูปแบบการสอนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น อธิบายถึงแนวคิดเรื่องกรอบ
ความคิด (Mindset) และมอบเอกสารที่เป็นจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในเรื่องที่จะเรียนให้ผู้เรียนแต่ละคน
พิจารณาท าความเข้าใจ และท าการสอนเป็นกลุ่มทั้งห้อง ด าเนินการจนครบหน่วยการเรียน และสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยแบบทดสอบหลังเรียน ประเมินระดับของกรอบความคิด และวัดเจตคติต่อ
วิชาที่เรียน  
 4. วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ แจงนับ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงเปรียบเทียบที (t-test) แบบ Dependent Samples t-test  
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยรูปแบบการสอนวิชา ศษ 471 หัวข้อ “การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและสถิติเพ่ือ
การวิจัย” ตามแนวทางกรอบความคิดท่ีเปิดกว้าง ได้ผลดังตาราง 
 

คะแนน n �̅� S.D. t Sig. 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียน 29 3.00 1.336 16.531** .000 

หลังเรียน 29 9.10 1.838 
กรอบความคิด 
(Mindset) 

ก่อนเรียน 29 2.48 0.234 20.892** .000 
หลังเรียน 29 3.46 0.262 

เจตคติต่อวิชาสถิติ
พ้ืนฐาน 

ก่อนเรียน 29 3.58 0.424 0.587 .562 
หลังเรียน 29 3.63 0.425 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
 จากตารางข้างต้นแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างจ านวน 29 คนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน แบบประเมินกรอบความคิด และแบบวัดเจตคติต่อวิชาสถิติพ้ืนฐาน ก่อนเรียนและหลังเรียน 
เมื่อทดสอบค่าความแตกต่างระหว่างคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้สถิติ t แบบ 
Dependent Samples T-test พบว่า 
 1. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้ที่เรียนหัวข้อ “การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและสถิติ
เพ่ือการวิจัย” ด้วยรูปแบบการสอนตามแนวทางกรอบความคิดที่เปิดกว้างก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 หมายความว่าการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนดังกล่าวท าให้
ผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น และผู้เรียนได้คะแนนโดยเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 2. คะแนนกรอบความคิด (Mindset) ของผู้เรียนก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 หมายความว่าการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนดังกล่าวท าให้ผู้เรียนมีกรอบ
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ความคิดที่เปิดกว้างเพ่ิมข้ึน โดยผู้เรียนได้คะแนนกรอบความคิดโดยเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิต ิ
 3. คะแนนเจตคติต่อวิชาสถิติพ้ืนฐานของผู้เรียนก่อนเรียนและหลังเรียนไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ หมายความว่าการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนดังกล่าวท าให้ผู้เรียนมีเจตคติต่อวิชาสถิติ
พ้ืนฐานหลังเรียนไม่แตกต่างจากก่อนเรียน  
 
อภิปรายผลวิจัย 
 1. การที่ผลการวิจัยพบว่าการเรียนด้วยรูปแบบการสอนตามแนวความคิดที่เปิดกว้างท าให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและกรอบความคิดในทางท่ีเปิดกว้างของผู้เรียนเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญ สอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ Lisa Blackwell, Kali Trzesniewski และ Dweck (Walters, 2014) ซึ่งผู้วิจัยทั้งสาม
คนได้ท าการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียนในนิวยอร์ค โดยท าการวัดกรอบความคิดของนักเรียน
และติดตามดูคะแนนเฉลี่ยเพ่ือดูการเปลี่ยนแปลงเมื่อสิ้นสุดการศึกษาเทอมแรก พบว่านักเรียนที่มีลักษณะ
กรอบความคิดแตกต่างกันจะท าให้คะแนนเฉลี่ยแตกต่างกัน โดยนักเรียนที่มีกรอบความคิดแบบเปิดกว้าง
จะมุ่งการเรียน มีความพยายาม และชอบท างานที่ท้าทาย ในขณะที่นักเรียนที่มีกรอบความคิดคงที่จะเป็น
กังวลเรื่องความเป็นคนเก่งและสมบูรณ์แบบ และมีแนวโน้มที่จะเลี่ยงงานที่มีความท้าทาย เลิกล้มความ
ตั้งใจง่ายๆ ไม่สนใจข้อมูลย้อนกลับ และกระวนกระวายใจเมื่อเห็นคนอ่ืนประสบความส าเร็จ จากสิ่งที่
ค้นพบท าให้ทีมผู้วิจัยทั้งสามคนได้ออกแบบวิธีการสอนนักเรียนเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นกรอบ
แนวคิดแบบเปิดกว้าง ซึ่งพวกเขาได้แบ่งนักเรียนที่มีทักษะทางคณิตศาสตร์เท่ากันออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่ม
ควบคุมจะท าการฝึกประสบการณ์ 8 บทเรียนและสอนทักษะการเรียนรู้ ในขณะที่กลุ่มทดลองก็จะฝึก
ประสบการณ์และทักษะการเรียนรู้ แต่จะเพ่ิมการฝึกกรอบแนวคิดที่เปิดกว้างด้วย ผลการศึกษาพบว่า
นักเรียนกลุ่มทดลองที่เป็นกลุ่มกรอบแนวคิดที่เปิดกว้างมีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น และมีข้อสังเกตว่า ครู
ประจ าชั้นรายงานเพ่ิมเติมอีกว่านักเรียนกลุ่มนี้มีแรงจูงใจในการเรียนมากขึ้นด้วย จึงเห็นได้ว่าคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับคะแนนกรอบความคิดเปิดกว้างมีความสัมพันธ์กัน ดังนั้นเมี่อคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเพ่ิมขึ้นจึงมีแนวโน้มที่คะแนนกรอบความคิดเปิดกว้างจะมีโอกาสเพ่ิมขึ้น  แต่ทั้งนี้งานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับกรอบความคิดของนักวิจัยบางคนก็ให้ผลที่ไม่สอดคล้องกัน เช่น 
งานวิจัยของ Keely Blair P’Pool (2012) ซึ่งน าแนวคิดของดเวคไปใช้เพ่ือทดสอบการมองตนที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งพบว่า ผู้ที่มีกรอบแนวคิดคงที่และผู้ที่มีกรอบแนวคิดเปิดกว้างมีเกรดเฉลี่ย
สะสม (GPA) ไม่แตกต่างกัน แต่มีคะแนนความถนัด (ACT) แตกต่างกัน 
 2. การที่ผลการวิจัยพบว่าคะแนนเจตคติต่อวิชาสถิติพ้ืนฐานของผู้เรียนก่อนเรียนและหลังเรียนไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตินั้นแม้จะขัดแย้งกับงานวิจัยของ Zonnefeld (2015) และ Dvorak 
(2015) ที่มีผลวิจัยว่าการเพ่ิมขึ้นของคะแนนกรอบความคิดที่เติบโตมีความสัมพันธ์กับคะแนนเจตคติ และ
คะแนนด้านคุณลักษณะบางประการ แต่เมื่อพิจารณาถึงระยะเวลาของการทดลองที่ผู้วิจัยได้ด าเนินการใน
ระยะเวลาอันสั้น เพียงสองสัปดาห์ เนื่องจากเนื้อหาที่เรียนมีเพียงสองหน่วยการเรียนซึ่งแทรกอยู่ใน
รายวิชา ศษ 471 การที่จะท าให้เจตคติหรือความชื่นชอบของบุคคลเพ่ิมขึ้นจึงเป็นไปได้ยาก เนื่องจาก  
เจตคติเป็นสิ่งที่เกิดจากการเรียนรู้ซึ่งมีทั้งทางบวกและลบ ประกอบด้วยองค์ประกอบสามประการคือ 
องค์ประกอบเชิงปัญญาหรือรู้คิด องค์ประกอบเชิงความรู้สึก และองค์ประกอบเชิงพฤติกรรม (สุรางค์ 
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โค้วตระกูล, 2550: 366-367) การที่จะให้บุคคลเปลี่ยนแปลงเจตคติในช่วงระยะเวลาจ ากัดจึงเป็นไปได้
ยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องวิชาสถิติซึ่งบุคคลทั่วไปก็มักจะมีเจตคติในทางลบต่อวิชานี้อยู่แล้ว 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ เนื่องจากรายวิชา ศษ 471 การวิจัยทางการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน เป็นวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) ของมหาวิทยาลัย  
ศรีนคริทรวิโรฒ และหน่วยการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยท าการทดลองเป็นเพียงหน่วยย่อย จึงจัดกิจกรรมได้เพียงสอง
กิจกรรม ดังนั้นหากจะน าแนวคิดนี้ไปใช้ส าหรับการสอนในรายวิชาสถิติโดยเฉพาะจ าเป็นต้องเพ่ิมกิจกรรม
เพ่ือให้เกิดความหลากหลาย ไม่ให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่าย แต่ต้องให้คงอยู่ในความคิดรวบยอดของการ
พัฒนากรอบความคิดเปิดกว้าง คือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากความผิดพลาด และการมอบหมายงานที่ท้าทาย 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ควรท าการวิจัยเชิงทฤษฎีหรือเชิงแนวคิดเรื่องกรอบความคิด
เปิดกว้างมากขึ้น เช่น การพัฒนาโครงสร้างกรอบแนวคิดเปิดกว้างตามแนววิถีไทย หรือการพัฒนาแบบวัด 
หรือพัฒนาตัวบ่งชี้ เป็นต้น และหากจะศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างกรอบแนวคิดเปิดกว้างกับตัวแปร
อ่ืน เช่น เจตคติควรจะต้องมีช่วงเวลาที่ให้ฝึกฝนที่ไม่น้อยจนเกินกว่าที่ความรู้สึกและพฤติกรรมจะได้ก่อตัว
ขึ้น  
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือประเมินศักยภาพผลการเรียนรู้ของบัณฑิตผู้ส าเร็จการศึกษา 
หลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2557-2559 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ใช้
บัณฑิตในโรงเรียน จ านวน 245 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบมาตรวัด 5 ระดับ ประเมินพฤติกรรมผลการ
เรียนรู้ 7 ด้าน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าน้ าหนักคะแนนเฉลี่ยในการแสดงผลประเมินระดับพฤติกรรม การ
ปฏิบัติและความสามารถ สรุปได้ว่า (1) ระดับพฤติกรรมการปฏิบัติและความสามารถของบัณฑิตใน
ภาพรวม อยู่ในระดับดี-ดีมาก-ดีมาก (X ̅= 4.47, 4.61, 4.62) ตามล าดับรุ่นปี (2) เปรียบเทียบผลประเมิน
ระดับพฤติกรรมการปฏิบัติและความสามารถของบัณฑิตในรายด้าน อยู่ในระดับดีมาก ทั้ง 3 รุ่นปี มี 3 
ด้าน คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม (ดีมาก-ดีมาก-ดีมาก) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลฯ (ดีมาก-ดี
มาก-ดีมาก) และ ด้านเอกลักษณ์-อัตลักษณ์ (ดีมาก-ดีมาก-ดีมาก) อยู่ในระดับดี ในรุ่นปี 2557 และอยู่ใน
ระดับดีมาก ในรุ่นปี 2558 และ ปี 2559 มี 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ (ดี-ดี-ดีมาก) ด้านทักษะทางปัญญา (ดี-
ดีมาก-ดีมาก) และ ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ (ดี-ดีมาก-ดีมาก) อยู่ในระดับดี ทั้ง 3 รุ่นปี มี 1 ด้าน คือ 
ด้านทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข การสื่อสารฯ (ดี-ดี-ดี) (3) กรอบการกระจายจุดเน้นผลการเรียนรู้ใน
รายวิชาบังคับ แต่ละภาคเรียน มีการกระจายจุดเน้นครบทุกด้าน จุดเน้นการกระจายในบางรายการ มีทั้ง 
3 รายวิชา 2 รายวิชา 1 รายวิชา และไม่มีในรายวิชา โดยจุดเน้นการกระจายของรายการในรายวิชา มี
ระดับพฤติกรรมการปฏิบัติและความสามารถอยู่ในระดับดีมากและระดับดี 

 
ค าส าคัญ: ศักยภาพผลการเรียนรู้ พฤติกรรมการปฏิบัติและความสามารถ 
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Abstract 
The objective of this research was to evaluate the Potential Learning Outcomes 

of Graduate Student for Graduate Diploma Program in Teacher Profession at RAJAPRUK 
University, 2014-2016, B.E. academic year. The samples were 245 people in school who 
used the graduate. The research instrument was rating scale to evaluate the level of 
working behaviors and competencies. The results of study were shown (1) the level of 
working behaviors and competencies in term of total were rated at good, very good, and 
very good (X ̅= 4.47, 4.61, 4.62) in 2014, 2015 and 2016 as follow. (2) The comparison 
level rated of working behaviors and competencies in term of aspects have shown: The 
rated at very good level in 2014, 2015 and 2016 had 3 aspects consist of Ethics and 
Morale, Interpersonal Skills and Responsibility, and Unique and Identity. The rated at 
good level in 2014 and good, very good in 2015 and 2016 had 3 aspects consist of 
Knowledge (good-good-very good), Cognitive Skills (good-very good-very good), and 
Learning Management Skills (good-very good-very good). The rated at good level in 2014, 
2015 and 2016 had 1 aspect consist of Numerical Analysis Communication and 
Information Technology Skills. (3) The focus point of the subjects in each semester 
program had covered for all aspects. The focus point in each items had 3 subjects, 2 
subjects, 1 subject and no subject. The focus point in each items of working behaviors 
and competencies had very good level and good level 
 
Key Word: The potential learning outcomes, The action behaviors and competencies 
 
บทน า 

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
(ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา , 2553: 103-106) ส าหรับการก าหนดเป้าหมายของการจัด
การศึกษาเพ่ือให้บัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ในทุกระดับคุณวุฒิ และสาขา/ สาขาวิชา
และเพ่ือเป็นกรอบให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร การจัดการ
เรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและเพ่ือประโยชน์
ต่อการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษา ทั้งระดับอนุปริญญา (3ปี) ระดับปริญญา  ระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับปริญญาโท ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และ ระดับปริญญาเอก โดย
คุณภาพของบัณฑิตในทุกระดับคุณวุฒิ และสาขา/สาขาวิชาต่างๆ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
ก าหนดอย่างน้อย 5 ด้าน คือด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับสาขา/ สาขาวิชาที่เน้นทักษะทางปฏิบัติต้องเพ่ิมมาตรฐานผลการเรียนรู้
ด้านทักษะพิสัย 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (2553 : 107-111) ได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาไว้หลายประเด็น โดยเฉพาะประเด็นการประเมินผลการเรียนรู้ได้ก าหนด
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ไว้ว่า จัดให้มีการประเมินผลการเรียนรู้ของบัณฑิตที่ครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้ในทุกด้าน มีการ
รายงานผลรายวิชาและ ให้สถาบันอุดมศึกษาประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียน การสอนอย่าง
ต่อเนื่องทุกหลักสูตรก าหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินที่สะท้อนการด าเนินการตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ด าเนินการประเมินประกันคุณภาพภายในตามระบบประกันคุณภาพ
ภายในของหลักสูตร รายงานผลด าเนิน การและน าผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพและ
ทันสมัย โดยผลการประเมินคุณภาพภายในต้องเป็นไปตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร
 พันธกิจที่ส าคัญของสถาบันอุดมศึกษา (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา , 2558 : 58) คือ 
การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้ เรียนมีความรู้ ในวิชาการและวิชาชีพ  
มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่ก าหนด บัณฑิตระดับอุดมศึกษาจะต้องเป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรม  
มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือการด ารงชีวิตในสังคมได้
อย่างมีความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีความส านึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก  
มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะที่เป็นหน่วยงานในการก ากับและส่งเสริมการ
ด าเนิน งานของสถาบันอุดมศึกษา ได้จัดท ามาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวกับการผลิตบัณฑิต เช่น เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อมุ่งเน้นเป้าหมายการจัดการศึกษา
ที่ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ซึ่งเป็นการประกันคุณภาพบัณฑิตที่ได้รับคุณวุฒิแต่ละคุณวุฒิและสื่อสารให้
สังคม ชุมชน รวมทั้งหน่วยงานที่เก่ียวข้องต่างๆ ได้เชื่อมั่นถึงคุณภาพของบัณฑิตท่ีผลิตออกมาเป็นไปตามที่
ก าหนดไว้ในผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละหลักสูตร 

คุณภาพบัณฑิตในแต่ละหลักสูตรจะสะท้อนไปที่คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดม ศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาจากผลลัพธ์การเรียนรู้ การมีงานท า และคุณภาพของผลงานวิจัยของ
นักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ คุณภาพบัณฑิตจะพิจารณาจากตัว
บ่งชี้  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และการมีงานท าหรือ
ผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รูปแบบของหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับคุรุสภา ว่า
ด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
ประกอบกับด้วยข้อก าหนดและแนวทางการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ สถาบันอุดมศึกษาจึง
จ าเป็นต้องมีการประเมินหลักสูตร ประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานผล
การเรียนรู้หลักสูตร เพ่ือใช้ประโยชน์ในการประกันคุณภาพภายใน และการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 
โดยเฉพาะจากผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือจักได้รู้คุณภาพของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ว่าเป็นไปตามผลการเรียนรู้
ของหลักสูตร หรือ สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพ่ือประเมินศักยภาพผลการเรียนรู้ของบัณฑิตผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 
ปีการศึกษา 2557-2559 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ โดยผลการประเมินต้องการสรุปผลการศึกษา ดังนี้ 

1. ศึกษาระดับพฤติกรรมการปฏิบัติและความสามารถตามผลการเรียนรู้ของบัณฑิตที่ส าเร็จ 
การศึกษาจากหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ปีการศึกษา 2557-2559 
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2. เปรียบเทียบระดับพฤติกรรมการปฏิบัติและความสามารถตามผลการเรียนรู้ของบัณฑิตที่
ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ปีการศึกษา 2557-2559 

3. วิเคราะห์เปรียบเทียบผลการประเมินศักยภาพผลการเรียนรู้กับกรอบการกระจายมาตรฐาน 
ผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ปีการศึกษา 2557-2559 
 
ขอบเขตการศึกษา 

1) ประชากรกลุ่มเป้าหมาย เป็นผู้บริหารสถานศึกษาและครูพ่ีเลี่ยง ที่เป็นผู้ใช้บัณฑิตใน
สถานศึกษาของผู้ส าเร็จการศึกษา หลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2557-2559 จ านวน 390 
คน 

2) กลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้บริหารสถานศึกษาและครูพ่ีเลี่ยง ที่เป็นผู้ใช้บัณฑิตในสถานศึกษาของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา หลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2557-2559 ที่ตอบแบบสอบถาม รวม
จ านวน 245 คน  

3) ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา  
- ตัวแปรอิสระ คือ รหัสรุ่นปีการศึกษาที่บัณฑิตส าเร็จหลักสูตร 3 รุ่นปี ได้แก่ รุ่นปีการศึกษา 

2557, 2558 และ 2559 
- ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการปฏิบัติและความสามารถฯ ที่แสดงถึงศักยภาพผลเรียนรู้ของ

บัณฑิต 7 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข การสื่อสารและใช้เทคโนโลยี  ด้าน
ทักษะการจัดการเรียนรู้ และด้านเอกลักษณ์และอัตลักษณ์  
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

1) ประชากรกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้บริหารสถานศึกษาและครูพ่ีเลี้ยง ที่เป็นผู้ใช้
บัณฑิตในสถานศึกษาของผู้ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัย  
ราชพฤกษ์ ปีการศึกษา 2557-2559 จ านวน 390 คน โดยกลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้บริหารสถานศึกษาและครูพ่ี
เลี้ยงในแต่ละโรงเรียนของผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557-2559 ที่ตอบแบบสอบถาม รวมจ านวน 
245 คน  

2) เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบมาตรวัด 5 ระดับ โดยประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติและความสามารถ 
ของบัณฑิตผู้ส าเร็จการศึกษา ซึ่งเป็นมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ หลักสูตรประกาศ 
นียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 7 ด้าน จ านวน 25 ข้อ ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
จ านวน 4 ข้อ ด้านความรู้ จ านวน 3 ข้อ ด้านทักษะทางปัญญา จ านวน 4 ข้อ ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ จ านวน 3 ข้อ ด้านทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 4 ข้อ ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ จ านวน 3 ข้อ และ ด้านเอกลักษณ์และ 
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย จ านวน 4 ข้อ 
 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ พิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและความครอบคลุมตาม
กรอบการกระจายมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร โดยข้อค าถามแต่ละด้านและข้อคว ามแต่ละ
รายการเป็นไปตามกรอบการกระจายมาตรฐานผลการเรียนรู้ในรายวิชาของหลักสูตรประกาศนียบัตร
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บัณฑิตวิชาชีพครู ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพครู และเอกลักษณ์ อัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  

3) การเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งเป็น 3 ช่วง คือ  
- ช่วงที่หนึ่ง ส่งแบบสอบถามให้ผู้ส าเร็จการศึกษารุ่นปีการศึกษา 2557 เพ่ือให้ผู้บริหารหรือ

ครูพ่ีเลี้ยงของแต่ละโรงเรียน ตอบแบบสอบถาม ในเดือนมีนาคม 2559 และได้รับแบบสอบถามคืน ใน
เดือนพฤษภาคม 2559 จ านวน 43 ฉบับ  

- ช่วงที่สอง แจกแบบสอบถามให้ผู้ส าเร็จการศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2558 เพ่ือให้ผู้บริหาร
หรือครูพ่ีเลี้ยงของแต่ละโรงเรียน ตอบแบบสอบถาม ในวันสอบปลายภาคเรียนสุดท้าย เดือนสิงหาคม 
2559 และขอเรียกเก็บในวันปัจฉิมนิเทศและจัดนิทรรศการวิชาการ ต้นเดือนกันยายน 2559 ได้รับ
แบบสอบถามคืน จ านวน 123 ฉบับ 

- ช่วงที่สาม แจกแบบสอบถามให้ผู้ส าเร็จการศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2559 เพ่ือให้ผู้บริหาร
หรือครูพ่ีเลี้ยงของแต่ละโรงเรียน ตอบแบบสอบถาม ในวันสอบปลายภาคเรียนสุดท้าย เดือนสิงหาคม 
2560 และขอเรียกเก็บในวันปัจฉิมนิเทศและจัดนิทรรศการวิชาการ ต้นเดือนกันยายน 2560 ได้รับ
แบบสอบถามคืน จ านวน 79 ฉบับ 
 4) การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้จ านวนความถี่และค่าเฉลี่ยน้ าหนักคะแนน จากแบบมาตรวัด 5 ระดับ 
แสดงผลการศึกษาระดับพฤติกรรมการปฏิบัติและเปรียบเทียบพฤติกรรมการปฏิบัติ โดยใช้เกณฑ์ในการ
แปลระดับค่าน้ าหนักคะแนน ดังนี้  
  4.51-5.00  หมายถึง  ระดับดีมาก/ มากท่ีสุด 
  3.51-4.50  หมายถึง  ระดับดี/ มาก 
  2.51-3.50 หมายถึง  ระดับพอใช้/ ปานกลาง 
  1.51-2.50 หมายถึง  ระดับต่ า/ น้อย 
  0.01-1.50 หมายถึง  ระดับต่ าสุด/ น้อยที่สุด 
 
ผลการวิจัย 

1. ระดับพฤติกรรมการปฏิบัติและความสามารถตามผลการเรียนรู้ของบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 
จากหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ในภาพรวม รุ่นปีการศึกษา 2557 อยู่ในระดับดี (�̅�= 4.47) รุ่นปี
การศึกษา 2558 อยู่ในระดับดีมาก (�̅�= 4.61) และรุ่นปีการศึกษา 2559 อยู่ในระดับดีมาก (�̅�= 4.62) ถ้า
พิจารณาเป็นรายด้านของแต่ละปีการศึกษา ผลสรุปมีดังนี้ 

1.1 ระดับพฤติกรรมการปฏิบัติและความสามารถท่ีเป็นศักยภาพการเรียนรู้ ของบัณฑิตรุ่นปี 
การศึกษา 2557 ภาพรวมทั้ง 7 ด้าน อยู่ในระดับดี (�̅�= 4.47) ถ้าพิจารณาในรายด้านอยู่ในระดับดีมาก 3 
ด้านคือด้านคุณธรรมจริยธรรม (�̅�= 4.63) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลฯ (�̅�= 4.53) ด้าน
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ฯ (�̅�= 4.66) อยู่ในระดับ ดี 4 ด้าน คือ ด้านความรู้ (�̅�= 4.42) ด้านทักษะทาง
ปัญญา (�̅�=4.43) ด้านทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข การสื่อสารฯ (�̅�= 4.19) และด้านทักษะการจัดการ
เรียนรู้ (�̅�= 4.47) 

1.2 ระดับพฤติกรรมการปฏิบัติและความสามารถที่เป็นศักยภาพการเรียนรู้ ของบัณฑิต 
ผู้ส าเร็จการศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2558 ภาพรวมทั้ง 7 ด้าน อยู่ในระดับดีมาก (�̅�= 4.61) ถ้าพิจารณาใน
รายด้านอยู่ในระดับดีมาก 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม (�̅�= 4.76) ด้านทักษะทางปัญญา (�̅�=4.67) 
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ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลฯ (�̅�= 4.69) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ (�̅�= 4.56) และด้าน
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ฯ (�̅�= 4.80) และอยู่ในระดับดี 2 ด้าน คือ ด้านความรู้ (�̅�= 4.48) ด้านทักษะ
การวิเคราะห์ตัวเลข การสื่อสารฯ (�̅�= 4.38) 

1.3 ระดับพฤติกรรมการปฏิบัติและความสามารถที่เป็นศักยภาพการเรียนรู้ ของบัณฑิต
ผู้ส าเร็จการศึกษา ภาพรวมทั้ง 7 ด้าน อยู่ในระดับดีมาก (�̅�= 4.62) ถ้าพิจารณาในรายด้านอยู่ในระดับดี
มาก 6 ด้าน คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม (�̅�= 4.74) ด้านความรู้ (�̅�= 4.51) ด้านทักษะทางปัญญา 
(�̅�=4.58) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลฯ (�̅�= 4.70) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ (�̅�= 4.57) 
และด้านเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ (�̅�= 4.78) และอยู่ในระดับดี 1 ด้าน คือ ด้านทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข 
การสื่อสารฯ (�̅�= 4.44) 

2. การเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมการปฏิบัติและความสามารถตามผลการเรียนรู้ของบัณฑิตที่
ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2557-2559 ในภาพรวม อยู่ในระดับดี- ดี
มาก- ดีมาก ตามล าดับ ถ้าพิจารณาเป็นรายด้าน สรุปได้ว่า อยู่ในระดับดีมาก ทั้ง 3 รุ่นปี มี 3 ด้าน คือ ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลฯ และด้านเอกลักษณ์ -อัตลักษณ์ อยู่ในระดับดี 
ในรุ่นปี 2557 และอยู่ในระดับดีและดีมาก ในรุ่นปี 2558 และ 2559 มี 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ (ดี -ดี-ดี
มาก) ด้านทักษะทางปัญญา (ดี-ดีมาก-ดีมาก) และด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ (ดี-ดีมาก-ดีมาก) และอยู่ใน
ระดับดี ทั้ง 3 รุ่นปี มี 1 ด้าน คือ ด้านทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข การสื่อสารฯ  

3. การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการประเมินศักยภาพผลการเรียนรู้ กับกรอบการกระจาย
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ผลการประเมินการเรียนรู้กับกรอบการกระจาย 
จุดเน้นในรายวิชาบังคับ ในแต่ละภาคเรียน มีกรอบการกระจายครบทุกด้าน ถ้าพิจารณากรอบการกระจาย 
ในแต่ละรายการ จุดเน้นกระจายในบางรายการ มีทั้ง 3 รายวิชา 2 รายวิชา 1 รายวิชา และไม่มีในรายวิชา
และจุดเน้นของรายการในรายวิชาบังคับ มีระดับพฤติกรรมและความสามารถอยู่ในระดับดีมาก และระดับดี 

3.1 การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ จากผลประเมินกับกรอบการกระจาย ในรายวิชา
บังคับของแผนการศึกษา เทอมที่ 1 ผลการประเมินผลการเรียนรู้กับกรอบการกระจายในแต่ละด้าน ดังนี้ 

 - ด้านคุณธรรมจริยธรรม ผลการประเมิน อยู่ในระดับดีมาก โดยกรอบการกระจายใน 3 
รายวิชา มีจุดเน้นในรายการที่ 1, 2, 3 และ 4 อยู่ 2 รายวิชา  

 - ด้านความรู้ ผลการประเมินอยู่ระดับดี และดีมาก โดยกรอบการกระจายใน 3 รายวิชา 
จุดเน้นรายการที่ 3 มีอยู่ 3 รายวิชา ส่วนรายการที่ 1 และ 2 มีอยู่ 1 รายวิชา  
 - ด้านทักษะทางปัญญา ผลการประเมินอยู่ระดับดี และดีมาก โดยกรอบการกระจายใน 
3 รายวิชา จุด เน้นรายการที่ 1, 2 และ 4 มีอยู่ 2 รายวิชา และรายการที่ 3 มีอยู่ 1 รายวิชา 

 - ด้านทักษะความสัมพันธ์ฯ ผลการประเมินอยู่ระดับดี และดีมาก โดยกรอบการกระจาย
ใน 3 รายวิชา จุดเน้นรายการที่ 2 มีอยู่ 3 รายวิชา ส่วนรายการที่ 1 และ 3 มีอยู่ 2 วิชา  

 - ด้านทักษะการวิเคราะห์ตัวเลขฯ ผลการประเมินอยู่ในระดับดี และดีมาก โดยกรอบ
การกระจายใน 3 รายวิชา จุดเน้นรายการที่ 2 มีอยู่ 3 รายวิชา ส่วนรายการที่ 1 และ 3 มีอยู่ 2 วิชา และ
รายการที่ 4 มีอยู่ 1 รายวิชา 

 - ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ ผลการประเมินอยู่ระดับดี และดีมาก โดยกรอบการ
กระจายใน 3 ราย วิชา จุดเน้นรายการที่ 1 มีอยู่ 3 วิชา ส่วนรายการที่ 2 และ 3 มีอยู่ 2 รายวิชา 
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3.2 การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ จากผลประเมินกับกรอบการกระจาย ในรายวิชา
บังคับของแผนการศึกษา เทอมที่ 2 ผลการประเมินผลการเรียนรู้กับกรอบการกระจายในแต่ละด้าน ดังนี้ 

 - ด้านคุณธรรมจริยธรรม ผลการประเมิน อยู่ในระดับดีมาก โดยกรอบการกระจายใน 3 
รายวิชา จุด เน้นรายการที่ 1 และ 3 มีอยู่ 2 รายวิชา ส่วนรายการที่ 2 และ 4 มีอยู่ 2 รายวิชา  

 - ด้านความรู้ ผลการประเมินอยู่ระดับดี และดีมาก โดยกรอบการกระจายใน 3 รายวิชา 
จุดเน้นรายการที่ 1 มีอยู่ 3 รายวิชา ส่วนรายการที่ 2 มีอยู่ 2 รายวิชา และรายการที่ 3 มีอยู่ 1 รายวิชา  

 - ด้านทักษะทางปัญญา ผลการประเมินอยู่ระดับดี และดีมาก โดยกรอบการกระจายใน 
3 รายวิชา จุด เน้นรายการที่ 1, 2 และ 3 มีอยู่ 3 รายวิชา ส่วนรายการที่ 4 มีอยู่ 1 รายวิชา  

 - ด้านทักษะความสัมพันธ์ฯ ผลการประเมินอยู่ระดับดี และดีมาก โดยกรอบการกระจาย
ใน 3 รายวิชา จุดเน้นรายการที่ 1 และ 3 มีอยู่ 2 รายวิชา ส่วนรายการที่ 2 ไม่มีในรายวิชา  

 - ด้านทักษะการวิเคราะห์ตัวเลขฯ ผลการประเมินอยู่ในระดับดี และดีมาก โดยกรอบ
การกระจายใน 3 รายวิชา จุดเน้นรายการที่ 1 และ 4 มีอยู่ 2 รายวิชา ส่วนรายการที่ 2 และ 3 มี 1 วิชา  

 - ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ ผลการประเมินอยู่ระดับดี และดีมาก โดยกรอบการ
กระจายใน 3 รายวิชา จุดเน้นรายการที่ 1 และ 2 มีอยู่ 2 วิชา ส่วนรายการที่ 3 มีอยู่ 1 รายวิชา  

3.3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ จากผลประเมินกับกรอบการกระจาย ในรายวิชา 
บังคับของแผนการศึกษา เทอมที่ 3 ผลการประเมินผลการเรียนรู้กับกรอบการกระจายในแต่ละด้าน ดังนี้ 

 - ด้านคุณธรรมจริยธรรม ผลการประเมิน อยู่ในระดับดีมาก โดยกรอบการกระจายใน 3 
รายวิชา จุด เน้นรายการที่ 1 และ 4 มีอยู่ 2 รายวิชา ส่วนรายการที่ 2 และ 3 มีอยู่ 2 รายวิชา  

 - ด้านความรู้ ผลการประเมินอยู่ระดับดี และดีมาก โดยกรอบการกระจายใน 3 รายวิชา 
จุดเน้นรายการที่ 1 มีอยู่ 3 รายวิชา ส่วนรายการที่ 3 มีอยู่ 2 รายวิชา และรายการที่ 2 มีอยู่ 1 รายวิชา  

 - ด้านทักษะทางปัญญา ผลการประเมินอยู่ระดับดี และดีมาก โดยกรอบการกระจายใน 
3 รายวิชา จุด เน้นรายการที่ 1 และ 3 มีอยู่ 2 รายวิชา ส่วนรายการ 2 และ 4 มีอยู่ 1 รายวิชา 

 - ด้านทักษะความสัมพันธ์ฯ ผลการประเมินอยู่ระดับดี และดีมาก โดยกรอบการกระจาย
ใน 3 รายวิชา จุดเน้นรายการที่ 1 มีอยู่ 3 รายวิชา ส่วนรายการที่ 2 และ 3 มีอยู่ 2 รายวิชา  

 - ด้านทักษะการวิเคราะห์ตัวเลขฯ ผลการประเมินอยู่ในระดับดี และดีมาก โดยกรอบ
การกระจายใน 3 รายวิชา จุดเน้นรายการที่ 1 และ 4 มีอยู่ 2 รายวิชา ส่วนรายการที่ 2 และ 3 มี 1 วิชา  

 - ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ ผลการประเมินอยู่ระดับดี และดีมาก โดยกรอบการ
กระจายใน 3 ราย วิชา จุดเน้นรายการที่ 3 มีอยู่ 3 วิชา ส่วนรายการที่ 1 มีอยู่ 2 รายวิชา และรายการที่ 
2 มีอยู่ 1 รายวิชา 
 
สรุปและอภิปรายผล 

1. การศึกษาและเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมการปฏิบัติและความสามารถที่แสดงศักยภาพผล
การเรียนรู้ของบัณฑิตผู้ส าเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) ปี
การศึกษา 2557-2559 ทั้ง 7 ด้าน ในภาพรวม ในรุ่นปี 2557 อยู่ในระดับดี (�̅�= 4.47) รุ่นปี 2558 อยู่ใน
ระดับดีมาก (�̅�= 4.61) และรุ่นปี 2559 อยู่ในระดับดีมาก (�̅�= 4.62) ตามล าดับ ซึ่งผลการศึกษามีความ
สอดคล้องกับผลการประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ของ ชนม์นิภา วรกวิน (2558 -
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2559-2560) ที่ผลประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานของนิสิตรุ่นปีการศึกษา 2557-2559 โดยภาพรวม 
รุ่นปี 57 อยู่ในระดับมาก รุ่นปี 58 อยู่ในระดับมากที่สุด และรุ่นปี 59 อยู่ในระดับมากที่สุด 

ถ้าพิจารณาระดับพฤติกรรมการปฏิบัติและความสามารถในแต่ละรุ่นปีการศึกษา ผลการประเมิน
ระดับพฤติกรรมการปฏิบัติและความสามารถที่เป็นศักยภาพการเรียนรู้ของบัณฑิต ปีการศึกษา 2557-
2559สรุปได้ดังนี้ 

1) ระดับพฤติกรรมการปฏิบัติและความสามารถที่เป็นศักยภาพการเรียนรู้ ของบัณฑิต
ผู้ส าเร็จการศึกษา ในรุ่นปีการศึกษา 2557 ระดับพฤติกรรมภาพรวมทั้ง 7 ด้าน อยู่ในระดับดี ( �̅�= 4.47) 
ถ้าพิจารณาในรายด้านอยู่ในระดับดีมาก 3 ด้านคือด้านคุณธรรมจริยธรรม ( �̅�= 4.63) ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลฯ (�̅�= 4.53) ด้านเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ฯ (�̅�= 4.66) อยู่ในระดับ ดี 4 ด้าน 
คือ ด้านความรู้ (�̅�= 4.42) ด้านทักษะทางปัญญา (�̅�=4.43) ด้านทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข การสื่อสารฯ 
(�̅�= 4.19) และด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ (�̅�= 4.47) 

2) ระดับพฤติกรรมการปฏิบัติและความสามารถท่ีเป็นศักยภาพการเรียนรู้ ของบัณฑิต 
ผู้ส าเร็จการศึกษา ในรุ่นปีการศึกษา 2558 ภาพรวมทั้ง 7 ด้าน อยู่ในระดับดีมาก (�̅�= 4.67) 

ถ้าพิจารณาในรายด้านอยู่ในระดับดีมาก 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม (�̅�= 4.76) ด้านทักษะทาง
ปัญญา (�̅�=4.67) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลฯ (�̅�= 4.69) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ (�̅�= 
4.56) และด้านเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ฯ (�̅�= 4.80) และอยู่ในระดับดี 2 ด้าน คือ ด้านความรู้ (�̅�= 4.48) 
ด้านทักษะ การวิเคราะห์ตัวเลข การสื่อสารฯ (�̅�= 4.38)  

3) ระดับพฤติกรรมการปฏิบัติและความสามารถที่เป็นศักยภาพการเรียนรู้ ของบัณฑิต
ผู้ส าเร็จการศึกษา ในรุ่นปีการศึกษา 2559 ภาพรวมทั้ง 7 ด้าน อยู่ในระดับดีมาก (�̅�= 4.62) ถ้าพิจารณา
ในรายด้านอยู่ในระดับดีมาก 6 ด้าน คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม (�̅�= 4.74) ด้านความรู้ (�̅�= 4.51) ด้าน
ทักษะทางปัญญา (�̅�=4.58) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลฯ (�̅�= 4.70) ด้านทักษะการจัดการ
เรียนรู้ (�̅�= 4.57) และด้านเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ (�̅�= 4.78) และอยู่ในระดับดี 1 ด้าน คือ ด้านทักษะ
การวิเคราะห์ตัวเลข การสื่อสารฯ (�̅�= 4.44) 

จากผลประเมินแสดงให้เห็นว่าระดับพฤติกรรมการปฏิบัติและความสามารถ มีแนวโน้มในทางที่ดี
ขึ้นตามล าดับ ทั้งนี้อาจเนื่องมากจากผู้สอนและอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้ความตระหนักและความส าคัญ 
มีการอภิปรายปัญหาร่วมกัน โดยจัดให้มีการสนทนากลุ่มระหว่างอาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้สอนทั้ง
แบบที่เป็นทางการ ประชุมแบบมีวาระการประชุม และไม่เป็นทางการแบบสนทนาร่วมกันในเวลา
รับประทานอาหาร ซึ่งได้จัดกระท าเป็นประจ าทุกวันในสัปดาห์ ทุกเดือน ตลอดปีการศึกษาและต่อๆ มา 
ทั้งปัญหาผู้เรียน ปัญหาการเรียน การเตรียมการกิจกรรมและบริหารหลักสูตร โดยในบางครั้งการสนทนา
แบบไม่เป็นทางการ ต้องน าประเด็นสนทนามาจัดท าเป็นบันทึกการประชุม 

2. ถ้าพิจารณาระดับพฤติกรรมการปฏิบัติและความสามารถในเชิงเปรียบเทียบเป็นรายด้านทั้ง 
3 รุ่นปีการศึกษา ผลการประเมินระดับพฤติกรรมการปฏิบัติและความสามารถที่เป็นศักยภาพการเรียนรู้
ของบัณฑิต ปีการศึกษา 2557-2559 มีแนวโน้มในทางที่ดีขึ้นตั้งปีการศึกษา 2557-2559 สรุปได้ดังนี้ 

- ระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับดีมาก ทั้ง 3 รุ่นปีการศึกษา มี 3 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลฯ และด้านเอกลักษณ์-อัตลักษณ์ 

- ระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับดี ในรุ่นปี 2557 และอยู่ในระดับดีมาก ในรุ่นปี 2558 และ  
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2559 มี 3 ด้านคือ ด้านความรู้ (ดี-ดี-ดีมาก) ด้านทักษะทางปัญญา (ดี-ดีมาก-ดีมาก) และด้านทักษะการ
จัดการเรียนรู้ (ดี-ดีมาก-ดีมาก) ตลอดจนภาพรวมทั้ง 7 ด้าน (ดี-ดีมาก-ดีมาก) 

- ระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับดี ทั้ง 3 รุ่น มี 1 ด้าน คือ ด้านทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข  
การสื่อสารฯ  
 จากผลประเมินแสดงให้เห็นว่าระดับพฤติกรรมการปฏิบัติและความสามารถ มีแนวโน้มในทางที่ดี
ขึ้นจะมีเพียงด้านทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข การสื่อสารเท่านั้นที่อยู่ในระดับดีทั้ง 3 ปีการศึกษา แต่ถ้า
พิจารณาจากค่าเฉลี่ยแล้ว มีแนวโน้มที่มากข้ึน (�̅�= 4.19, 4.38 และ 4.44) ตามล าดับ  

ถ้าพิจารณาระดับพฤติกรรมการปฏิบัติและความสามารถในเชิงเปรียบเทียบในแต่ละรายการของ
แต่ละด้านทั้ง 3 รุ่นปีการศึกษา ผลการประเมินระดับพฤติกรรมการปฏิบัติและความสามารถที่เป็น
ศักยภาพการเรียนรู้ของบัณฑิต ปีการศึกษา 2557-2559 มีแนวโน้มในทางที่ดีขึ้นตั้งปีการศึกษา 2557-
2559 สรุปได้ดังนี้ 

1) ระดับพฤติกรรมการปฏิบัติและความสามารถฯ ของบัณฑิต ปีการศึกษา 2557 -2559 ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ในภาพรวม อยู่ในระดับดีมากท้ัง 3 รุ่น และแต่ละรายการ ทั้ง 4 รายการ อยู่ในระดับดี
มาก ทั้ง 3 รุ่น 

2) ระดับพฤติกรรมการปฏิบัติและความสามารถฯ ของบัณฑิต ปีการศึกษา 2557 -2559 ด้าน
ความรู้ ในภาพรวม อยู่ในระดับดี ในรุ่นปี 2557 และ 2558 และอยู่ในระดับดีมาก ในรุ่นปี 2559 ส่วนใน
แต่ละรายการ อยู่ระดับดี ในรุ่น ปี 2557 และอยู่ในระดับดีมาก ในรุ่นปี 2558 และ รุ่นปี 2559 มี 2 
รายการ คือ ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติฯ (ดี-ดีมาก-ดีมาก) และความรู้ในกระบวนการและเทคนิค
วิจัยฯ (ดี-ดี-ดีมาก) และอยู่ในระดับดี ทั้ง 3 รุ่น มี 1 รายการ คือ ความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ฯ 
(ด-ีดี-ดี) 

3) ระดับพฤติกรรมการปฏิบัติและความสามารถฯ ของบัณฑิต ปีการศึกษา 2557 -2559 ด้าน
ทักษะทางปัญญา สรุปได้ว่า ในภาพรวม อยู่ในระดับดี ในรุ่น  ปี 2557 อยู่ในระดับดีมาก ในรุ่นปี 2558 
และรุ่นปี 2559 ส่วนในแต่ละรายการ อยู่ในระดับดีมาก ทั้ง 3 ปี มี 2 รายการ คือ การประยุกต์ใช้ความรู้
และการปฏิบัติฯ และการประยุกต์ใช้นวัตกรรมฯ อยู่ในระดับดี รุ่นปี 2557 และอยู่ในระดับดีมาก รุ่นปี 
2558 และ 2559 มีอยู่ 2 รายการ คือ การประมวลและศึกษาข้อมูลฯ (ดี-ดี-ดีมาก) การสาธิต ทักษะใน
การแก้ปัญหา (ด-ีดีมาก-ดีมาก) 

4) ระดับพฤติกรรมการปฏิบัติและความสามารถฯ ของบัณฑิต ปีการศึกษา 2557 -2559 ด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สรุปได้ว่า ในภาพรวม อยู่ในระดับดีมาก ทั้ง 3 รุ่นปี ส่วนในแต่ ละ
รายการ อยู่ในระดับดีมาก ทั้ง 3 รุ่นปี มี 2 รายการ คือ สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานฯ และ สามารถ
พัฒนาตนเองและวิชาชีพฯ อยู่ในระดับดี รุ่นปี 2557 และอยู่ในระดับดีมาก รุ่นปี 2558 และ ปี 2559 มี 1 
รายการ คือ สามารถในการจัด การทรัพยากรฯ (ดี-ดีมาก-ดีมาก) 

5) ระดับพฤติกรรมการปฏิบัติและความสามารถฯ ของบัณฑิต ปีการศึกษา 2557 -2559 ด้าน
ทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข การสื่อสารฯ สรุปได้ว่า ในภาพรวม อยู่ในระดับดี ทั้ง 3 รุ่นปี  
 ส่วนในแต่ละรายการ อยู่ในระดับดี ทั้ง 3 รุ่นปี มี 3 รายการ คือ สามารถใช้ภาษาต่างประเทศฯ 
สามารถสื่อสารได้ตามสถานการณ์ฯ ใช้เทคนิคทางสถิติในการประมวลผลฯ อยู่ในระดับดี ในรุ่นปี 2557 
และอยู่ในระดับดีมาก รุ่นปี 2558 และ ปี 2559 มี 1 รายการ คือ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศฯ (ดี-ดี
มาก-ดีมาก) 
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6) ระดับพฤติกรรมการปฏิบัติและความสามารถฯ ของบัณฑิต ปีการศึกษา 2557 -2559 ด้าน
ทักษะการจัดการเรียนรู้ สรุปได้ว่า ในภาพรวม อยู่ในระดับดี รุ่นปี 2557 ไปอยู่ในระดับมาก รุ่นปี 2558 
และ ปี 2559 ส่วนในแต่ละรายการ อยู่ในระดับดีมาก ทั้ง 3 รุ่นปี มี 1 รายการ คือ การจัดการเรียนรู้ใน
สาขาวิชา เอกฯ อยู่ในระดับดี รุ่นปี 2557 และอยู่ในระดับดีมาก รุ่นปี  2558 และ ปี 2559 มี 2 รายการ 
คือ การจัดการเรียนรู้ที่มีรูปแบบฯ (ดี-ดีมาก-ดีมาก) และ การจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายฯ (ดี-ดีมาก-ดี
มาก) 

7) ระดับพฤติกรรมการปฏิบัติและความสามารถฯ ของบัณฑิต ปีการศึกษา 2557 -2559 ด้าน
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ สรุปได้ว่า ในภาพรวม อยู่ในระดับดีมาก ทั้ง 3 รุ่นปี ส่วนในแต่ละรายการ อยู่ใน
ระดับดีมาก ทั้ง 3 รุ่นปี คือ ด้านเอกลักษณ์ 2 รายการ คือ มีจิตอาสา พัฒนาสังคม ชุมชน และ รู้รัก
สามัคคีฯ ด้านอัตลักษณ์ 2 รายการ คือ บริหารจัดการภาระงานฯ และบริหารจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นฯ 
 จากผลประเมินแสดงให้เห็นว่าระดับพฤติกรรมการปฏิบัติและความสามารถ ในแต่ละรายการของ
แต่ละด้าน มีแนวโน้มในทางที่ดีขึ้น ระดับดีไประดับดีมาก และระดับคงที่ ระดับดี และระดับดีมากค่า
น้ าหนักคะแนนมีแนวโน้มที่สูงขึ้น 

3. การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการประเมินศักยภาพผลการเรียนรู้กับกรอบการกระจาย
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู  

1) ผลการประเมินผลการเรียนรู้กับกรอบการกระจาย ในรายวิชาบังคับ ของแผนการศึกษา  
เทอมที่ 1 ในแต่ละด้าน ดังนี้ 
  - ด้านคุณธรรมจริยธรรม ผลการประเมิน อยู่ในระดับดีมาก โดยกรอบการกระจายใน 3 
รายวิชา มีจุดเน้นในรายการที่ 1, 2, 3 และ 4 อยู่ 2 รายวิชา  
  - ด้านความรู้ ผลการประเมินอยู่ระดับดี และดีมาก โดยกรอบการกระจายใน 3 รายวิชา 
จุดเน้นรายการที่ 3 มีอยู่ 3 รายวิชา ส่วนรายการที่ 1 และ 2 มีอยู่ 1 รายวิชา  
  - ด้านทักษะทางปัญญา ผลการประเมินอยู่ระดับดี และดีมาก โดยกรอบการกระจายใน 
3 รายวิชา จุด เน้นรายการที่ 1, 2 และ 4 มีอยู่ 2 รายวิชา และรายการที่ 3 มีอยู่ 1 รายวิชา 
  - ด้านทักษะความสัมพันธ์ฯ ผลการประเมินอยู่ระดับดี และดีมาก โดยกรอบการกระจาย
ใน 3 รายวิชา จุดเน้นรายการที่ 2 มีอยู่ 3 รายวิชา ส่วนรายการที่ 1 และ 3 มีอยู่ 2 วิชา  
  - ด้านทักษะการวิเคราะห์ตัวเลขฯ ผลการประเมินอยู่ในระดับดี และดีมาก โดยกรอบ
การกระจายใน 3 รายวิชา จุดเน้นรายการที่ 2 มีอยู่ 3 รายวิชา ส่วนรายการที่ 1 และ 3 มีอยู่ 2 วิชา และ
รายการที่ 4 มีอยู่ 1 รายวิชา 
  - ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ ผลการประเมินอยู่ระดับดี และดีมาก โดยกรอบการ
กระจายใน 3 ราย วิชา จุดเน้นรายการที่ 1 มีอยู่ 3 วิชา ส่วนรายการที่ 2 และ 3 มีอยู่ 2 รายวิชา 

2) ผลการประเมินผลการเรียนรู้กับกรอบการกระจาย ในรายวิชาบังคับ ของแผนการศึกษา  
เทอมที่ 2 ในแต่ละด้าน ดังนี้ 
  - ด้านคุณธรรมจริยธรรม ผลการประเมิน อยู่ในระดับดีมาก โดยกรอบการกระจายใน 3 
รายวิชา จุด เน้นรายการที่ 1 และ 3 มีอยู่ 2 รายวิชา ส่วนรายการที่ 2 และ 4 มีอยู่ 2 รายวิชา  

- ด้านความรู้ ผลการประเมินอยู่ระดับดี และดีมาก โดยกรอบการกระจายใน 3 รายวิชา  
จุดเน้นรายการที่ 1 มีอยู่ 3 รายวิชา ส่วนรายการที่ 2 มีอยู่ 2 รายวิชา และรายการที่ 3 มีอยู่ 1 รายวิชา  
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  - ด้านทักษะทางปัญญา ผลการประเมินอยู่ระดับดี และดีมาก โดยกรอบการกระจายใน 
3 รายวิชา จุด เน้นรายการที่ 1, 2 และ 3 มีอยู่ 3 รายวิชา ส่วนรายการที่ 4 มีอยู่ 1 รายวิชา 

- ด้านทักษะความสัมพันธ์ฯ ผลการประเมินอยู่ระดับดี และดีมาก โดยกรอบการกระจาย
ใน 3 รายวิชา จุดเน้นรายการที่ 1 และ 3 มีอยู่ 2 รายวิชา ส่วนรายการที่ 2 ไม่มีในรายวิชา  
  - ด้านทักษะการวิเคราะห์ตัวเลขฯ ผลการประเมินอยู่ในระดับดี และดีมาก โดยกรอบ
การกระจายใน 3 รายวิชา จุดเน้นรายการที่ 1 และ 4 มีอยู่ 2 รายวิชา ส่วนรายการที่ 2 และ 3 มี 1 วิชา  
  - ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ ผลการประเมินอยู่ระดับดี และดีมาก โดยกรอบการ
กระจายใน 3 รายวิชา จุดเน้นรายการที่ 1 และ 2 มีอยู่ 2 วิชา ส่วนรายการที่ 3 มีอยู่ 1 รายวิชา 

3) ผลการประเมินผลการเรียนรู้กับกรอบการกระจาย ในรายวิชาบังคับ ของแผนการศึกษา 
เทอมที่ 3 ในแต่ละด้าน ดังนี้ 
  - ด้านคุณธรรมจริยธรรม ผลการประเมิน อยู่ในระดับดีมาก โดยกรอบการกระจายใน 3 
รายวิชา จุด เน้นรายการที่ 1 และ 4 มีอยู่ 2 รายวิชา ส่วนรายการที่ 2 และ 3 มีอยู่ 2 รายวิชา  

- ด้านความรู้ ผลการประเมินอยู่ระดับดี และดีมาก โดยกรอบการกระจายใน 3 รายวิชา  
จุดเน้นรายการที่ 1 มีอยู่ 3 รายวิชา ส่วนรายการที่ 3 มีอยู่ 2 รายวิชา และรายการที่ 2 มีอยู่ 1 รายวิชา  
  - ด้านทักษะทางปัญญา ผลการประเมินอยู่ระดับดี และดีมาก โดยกรอบการกระจายใน 
3 รายวิชา จุด เน้นรายการที่ 1 และ 3 มีอยู่ 2 รายวิชา ส่วนรายการ 2 และ 4 มีอยู่ 1 รายวิชา 
  - ด้านทักษะความสัมพันธ์ฯ ผลการประเมินอยู่ระดับดี และดีมาก โดยกรอบการกระจาย
ใน 3 รายวิชา จุดเน้นรายการที่ 1 มีอยู่ 3 รายวิชา ส่วนรายการที่ 2 และ 3 มีอยู่ 2 รายวิชา  
  - ด้านทักษะการวิเคราะห์ตัวเลขฯ ผลการประเมินอยู่ในระดับดี และดีมาก โดยกรอบ
การกระจายใน 3 รายวิชา จุดเน้นรายการที่ 1 และ 4 มีอยู่ 2 รายวิชา ส่วนรายการที่ 2 และ 3 มี 1 วิชา  
  - ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ ผลการประเมินอยู่ระดับดี และดีมาก โดยกรอบการ
กระจาย ใน 3 ราย วิชา จุดเน้นรายการที่ 3 มีอยู่ 3 วิชา ส่วนรายการที่ 1 มีอยู่ 2 รายวิชา และรายการที่ 
2 มีอยู่ 1 รายวิชา 
 เนื่องจากการพิจารณาจุดเน้นในการกระจายกรอบแต่ละรายวิชา เป็นการด าเนินการขณะท า
หลักสูตร แต่ละรายวิชามุ่งเน้นให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ครบทุกด้าน แต่มีจุดเน้นในบาง
รายการ แต่เมื่อน ามาจัดท าเป็นแผนการศึกษารายวิชาบังคับ ในแต่ละภาคเรียน ซึ่งมีอยู่ 3 รายวิชาแล้ว 
จะเห็นได้ว่าในบางรายการมีจุดเน้น ทั้ง 3 รายวิชา มีบางรายการมีจุดเน้น 2 รายวิชา บางรายการมีจุดเน้น
เพียง 1 รายวิชา และบางรายการไม่มีจุดเน้นในรายวิชา ดังนั้น การพิจารณาปรับปรุงควรค านึงถึงการจัด
แผนการเรียนในรายวิชาบังคับของแต่ละภาคเรียนให้มีจุดเน้นครบทุกรายการ มีการปรับให้เป็นไปตาม
ธรรมชาติของวิชา และมีสัดส่วนต่อกัน ซึ่งบางรายการอาจมีทั้ง 3 รายวิชา หรือ 2 รายวิชา เป็นอย่างน้อย 
สาระประเด็นในรายการควรมีการปรับให้กระชับ เน้นประเด็นที่เป็นจุดเน้นจริงๆ ทั้งนี้เพ่ือให้การจัดการ
เรียนการสอนของแต่ละรายวิชา ในแต่ละภาคเรียน เป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้อย่างครบถ้วน เป็น
สัดส่วนต่อกัน เช่น ในด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ ซึ่งเป็นมาตรฐานวิชาชีพครู จุดเน้น ควรสอดคล้อง
รายวิชาเกี่ยวกับการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ระหว่างเรียน ความรู้ในกระบวนการและ
เทคนิควิจัย ควรสอดคล้องกับรายวิชาวิจัย และรายวิชาการจัดการเรียนรู้ เป็นต้น กล่าวคือการพิจารณา
จุดเน้นรายด้าน ทุกรายวิชาต้องมี ส่วนในรายการของแต่ละด้าน จุดเน้นควรเป็นไปตามธรรมชาติของ
รายวิชา และควรมีการพิจารณาในภาพรวมของแต่ละภาคเรียนให้มีจุดเน้นในบางรายการ โดยแต่ละ
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รายการควรมีจุดเน้น 3 รายวิชา หรือ 2 รายวิชาเป็นอย่างน้อย และควรน าผลการประเมินระดับ
พฤติกรรมความสามารถในรายการที่อยู่ระดับดีมาก มาเป็นจุดเน้น ส่วนที่อยู่ในระดับดีก็ควรน ามา
พิจารณาเป็นจุดเน้นในบางรายวิชา เพ่ือส่งเสริมให้อยู่ในระดับดีมาก 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ผลประเมินสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรในการก าหนดกรอบการ

กระจายจุดเน้นผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานหลักสูตรได้ โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรืออาจารย์
ประจ ารายวิชา สามารถน าผลประเมินนี้ไปใช้ประกอบในการพิจารณาระดับพฤติกรรมการปฏิบัติและ
ความสามารถ เพ่ือแสดงจุดเน้นในแต่ละรายการ ความครบถ้วนในรายการและสัดส่วนในรายวิชาบังคับ
ของแต่ละภาคการศึกษา  

2. การศึกษาเชิงประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร จ าเป็นต้องมีในทุกปีการศึกษา โดยให้
ผู้ส าเร็จการศึกษาในแต่ละปีประเมินตนเอง และ ให้ผู้บริหารสถานศึกษาหรือครูพ่ีเลี้ยงเป็นผู้ประเมิน 
ปัญหาในการ ศึกษาจะอยู่ที่การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้ประเมินที่เป็นผู้ใช้บัณฑิต ผู้บริหารสถานศึกษา
และครูพ่ีเลี้ยง ทั้งนี้ เนื่องมาจากจะต้องจัดเก็บหลังจากจบหลักสูตร 1 ปี การขอความร่วมมือจาก
สถานศึกษา ค่อนข้างจ ากัด และบางกรณีผู้ส าเร็จการศึกษามีการย้ายที่ท างาน เนื่องจากสอบบรรจุใหม่ 
ย้ายถิ่นฐาน  

ส่วนรายการในการประเมินแต่ละด้าน ควรพิจารณาสรุปจากกรอบการกระจายของแต่ละ
หลักสูตร ซึ่งอาจจะมีการปรับปรุง โดยเฉพาะช่วงระยะที่มีการปรับหลักสูตรในทุกห้าปี และควรปรับปรุง
ประเด็นให้กระชับเน้นสาระท่ีส าคัญที่เป็นจุดเน้นจริงๆ  
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โมเดลสมการโครงสร้างที่มีอิทธิพลต่อผลส าเรจ็ในการบริหารศูนย์การเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
Structural Equation Model of Factors Influencing Success of 
Administration of Learning Center Schools According to the Philosophy 
of Sufficiency Economy 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การวัดและประเมินผล
ความส าเร็จในการบริหารศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือพัฒนาโมเดลสมการ
โครงสร้างที่มีอิทธิพลต่อผลส าเร็จในการบริหารศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และเพ่ือศึกษาอิทธิพลของปัจจัยที่มีผลต่อผลส าเร็จในการบริหารศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้บริหารและครู จ านวน 460 คน จากโรงเรียนที่ผ่านการประเมินเป็น
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของกระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 92 โรงเรียน 
ผลการวิจัยพบว่า ผลส าเร็จในการบริหารศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
การยอมรับจากสังคมภายในและภายนอก ส่วนปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลส าเร็จ มี 5 ปัจจัย โดยปัจจัยที่มี
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อิทธิพลรวมมากที่สุดคือ ปัจจัยด้านครู รองลงมาคือ ปัจจัยด้านผู้เรียน ปัจจัยด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
ปัจจัยด้านนโยบาย ส่วนปัจจัยที่มีอิทธิพลน้อยที่สุด ได้แก่ ปัจจัยด้านผู้บริหาร ผลการตรวจสอบความ
สอดคล้องของโมเดลสมการโครงสร้าง พบว่า โมเดลสมการโครงสร้างที่มีอิทธิพลต่อผลส าเร็จในการบริหาร
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (2= 
64 .775 , p-value=0 .078 , df=50  , 2/df=1 .296 , CFI=0 .997 , TLI=0 .995 , SRMR=0 .014 , 
RMSEA=0.028) 
 
ค าส าคัญ : การบริหาร, ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, ปัจจัยผลส าเร็จ 
 
Abstract 
  The purposes of this research were to study the factors, indicators and criteria for 
evaluating the sufficiency economy philosophy center, to develop the module in 
Structural Equation Model that influenced the success of the sufficiency economy 
philosophy center and to study the influence factors effected to the success of the 
sufficiency economy philosophy center. The study sample included 460 administrators 
and teachers which were obtained from the 92 schools in the sufficiency economy 
philosophy center group, Ministry of Education. The results showed that the success of 
the sufficiency economy philosophy center were Learning Organization, Desired 
Characteristics of the students based on Sufficiency Economy Philosophy and Social 
Acceptance. There were 5 factors influencing the success of the sufficiency economy 
philosophy center. The most influential factor was teacher. The second factor was 
student. The third factor was facilities. The forth was the policy factor. And the less 
influent factor was the administrator. Conformation check of the structural equation 
model revealed that the model of the structural equation influenced to succeed in the 
management of learning centers according to the philosophy of sufficiency economy. 
The empirical data were also found to be consistent, (2= 64.775, p-value=0.078, df=50, 
2/df=1.296, CFI=0.997, TLI=0.995, SRMR=0.014, RMSEA =0.028) 
 
Keywords: Administration, Sufficiency Economy Philosophy Center, Success Factors 
 
ความเป็นมา 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นหลักคิดและหลักปฏิบัติในการด าเนินชีวิตที่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชด ารัสชี้แนะแก่พสกนิกรชาวไทย บนหลักแนวคิด
พ่ึงตนเองเพ่ือให้เกิดความพอมีพอกินพอใช้และมีความสุข โดยใช้หลักความพอประมาณ การค านึงถึงความ
มีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว และทรงเตือนสติประชาชนคนไทยไม่ให้ประมาท ตระหนักถึงการ
พัฒนาที่สมดุลก้าวหน้าไปอย่างสมดุลในแต่ละขั้นตอนอย่างถูกต้องตามหลักวิชาและการมีคุณธรรม
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จริยธรรมเป็นกรอบในการคิดและการกระท า เพ่ือสังคมส่วนรวมจักได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและ
เจริญก้าวหน้าไปพร้อมกันอย่างมั่นคงและยั่งยืน 

กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการศึกษาใน
โรงเรียนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 และจนถึงปี พ.ศ. 2558 ได้มีโรงเรียนผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษา
พอเพียง จ านวน 13,838 โรงเรียน และได้รับการประเมินให้เป็นโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (ศรร.) จ านวน 121 โรงเรียน ทั้งนี้สืบเนื่องจากในปี พ.ศ. 2552 
มูลนิธิสยามกัมมาจล ได้ด าเนินการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา และผลการด าเนินงานของมูลนิธิสยามกัมมาจลถูก
น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภาคการศึกษา เมื่อวันที่ 4 
กุมภาพันธ์ 2554 โดยมีมติให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ด าเนินการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงสู่การเป็น
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ให้ครอบคลุมทุกระดับการศึกษา
กระจายอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ  

ปี พ.ศ. 2557 มูลนิธิยุวสถิรคุณ ได้รับมอบหมายในการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ให้มีความเข้มแข็งเพียงพอที่จะเป็นพ่ีเลี้ยงและศูนย์กลางการพัฒนา
ครูบุคลากร ในการขยายผลได้อย่างยั่งยืนและยังได้ก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงสู่
ความยั่งยืน เพ่ือใช้เป็นกรอบการด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ (ศาลินา บุญเกื้อ
และนันทกาญจน์ ชินประหัษฐ์, 2557) 

จากบริบทของสถานศึกษาพอเพียง ของศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ดังกล่าว ท าให้เกิดค าถามแก่ผู้วิจัยว่า เพราะเหตุใดสถานศึกษาพอเพียง ที่ได้รับการประเมินเป็นโรงเรี ยน
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีจ านวนน้อยโรงเรียนเมื่อเทียบกับจ านวนโรงเรียน
ที่ผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง จากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง พบว่า งานวิจัยเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัย
จึงสนใจศึกษาองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อผลส าเร็จในการบริหารศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยศึกษาตัวแปรและความสัมพันธ์ของผลส าเร็จในการบริหารศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผลการศึกษาจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร ในการบริหารศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ยังจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนเพ่ือค้นหากลยุทธ์ใน
การพัฒนาและปรับปรุงปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการบริหารศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การวัดและประเมินผลความส าเร็จ ในการบริหาร
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

2. เพ่ือพัฒนาโมเดลสมการโครงสร้างที่มีอิทธิพลต่อผลส าเร็จในการบริหารศูนย์การเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
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3. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปัจจัยที่มีผลต่อผลส าเร็จในการบริหารศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย  
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ประมวลแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์เชิงลึก และ
การสอบถามความคิดเห็นผู้เชียวชาญ มาก าหนดเป็นกรอบแนวคิด ได้ดังภาพ 1 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การศึกษาองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การวัดและประเมินผลความส าเร็จ ในการบริหารศูนย์

การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้วิจัยได้ด าเนินการ โดยการศึกษาเอกสาร และเอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การเก็บข้อมูลภาคสนามเพ่ือสัมภาษณ์ เชิงลึก (In-depth Interview) และการ
สอบถามความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือยืนยันองค์ประกอบตามกรอบแนวคิดเบื้องต้น ส่วนการพัฒนา
โมเดล และการศึกษาอิทธิพลของปัจจัยที่มีผลต่อผลส าเร็จในการบริหารศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง มีข้ันตอนดังนี้ 
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1. การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1.1 ประชากร คือ โรงเรียนที่ผ่านการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ระหว่างปี พ.ศ. 2554 ถึงปี พ.ศ. 2558 จ านวน 121 โรงเรียน จ านวน 6,127 คน 

 1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ โรงเรียนที่ผ่านการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างปี พ.ศ. 2554 ถึงปี พ.ศ. 2558 ใช้การสุ่มแบบหลายขั้นตอนโดยใช้ตาราง
ค านวณส าเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 92 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหาร 
1 คนและครูแกนน า 4 คน โรงเรียนละ 5 คน รวมทั้งสิ้น 460 คน  

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ แบ่งออกเป็นสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบ
ประเมิน และสอบถามเก่ียวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลส าเร็จในการบริหารศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีจ านวน 6 ด้าน รวมทั้งสิ้น 63 ข้อ  

3. การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ศึกษาเอกสารก าหนดโครงสร้างและ
นิยามเชิงปฏิบัติการของตัวแปรแต่ละตัวและสร้างข้อค าถามในแบบสอบถาม น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้น
เสนอให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 6 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องด้านโครงสร้างเนื้อหา (Content Validity) และ
ภาษาที่ใช้ เพ่ือให้แบบสอบถามมีความสมบูรณ์ การวิเคราะห์ใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item-
Objective Congruence : IOC) เพ่ือพิจารณาถึงคุณภาพของข้อค าถาม พบว่าข้อค าถามมีค่าดัชนีความ
สอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.5-1.00 และน าไปทดลองใช้ (Try Out) กับผู้บริหารและครู จ านวน 40 คน น า
แบบสอบถามมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.981 แล้วน าไปใช้จริง 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่าง 92 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 460 คน ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์-เมษายน 2559 โดยได้รับ
แบบสอบถามกลับคืนจ านวน 78 โรงเรียน (390 คน) คิดเป็นร้อยละ 84.78 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด และ
มีจ านวนเพียงพอต่อการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง โดยมีตัวแปรสังเกตได้ 14 ตัวแปร ซึ่งจ านวน
แบบสอบถามที่ได้รับคืนกลับมา มีจ านวนเกิน 10 เท่าของตัวแปร (Hair, 2007) 

5. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยคัดเลือกแบบสอบถามฉบับที่มีความ
สมบูรณ์มาใช้ในการวิเคราะห์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ ใช้โปรแกรม SPSS วิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง ใช้โปรแกรม M plus เกณฑ์พิจารณา คือ 
ค่าสถิติไค-สแควร์ ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (p > 0.05) ค่าวัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ (CFI) ควรมี
ค่าตั้งแต่ 0.90 ขึ้นไป ค่าดัชนี TLI ควรมีค่าตั้งแต่ 0.90 ขึ้นไป ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องที่ปรับแล้ว 
(SRMR ) ควรมีค่าไม่เกิน 0.050 และค่าความคาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) ควรมี
ค่าไม่เกิน 0.050 ถือว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 
ผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การวัดและประเมินผลความส าเร็จ ในการบริหาร
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลส าเร็จในการบริหาร
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ ปัจจัยด้านนโยบาย  ปัจจัยด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวก ปัจจัยด้านผู้บริหาร ปัจจัยด้านครู และปัจจัยด้านผู้เรียน  
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2. ผลการศึกษาเพ่ือพัฒนาโมเดลสมการโครงสร้างที่มีอิทธิพลต่อผลส าเร็จในการบริหารศูนย์การ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สรุปได้ดังนี้ 

 2.1 ผลการประเมินความเหมาะสมของตัวแปรและตัวชี้วัดของตัวแปรด้านผลส าเร็จในการ
บริหารศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบว่าทุกตัวแปรมีความเหมาะสม 

 2.2 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ที่ ใช้ ในการศึกษา พบว่าค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าเป็นบวกแสดงถึงความสัมพันธ์ในทางเดียวกัน โดยปัจจัยทุกตัวมีความสัมพันธ์
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีค่าอยู่ระหว่าง0.366-0.866 โดยคู่ที่มีความสัมพันธ์มากที่สุด 
คือ ภาวะผู้น ากับกระบวนการบริหาร (0.866) ส่วนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงกับนโยบายต้นสังกัด (0.366) มีความสัมพันธ์น้อยที่สุด  

 2.3 การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (SEM) เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดล 
พบว่า ความสอดคล้องของโมเดลสมการโครงสร้างที่มีอิทธิพลต่อผลส าเร็จในการบริหารศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับข้อมูลเชิงประจักษ์ วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม M plus พิจารณา
จากค่าสถิติวัดระดับความสอดคล้องคือ ค่า p-value ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ เท่ากับ 0.078 ค่าสถิติไค-
สแควร์ ( 2X ) เท่ากับ 64.775 ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากับ 50 ค่าสัดส่วนไค-สแควร์ ( 2X /df) เท่ากับ 
1.296 ค่าวัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ 0.997 ค่าดัชนี The Tucker Lewis Index 
(TLI) เท่ากับ 0.995 ค่าดัชนีมาตรฐานรากของก าลังสองเฉลี่ยของเศษ (SRMR) เท่ากับ 0.014 และค่า
ความคาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากับ 0.028 ซึ่งทุกค่ามีค่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่
ก าหนด แสดงให้เห็นว่า โมเดลตามสมมติฐานที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  

ภาพที่ 2 ผลการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง 
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3. ผลการศึกษาอิทธิพลของปัจจัยที่มีผลต่อผลส าเร็จในการบริหารศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 3 แสดงค่าอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อมและอิทธิพลรวม 
 

จากภาพที่ 3 สรุปว่า ตัวแปรที่ส่งผลไปยังผลส าเร็จมีค่าอิทธิพลเรียงล าดับค่าอิทธิพลโดยรวมจาก
มากไปหาน้อย พบว่า ปัจจัยด้านครู มีอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมโดยผ่านปัจจัยด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวก โดยมีค่าอิทธิพลรวมเท่ากับ 1.101 รองลงมาคือ ปัจจัยด้านผู้เรียน มีอิทธิพลทางตรง โดยมี
ค่าอิทธิพลรวมเท่ากับ 0.294 ปัจจัยด้านนโยบาย มีอิทธิพลทางตรง (1.138) และอิทธิพลทางอ้อมโดยผ่าน
ปัจจัยด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ปัจจัยด้านผู้บริหาร ปัจจัยด้านครูและปัจจัยด้านผู้เรียน โดยมีค่าอิทธิพล
รวมเท่ากับ 0.152 ปัจจัยด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อม โดยผ่าน
ปัจจัยด้านผู้เรียน โดยมีค่าอิทธิพลรวมเท่ากับ -0.106 และปัจจัยด้านผู้บริหาร มีอิทธิพลทางตรงและ
อิทธิพลทางอ้อม โดยผ่านปัจจัยด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ปัจจัยด้านครู และปัจจัยด้านผู้เรียน โดยมีค่า
อิทธิพลรวมเท่ากับ -0.245 
 
สรุปและอภิปรายผล 

จากการศึกษา พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เป็นไปตามแนวคิด 
กระทรวงศึกษาธิการ (2552, น.5) ได้ก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์นักเรียนไว้ในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือให้สามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก และแนวคิดของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2552, น.9-11) ที่ได้ก าหนดกลยุทธ์คุณธรรมน าความรู้ น้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนมีความรู้ความ
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เข้าใจและปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ในส่วนของปัจจัยด้าน
ผลส าเร็จในการบริหารศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  พบว่า ความเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ มีค่าน้ าหนักมากที่สุดแสดงให้เห็นว่าโรงเรียนมีการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผู้บริหาร ครู 
นักเรียน และชุมชน ได้ร่วมกันในการส่งเสริมการเรียนรู้ มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์ของตนได้ สอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่กล่าวว่า ความเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ ผู้บริหาร ครู นักเรียน และชุมชน ต้องมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีความริเริ่ม
สร้างสรรค์ มีกัลยาณมิตรในการท างานเป็นทีมเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สามารถ
เป็นวิทยากรขยายผลทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนได้ (ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 1: ผู้อ านวยการโรงเรียน, 25 
กรกฎาคม 2559) ส าหรับการยอมรับจากสังคมภายในและภายนอกนั้นเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่า นักเรียน
ได้รับการยกย่องว่าเป็นคนดี มีความสุข บุคลากรในโรงเรียนได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นที่ยอมรับ
ของชุมชน สอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่กล่าวว่า การที่โรงเรียนจะเป็นแบบอย่างแก่โรงเรียน
อ่ืนและเป็นที่ยอมรับของชุมชน สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่โรงเรียนอ่ืนได้นั้นโรงเรียนจะต้องได้รับการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติ ทั้งผู้บริหาร ครู และนักเรียนต้องมีรางวัลจากการประกวดแข่งขันที่จัดโดยหน่วยงาน
ต้นสังกัด และหน่วยงานอ่ืนๆ นักเรียนต้องมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี ที่ส าคัญต้องได้รับการยกย่องว่า
เป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรม (ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 2: รองผู้อ านวยการโรงเรียน, 27 กรกฎาคม 2559) ส่วน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียงนั้น มีน้ าหนักน้อยเนื่องจาก
เป็นผลลัพธ์เชิงบวกที่เป็นคุณภาพของผู้เรียนตามเป้าหมายของโรงเรียนที่เกิดจากการส่งเสริมการเรียนรู้ 
และปลูกฝังให้ผู้เรียนด าเนินชีวิต “อยู่อย่างพอเพียง” คือ มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะพ้ืนฐานในการ
ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่กล่าวว่า การ
จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ “อยู่อย่างพอเพียง” ต้องปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจ ให้นักเรียนรู้จัก
ประมาณตน ปฏิบัติตนอย่างมีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว สามารถหลีกเลี่ยงป้องกันภัยอันตรายและ
พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ มีความเคารพครูอาจารย์ รู้จักพ่ึงพาตนเอง และช่วยเหลือผู้ อ่ืน มีสุขภาพจิต 
สุขภาพกายและสุขนิสัยที่ดี รักความเป็นไทย เป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชนและสังคม (ผู้ทรงคุณวุฒิ
คนที่ 3: ครูแกนน าคนที่ 1, 27 กรกฎาคม 2559) สอดคล้องกับงานวิจัยของ พีรภาว์ บุญเพลิง (2550, น.
134) วิจัยเรื่อง การพัฒนาตัวบ่งชี้รวมความส าเร็จในการด าเนินงานของโรงเรียนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ผลการวิจัยพบว่า ตัวบ่งชี้ส าคัญที่บ่งบอกถึงความส าเร็จในการด าเนินงาน คือ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 

ส่วนปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลส าเร็จในการบริหารศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มี 5 ปัจจัย เรียงตามน้ าหนักองค์ประกอบจากมากไปหาน้อย ได้แก่  

ปัจจัยด้านนโยบาย ทั้งนี้ เพราะโรงเรียนน านโยบาย มาก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจและ
ยุทธศาสตร์ ไว้ในแผนพัฒนาของโรงเรียนเพ่ือให้การขับเคลื่ อนของโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพเป็น
รูปธรรม มีการแต่งตั้งคณะท างาน และมอบหมายงานตรงกับความรู้ความสามารถ มีขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน สอดคล้องกับงานวิจัยของ รัชนี  ธาระนารถ (2555) สรุปว่า จากนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษา ท าให้สถานศึกษาในสังกัดของกระทรวงศึกษาได้ตระหนักและสนองนโยบายของต้นสังกัด
ดังกล่าว จึงได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาก าหนดเป็นนโยบาย แผนปฏิบัติงานประจ าปี
ของสถานศึกษา โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอนในทุกระดับ  
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ปัจจัยด้านครู ทั้งนี้เพราะครูคือผู้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง มีคุณลักษณะเป็นผู้แสวงหา
ความรู้ มีความเข้าใจในหลักคิดจากพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับการด ารงชีวิต ร่วมกันก าหนดเป้าหมายและ
ทิศทางแบบมีส่วนร่วมทั้งองค์การ วิเคราะห์ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ ตาม
หลักสูตรและการจัดระบบการเรียนรู้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ เสาวลักษณ์ มาพร (2551) ได้สรุปความ
พร้อมในการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปจัดการศึกษาในสถานศึกษา พบว่า สถานศึกษามี
ความพร้อมในการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ในด้านการติดตามและประเมินผล ด้านการพัฒนาหลักสูตรและ
ด้านการให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

ปัจจัยด้านผู้เรียน พบว่า ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นผู้
แสวงหาความรู้ รู้จักคิดวิเคราะห์ น าความรู้ ความเข้าใจ ไปการขยายผลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงให้กับบุคคลอ่ืนทั้งภายในสถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษา  สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ภูริปัญญา เกิดศรี (2553) ที่พบว่า ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีผล
ต่อความส าเร็จ เป็นพ้ืนฐานที่จะน าไปสู่กระบวนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพราะหาก
มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วการน าไปปฏิบัติก็จะมีแนวทางที่ชัดเจน สอดคล้องกับ ศาลินา  บุญเกื้อ
และนันทกาญจน์ ชินประหัษฐ์ (2557. น 6) ที่สรุปว่า นักเรียนแกนน า สามารถถ่ายทอดประสบการณ์การ
น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในสถานศึกษา และการบริหารจัดการก าหนดการดูงาน 
หมายถึง การก าหนดระยะเวลาที่เปิดให้เครือข่าย หรือบุคคลภายนอกเข้ามาศึกษาดูงาน การขยายผลจึง
เป็นตัวอย่างหรือต้นแบบในการศึกษาดูงานจากเครือข่าย หรือบุคคลภายนอก เช่น สถานที่ดูงาน วิทยากร 
การบริหารจัดการการดูงาน โดยสถานที่ หมายถึง แหล่งเรียนรู้/ฐานเรียนรู้ วิทยากร  

ปัจจัยด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ทั้งนี้เพราะโรงเรียนต้องประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายในและภายนอกโรงเรียน มีงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสิ่งอ านวยความ
สะดวกสนับสนุนเพียงพอและเหมาะสม สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิลาสินี พรรณรัตนศิลป์ (2551, น 
152) ที่พบว่า บุคลากร ได้แก่ ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
สนับสนุนการด าเนินงานของโรงเรียนให้ประสบความส าเร็จ ในด้านแหล่งเรียนรู้ส าคัญของชุมชน ถือว่ามี
ความส าคัญเพราะแหล่งเรียนรู้จะน าไปสู่การจัดการเรียนรู้ การที่โรงเรียนและชุมชนร่วมกันพัฒนาและใช้
แหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ จึงเป็นการเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนอย่าง
แท้จริง  

ปัจจัยด้านผู้บริหาร ทั้งนี้เพราะผู้บริหารถือว่าเป็นผู้น าสูงสุด ซึ่งเป็นผู้ชี้น าและวางนโยบายการใน
การน านโยบายมาจัดท าแผนงานต่างๆ ในการด าเนินงานของโรงเรียน เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถ
ในการสื่อสาร แนะน า ให้บุคลากร กระตือรือร้นในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่าง
เป็นระบบ มีการติดตามประเมินผลน าข้อมูลมาปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ภูริปัญญา เกิดศรี (2553, น.129) ที่พบว่า ภาวะผู้น ามีผลต่อความส าเร็จ เพราะผู้น าจะเป็นผู้
ที่มีอิทธิพลในด้านความคิดและการปฏิบัติ หากผู้น ามีความรู้ความสามารถก็จะส่งผลให้การประยุกต์
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเกิดความส าเร็จได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของวาสนา สุนทโรวิทย์ (2559, น.32) 
พบว่าปัจจัยด้านผู้บริหารอยู่ในระดับดีเยี่ยม แสดงว่าปัจจัยด้านผู้บริหารมีส่วนส าคัญในการผลักดันและ
ขับเคลื่อนให้การพัฒนาด้านคุณภาพผู้เรียนสอดคล้องตามระบบประกันภายในสถานศึกษามากที่สุด และ
นอกจากนั้น ปัจจัยด้านครูผู้สอน ปัจจัยด้านผู้เรียน ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมการบริการ ปัจจัยด้าน
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คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชนและปัจจัยด้านสถานศึกษา มีส่วนในการผลักดันให้เกิดผล
ส าเร็จในการปฏิบัติงาน 

ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติของโมเดล พบว่า ค่าอิทธิพลรวมเรียงล าดับจากค่ามากไปหาน้อย โดยมี
อิทธิพลทางตรงและมีอิทธิพลทางอ้อมผ่านปัจจัยด้านต่างๆ ดังนี้ 

ปัจจัยด้านครู มีค่าอิทธิพลรวมมากที่สุด และมีอิทธิพลทางตรงต่อผลส าเร็จในการบริหารศูนย์การ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้เพราะครูมีหน้าที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ สอดคล้องกับงานวิจัยของกษมาพร ทองเอ้ือ (2555, น. 
119) ที่พบว่าหลักสูตรสถานศึกษามีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากล เนื่องจาก
หลักสูตรสถานศึกษามีความส าคัญต่อการจัดการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง เพราะหลักสูตรจะเป็นตัวก าหนด
จุดมุ่งหมาย เนื้อหาสาระ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษา
ที่มีมาตรฐาน สอดคล้องกับงานวิจัยของมาลัย งามระยับ (2548, น.74) พบว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระระดับห้องเรียนทั้ง 2 ตัวแปร ได้แก่กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู และ
สภาพแวดล้อมในการเรียน กับความมีเหตุผลเชิงวิเคราะห์มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และ
มีอิทธิพลทางอ้อม โดยผ่านปัจจัยด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และปัจจัยด้านผู้เรียน เพราะหลักสูตรจะเป็น
ตัวก าหนดจุดมุ่งหมาย เนื้อหาสาระ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัด
การศึกษาที่มีมาตรฐาน โดยมุ่งให้เกิดในตัวผู้เรียนแต่ละระดับนั้น จะต้องอาศัยกระบวนการต่างๆ เพ่ือให้
ได้มาซึ่งความรู้ ข้อเท็จจริงที่สอดคล้องกับชีวิตจริงของผู้เรียนโดยอาศัยสภาพความเป็นจริงของชุมชน และ
สังคม ตลอดจนแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ น ามารวบรวมเป็นองค์ความรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนที่เรียนรู้ ได้รับความรู้ 
ทักษะ เจตคติและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีมีคุณภาพ (รัจนียา แพไทสง, 2553, น. 45)  

ปัจจัยด้านผู้เรียน มีอิทธิพลทางตรงต่อผลส าเร็จในการบริหารศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้เพราะผู้เรียนคือเป้าหมายสูงสุดของการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีความ
สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม สอดคล้องกับงานวิจัยของศาลินา บุญเกื้อ
และนันทกาญจน์ ชินประหัษฐ์ (2557, น. 121) ที่สรุปว่า อัตลักษณ์ของนักเรียน ต้องเป็นคนดี มีคุณธรรม 
มีทักษะการคิดวิเคราะห์ มีเหตุผล รักการใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีจิตสาธารณะ มีวินัย มีภาวะผู้น า เป็นผู้มีความ
มุ่งมั่นในการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงน าไปสู่ อุปนิสัยพอเพียงสอดคล้องกับ
กระทรวงศึกษาธิการ (2550, น. 30) ได้กล่าวถึงภาพความส าเร็จที่คาดหวังของการน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาในด้านนักเรียน คือ 1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2) ปฏิบัติตนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 3) เผยแพร่
หลักการ แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สอดคล้องกับงานวิจัยของธีระพงษ์ จันทร์ยาง (2560, น.
47) ที่พบว่าปัจจัยด้านผู้เรียน ด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเรียนรู้ของ
นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

ปัจจัยด้านนโยบาย มีอิทธิพลทางตรงต่อผลส าเร็จในการบริหารศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ในทางบวกโดยพบว่ามีค่าอิทธิพลมากที่สุด ทั้ งนี้ เป็นเพราะนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการเป็นตัวก าหนดให้หน่วยงานในสังกัดน านโยบายมาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อน จัด
โครงสร้างการท างานของบุคลากร การแต่งตั้งคณะท างาน การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ สอดคล้อง
กับสัมฤทธิ์ กางเพ็ง (2551, น. 161) ที่พบว่า ปัจจัยลักษณะนโยบายการบริหารและการปฏิบัติมีอิทธิพล
ทางตรงต่อประสิทธิผลของโรงเรียน ทั้งนี้เนื่องจากลักษณะนโยบายการบริหารและการปฏิบัตินั้นสามารถ
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ช่วยก าหนดแนวทางการด าเนินงานของโรงเรียนให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา และมีอิทธิพลทางอ้อม ผ่าน
ปัจจัยด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ปัจจัยด้านผู้บริหาร ปัจจัยด้านครู และปัจจัยด้านผู้เรียน ในทางลบ โดย
ส่งผลทางตรงไปยังปัจจัยด้านผู้บริหารในทางบวก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก นโยบายหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของกระทรวงศึกษาธิการเป็นนโยบายที่ส าคัญระดับประเทศ ที่รัฐบาลต้องการให้ทุก
หน่วยงานน ามาปฏิบัติ ดังนั้นเมื่อเป็นนโยบายส าคัญบุคลากรอาจไม่ได้ให้ความส าคัญกับนโยบายและการ
จัดโครงสร้างในระดับโรงเรียน โดยมองว่าเป็นหน้าที่ของผู้บริหาร และมุ่งให้ความส าคัญกับการจัดกา ร
เรียนการสอนซึ่งเป็นหน้าที่หลัก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประสงค์ ต่อโชติ (2555, บทคัดย่อ) ที่พบว่า
การด าเนินงานจากนโยบายของสายบังคับบัญชา บุคลากรในสถานศึกษาเป็นเพียงบุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่
สามารถขับเคลื่อนไปได้ถ้าไม่ได้รับอนุมัติหรือเห็นชอบจากผู้บริหารสถานศึกษา ในทางกลับกันถ้าบุคลากร
ในสถานศึกษาไม่มีความต้องการและไม่เห็นความส าคัญของการน าผลการประเมินไปใช้ ผู้บริหาร
สถานศึกษาก็ไม่สามารถน าผลการประเมินไปสู่การวางนโยบายเพ่ือน าสู่การปฏิบัติได้จริง สอดคล้องกับน
ฤทธิ์ แสงสุขสว่าง (2552, บทคัดย่อ) ที่ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยระดับบุคคลสามารถอธิบายความ
แปรปรวนของประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมากที่สุด  ร้อยละ 99.30 และเมื่อพิจารณา
ขนาดและทิศทาง พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลทางลบ ได้แก่ การสนับสนุนผลการปฏิบัติงาน  

ปัจจัยด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีอิทธิพลทางตรงต่อผลส าเร็จในการบริหารศูนย์การเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในทางลบ อาจเนื่องมาจาก กิจกรรมการเรียนการสอนส่วนใหญ่เกิดขึ้น
ภายในโรงเรียน การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง หรือหน่วยงานภายนอกในการจัดการเรียนรู้หรือ
ใช้แหล่งเรียนรู้ยังขาดความร่วมมือที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมที่ยั่งยืน  ดังจะเห็นได้จากทัศนะของวิโรจน์ สาร
รัตนะ (2553) ซึ่งกล่าวไว้ว่า การบริหารโรงเรียนตามหลักการสมัยใหม่โรงเรียนจะไม่ใช่สิ่งแปลกปลอมที่
เข้าไปตั้งอยู่ในชุมชนดังที่เคยเป็นมา แต่โรงเรียนจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนอย่างแท้จริง สอดคล้องกับ
วงศ์วฤณ พิชัยลักษณ์ (2555) ที่พบว่า การน าการเรียนการสอนลงสู่ชุมชนนั้น ยังไม่ได้สร้างให้เกิดความ
กลมกลืนระหว่างนักศึกษากับพ้ืนที่ได้มากพอ ท าให้บางครั้งชุมชนอาจเข้าใจว่า การลงพ้ืนที่ของนักศึกษา
เป็นภาระงานส่วนเกินที่ต้องรับผิดชอบ และมีอิทธิพลทางอ้อม โดยผ่านปัจจัยด้านผู้เรียน ทั้งนี้เพราะวัสดุ
อุปกรณ์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ความร่วมมือของผู้ปกครอง ชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน  เป็นส่วน
ส าคัญที่ช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ดังนั้น
ความสามารถในการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ และการมีทรัพยากรในการด าเนินงานเพียงพอ มี
เทคโนโลยีที่เหมาะสม ตลอดจนความสามารถในการน าทรัพยากรและเทคโนโลยีมาใช้ด าเนินงานตาม
แผนงานขององค์การจนประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ (ธวัช กรุดมณี, 2550)  

ปัจจัยด้านผู้บริหาร มีอิทธิพลทางตรงต่อผลส าเร็จในการบริหารศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ในทางลบ เมื่อพิจารณาผลส าเร็จในการแสวงหาความรู้ของครูในด้านการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการประพฤติปฏิบัติตนให้ด าเนินชีวิตอย่าง
พอประมาณ มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี รู้จักตั้งค าถามเพ่ือหาเหตุผลตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของนักเรียน ที่มีความผกผันกับปัจจัยด้านผู้บริหาร อาจเนื่องมาจาก สภาพการใช้ภาวะผู้น าและหลักการ
บริหารเป็นหน้าที่ของผู้บริหาร ผู้บริหารจึงเป็นเพียงแค่การน านโยบายจากต้นสังกัดมาชี้แจงให้บุคลากร
ได้รับทราบ บุคลากรส่วนใหญ่ต่างรู้จักและมีความเข้าใจเบื้องต้นในแนวคิดดั งกล่าวแล้ว จึงไม่ได้ให้
ความส าคัญต่อการด าเนินงาน ท าให้ขาดการมีส่วนร่วมอย่างจริงจังจากบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ดังนันถ้า
ต้องการให้ปัจจัยด้านผู้บริหารส่งผลเชิงบวกต่อผลส าเร็จ ผู้บริหารต้องเปิดโอกาสให้บุคลากรแสดงความ
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คิดเห็นเพ่ือสร้างความมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง สอดคล้องกับงานวิจัยของธนากร เอ่ียมปาน (2556, 
บทคัดย่อ) ที่ศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนักบินกองทัพอากาศ ที่พบว่า นโยบาย
เป็นข้อความที่ชี้น าหรือสั่งการให้มีการด าเนินงานอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมีทิศทางที่แน่นอน ผู้บริหารต้อง
ก าหนดนโยบายแบบกว้างๆ เพ่ือให้นักบินได้แสดงวิสัยทัศน์ส าหรับอนาคตที่แรงกล้า บนฐานของค่านิยม
ขององค์กร และก าหนดทิศทางวิธีปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ และมีอิทธิพลทางอ้อม โดยผ่านปัจจัย
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ปัจจัยด้านครู และปัจจัยด้านผู้เรียน  แสดงให้เห็นว่า หากผู้บริหารเป็นผู้ที่มี
ภาวะผู้น า บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการท างานของบุคลากรมีการ
ประชุมวางแผนก่อนการปฏิบัติงาน มีการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา 
และชุมชน สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ด้วยงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศที่เพียงพอและ
เหมาะสม ย่อมส่งผลต่อผลส าเร็จในการบริหารศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้  
ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของไคเซอร์ (Kaiser, 2000, p. 75-78) และเพล์แมนและคณะ (Peyman and 
Others, 2005) ที่ได้ศึกษาพบว่า ความสามารถในการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ การสนับสนุนเพ่ือ
การเรียนรู้การจูงใจเพ่ือการเรียนรู้ การพัฒนาศักยภาพ และการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์  รวมทั้งการ
ด าเนินงานด้านการบริหารจัดการ (management practices) ที่ส่งผลต่อผลส าเร็จในการเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้  

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะจากการท าวิจัย 
   1.1 จากผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า ปัจจัยด้านนโยบาย เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงสูงสุด คือ มี
ตัวแปรสังเกตได้ที่ส าคัญ คือ นโยบายต้นสังกัดและโครงสร้างขององค์การ  ส่วนปัจจัยที่มีค่าอิทธิพลรวม
สูงสุด ได้แก่ ปัจจัยด้านครู โดยมีตัวแปรสังเกตได้ที่ส าคัญ คือ หลักสูตรและการจัดระบบการเรียนรู้ การยึด
มั่นในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและกระบวนการท างาน ดังนั้นผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรด าเนินการ 
ดังนี้ 

1.1.1 หน่วยงานต้นสังกัดที่เกี่ยวข้อง ควรมีการจัดประชุม อบรม สัมมนา บุคลากร เพ่ือให้
ผู้รับนโยบายมีความเข้าใจและเพ่ือให้เกิดความชัดเจนในเรื่ององค์ประกอบของนโยบาย เป็นการวางแผน
ก่อนน านโยบายไปปฏิบัติงาน ท าให้การก าหนดเป้าหมายและทิศทางในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

1.1.2 สถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรมีการจัดประชุม อบรม สัมมนา  
เกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดระบบการเรียนรู้ เพ่ือให้ครูมีความรู้ความสามารถในการ

วิเคราะห์และบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียน
เป็นส าคัญ รวมถึงการน าภูมิปัญญาท้องถิ่น/วัฒนธรรม/หลักค าสอนทางศาสนา มาประยุกต์ใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 2.1 การวิจัย เรื่อง โมเดลสมการโครงสร้างที่มีอิทธิพลต่อผลส าเร็จในการบริหารศูนย์การเรียนรู้

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในครั้งนี้ ใช้ประชากรและกลุ่มตัวอย่างจากโรงเรียนในสังกัด
คณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน สังกัดกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น และสังกัดส านักงาน
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คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ดังนั้นในการท าวิจัยครั้งต่อไปจึงควรแยกศึกษากลุ่มตัวอย่างเป็น
การเฉพาะของแต่ละสังกัด 

 2.2 การวิจัยในครั้งนี้การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นการลงพ้ืนที่ศึกษาข้อมูลการบริหารงานของ
โรงเรียนที่ผ่านการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเดียว ดังนั้น
หากมีการลงพ้ืนที่ศึกษาข้อมูลการบริหารงานของโรงเรียนในครั้งต่อไป ควรเพ่ิมจ านวนโรงเรียนใน
การศึกษาเพ่ือให้ได้ข้อมูลสารสนเทศท่ีชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาผลของโปรแกรมกิจกรรมแนะแนว ตามแนวคิดการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ เพ่ือพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการ
วิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2560 จ านวน 20 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ 1) โปรแกรม
กิจกรรมแนะแนว ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพ่ือพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อ 2) แบบวัดการรู้เท่าทัน
สื่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 3) แบบบันทึกการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีต่อโปรแกรมกิจกรรม
แนะแนว ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพ่ือพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อ และ 4) แบบสอบถามความ
คิดเห็นในการเข้าร่วมโปรแกรมฯ และต่อผู้วิจัย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบค่าสถิตพิาราเมตริก (Parametric Statistics) Paired-Sample t-test และการวิเคราะห์เนื้อหา  

 ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนที่เข้าร่วมโปรแกรมฯ มีคะแนนจากแบบวัดการรู้เท่าทันสื่อของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภายหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
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ระดับ .05 2) นักเรียนที่เข้าร่วมโปรแกรมฯ มีความคิดเห็นว่า การเข้าร่วมโปรแกรมกิจกรรมแนะแนว ตาม
แนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพ่ือพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อ ช่วยให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อ 
มีความสามารถในการรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อประเภทต่างๆ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
สามารถวิเคราะห์ แยกแยะ ข้อมูลที่ได้รับจากสื่อ รู้จักการประเมินค่า แปลความหมายจากสื่อ สามารถ
แสดงความคิดเห็น และน าความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและเผยแพร่สู่ผู้อ่ืนได้ 3) นักเรียน
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อโปรแกรมกิจกรรมแนะแนว ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพ่ือพัฒนาการ
รู้เท่าทันสื่อ อยู่ในระดับมาก 

 
ค าส าคัญ: โปรแกรมกิจกรรมแนะแนว แนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ การรู้เท่าทันสื่อ 
 
Abstract  

The purposes of this research were: To study The Effects of the Guidance Activity 
Program on Cooperative Learning Concepts to Improve Media Literacy of Mathayomsuksa 
Six Students. This research was the quasi experimental research. The sample were 20 
Mathayomsuksa Six Students in the second semester 2018. The sample were selected by 
using cluster sampling. The instruments used in this research were: 1)  program of the 
guidance activity program on cooperative learning concepts to improve media literacy.  
2) the media literacy scale of the high school students. 3) the student’s learning of the 
guidance activity program on cooperative learning concepts to improve media literacy. 
The student’s opinion questionnaire towards the program of the guidance activity 
program on cooperative learning concepts to improve media literacy. Mean, standard 
deviation, content analysis, parametric statistics paired-sample t-test were used for 
analyzing data. 

The research results indicated that: 1) there are scores from the media literacy 
scale of high school students. The experiment was higher than previous experiment at 
the .05 level of significantly. 2) the participants agreed that program of the guidance 
activity program on cooperative learning concepts to improve media literacy improve 
their media literacy including ability in accessing information from different media, 
analyzing the data from media, evaluating madia,expressing opinon, apply the data to 
real life and using the data to publicize. 3)  Most of the students had a high level of 
opinion on the program of the guidance activity program on cooperative learning 
concepts to improve media literacy. 
 
Keywords: the guidance activity program, cooperative learning concepts, media literacy. 
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บทน า 
ปัจจุบันสื่อเข้ามามีบทบาทส าคัญในชีวิต และเป็นปัจจัยส าคัญที่ขาดไม่ได้ส าหรับมนุษย์  

สื่อที่ส าคัญและมีบทบาทมากที่สุดในตอนนี้ก็คือ สื่ออิเล็กโทรนิกส์ เนื่องจากปัจจุบันมีการใช้งานกันอย่าง
กว้างขวาง จะเห็นได้ว่ามีการใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตกันทั่วโลก ท าให้สามารถติดต่อสื่อสารและสามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว มีสื่อเป็นตัวช่วยในการอ านวยความสะดวกเพ่ือการด าเนินชีวิต 
นอกจากนี้สื่อยังมีอิทธิพลต่อชีวิต ต่อความคิด ต่อพฤติกรรม รวมถึงวิถีชีวิตของมนุษย์อีกด้วย ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและสภาพแวดล้อม นอกจากมนุษย์จะเป็นผู้รับสื่อต่างๆ แล้ว ยังเป็นผู้สร้างสื่อเอง
ด้วย เด็กและเยาวชนจึงจ าเป็นต้องมีทักษะชีวิตในหลายด้าน เพื่อการด าเนินชีวิตที่เหมาะสมและมีสุขภาวะ
ที่ดี ไม่ตกเป็นเหยื่อของสิ่งมอมเมาต่างๆ ที่มากับสื่อได้ง่าย โดยเฉพาะการมีทักษะชีวิตในการรู้เท่าทันสื่อ 
เพ่ือก้าวทันการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น (ศรีดา ตันทะอธิพานิช , 2555; ส านักงานเฝ้าระวังทาง
วัฒนธรรม, 2558)  

การมีทักษะชีวิตในการรู้เท่าทันสื่อนี้ สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ที่ให้การมีทักษะเป็นสมรรถนะส าคัญ ที่ผู้เรียนทุกคนพึงได้รับการพัฒนา ปรับตัวให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงก าหนด
องค์ประกอบของทักษะชีวิต ในด้านการคิดวิเคราะห์ การตัดสินใจ และการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ซึ่ ง
เป็นการแยกแยะข้อมูล ข่าวสารปัญหา และสถานการณ์รอบตัว วิพากษ์วิจารณ์ และประเมินสถานการณ์
รอบตัวด้วยหลักเหตุผลและข้อมูลที่ถูกต้อง รับรู้ปัญหา สาเหตุของปัญหา หาทางเลือกและตัดสินใจ
แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ การส่งเสริมทักษะชีวิตในด้านการรู้เท่าทันสื่อ เพ่ือสร้าง
ภูมิคุ้มกัน สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น และเตรียมพร้อมส าหรับการด าเนินชีวิตใน
อนาคต ซึ่งการรู้เท่าทันสื่อนี้หมายถึง ความสามารถในการรับรู้และเข้าใจเนื้อหาของสื่อ ไม่หลงเชื่อเนื้อหา
ที่ได้อ่าน ได้ยิน ได้ฟัง สามารถท่ีจะวิเคราะห์ ตีความ ประเมินคุณค่า สร้างสรรค์สื่อต่างๆ และใช้สื่อให้เกิด
ประโยชน์ได้ ต่อตนเอง ชุมชน และสังคม (สุนทร พรหมวงศา, 2553; ศรีดา ตันทะอธิพานิช และคณะ, 
2555; ส านักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม, 2558)  

การศึกษาข้อมูลแหล่งต่างๆ ของผู้วิจัย พบว่าประชากรที่ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มากที่สุด
ส่วนใหญ่ยังคงเป็นกลุ่มเยาวชน อายุ 15-24 ปี โดยวัตถุประสงค์ในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์
ส่วนมาก เพียงเพื่อความบันเทิง ใช้ติดตามข้อมูลข่าวสาร และการสนทนาเท่านั้น ปัจจุบันวัยรุ่นมี
การใช้สื่อออนไลน์เพิ่มมากขึ้น โดยมีความถี่ในการเข้าไปใช้งานและระยะเวลาการใช้งานต่อช่วงวัน
เพิ่มขึ้น จากเดิมวันละ 1 ชั่วโมง เพิ่มขึ้นเป็นสูงสุดวันละ 7 ชั่วโมง (ปิยวัฒน์ เกตุวงศา และ ศุทธิดา 
ชวนวัน, 2558) เมื่อมีการใช้งานสื่อต่างๆ หรือการท างานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ หรือจ้องโทรศัพท์
ติดต่อกันเป็นเวลานานๆ เกินสองถึงสามชั่วโมง มักจะมีอาการปวดตา แสบตา ตามัว และบ่อยครั้งที่จะมี
อาการปวดหัวร่วมด้วย ท าให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพทางด้านสายตา อาจท าให้เป็นโรค “โรคซีวีเอส” 
ที่เกิดจากการอยู่นิ่งๆ นานๆ จากการใช้งานสื่อออนไลน์นี ้ (ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ , 2557) และ
อาจน าไปสู่ภาวะโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เอนซีดี (NCDs) ได้อีกด้วย  

จากการส ารวจความคิดเห็นของวัยรุ่นช่วงอายุ 18 ปี กว่า 10,000 คนใน 25 ประเทศรวมทั้ง
ประเทศไทยถึงความเสี่ยงของการเติบโตขึ้นในโลกออนไลน์ พบว่า วัยรุ่นไทยร้อยละ 85 เห็นด้วยว่าเด็ก
และเยาวชนก าลังเผชิญกับความเสี่ยงต่อการถูกคุกคามทางเพศหรือแสวงประโยชน์ในโลกออนไลน์ 
ในขณ ะที่ วั ยรุ่น ไทยร้อยละ 57 คิดว่า เพ่ื อนๆ ของพวกเขามีพฤติกรรมเสี่ ยงใน โลกออนไลน์  
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(องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย, 2559) วัยรุ่นมีโอกาสแสดงพฤติกรรมที่เป็นความเสี่ยง เช่น การข่มขู่ในโลก
ออนไลน์ รวมถึงการใช้ความรุนแรงต่างๆ พฤติกรรมของเด็กไทยในปัจจุบันมีแนวโน้มในการใช้ความ
รุนแรง และมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวมากขึ้น เพราะปัจจุบัน พบการกระท าความผิดของกลุ่มเยาวชนเพ่ิมขึ้น
จากเดิม มีเกณฑ์ถูกด าเนินคดีช่วงอายุ 16-18 ซึ่งปัจจัยหนึ่งที่ถูกด าเนินคดีมาจากการใช้สื่อออนไลน์ ที่ท า
ให้เยาวชนสามารถใช้สื่อระบายออกทางอารมณ์ได้อย่างเปิดเผย โดยขาดการคิดวิเคราะห์ ไตร่ตรอง และ
ไม่มีผู้ใดตักเตือน (โพสต์ทูเดย์, 2559)  

ปัญหาต่างๆ ดังที่กล่าวมาข้างต้น พบว่า วัยรุ่นเป็นวัยที่มีความสามารถในการใช้สื่อต่างๆ ได้อย่าง
คล่องแคล่ว และใช้กันเป็นจ านวนมากในระยะเวลานาน เพ่ือไม่ให้เด็กและเยาวชนอยู่แต่ในสังคม 
โซเชียลมีเดียเพียงอย่างเดียว ควรหาพ้ืนที่เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้ออกมาท ากิจกรรมต่างๆ ให้มากขึ้น 
โรงเรียนเป็นอีกสถานที่ส าคัญ ที่ควรมีการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมทักษะชีวิตในด้านการรู้เท่าทัน 
การจัดกิจกรรมแนะแนว โดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ซึ่งเน้นให้ผู้เรียนให้มีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรมเป็นกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยหลักพ่ึงพากันเพ่ือความส าเร็จร่วมกันในการท างาน  
มีปฏิสัมพันธ์กันเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อมูล และการเรียนรู้ต่างๆ ซึ่งเป็นการพัฒนาทักษะทาง
สังคม รวมทั้งทักษะการแสวงหาความรู้ ทักษะการท างาน ทักษะการคิด และการแก้ปัญหา (ดวงกมล  
สินเพ็ง, 2553)  
  การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ สามารถท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ยังสามารถ
ช่วยให้นักเรียนมียุทธวิธีทางการเรียนที่ดี มีความทรงจ าดีขึ้น มีแรงจูงใจภายใน สร้างความรู้สึกที่ดีต่อ
ตนเอง และมีเจตคติที่ดีต่อครู ท าให้นักเรียนชอบเรียนวิชาต่างๆ มากขึ้น รู้สึกว่าตนเป็นที่ยอมรับและได้รับ
การสนับสนุนจากเพ่ือน ช่วยให้นักเรียนมีทักษะทางสังคมมากขึ้น  (อารี สัณหฉวี, 2543) สามารถสร้าง
ความสัมพันธ์และความสามัคคีกันระหว่างผู้เรียนในกลุ่ม และท าให้ผู้เรียนเก่งได้มีโอกาสช่วยเหลือที่เรียน
อ่อน ซึ่งเป็นการปลูกฝังคุณธรรม และจริยธรรมด้านความมีน้ าใจ และความเอ้ือเฝื่อเผื่อแผ่กัน ช่วยให้
นักเรียนได้รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นตลอดจนมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายจนส าเร็จ ผู้วิจัย
จึงมีความสนใจศึกษาแนวคิดแบบร่วมมือ มาประยุกต์ในกิจกรรมแนะแนว เพ่ือพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยศึกษาองค์ประกอบของการเรียนรู้แบบร่วมมือ ซึ่งประกอบด้วย 5 
องค์ประกอบ 1) การพ่ึงพาและเกื้อกูลกัน 2) การปรึกษาหารือกันอย่างใกล้ชิด 3) ความรับผิดชอบที่
ตรวจสอบได้ของสมาชิกแต่คน 4) การใช้ทักษะการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะการท างานกลุ่ม
ย่อย และ 5) การวิเคราะห์กระบวนการกลุ่ม (ทิศนา แขมมณี, 2553)  

ผู้วิจัยศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาในการใช้สื่อของเด็กและเยาวชน พบว่า เด็กและเยาวชน
บางส่วน ขาดทักษะการคิดพิจารณาไตร่ตรองในการรับข้อมูลข่าวสาร ขาดความรู้ความเข้าใจและทักษะ
ชีวิตในด้านการรู้เท่าทันสื่อ รวมถึงจากการที่ผู้วิจัยได้สังเกตนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้าน
แพรกประชาสรรค์ ซึ่งอยู่ในช่วงของการเป็นวัยรุ่น เป็นวัยที่ให้ความส าคัญกับสื่อเป็นอย่างมาก สามารถ
เข้าถึงข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตได้ง่าย สื่อต่างๆ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ าวันที่นักเรียนไม่สามารถ
หลีกเลี่ยงได้ ซึ่งอาจจะส่งผลให้นักเรียนเกิดปัญหาดังที่กล่าวมาข้างต้นได้ จึงควรมีจัดกิจกรรมเพ่ือให้
นักเรียนมีความรู้ เกิดความตระหนักในการใช้สื่อ และหาพ้ืนที่ให้นักเรียนได้ท ากิจกรรมสร้างเสริม
ประสบการณ์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ผู้วิจัยจึงสนใจสร้างโปรแกรมกิจกรรมแนะแนว ตาม
แนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพ่ือพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อขึ้น รวมถึงศึกษาผลของโปรแกรมที่สร้างขึ้น

http://www.posttoday.com/analysis/report/430928
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ดังกล่าว กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2560  
 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือศึกษาผลของโปรแกรมกิจกรรมแนะแนว ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพ่ือ
พัฒนาการรู้เท่าทันสื่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ตัวแปรต้น     ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
สมมติฐานการวิจัย 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เข้าร่วมโปรแกรมกิจกรรมแนะแนว ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ เพ่ือพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อ จะมีคะแนนจากแบบวัดการรู้เท่าทันสื่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย สูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมฯ 
 
วิธีการด าเนินการ 

ในการศึกษาวิจัยเรื่อง ผลของโปรแกรมกิจกรรมแนะแนว ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพ่ือ
พัฒนาการรู้เท่าทันสื่อ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ การวิจัยครั้งนี้
เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research) เพ่ือศึกษา โดยใช้รูปแบบการทดลองที่มีกลุ่ม
ทดลองเดียว (One Group Pretest-Posttest Design) ซึ่งมีการวัดค่าตัวแปรตามก่อนและหลังการ
ทดลอง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มประชากร กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน 
บ้านแพรกประชาสรรค์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 2 ห้องเรียน ประกอบด้วย ห้องเรียน ชั้น 
ม.6/1 จ านวน 20 คน และ ชั้น ม.6/2 จ านวน 27 คน รวมทั้งสิ้น 47 คน 

การรู้เท่าทันสื่อ มี
องค์ประกอบที่ส าคัญ 4 
องค์ประกอบดังนี้  
- ด้านการเข้าถึงสื่อ  
- ด้านการวิเคราะห์ 
- ด้านการประเมินค่าสื่อ  
- ด้านการสร้างสรรค์สื่อ  

โปรแกรมกิจกรรมแนะแนว ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ เพื่อพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปี่ที่ 6 มีองค์ประกอบที่ส าคัญ 5 องค์ประกอบดังนี้  
-การพ่ึงพาและเกื้อกูลกัน  
-การปรึกษาหารือกนัอย่างใกล้ชิด  
-ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ของสมาชิกแต่คน  
-การใช้ทักษะการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะการ
ท างานกลุ่มย่อย 
-การวิเคราะห์กระบวนการกลุ่ม 
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กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียน 
บ้านแพรกประชาสรรค์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม เพ่ือ
ทดลองใช้โปรแกรมกิจกรรมแนะแนว ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพ่ือพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อ มี
จ านวน 20 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โปรแกรมกิจกรรมแนะแนว ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพ่ือ
พัฒนาการรู้เท่าทันสื่อ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ จ าแนกได้ 2 
ประเภท คือ เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง และ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 

เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ โปรแกรมกิจกรรมแนะแนว ตาม
แนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีล าดับขั้นตอนดังต่อไปนี้  

1. ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับความหมาย แนวความคิด ทักษะและองค์ประกอบของการรู้เท่าทัน
สื่อ จากหนังสือ วารสารต่างๆ  

2. ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อ และการเรียนรู้แบบร่วมมือ  
3. น าความรู้ที่ได้จากการศึกษาจากหนังสือ เอกสารต าราและงานวิจัยดังกล่าว มาสร้างโปรแกรม

กิจกรรมแนะแนว ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพ่ือพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อ จ านวน 10 ครั้ง  
4. น าโปรแกรมกิจกรรมแนะแนวตามแนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพ่ือพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อ 

เสนอต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง ความสอดคล้องและ
ด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

5. น าโปรแกรมที่ปรับปรุงแก้ไข ไปตรวจสอบความเหมาะสมและความตรงตามเนื้อหาโดยน าไป
ให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตวิทยาและการแนะแนวในสถานศึกษา จ านวน 3 ท่าน ในการตรวจด้านความ
สอดคล้อง ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ การด าเนินกิจกรรม การประเมินผล สื่อและอุปกรณ์  มีค่า
ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์และการด าเนินกิจกรรม(IOC) ตั้งแต่ 0.66-1.00 จากนั้นจึงรวบรวม
ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง3 ท่านมาแก้ไขโปรแกรม 

6. น าโปรแกรมกิจกรรมแนะแนวตามแนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพ่ือพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อ ที่
ผ่านการตรวจสอบ มาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน แล้วน าเสนอต่อ
คณะกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ เพ่ือพิจารณาอีกครั้งแล้วน าไปปรับปรุงแก้ไข ก่อนที่จะน า
โปรแกรมกิจกรรมแนะแนว ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพ่ือพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อ ไปทดลองกับ
กลุ่มทดลอง 
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ตารางท่ี 1 โครงสร้างของโปรแกรมกิจกรรมแนะแนว ตามแนวคิดแบบร่วมมือเพ่ือพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

 
  

ครั้ง
ที ่

ชื่อ
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ แนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม 

เทคนิคการ
เรียนรู้แบบ
ร่วมมือใช้ใน

การจัด
กิจกรรม 

องค์ประกอบ
ที่ได้รับพัฒนา
จากการเข้า
ร่วมกิจกรรม 

1 สานใจ 
เสริมใย
รัก 

1. เพ่ือชี้แจง
วัตถุประสงค์ในการ
เข้าร่วมโปรแกรม
ให้กับนักเรียน 
2. เพ่ือสร้าง
สัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างครูกับ
นักเรียน 
3. เพ่ือสร้าง
สัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างนักเรียนที่
เข้าร่วมโปรแกรม 

1. การพ่ึงพาและเกื้อกูลกัน 
2. การปรึกษาหารือกันอย่าง
ใกล้ชิด 
3. ความรับผิดชอบที่
ตรวจสอบได้ของสมาชิกแต่คน 
4. การใช้ทักษะการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ทักษะการท างานกลุ่มย่อย 

- - 

2 ท าความ
รู้จักกับ
สื่อ 

1. เพ่ือให้นักเรียนมี
ความรู้เกี่ยวกับการ
ใช้สื่ออย่างถูกต้อง 
2. เพ่ือให้นักเรียนมี
แนวทางในการใน
การใช้สื่อให้เกิด
ประโยชน์ในด้านการ
เรียนและการด าเนิน
ชีวิต 
 

1. การพ่ึงพาและเกื้อกูลกัน 
2. การปรึกษาหารือกันอย่าง
ใกล้ชิด 
3. ความรับผิดชอบที่
ตรวจสอบได้ของสมาชิกแต่คน 
4. การใช้ทักษะการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ทักษะการท างานกลุ่มย่อย 
5. การวิเคราะห์กระบวนการ
กลุ่ม 

1. เทคนิคการ
เล่าเรื่อง 
รอบวง 
(Roundroin) 
2. เทคนิคการ
เรียนรวมกัน
(Leaning 
together) 

1. การเข้าถึง
สื่อ 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 

 
  

ครั้ง
ที ่

ชื่อ
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ แนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม 

เทคนิคการ
เรียนรู้แบบ
ร่วมมือใช้ใน

การจัด
กิจกรรม 

องค์ประกอบ
ที่ได้รับพัฒนา
จากการเข้า
ร่วมกิจกรรม 

3 โฆษณานี้
จริงหรือไม่ 

1. เพ่ือให้นักเรียน
ได้ฝึกคิดวิเคราะห์
และ
วิพากษ์วิจารณ์
ภาพยนตร์
โฆษณา  
 
 

1. การพ่ึงพาและเกื้อกูลกัน 
2. การปรึกษาหารือกันอย่าง
ใกล้ชิด 
3. ความรับผิดชอบที่
ตรวจสอบได้ของสมาชิกแต่คน 
4. การใช้ทักษะการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ทักษะการท างานกลุ่มย่อย 
5. การวิเคราะห์กระบวนการ
กลุ่ม 

1. เทคนิค
ร่วมกันคิด 
(Number 
Heads 
Together) 

1. การเข้าถึง
สื่อ 
2. การ
วิเคราะห์สื่อ 
  
 

4 สิ่งลวงตา 1. เพ่ือให้นักเรียน
มีความเข้าใจ
เกี่ยวกับเจตนา
ของผู้สร้างสื่อได้ 
 
 
 
 

1. การพ่ึงพาและเกื้อกูลกัน 
2. การปรึกษาหารือกันอย่าง
ใกล้ชิด 
3. ความรับผิดชอบที่
ตรวจสอบได้ของสมาชิกแต่คน 
4. การใช้ทักษะการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ทักษะการท างานกลุ่มย่อย 
5. การวิเคราะห์กระบวนการ
กลุ่ม 

1. เทคนิค
ร่วมกันคิด 
(Number 
Heads 
Together) 

1. การ
วิเคราะห์สื่อ 
 

5 เปิดโลก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร 
 

1. เพ่ือให้นักเรียน
มีความรู้เท่าทัน
สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร 
 

1. การพ่ึงพาและเกื้อกูลกัน 
2. การปรึกษาหารือกันอย่าง
ใกล้ชิด 
3. ความรับผิดชอบที่
ตรวจสอบได้ของสมาชิกแต่คน 
 

1. เทคนิคกลุ่ม
สืบค้น (Group 
Investigation) 

การวิเคราะห์
สื่อ 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 

 

ครั้ง
ที ่

ชื่อกิจกรรม วัตถุประสงค์ แนวคิดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือที่ใช้ในการจัด

กิจกรรม 

เทคนิคการ
เรียนรู้แบบ
ร่วมมือใช้ใน

การจัด
กิจกรรม 

องค์ประกอบ
ที่ได้รับ

พัฒนาจาก
การเข้าร่วม
กิจกรรม 

5 เปิดโลก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร 
 

 4. การใช้ทักษะการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และทักษะการท างานกลุ่ม
ย่อย 
5. การวิเคราะห์
กระบวนการกลุ่ม 

  

6 Need/Want 1. เพ่ือให้
นักเรียนสะท้อน
ภาพวัยรุ่นใน
ปัจจุบันในการ
บริโภคสื่อ 
2. เพ่ือให้
นักเรียนได้เห็นถึง
พฤติกรรมการ
บริโภคสื่อที่
บริโภคท่ีไม่
จ าเป็น 
 

1. การพ่ึงพาและเกื้อกูลกัน 
2. การปรึกษาหารือกันอย่าง
ใกล้ชิด 
3. ความรับผิดชอบที่
ตรวจสอบได้ของสมาชิกแต่
ละคน 
4. การใช้ทักษะการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และทักษะการท างานกลุ่ม
ย่อย 
5. การวิเคราะห์
กระบวนการกลุ่ม 

1. เทคนิคการ
เล่าเรื่องรอบวง 
(Roundroin) 

1. การเข้าถึง
สื่อ 
2. การ
วิเคราะห์สื่อ  
3. ประเมิน
คุณค่าของสื่อ 

7 เพลงสื่อ
ความหมาย 

1. เพ่ือให้
นักเรียนมี
ประสบการณ์ใช้
แบบฝึกความคิด
ที่สมเหตุผลและ
น าไปสู่การสร้าง
แรงจูงใจให้กับ
ตนเอง 
  

1. การพ่ึงพาและเกื้อกูลกัน 
2. การปรึกษาหารือกันอย่าง
ใกล้ชิด 
3. ความรับผิดชอบที่
ตรวจสอบได้ของสมาชิกแต่
ละคน 
4. การใช้ทักษะการ
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล
และทักษะการท างานกลุ่ม
ย่อย 
5. การวิเคราะห์
กระบวนการกลุ่ม 

1. เทคนิค
ร่วมกันคิด 
(Number 
Heads 
Together) 

1. การ
วิเคราะห์สื่อ 
2. ประเมิน
คุณค่าของสื่อ 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 

 

ครั้ง
ที ่

ชื่อกิจกรรม วัตถุประสงค์ แนวคิดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือที่ใช้ในการจัด

กิจกรรม 

เทคนิคการ
เรียนรู้แบบ
ร่วมมือใช้ใน

การจัด
กิจกรรม 

องค์ประกอบ
ที่ได้รับ

พัฒนาจาก
การเข้าร่วม
กิจกรรม 

8 ความชื่น
ชอบสู่จุดจบ
ของชีวิต 
 

1. เพ่ือให้นักเรียน
สามารถบอกสาเหตุ
ของปัญหาต่างๆ ที่
เกิดข้ึนจาก
สถานการณ์จากการ
ใช้สื่อ 
2. เพ่ือให้นักเรียนฝึก
การคิดการแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ของสื่อ
ที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจ าวัน 
 

1. การพ่ึงพาและเกื้อกูลกัน 
2. การปรึกษาหารือกัน
อย่างใกล้ชิด 
3. ความรับผิดชอบที่
ตรวจสอบได้ของสมาชิกแต่
คน 
4. การใช้ทักษะการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และทักษะการท างานกลุ่ม
ย่อย 
5. การวิเคราะห์
กระบวนการกลุ่ม 

1. เทคนิค
การเรยีน
รวมกัน 
(Leaning 
together) 

1. การเลือก
รับสื่อ 
2. การ
วิเคราะห์สื่อ  
3. ประเมิน
คุณค่าของสื่อ 
4. การสร้าง 
สรรค์สื่อ 
 

9 คิดอย่าง
สร้างสรรค ์

1. เพ่ือให้นักเรียน
ศึกษาข้อมูลและ
สามารถน าข้อมูลที่
ได้มาสื่อสารใน
รูปแบบของรายการ
วิทยุได้ 
2. เพ่ือส่งเสริมทักษะ
การสร้างสรรค์สื่อ 

1. การพ่ึงพาและเกื้อกูลกัน 
2. การปรึกษาหารือกัน
อย่างใกล้ชิด 
3. ความรับผิดชอบที่
ตรวจสอบได้ของสมาชิกแต่
คน 
4. การใช้ทักษะการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และทักษะการท างานกลุ่ม
ย่อย 
5. การวิเคราะห์
กระบวนการกลุ่ม 

1. เทคนิค
คู่คิด
(Thing-
Pair-
Share) 

1. การสร้าง 
สรรคส์ื่อ 
  

10 ปัจฉิมนิเทศ  1. เพ่ือให้นักเรียน
เกิดความตระหนักใน
การรู้เท่าทันสื่อ 
 2. เพ่ือให้นักเรียน
เห็นถึงคุณค่าตนเอง
และเพ่ือนในชั้นเรียน 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 
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เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 3 ชุด ดังนี้ 
1. แบบวัดการรู้เท่าทันสื่อของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นแบบวัดที่มีลักษณะ

มาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นให้สอดคล้องกับองค์ประกอบของทักษะการ
รู้เท่าทันสื่อ ซึ่งวัดในองค์ประกอบต่างๆ ดังนี้ 1) ด้านการเข้าถึงสื่อ 2) ด้านการวิเคราะห์ 3) ด้านการ
ประเมินค่าสื่อ 4) ด้านการสร้างสรรค์สื่อ โดยมีขั้นตอนในการสร้างแบบวัดการรู้เท่าทันสื่อของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย ดังนี้ 

1.1 ศึกษาองค์ประกอบทักษะการรู้เท่าทันสื่อ จากหนังสือ วารสาร บทความ ที่เกี่ยวข้องกับ
การรู้เท่าทันสื่อ  

1.2 ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อ  
1.3 น าความรู้ที่ได้จากการศึกษา หนังสือ เอกสาร และงานวิจัยต่างๆ มาใช้เป็นแนวทางในการ

สร้างแบบวัดการรู้เท่าทันสื่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 32 ข้อ โดยจ าแนก 
ข้อค าถามเป็นกลุ่มตามองค์ประกอบทักษะการรู้เท่าทันสื่อ 

 1.4 น าแบบวัดการรู้เท่าทันสื่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่สร้างขึ้น น าเสนอต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้อหา ข้อค าถามและภาษาของแบบวัด 
เพ่ือรับฟังค าวิจารณ์และข้อที่ควรปรับปรุงแก้ไขแล้วน าไปแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

1.5 น าแบบวัดการรู้เท่าทันสื่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ปรับปรุงแก้ไขไป
ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา โดยน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาและการแนะแนวในสถานศึกษา  
3 ท่าน ในการตรวจด้านความตรงตามเนื้อหา (IOC) นั้น ผู้เชี่ยวชาญได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของ 
ข้อค าถาม พร้อมทั้งข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขข้อค าถามแล้วรวบรวมข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ
ทั้ง 3 ท่าน มาแก้ไขแบบวัดการรู้เท่าทันสื่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยข้อค าถามในแบบวัด
มีค่าความตรงตามเนื้อหา (IOC) ตั้งแต่ 0.66-1.00 

 1.6 ภายหลังการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญแล้วน าแบบวัดการรู้เท่าทันสื่อของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ เพ่ือพิจารณาอีกครั้ง  

 1.7 น าแบบวัดการรู้เท่าทันสื่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว 
มาหาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ มีค่าอ านาจจ าแนกของข้อค าถามในแบบวัดตั้งแต่ 0.238-0.923 โดยใช้การ
วิเคราะห์หาค่าสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item-total correlation) และหาค่าความ
เที่ยงด้วยสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) โดยได้ค่าความเที่ยง
ทั้งฉบับ 0.950 และ หาค่าความเที่ยงของแต่ละองค์ประกอบต่างๆ ดังนี้ ด้านการเข้าถึงสื่อ ให้ค่าความ
เที่ยงเท่ากับ 0.817 ด้านการวิเคราะห์ ให้ค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.820 ด้านการประเมินค่าสื่อ ให้ค่าความ
เที่ยงเท่ากับ 0.805 และด้านการสร้างสรรค์สื่อ ให้ค่าความเท่ียงเท่ากับ 0.819  

2. แบบบันทึกการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีต่อโปรแกรมฯ ด าเนินการโดยเมื่อเสร็จสิ้นโปรแกรมการ
ทดลองแต่ละครั้ง ให้นักเรียนสรุปสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้และประโยชน์รับหลังจากการเข้าร่วมกิจกรรมใน
แต่ละครั้ง รวมถึงให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ใช้ในการปรับปรุงกิจกรรมครั้งต่อไป ส าหรับแบบ
บันทึกการเรียนรู้ของโปรแกรมฯ ผ่านการตรวจสอบความเหมาะสมจากอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าและ
ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน ก่อนน าไปใช้ในการทดลอง 
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3. แบบสอบถามความคิดเห็นในการเข้าร่วมโปรแกรมฯ ผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา
จากคณะกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระก่อนน าไปใช้ในกับนักเรียนกลุ่มทดลอง จากนั้นด าเนินการ
โดยให้นักเรียนประเมินความคิดเห็นความรู้สึกและประสบการณ์การเรียนรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วม
โปรแกรมฯ เมื่อเสร็จสิ้นการทดลองโปรแกรมทั้ง 10 ครั้ง รวมทั้งให้นักเรียนได้ประเมินผู้วิจัยแบบสอบถาม 
ความคิดเห็นฯ มีลักษณะข้อค าถามเป็นมาตรฐาน ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จ านวน 20 ข้อค าถาม 
และค าถามปลายเปิด 2 ข้อ เพ่ือวัด 2 องค์ประกอบคือ 1) สอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นความรู้สึกและ
ประสบการณ์เรียนรู้ที่นักเรียนได้รับจากการเข้าร่วมโปรแกรมและต่อผู้วิจัย 2) ข้อเสนอแนะ ของนักเรียน
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับโปรแกรมและผู้วิจัย  

 
การด าเนินการทดลอง 

1. ช่วงก่อนการทดลอง 
1.1 ผู้วิจัยท าหนังสือจากภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถึงผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ เพ่ืออนุมัติในการด าเนินการ
ทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นกลุ่มตัวอย่างและขออนุญาตใน
การใช้สถานที่ในการด าเนินการทดลอง 

1.2 น าแบบวัดการรู้เท่าทันสื่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เก็บข้อมูลกับนักเรียน
กลุ่มทดลอง 

1.3 แจ้งให้นักเรียนทราบเกี่ยวกับการเข้าร่วมโปรแกรมฯ สอบถามความสมัครใจในการเข้า
ร่วม 

1.4 ผู้วิจัยนัดหมายกับนักเรียนกลุ่มทดลอง เพ่ือชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ 
ประโยชน์ วัน เวลา และสถานที่ในการเข้าร่วมโปรแกรมฯ 

2. ช่วงด าเนินการทดลอง ผู้วิจัยด าเนินการให้กลุ่มทดลองเข้าโปรแกรมฯ สัปดาห์ละ 2 ครั้ง  
ครั้งละ 50 นาที รวม 10 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 11 ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560  

3. ช่วงหลังการทดลอง 
3.1 ภายหลังการด าเนินการทดลองเสร็จสิ้นลง ผู้วิจัยนัดหมายกลุ่มตัวอย่างเก็บรวบรวมข้อมูล

อีกครั้ง โดยใช้แบบวัดการรู้เท่าทันสื่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นคะแนนหลังการทดลอง  
3.2 ผู้วิจัย ตรวจให้คะแนนและวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบคะแนนของกลุ่มทดลองระหว่าง

ก่อนและหลังการทดลอง และสรุปสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้และประโยชน์ที่ได้รับที่ได้จากแบบบันทึกการ
เรียนรู้ ของนักเรียนที่มีต่อการเข้าร่วมโปรแกรม 
 
ผลการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาผลมาจากการใช้โปรแกรมกิจกรรมแนะแนว ตามแนวคิดการเรียนรู้
แบบร่วมมือ เพื่อพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research) โดยใช้รูปแบบการทดลองที่มี
กลุ่มทดลองเดียว (One Group Pretest-Posttest Design) โดยศึกษานักเรียนกลุ่มทดลองจ านวน 20 
คน วัดตัวแปรตาม คือคะแนนจากแบบวัดการรู้เท่าทันสื่อของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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ก่อนและหลังการทดลองโปรแกรมกิจกรรมแนะแนว ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพ่ือพัฒนาการ
รู้เท่าทันสื่อ ความคิดเห็นของนักเรียนต่อการเข้าร่วมโปรแกรมกิจกรรมแนะแนว ตามแนวคิดการเรียนรู้
แบบร่วมมือ เพ่ือพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อหลังกิจกรรมเสร็จสิ้น โดยมีระยะเวลาในการทดลองตั้งแต่วันที่ 22 
มกราคม 2561 ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ผลวิจัยจะน าเสนอในรูปแบบตารางและการวิเคราะห์เนื้อหา
โดยน าเสนอเป็น 3 ตอนดังนี้  

ตอนที่ 1 เปรียบเทียบคะแนนรวม จากแบบวัดการรู้เท่าทันสื่อของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายก่อนและหลังการทดลอง ของนักเรียนกลุ่มทดลอง 

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบคะแนนรวม จากแบบวัดการรู้เท่าทันสื่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายของนักเรียนกลุ่มทดลอง ก่อนและหลังการทดลอง โดยการทดสอบด้วยสถิติพาราเมตริก 
(Parametric Statistics) Paired-Sample t-test 

 
กลุ่มทดลอง จ านวน ค่าเฉลี่ย ผลต่าง

คะแนน 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

t sig 

ก่อนทดลอง 
หลังทดลอง 

20 
20 

105.25 
119.55 

14.3 7.383 
10.812 

9.024 .001* 

 
จากตารางผลการวิเคราะห์คะแนนรวมโดยการทดสอบ ด้วยสถิติพาราเมตริก (Parametric 

Statistics) Paired-Sample t-test พบว่า ภายหลังการเข้าร่วมโปรแกรมฯ นักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนน
รวมจากแบบวัดการรู้เท่าทันสื่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

นอกจากนี้ผู้วิจัยได้เปรียบเทียบคะแนนในแต่ละองค์ประกอบของการรู้เท่าทันสื่อ ของนักเรียน
กลุ่มทดลอง ในระยะก่อนการทดลองและระยะหลังการทดลอง ภายหลังการเข้าร่วมโปรแกรมฯ นักเรียน
กลุ่มทดลองมีคะแนนแต่ละองค์ประกอบ จากแบบวัดการรู้เท่าทันสื่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย สูงกว่าก่อนการทดลองทุกองค์ประกอบ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์เนื้อหาแบบบันทึกการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีต่อโปรแกรมฯ เมื่อเสร็จ
สิ้นการทดลองในแต่ละครั้ง ผลการวิเคราะห์ พบว่า ภายหลังจากเข้าร่วมโปรแกรมฯ ช่วยใหนักเรียนมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อ มีความสามารถในการรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อประเภทต่างๆ มากขึ้น 

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์จากแบบสอบถามความคิดเห็นในการเข้าร่วมโปรแกรมฯ และต่อผู้วิจัย 
เมื่อเสร็จสิ้นการทดลองโปรแกรม 10 ครั้ง พบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อโปรแกรมฯ อยู่ใน
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.90-4.45  
 
สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาปรากฏผลการวิจัยดังนี้  
 1. นักเรียนที่เข้าร่วมโปรแกรมกิจกรรมแนะแนว ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพ่ือ

พัฒนาการรู้เท่าทันสื่อ มีคะแนนจากแบบวัดการรู้เท่าทันสื่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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ภายหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 ทั้งในด้านคะแนนรวม
และคะแนนในแต่ละองค์ประกอบทั้ง 4 องค์ประกอบของการรู้เท่าทันสื่อ 

 2. นักเรียนที่เข้าร่วมโปรแกรมกิจกรรมแนะแนว ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพ่ือ
พัฒนาการรู้เท่าทันสื่อมีความคิดเห็นที่สอดคลองกันว่า ภายหลังจากเข้าร่วมโปรแกรมกิจกรรมแนะแนว 
ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพ่ือพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อ ช่วยใหนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สื่อ มีความสามารถในการรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อประเภทต่างๆ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ สามารถวิเคราะห์ แยกแยะ ข้อมูลที่ได้รับจากสื่อ รู้จักการประเมินค่า แปลความหมายจาก
สื่อ สามารถแสดงความคิดเห็น และน าความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและเผยแพร่สู่ผู้อ่ืนได้ 

3. นักเรียนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อโปรแกรมกิจกรรมแนะแนว ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ เพ่ือพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อ อยู่ในระดับมาก 
 
อภิปรายผลการทดลอง 

จากการทดลอง พบว่า ภายหลังการทดลองโปรแกรมฯ นักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนจากแบบวัด
การรู้เท่าทันสื่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่  ระดับ .05 และจากการวิเคราะห์ เปรียบเทียบคะแนนจากแบบวัดในแต่ละ
องค์ประกอบ พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนจากแบบวัดหลังการเข้าร่วมโปรแกรมฯ สูงกว่าก่อนการ
ทดลองในทุกองค์ประกอบ จากผลการทดลองดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ ในการพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยช่วยให้
นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับทักษะองค์ประกอบในการรู้เท่าทันสื่อทั้ง 4 ประการ ดังนี้ 1) การเข้าถึงสื่อ  
2) การวิเคราะห์สื่อ 3) การประเมินค่าของสื่อ และ 4) การสร้างสรรค์สื่อ และผู้วิจัยได้ใช้องค์ประกอบที่
ส าคัญของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) การพ่ึงพาและเกื้อกูลกัน 
2) การปรึกษาหารือกันอย่างใกล้ชิด 3) ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ของสมาชิกแต่คน 4) การใช้ทักษะ
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะการท างานกลุ่มย่อย และ 5) การวิเคราะห์กระบวนการกลุ่ม 
  กิจกรรมที่จัดขึ้นนี้มีความสอดคล้องกับ เจษฎา บุญมาโฮม (2559) ที่กล่าวว่า กิจกรรมแนะแนวที่
จัดขึ้นควร สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล เสริมสร้างทักษะ
ชีวิต วุฒิภาวะทางอารมณ์ การเรียนรู้ในเชิงพหุปัญญาและการสร้างสัมพันธภาพที่ดี ดังนั้น กิจกรรม  
แนะแนวจึงครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ ของบริการแนะแนว ทั้งที่จัดในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน นอกจากนี้
ผลการวิจัยในครั้งนี้ยังมีความสอดคล้องกับผลงานวิจัยอ่ืนๆ ที่ผ่านมา ซึ่งพบว่าแนวคิดการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือ สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาในด้านต่างๆ ได้ อาทิ เช่น พรทิพย์ 
เมืองแก้ว (2553) ได้ศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเรื่องไฟฟ้า
เคมี ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 0.5 ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เท่ากับ 81.12/75.44 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูง
กว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ นักเรียนมีความรู้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 68.50 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมืออยู่ในระดับมาก ซึ่งโปรแกรมได้ให้ความส าคัญกับการกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ร่วมมือกัน ในการคิด
วิเคราะห์ และสร้างสรรค์ความรู้ ภายใต้บรรยากาศที่เอ้ือเฟ้ือ และมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน สอดคล้องกับ 
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สุคนธ์ สินธพานนท์  และคณะ (2554) ที่กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ  สามารถสร้าง
ความสัมพันธ์และความสามัคคีกันระหว่างผู้เรียนในกลุ่ม และท าให้ผู้เรียนเก่งได้มีโอกาสช่วยเหลือที่เรียน
อ่อน ซึ่งเป็นการปลูกฝังคุณธรรม และจริยธรรมด้านความมีน้ าใจ และความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่กัน ช่วยให้
นักเรียนไดร้ับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นตลอดจนมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายจนส าเร็จ  

จากการที่ผู้วิจัยน าแนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือมาใช้และสามารถพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อได้ทั้ง  
4 องค์ประกอบ ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ผู้วิจัยได้วิเคราะห์มาแล้วว่า เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของการรู้เท่า
ทันสื่อ ซึ่งมีความสอดคล้องกับ อุษา บิ้กกิ้นส์ (2555) ได้กล่าวว่า การพัฒนาทักษะการเรียนเพ่ือการที่จะ 
เท่าทันสื่อได้นั้น  มีองค์ประกอบที่ ส าคัญ เรียงล าดับ คือ  1) การเข้าถึงสื่อ 2) การวิ เคราะห์สื่ อ  
3) การประเมินค่าของสื่อ และ 4) การสร้างสรรค์สื่อ แสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบในการรู้เท่าทันสื่อมี
ความส าคัญที่ควรพัฒนาให้เกิดกับนักเรียน และการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ มีความเหมาะสมในการ
น าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาในด้านต่างๆ  
รวมถึงการรู้เท่าทันสื่อ ได้อย่างมีนัยส าคัญ รวมถึงช่วยให้ผู้เรียนได้เสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน  
ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียนในด้านต่างๆ  

 
ข้อเสนอแนะ 

1. เนื่องจากผลของโปรแกรมฯ เป็นโปรแกรมที่สร้างขึ้นโดยมีพ้ืนฐานจากแนวคิดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ ซึ่งขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละครั้ง มีความต่อเนื่องกันอย่างเป็นขั้นตอน และ
เป็นพ้ืนฐานไปสู่การเรียนรู้ในกิจกรรมครั้งต่อไป ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาด้านมัธยมศึกษา ที่สนใจ
น าโปรแกรมไปใช้ควรมีความเข้าใจในขั้นตอนและความต่อเนื่องของการจัดกิจกรรม ซึ่งผู้ที่น าไปใช้ควร
ตระหนักถึง การจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาตามขั้นตอน เพ่ือให้กิจกรรมที่จัดขึ้นมี
ประสิทธิภาพ  

2. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาด้านมัธยมศึกษา ที่มีความสนใจจะน าโปรแกรมไปใช้ควรมี
การศึกษาโปรแกรมอย่างละเอียด และน าไปใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีบริบทใกล้เคียงกัน  
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลการปรึกษากลุ่มทฤษฎียึดบุคคล
เป็นศูนย์กลางต่อการให้อภัยของนักเรียนอาชีวศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียน
อาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ จังหวัดชลบุรี ปีการศึกษาภาคฤดูร้อน 2561 คัดเลือก
คะแนนจากแบบวัดการให้อภัยระดับน้อยที่สุดถึงปานกลาง และสมัครใจเข้าร่วมการทดลอง จ านวน 20 
คน จ าแนกออกเป็น 2 กลุ่ม โดยการสุ่มอย่างง่าย เพ่ือแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 10 คน และกลุ่มควบคุม 10 
คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบวัดการให้อภัย และโปรแกรมการปรึกษากลุ่มทฤษฎียึด
บุคคลเป็นศูนย์กลางที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น กลุ่มทดลองได้รับการปรึกษากลุ่มทฤษฎียึดบุคคลเป็นศูนย์กล าง 
จ านวน 12 ครั้ง ครั้งละ 60-90 นาที ด าเนินการทดลองสัปดาห์ละ 2 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 6 สัปดาห์ โดยใช้
แบบแผนการวิจัยเชิงทดลองสองตัวประกอบแบบวัดซ้ าหนึ่งตัวประกอบ แบ่งการทดลองออกเป็น 3 ระยะ 
คือ ระยะก่อนการทดลอง ระยะหลังการทดลอง และระยะติดตามผล สถิติที่ใช้ได้แก่การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบวัดซ้ าประเภทหนึ่งตัวแปรระหว่างกลุ่มและหนึ่งตัวแปรภายในกลุ่ม และการทดสอบความ
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แตกต่างรายคู่โดยวิธีนิวแมน-คูลส์ ผลการศึกษาพบว่า มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิธีการทดลองอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนอาชีวศึกษากลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนการให้อภัยสูงกว่านักเรียน
อาชีวศึกษากลุ่มควบคุมในระยะหลังการทดลองและระยะติดตามผลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และนักเรียนอาชีวศึกษากลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนการให้อภัยในระยะหลังการทดลองและระยะติดตาม
ผลสูงกว่าระยะก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

ค าส าคัญ: การให้อภัย/ นักเรียนอาชีวศึกษา/ การปรึกษากลุ่มทฤษฎียึดบุคคลเป็นศูนย์กลาง 
 
 
Abstracts 
 This Quasi-experimental research aimed to study the effects of person-centered 
group counseling on forgiveness of vocational students. The sample was vocational 
students of Muangchon Commercial Technological College in Chonburi, in the summer 
academic year 2018, who had score of forgiveness lowest to moderate in rating scale 
and volunteered to participate in the study. The 20 samples were randomly assigned 
into two groups the experimental group and the control group, 10 students for each 
group. The research materials were forgiveness questionnaire and the person-centered 
group counseling program. The intervention was administered for 12 sessions of 60-90 
minutes duration twice a week for 6 weeks. The research design was two-factor 
experiment with repeated measures on one factor. The study was divided into 3 phases: 
the pre-test phases, the post-test phases and the follow-up phases. The data were 
analyzed by using repeated measures analysis of variance: one between-subjects 
variable and one within-subjects variable and tested of pair differences, using Newman-
Keul's Method. The results revealed that was statistically significant interaction at .05 
level between the method and the duration of the experiment. The average score of 
forgiveness in the experimental were higher than the control groups with statistically 
significant difference at .05 level when measured in the post-test and follow-up phases. 
The levels of forgiveness average score in the experimental group in the post-test and 
follow-up phases were higher than the pre-test phase statistically significant different at 
.05 level. 
 
Keywords: forgiveness, vocational students, person-centered group counseling 
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บทน า 
 การให้อภัย (Forgiveness) เป็นสิ่งจ าเป็นในทุกสังคม ยิ่งตัวเราขับเคลื่อนด้วยอารมณ์มากแค่ไหน 
ก็ควรมีภูมิต้านทานที่เข้มแข็งมากขึ้นเท่านั้น สังคมต้องการการให้อภัยซึ่งกันและกัน เมื่อเราไม่เห็นอกเห็น
ใจผู้อ่ืน ก็จะน ามาซึ่งความขัดแย้ง การทะเลาะด้วยความรุนแรง รวมไปถึงการก่ออาชญากรรม ดังเช่น 
กรณีนักศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ก่อเหตุทะเลาะวิวาทกับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย บริเวณห้างสรรพสินค้ามาบุญครอง จนมีผู้ เสียชีวิต 1 คน 
(CH7NEWSออนไลน์, 2560) หรือ กรณีนักเรียนอาชีวะที่ร่วมกันก่อเหตุยิงถล่มใส่นักเรียนโรงเรียนคู่อริ มี
นักเรียนบาดเจ็บสาหัส 1 คน (CH7NEWSออนไลน์, 2560) หรือ ข่าวนักศึกษาปี 1 วิทยาลัยชื่อดังเขต
แหลมฉบัง ชลบุรี เกิดการทะเลาะวิวาทบริเวณลานจอดรถหลังห้างสรรพสินค้าฮาร์เบอร์ มอลล์ แหลมฉบัง 
และมีการขับรถกระบะไล่ชนคู่อริที่ขับรถจักรยานยนต์หนีจนเสียชีวิต 1 ราย และบาดเจ็บ 2 ราย 
(ASTVผู้จัดการออนไลน์, 2558) เป็นต้น จะเห็นได้ว่าความรุนแรงที่เกิดจากการไม่ให้อภัยซึ่งกันและกัน 
การเข้าใจผิด หรือแม้แต่การไม่เห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน อาจก่อให้เกิดความเสียหาย เกิดการเสียชีวิต หรือการ
ได้รับบาดเจ็บขึ้นได้ 
 วิธีหนึ่งในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นนี้คือการส่งเสริมการให้อภัยที่เกิดจากการขัดแย้งกัน ให้อภัยคือ
การตอบสนองที่จะสละอารมณ์เชิงลบทั้งในความรู้สึก ทางความคิดและทางการกระท า (Masi Noor, 
2008) การรับรู้ถึงภาวะอารมณ์ของตนเอง เป็นพ้ืนฐานของการจัดการอารมณ์ เพ่ือให้แสดงออกหรือ
ปฏิบัติต่อผู้ อ่ืนได้อย่างเหมาะสม (ประสงค์ พรหมเครือ, 2560) สังคมไทยในปัจจุบันการไม่ให้อภัยใน
ปัญหาความขัดแย้งกันระหว่างสถาบันของวัยรุ่นไทย มีความรุนแรงมากขึ้นทุกวัน ซึ่งก่อให้เกิดความ
เสียหายอย่างที่ไม่สมควรที่จะเกิดขึ้น ดังนั้นการให้อภัยและการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการให้อภัยจึงมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่ง (รวิตา ระย้านิล , 2553) McCullough (1995, 1997, 2001) สนใจและศึกษา
ความหมาย กระบวนการเกิดขึ้นของลักษณะการให้อภัย ความสัมพันธ์ของการให้อภัยกับแนวคิดเชิง
ศาสนา จิตวิญญาณและความสัมพันธ์ต่างๆ ของการให้อภัย เพ่ือสร้างองค์ความรู้และพัฒนาความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับจิตวิทยาการให้อภัย (Psychology of forgiveness) การให้อภัยเป็นสิ่งที่อยู่ภายในบุคคล ที่
เกี่ยวข้องกับการรับรู้ของบุคคลในการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเชิงบวก ต่อการกระท าผิดของผู้อ่ืนที่มีต่อเรา 
ที่เกิดขึ้นในบริบทระหว่างบุคคลและปัจจัยที่ก่อให้เกิดการให้อภัยมากที่สุด คือ ความรู้สึกร่วม (Emphthy) 
(McCullough, Pargament & Thoresen, 2000) ซึ่งความรู้สึกร่วม (Emphthy) นั้นเป็นบันไดก้าวแรกที่
บุคคลนั้นจะสามารถเป็นผู้ให้อภัยที่ดี McCullough, Worthington & Rachal (1997) ได้ให้ค าจ ากัด
ความของการให้อภัยไว้ว่า เป็นการเปลี่ยนแรงจูงใจ ซึ่งสามารถแบ่งเป็น 1) ลดแรงจูงใจในการแก้แค้น  
2) ลดการหนีจากความสัมพันธ์ และ 3) เพ่ิมแรงจูงในในความหวังดีและการคืนดี เป็นการเปลี่ยนแปลงโดย
การสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแทนการตอบสนองในทางท่ีท าลายความสัมพันธ์ลง 
 นักเรียนอาชีวศึกษา เป็นวัยที่มีอายุอยู่ระหว่าง 15-20 ปี เป็นช่วงวัยรุ่นที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ทางด้านร่างกายและจิตใจ ที่มีความต้องการปรับตัวในหลายด้าน โดยเฉพาะทางด้านสังคม ในเรื่องการมี
สัมพันธภาพกับผู้อ่ืนทั้งในสถาบันเดียวกันและต่างสถาบัน วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเกิดอารมณ์เชิงลบหรือการ
ไม่ให้อภัยได้ง่าย และค่อนข้างมีอารมณ์ที่รุนแรง มีการตอบโต้ต่อสิ่งที่ท าให้เกิดความขุ่นเคืองใจอย่าง
รวดเร็ว วัยรุ่นจึงเป็นกลุ่มที่น่าจะได้รับการพัฒนาการให้อภัย (รัก ชุณหกาญจน์ , 2556) ความขัดแย้งใน
ระดับกลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษาสามารถเกิดขึ้นได้ในกลุ่มเพ่ือนที่อาจจะลุกลามจนไปสู่การเกิดปัญหาอ่ืนๆ 
ตามมาได้ เช่น การใช้ค าพูดที่ไม่สุภาพ การแสดงออกถึงความก้าวร้าว เกิดภาวการณ์การแข่งขันกัน 
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รวมถึงการมีบุคลิกภาพที่แตกต่างกัน (อะเคื้อ กุลประสูติดิลก, 2555) การส่งเสริมให้วัยรุ่นมีความเข้าใจถึง
ความต้องการที่แท้จริงของตนเองและสามารถตอบสนองได้อย่างเหมาะสม มีความเข้าใจในเรื่องการรู้จัก
ให้และการรู้จักรับ รู้จักการเคารพในความเป็นมนุษย์ของผู้อ่ืนอย่างเท่าเทียม เป็นสิ่งที่ควรมีการสนับสนุน 
เพ่ือตัววัยรุ่นเองนั้นสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืนได้ รวมถึงไม่ก่อให้เกิดปัญหา และมีความสุขใน
การใช้ชีวิตมากขึ้น (กนกวรรณ ชูชาติไทย, 2551) ผู้วิจัยเห็นว่านักเรียนอาชีวศึกษาจึงมีความจ าเป็นที่จะ
ท าความเข้าใจกับความเปลี่ยนแปลงที่และการปรับตัวใหม่ในสังคมที่เปลี่ยนไปจากเดิม มีความเข้าใจ
ความรู้สึกของผู้อ่ืน อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนและด าเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัยและเหมาะสม การให้การปรึกษาเป็น
หนึ่งในวิธีการที่เกิดจากการสร้างสัมพันธภาพ ที่จะสามารถช่วยเหลือ และพัฒนาความรู้สึกให้เกิดการให้
อภัยได้ เนื่องจากการให้การปรึกษานั้น ช่วยเหลือความรู้สึกและจิตใจของบุคคล ให้บุคคลได้ตระหนักรู้ใน
ตนเอง พร้อมทั้งเข้าใจในตนเอง เข้าใจผู้อ่ืนและเข้าใจสิ่งแวดล้อมได้ดีขึ้น ในงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือก
นักเรียนอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพาณิชยการ จังหวัดชลบุรี จากการสัมภาษณ์อาจารย์ฝ่าย
ปกครองในเรื่องของความขัดแย้ง ความรุนแรง การทะเลาะวิวาทท่ีอยู่สามอันดับต้น ในปี 2560  
 การให้การปรึกษากลุ่มแบบยึดบุคคลเป็นศูนย์กลาง ที่พัฒนาโดยคาร์ล แรมสัน โรเจอร์ส (Carl 
Ramson Rogers) ตามแนวคิดของ Rogers คือการให้การปรึกษาที่ให้น้ าหนักกับการมีสัมพันธภาพ
ระหว่าง ผู้ให้การปรึกษาและผู้รับการปรึกษา พร้อมทั้งให้ความส าคัญกับการปรึกษา เช่น การยอมรับผู้รับ
การปรึกษา การสร้างบรรยากาศในทางบวก ไม่ประเมินหรือตัดสิน จึงเกิดความไว้วางใจซึ่งกันและกัน 
นอกจากนี้ Rogers ยังให้ความส าคัญกับการสะท้อนความรู้สึกของผู้รับการปรึกษา การจัดการแก้ไขความ
ไม่สอดคล้องกันระหว่างตนเอง และตนที่แท้จริง โดยเพ่ิมความสัมพันธ์ของบุคคล ดังนั้น จึงได้ชื่อว่าการให้
การปรึกษาแบบบุคคลเป็นศูนย์กลาง ซึ่งบุคคลในที่นี้มิได้หมายถึงผู้รับการปรึกษาเท่านั้น แต่เป็น
ความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกิดขึ้นระหว่างผู้รับการปรึกษากับผู้ให้การปรึกษา (Capuzzi & Douglas, 1999 
อ้างถึงใน อนุพงศ์ แก้วของแก้ว, 2552) ความคิดเชิงบวกท าให้สามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งใน
การด าเนินชีวิตและส่งผลต่อความสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้างด้วย (ภัทรพรรณ บุญยะปานะสาร, 2559) 
ผู้วิจัยเห็นว่าการให้การปรึกษากลุ่มทฤษฎียึดบุคคลเป็นศูนย์กลาง จะช่วยให้บุคคลได้มองเห็นความส าคัญ
ของอารมณ์ ความรู้สึกและความเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวบุคคล การให้การปรึกษากลุ่มมีการสร้าง
สัมพันธภาพ ที่อบอุ่นเกิดความไว้วางใจและฝึกให้บุคคลในกลุ่มมีความรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นจาก
พฤติกรรมของตนเอง รับฟังความคิดเห็นจากบุคคลอ่ืนในกลุ่ม เพ่ือเกิดความเข้าใจและยอมรับถึงผลที่
เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการกระท าของตนและเริ่มเรียนรู้ในตระหนักและเข้าใจในตนเองมากขึ้นตลอดจนมี
แนวทางในการด ารงชีวิตอย่างถูกต้องอันน าไปสู่การอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข 
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา ผลการปรึกษากลุ่มทฤษฎียึดบุคคลเป็นศูนย์กลางต่อการให้อภัย
ของนักเรียนอาชีวศึกษา เพ่ือให้เกิดการให้อภัยต่อกันตลอดจนการมีสัมพันธภาพที่ดีร่วมกับผู้อ่ืนของ
นักเรียนอาชีวศึกษาและเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง โดยที่สามารถเข้าใจในตนเอง 
เข้าใจในความรู้สึก ความคิดและพฤติกรรมในทางบวกได้มากขึ้น รู้จักรักและให้อภัยกับผู้อ่ืน มีความ
ตระหนักรู้ในตนเอง เข้าใจและยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งลดความรุนแรง มีความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน
และมีสัมพันธภาพที่ดีร่วมกันผู้ อ่ืน สามารถด าเนินชีวิตในประจ าวันร่วมกับผู้ อ่ืนในสังคมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาผลการปรึกษากลุ่มทฤษฎียึดบุคคลเป็นศูนย์กลางต่อการให้อภัยของนักเรียน
อาชีวศึกษา 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1. มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิธีการทดลองกับระยะเวลาการทดลอง 
 2. นักเรียนอาชีวศึกษาที่ได้เข้ารับการปรึกษากลุ่มทฤษฎียึดบุคคลเป็นศูนย์กลางต่อการให้อภัยใน
ระยะหลังการทดลอง สูงกว่ากลุ่มควบคุม 
 3. นักเรียนอาชีวศึกษาที่ได้เข้ารับการปรึกษากลุ่มทฤษฎียึดบุคคลเป็นศูนย์กลางต่อการให้อภัยใน
ระยะติดตามผล สูงกว่ากลุ่มควบคุม 
 4. นักเรียนอาชีวศึกษาที่ได้เข้ารับการปรึกษากลุ่มทฤษฎียึดบุคคลเป็นศูนย์กลางต่อการให้อภัย
ภายหลังการทดลอง สูงกว่าในระยะก่อนการทดลอง 
 5. นักเรียนอาชีวศึกษาที่ได้เข้ารับการปรึกษากลุ่มทฤษฎียึดบุคคลเป็นศูนย์กลางต่อการให้อภัย
ภายหลังการทดลองในระยะติดตามผล สูงกว่าในระยะก่อนการทดลอง 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาผลการปรึกษากลุ่มทฤษฎียึดบุคคลเป็นศูนย์กลางต่อการให้
อภัย ผู้วิจัยจึงสังเคราะห์มาศึกษา ดังนี้ 
 

ตัวแปรต้น       ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
  

1. วิธีการ 
1.1 การปรึกษากลุ่มทฤษฎียึดบุคคล
 เป็นศูนย์กลาง 
1.2 การไม่ได้รับการปรึกษา 

2. ระยะเวลาการทดลอง 
2.1 ระยะเวลาก่อนทดลอง (Pre-test) 
2.2 ระยะเวลาหลังทดลอง (Post-test) 
2.3 ระยะติดตามผล (Follow up) 

 

การให้อภัย 
มี 2 องค์ประกอบ 
1. ด้านการลดการแก้แค้น 
2. ด้านการลดการหลีกเลี่ยง 
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ขอบเขตการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1.1 นักเรียนอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ จังหวัดชลบุรี  
  1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ จังหวัด
ชลบุรี ปีการศึกษาภาคฤดูร้อน 2561 และมีการได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่างดังนี้ 
   1.2.1 น าแบบวัดการให้อภัยให้นักเรียนอาชีวศึกษาท าและสมัครใจเข้าร่วมท าการทดลอง 
   1.2.2 เลือกนักเรียนอาชีวศึกษา คัดเลือกคะแนนที่ได้จากการท าแบบวัดการให้อภัยจาก
ระดับน้อยที่สุดถึงระดับปานกลาง โดยใช้แบบประเมินชนิดมาตรส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ 
   1.2.3 ท าการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย โดยวิธีการจับสลากให้ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 20 คน 
   1.2.4 ท าการแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มทดลองจ านวน 10 คน และกลุ่มควบคุม
 2. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
  2.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) 
   2.1.1 วิธีการแบ่งออกเป็น 2 วิธี คือ 
    2.1.1.1 การปรึกษากลุ่มทฤษฎียึดบุคคลเป็นศูนย์กลาง 
    2.1.1.2 การไม่ได้รับการปรึกษาแบบกลุ่ม 
   2.1.2 ระยะเวลาการทดลอง 
    2.1.2.1 ระยะเวลาก่อนทดลอง (Pre-test) 
    2.1.2.2 ระยะเวลาหลังทดลอง (Post-test) 
    2.1.2.3 ระยะติดตามผล (Follow up) 
  2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ การให้อภัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครือ่งมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 
 1. แบบวัดการให้อภัยตามแนวคิดของ McCullough et al., 1997 ที่สร้างโดยอะเคื้อ กุลประสูติ
ดิลก, 2555 ในบริบทสังคมไทย มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .95 ค่าอ านาจจ าแนก .40-.83 ประกอบด้วย 2 
ด้าน ได้แก่ ด้านการลดการหลีกเลี่ยง ความเหินห่าง และ ด้านการลดการแก้แค้น จ านวน 21 ข้อ เป็นแบบ
ประเมินชนิดมาตรส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ระดับมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และ
น้อยที่สุด 
  ค่าคะแนนเฉลี่ย    การแปลระดับ 
  85-105 คะแนน    มีระดับการให้อภัยมากที่สุด 
  64-84 คะแนน    มีระดับการให้อภัยมาก 
  43-63 คะแนน    มีระดับการให้อภัยปานกลาง 
  22-42 คะแนน    มีระดับการให้อภัยน้อย 
  0-21 คะแนน    มีระดับการให้อภัยน้อยที่สุด 
 2. โปรแกรมการให้การปรึกษากลุ่มทฤษฎียึดบุคคลเป็นศูนย์กลาง โดยโปรแกรมมีจ านวน 12 ครั้ง 
ครั้งละ 60-90 นาที ผู้วิจัยน าโปรแกรมการปรึกษาทฤษฎียึดบุคคลเป็นศูนย์กลางส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้อหา จากนั้นน าไปให้ผู้ เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน 
ตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมของเนื้อหา วัตถุประสงค์และรูปแบบกิจกรรมที่ใช้ในการปรึกษา และ
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น ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.33 ถึง 1.00 ผู้วิจัยได้น าข้อ
ที่ได้คะแนนต่ ากว่า 0.5 ไปปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ  
  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลการทดลองแบ่งออกเป็น 4 ระยะ ดังนี้ 
 1. ระยะก่อนการทดลอง ผู้วิจัยค านึงถึงการพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง โดยผ่านการรับรอง
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ใน
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 จากนั้นผู้วิจัยน าหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูล  ผู้วิจัยด าเนินการเก็บ
ข้อมูลด้วยตนเองเพ่ือคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ท าแบบวัดการให้อภัยและมีคะแนนจากแบบวัดการให้อภัยที่มี
คะแนนจากระดับน้อยที่สุดถึงระดับปานกลาง สอบถามความสมัครใจเพ่ือเข้าร่วมงานวิจัยการปรึกษากลุ่ม
ทฤษฎียึดบุคคลเป็นศูนย์กลางต่อการให้อภัย โดยวิธีการจับสลาก เพ่ือให้ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 20 คน 
โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มทดลองจ านวน 10 คน และกลุ่มควบคุมจ านวน 10 คน และคะแนนใน
ครั้งนี้เป็นคะแนนในระยะก่อนการทดลอง (Pre-test)  
 2. ระยะทดลอง ผู้วิจัยนัดพบกลุ่มทดลองเพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์ วันและเวลา และขั้นตอนการใน
การเข้าร่วมการวิจัย หลังจากนั้น ด าเนินการทดลองตามโปรแกรมการให้การปรึกษากลุ่มทฤษฎียึดบุคคล
เป็นศูนย์กลางต่อการให้อภัย โดยโปรแกรมแบ่งออกเป็น 12 ครั้ง ครั้งละ 60-90 นาที สถานที่ คือ ห้องให้
การปรึกษา ของวิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพาณิชยการ จังหวัดชลบุรี ส่วนกลุ่มควบคุมไม่ได้รับการ
ปรึกษากลุ่มทฤษฎียึดบุคคลเป็นศูนย์กลาง 
 3. ระยะหลังการทดลอง เมื่อสิ้นสุดการทดลอง ให้กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมท าแบบวัดการให้
อภัย ในการปรึกษาครั้งท่ี 12 และคะแนนในครั้งนี้เป็นคะแนนหลังการทดลอง (Post-test)  
 4. ระยะติดตามผล ภายหลังจากการวัดผลในระยะหลังทดลอง 2 สัปดาห์ นัดหมายกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม ท าแบบวัดการให้อภัยฉบับเดิมอีกครั้ง เพ่ือเป็นคะแนนในระยะติดตามผล (Follow up) 
 5. น าข้อมูลที่ได้ในระยะก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และระยะติดตามผลไปวิเคราะห์ ทาง
สถิติต่อไป 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์โดยใช้วิธีวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้ า
ประเภทหนึ่งตัวแปรระหว่างกลุ่มและหนึ่งตัวแปรภายในกลุ่ม (Repeated-Measures Analysis of 
Variance: One Between-Subjects Variance and One Within Subjects Variance) ของฮาวเวล 
(Howell, 2007, p. 461) เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงทดสอบความ
แตกต่างรายคู่ โดยวิธีของนิวแมน-คูลส์ (Newman-Keuls Procedure) 
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ผลการทดลองและอภิปรายผล 
 ผู้วิจัยเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
 

ตาราง 1 ข้อมูลและค่าสถิติพ้ืนฐานของคะแนนการให้อภัยของนักเรียนอาชีวศึกษา ของกลุ่มทดลอง
 และกลุ่มควบคุม ในระยะก่อนการทดลอง ระยะหลังการทดลอง และระยะติดตามผล 

กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 
คนที่ ระยะ 

ก่อน
ทดลอง 

ระยะ 
หลัง

ทดลอง 

ระยะ 
ติดตาม

ผล 

คนที่ ระยะ 
ก่อน

ทดลอง 

ระยะ 
หลัง

ทดลอง 

ระยะ 
ติดตาม

ผล 
1 42 84 82 1 42 42 43 
2 29 61 64 2 39 40 42 
3 31 72 75 3 27 28 33 
4 41 83 84 4 34 36 36 
5 42 70 72 5 34 35 35 
6 34 83 84 6 35 36 40 
7 39 66 73 7 36 38 39 
8 36 84 87 8 40 41 38 
9 37 62 67 9 41 43 42 
10 38 60 62 10 25 27 26 
รวม 369 725 747 รวม 353 365 374 

 36.9 72.5 74.7  35.3 36.5 37.4 
SD 4.48 10.18 8.67 SD 5.70 5.40 5.17 

  

 จากตาราง 1 พบว่า พบว่า นักเรียนอาชีวศึกษาในกลุ่มทดลองที่ได้รับการปรึกษากลุ่มทฤษฎียึด
บุคคลเป็นศูนย์กลางมีค่าเฉลี่ยคะแนนการให้อภัยของนักเรียนอาชีวศึกษา ในระยะก่อนการทดลอง ระยะ
หลังการทดลอง และระยะติดตามผล เป็น 36.9 , 72.5 และ 74.7 ตามล าดับ ส่วนกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับ
การปรึกษามีค่าเฉลี่ยคะแนนการให้อภัยของนักเรียนอาชีวศึกษาในระยะก่อนการทดลอง ระยะหลังการ
ทดลอง และระยะติดตามผล เป็น 35.3, 36.5 และ 37.4 ตามล าดับ 

 
  

X X
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ตาราง 2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนการให้อภัยระหว่างวิธีการทดลองกับระยะเวลาการ
ทดลอง  

Source of variation df SS MS F p 
Between subject 19 11344.850    
 Group (G) 1 9350.017 9350.017 84.368* .000 
 SS w/in group 18 1994.833 110.824   
Within subject 40 9615.333    
 Interval 2 4926.433 4056.581 150.383* .000 
 IxG 2 4099.233 3375.493 125.132* .000 
 I x SS w/in groups 36 589.667 26.975   
Total 59 20960.183    
*p <.05 
 จากตาราง 2 พบว่า มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิธีการทดลองกับระยะเวลาของการทดลอง (IxG) อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า วิธีการทดลองกับระยะเวลาการทดลองส่งผลร่วมกันต่อคะแนน
การให้อภัย นอกจากนี้ยังพบว่า วิธีการทดลองที่แตกต่างกัน (G) และระยะเวลาการทดลองที่แตกต่างกัน 
(I) มีผลต่อคะแนนการให้อภัยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 จากตาราง 2 แสดงให้เห็นว่า วิธีการทดลองกับระยะเวลาของการทดลองส่งผลร่วมกันต่อการให้
อภัย จึงท าให้ค่าเฉลี่ยคะแนนการให้อภัยที่ได้รับการปรึกษากลุ่มทฤษฎียึดบุคคลเป็นศูนย์กลางและกลุ่มที่
ไม่ได้รับการปรึกษากลุ่มทฤษฎียึดบุคคลเป็นศูนย์กลางมีค่าเฉลี่ยคะแนนต่างกัน 

 
ตาราง 3 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนการให้อภัยที่ได้รับการปรึกษากลุ่มทฤษฎียึดบุคคลเป็น

ศูนย์กลาง เปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีของ นิวแมน-คูลส์ (Newman-Keuls 
Procedure) 
X  ระยะก่อนการทดลอง 

36.9 
ระยะหลังการทดลอง 

72.5 
ระยะติดตามผล 

74.7 
36.9 - 35.6* 37.8* 
72.5 - - 2.2 
74.7   - 

r  2 3 
q.95 (r,18)  2.97 3.61 

q.95 (r,18)
n

MSerror  
 5.20 6.32 

*p <.05 
 จากตาราง 3 แสดงให้เห็นว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนการให้อภัยที่ได้รับการปรึกษากลุ่มทฤษฎียึดบุคคล
เป็นศูนย์กลางในระยะหลังการทดลองและระยะติดตามผลสูงกว่าระยะก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 และไม่พบความแตกต่างในระยะติดตามผลและระยะหลังการทดลอง 
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อภิปรายผล 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์การวิจัยได้ 2 ประเด็นดังนี้ 
 1. ผลการปรึกษากลุ่มทฤษฎียึดบุคคลเป็นศูนย์กลางต่อการให้อภัยได้ผลต่อกลุ่มทดลองในระยะ
หลังการทดลอง และระยะติดตามผล 
 ผลการวิจัยพบว่า มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิธีการทดลองกับระยะเวลาการทดลอง มีคะแนนการให้
อภัยในระยะหลังการทดลองสูงกว่าระยะก่อนการทดลองเท่ากับ 35.6 และระยะติดตามผลสูงกว่าระยะ
ก่อนการทดลองเท่ากับ 37.8 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1, 4 และ 5 สามารถอภิปรายผลได้ว่า การที่
นักเรียนอาชีวศึกษากลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนการให้อภัยเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้เพราะเป็นผลมาจากการได้รับ
การปรึกษากลุ่มทฤษฎียึดบุคคลเป็นศูนย์กลาง ตามโปรแกรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ส่งผลให้นักเรียนอาชีวศึกษา
เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความคิดอย่างยั่งยืน การที่นักเรียนอาชีวศึกษามีค่าเฉลี่ยคะแนนการให้อภัย
ในระยะก่อนการทดลองน้อย ผู้วิจัยจึงใช้การให้การปรึกษาเข้ามาช่วยพัฒนาและเสริมสร้างแรงจูงใจในการ
ให้อภัย จากแนวคิดทฤษฎีการให้อภัยของ แมคคัลลัฟและคณะ (McCullough et al., 1997) แสดงให้
เห็นถึง การเปลี่ยนแปลงแรงจูงใจที่แสดงต่อบุคคลที่กระท าผิด โดยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน การให้
อภัยมีองค์ประกอบของแรงจูงใจ 2 ประการคือ การลดแรงจูงใจที่จะตอบสนองในการท าลายความสัมพันธ์
ลง ซึ่งได้แก่การหลีกหนีและการแก้แค้นจากความสัมพันธ์ แรงจูงใจที่จะเพ่ิมขึ้นคือการสร้างความสัมพันธ์
อันดีต่อกัน ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการให้อภัยมากที่สุด คือ ความรู้สึกร่วม (Empathy) 
 ในระยะแรกของการปรึกษานักเรียนอาชีวศึกษายังไม่ตระหนักถึงแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลงใน
ทิศทางบวกที่มีต่อการให้อภัยทั้งในตนเองและผู้อ่ืน นักเรียนอาชีวศึกษามีความรู้สึก อารมณ์และพฤติกรรม
ที่เป็นไปในทิศทางลบ รวมถึงทางด้านสัมพันธภาพร่วมกับผู้อ่ืนด้วย เมื่อเข้าสู่ระยะการให้การปรึกษา 
นักเรียนอาชีวศึกษาได้มีโอกาสส ารวจตนเอง ส ารวจความรู้สึก อารมณ์และพฤติกรรมของตนเอง และ
มองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นและส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจ าวันและการมีสัมพันธภาพร่วมกับผู้อ่ืน การให้การ
ปรึกษาจะช่วยให้นักเรียนอาชีวศึกษาเรียนรู้และเข้าใจการให้อภัย พร้อมกับวิธีการที่จะจัดการอารมณ์ 
ความรู้สึก ความคิดและพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อ่ืน นักเรียนอาชีวศึกษาได้ทบทวน
ตนเอง มองเห็นความส าคัญและเข้าใจความรู้สึกของตนเองอย่างแท้จริงและเหมาะสม เมื่อเกิดความ
เชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองจึงเกิดความพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองให้ดีขึ้น ซึ่งท าให้เกิด
แรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางบวก และมีสัมพันธภาพที่ดีร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพ 
ส่งผลให้เมื่อถึงระยะหลังการปรึกษาและติดตามผลการให้อภัยจึงพัฒนาไปในทิศทางที่ดีอย่า งต่อเนื่อง 
ดังเช่น 
 กรณีของอ. (นามสมมติ) มีเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทกับรุ่นพ่ีในโรงเรียน เพราะไม่ชอบหน้ากัน จึงมี
การท าร้ายร่างกายกัน ส่งผลให้อีกฝ่ายต้องเข้าโรงพยาบาล ท าลายข้าวของ จึงท าให้โดนเรียกผู้ปกครอง
และโดนพักการเรียน แต่หลังจากโดนพักการเรียนและเข้ารับการปรึกษาท าให้ได้คิดทบทวนในตนเอง
หลายเรื่อง ผู้น ากลุ่ม ถาม อ. ว่า เพราะอะไรถึงท าให้รู้สึกว่าจะไม่ท าแบบนี้อีกแล้วคะ อ.เล่าว่าเป็นครั้งแรก
ที่เห็นผู้ปกครองร้องไห้ เพราะกลัวโดนไล่ออกจากโรงเรียน ผู้ปกครองมาขอโอกาสที่โรงเรียนเพ่ือไม่ให้โดน
ไล่ออกจากโรงเรียน อ.รู้สึกว่าสิ่งที่ท าไปนั้น ส่งผลกระทบกับหลายคน ท าให้ผู้ปกครองและคนอ่ืนที่ไม่
เกี่ยวข้องด้วยเดือดร้อน ฉะนั้นจึงคิดว่าการใช้ความรุนแรงในการตัดสินปัญหาท าให้ผู้อ่ืนเดือดร้อนไปด้วย 
และคิดว่าเราสามารถคุยกันให้รู้เรื่อง คุยกันให้เข้าใจ มากกว่าที่จะใช้ความรุนแรงแก้ปัญหา สิ่งที่ ผู้รับการ
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ปรึกษาได้เรียนรู้จากการปรึกษาครั้งนี้คือ การลดอารมณ์ท่ีรุนแรง ลดการใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหา 
ตระหนักถึงผลกระทบที่ตามมา 
 จากสถานการณ์ที่กล่าวมาสอดคล้องกับงานวิจัยของมนทกานต์ กุลวิจิตร์รัตน์ (2551) ที่ได้ศึกษา
ผลของการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบบุคคลเป็นศูนย์กลางต่อการปรับตัวทางอารมณ์ของนักเรียนวัยรุ่น ผล
การศึกษาพบว่า มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิธีการทดลองกับระยะเวลาของการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 นักเรียนวัยรุ่นกลุ่มทดลองมีการปรับตัวทางอารมณ์สูงกว่ากลุ่มควบคุม ในระยะหลังการ
ทดลองและระยะติดตามผลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนวัยรุ่นกลุ่มทดลองมีการ
ปรับตัวทางอารมณ์ในระยะหลังการมทดลองและระยะติดตามผลสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 
 จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่า โปรแกรมการปรึกษากลุ่มทฤษฎียึดบุคคลเป็นศูนย์กลางที่
พัฒนาขึ้นเพ่ือให้การปรึกษานักเรียนอาชีวศึกษา จ านวน 12 ครั้ง ครั้งละ 60-90 นาที สัปดาห์ละ 2 ครั้ง 
ติดต่อกัน 6 สัปดาห์ สามารถช่วยเสริมสร้างแรงจูงใจและพัฒนาการให้อภัยได้ โดยช่วยให้นักเรียน
อาชีวศึกษากลุ่มทดลองที่ได้รับการปรึกษากลุ่มทฤษฎียึดบุคคลเป็นศูนย์กลางได้รู้จักและเข้าใจการให้อภัย 
ช่วยให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีร่วมกับผู้อ่ืน โดยการเรียนรู้การเข้าใจ พร้อมทั้งยอมรับในตนเองและผู้อ่ืน เกิด
แรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลง เกิดการตระหนักรู้ในตนเองอย่างแท้จริง อาทิเช่น การเข้าใจประสบการณ์
ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ลดความคิด ความรู้สึกทางลบ และเสริมสร้างเปลี่ยนแปลงความคิด ความรู้สึกทางบวก 
เป็นต้น ส่งเสริมให้นักเรียนอาชีวศึกษา มีความจริงใจ (Genuineness) มีการยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไข 
(Unconditional positive regard and acceptance) มี ค ว า ม รู้ สึ ก ร่ ว ม  (Empathy) เ พ่ื อ ส ร้ า ง
สัมพันธภาพพร้อมกับรักษาสัมพันธภาพที่ดีร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 2. ผลการปรึกษากลุ่มทฤษฎียึดบุคคลเป็นศูนย์กลางได้ผลแตกต่างกันในกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม 
 ผลการวิจัยพบว่า ระยะหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนการให้อภัยสูงกว่ากลุ่ม
ควบคุมเท่ากับ 36.00 และ ระยะติดตามผล กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนสูงกว่ากลุ่มควบคุมเท่ากับ 37.3 
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2 และ 3 สามารถอภิปรายได้ว่า  
 นักเรียนอาชีวศึกษาที่มีค่าเฉลี่ยคะแนนการให้อภัยต่ า มีแนวโน้มแรงจูงใจต่อการให้อภัยเป็นไปใน
ลักษณะที่มีความสามารถจัดการอารมณ์ ความรู้สึก ความคิดและการกระท าของตนเองได้ต่ า ซึ่งได้แก่ การ
สร้างสัมพันธภาพกับผู้อ่ืน การแสดงออกของอารมณ์ ความรู้สึก ความคิด รวมไปถึงพฤติกรรมที่มีผลต่อ
ร่างกายและหรือจิตใจ เช่น การใช้ความรุนแรง การมีปฏิกิริยาโต้ตอบที่มุ่งท าร้าย การหลีกหนี
ความสัมพันธ์ การหลบหน้า การไม่แสดงความจริงใจต่อผู้อ่ืน ไม่ประนีประนอมซึ่งกันและกัน เป็นต้น โดย
การมีมุมมอง ทัศนคติ ไปในทิศทางลบ จึงท าให้นักเรียนอาชีวศึกษามีแนวทางในการแสดงออกทางอารมณ์ 
ความรู้สึก ความคิดและทางพฤติกรรมอย่างไม่เหมาะสม การรับรู้ การจักการแก้ไขไม่สอดคล้องกับความ
เป็นจริง ไม่มีเหตุผล และไม่ยอมรับในสิ่งที่ตนเองแสดงออกมา รวมทั้งไม่ได้ตระหนักถึงข้อดี ข้อเสียต่างๆ 
ที่เป็นผลตามมาหลังจากแสดงออกเหล่านั้น จึงส่งผลให้แรงจูงใจในการให้อภัยนั้นไม่พัฒนาไปในทิศทางที่ดี
ขึ้น (McCullough, 2001) ได้ให้ความหมายของการให้อภัยว่า เป็นการเปลี่ยนแนวคิดใหม่ของแรงจูงใจ
ทางลบ ให้เป็นแรงจูงใจทางบวก ท าให้เกิดการประนีประนอมอย่างยิ่งแก่ผู้กระท าความผิด โดยค านึงถึง 2 
องค์ประกอบที่เป็นลักษณะของการให้อภัย คือ ลดแรงจูงใจทางลบและเพ่ิมแรงจูงใจทางบวก 
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 การปรึกษากลุ่มทฤษฎียึดบุคคลเป็นศูนย์กลางมองมนุษย์ว่าเป็นบุคคลที่มีคุณค่า สามารถพัฒนา
ตนเองไปในวิถีทางที่ดีงามหรือทางบวกได้ ถ้าเขาได้รับโอกาสที่ดีนั้น มนุษย์ต้องการการยอมรับ การรับรู้
เกี่ยวกับตนเองที่เป็นการรับรู้จากประสบการณ์ จากสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของ
มนุษย์แต่ละบุคคล ในขณะการให้การปรึกษา นักเรียนอาชีวศึกษาจะได้ระบายความรู้สึก ความคิดที่มีอยู่
ภายในจิตใจ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในชีวิตประจ าวัน แลกเปลี่ยนมุมมอง แลกเปลี่ยนวิธีการแก้ไข
ปัญหา และสามารถเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง โดยการตระหนักคิดในสิ่งที่เกิดขึ้น ว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องและ
เหมาะสมแล้วหรือไม่ เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางบวกแล้วส่งผลอย่างไร จึงเกิดแรงจูงใจที่น าไปสู่
การเปลี่ยนแปลงเพ่ือรักษาสัมพันธภาพให้ดีขึ้น เมื่อเกิดแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลงแล้วแต่ความขัดแย้ง
บางอย่างยังคงอยู่ เกิดความไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง และอาจส่งผลต่อการให้อภัย จึงจ าเป็นต้อง
เรียนรู้วิธีการในการให้อภัยที่จะเข้าใจความรู้สึกตนเองอย่างแท้จริง เพ่ือการพัฒนาการมีสัมพันธภาพ
ร่วมกับผู้อ่ืน ดังเช่น 
 กรณีของบ. (นามสมมติ) ในการเรียนรู้มิตรภาพ การสร้างแรงจูงใจในความหวังดีและมิตรภาพ 
การปรึกษาครั้งนี้จะช่วยให้ผู้รับการปรึกษาได้พัฒนาและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงทั้ งความคิด ความรู้สึก
และการกระท าให้ เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น รับฟังและรับรู้ความรู้สึกของตนเองและผู้ อ่ืน เพ่ือคง
ความสัมพันธ์ให้ด าเนินต่อไปได้ด้วยดี การปรึกษาครั้งนี้ บ. กล่าวว่า เคยมีเพ่ือนในกลุ่มที่สนิทกัน และก็มี
เพ่ือนคนใหม่เข้ามาในกลุ่ม แล้วทีนี้เวลามีเรื่องอะไร เราก็เชื่อเพ่ือนคนใหม่มากกว่าเพ่ือนคนเก่าที่เราคบกัน
มานาน ท าให้เกิดการเข้าใจผิดกันกับเพ่ือนคนเก่า และไม่ได้คุยกันนานมากนานประมาณเทอมหนึ่ง พอ
เปิดเทอมก็มาคิดว่า เพ่ือนคนใหม่จะมาดีกว่าเพ่ือนคนเก่าได้อย่างไร คิดว่าเพ่ือนคนใหม่เราจะดีกว่าเพ่ือน
คนเก่าเราหรือเปล่า ท าให้เรากลับมาคุยกัน(กรณีนี้เพ่ือนเก่าอยู่ในกลุ่มการปรึกษา) ผู้น ากลุ่มกล่าวว่า ณ 
ตอนนี้อยากบอกอะไรกับเพ่ือนคนเก่าที่ได้พูดถึงไหมคะ บ.กล่าว อยากขอโทษที่เข้าใจผิด ที่ไม่เคยถาม
อะไรก่อน และขอโทษที่เห็นเพ่ือนใหม่ดีกว่า ผู้น ากลุ่มให้แสดงความรักกันหลังจากที่คืนดีกันแล้ว น.ได้กอด
เพ่ือนและกล่าวขอโทษเพ่ือน ทั้งคู่ได้แสดงความรักด้วยการกอดคืนดีกัน และจากการรับการปรึกษา การ
เปิดใจคุยกันหรือพูดในสิ่งที่ไม่เคยได้พูดออกมา ท าให้ได้เข้าใจความรู้สึกของตนเองและความรู้สึกของผู้อ่ืน 
แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาการของสัมพันธภาพที่พัฒนาขึ้นในแต่ละครั้งของการปรึกษา 
 จากสถานการณ์ที่กล่าวมา สอดคล้องกับงานวิจัยของเจริญศรี นพโสภณ (2553) ที่ได้ศึกษาผล
ของการให้การปรึกษากลุ่มแบบบุคคลเป็นศูนย์กลางต่อการเพ่ิมพูนศักยภาพในการมีเพ่ือน ผลการศึกษา
พบว่า มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิธีการทดลองกับระยะเวลาของการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 นักเรียนที่ได้รับการให้การปรึกษากลุ่มแบบบุคคลเป็นศูนย์กลางมีศักยภาพในการมีเพ่ือน ระยะ
หลังการทดลองกับระยะติดตามผลสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมี
ศักยภาพในการมีเพ่ือน ระยะหลังการทดลองกับระยะติดตามผลสูกว่าระยะก่อนการทดลอง อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่ในระยะหลังการทดลองกับระยะติดตามผลนักเรียนมีศักยภาพในการมี
เพ่ือนของกลุ่มทดลองไม่แตกต่างกัน 
 จากที่กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปผลได้ว่า การพัฒนาการให้อภัยตามการปรึกษากลุ่มทฤษฎียึด
บุคคลเป็นศูนย์กลางสามารถช่วยให้นักเรียนอาชีวศึกษากลุ่มทดลองที่ได้รับการปรึกษากลุ่มทฤษฎียึด
บุคคลเป็นศูนย์กลางมีความตระหนักรู้ในตนเอง เข้าใจและยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งมีสัมพันธภาพ
ร่วมกับผู้อ่ืนที่ดีขึ้นในระยะหลังการทดลอง คือ เห็นความส าคัญของอารมณ์ ความรู้สึกและมีความเชื่อมั่น
ในศักยภาพตนเอง สามารถจัดการกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากสภาวะแวดล้อมภายนอกและตนเอง 
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ตลอดจนมีแนวทางในการแก้ไขที่เหมาะสม ในขณะที่กลุ่มควบคุมจะไม่ได้รับการปรึกษากลุ่มทฤษฎียึด
บุคคลเป็นศูนย์กลาง และด าเนินชีวิตตามปกติ ท าให้นักเรียนอาชีวศึกษากลุ่ มนี้ไม่ได้เรียนรู้ ไม่ได้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์พร้อมกับไม่เข้าใจถึงการให้อภัย จึงท าให้ค่าเฉลี่ยคะแนนการให้อภัยของกลุ่ม
ทดลองที่ได้รับการปรึกษาและกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับการปรึกษามีค่าเฉลี่ยคะแนนต่างกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. แบบวัดการให้อภัยในบริบทสังคมไทย ที่สร้างโดยอะเคื้อ กุลประสูติดิลก (2555) ในการสร้าง
โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุพหุระดับการให้อภัย ใช้ด้านการลดการหลีกเลี่ยง ความเหินห่างและการลดการแก้
แค้น จ านวน 21 ข้อ แบบวัดนี้ผู้วิจัยได้น ามาเพ่ือให้เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่าง ผู้ที่สนใจสามารถน าแบบวัด
ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างอ่ืนๆ ควรพิจารณาปรับข้อค าถามให้เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างนั้นๆ  
 2. การที่จะน าโปรแกรมการปรึกษากลุ่มทฤษฎียึดบุคคลเป็นศูนย์กลางไปใช้ ควรมีการศึกษา
สภาพการณ์ของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการศึกษา ศึกษาหลักการ กระบวนการ และเทคนิคต่างๆ ของทฤษฎี 
และฝึกฝนทักษะให้เกิดความช านาญ เพ่ือให้สามารถน าไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และสามารถ
น าไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาการให้การปรึกษากลุ่มทฤษฎียึดบุคคลเป็นศูนย์กลาง ที่มีผลต่อตัวแปรตาม
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้อภัย เช่น ด้านความรุนแรง ด้านความก้าวร้าว ด้านการจัดการทางอารมณ์ การ
รักษาสัมพันธภาพ เป็นต้น 
 2. การปรึกษากลุ่มทฤษฎียึดบุคคลเป็นศูนย์กลาง สามารถเพ่ิมแรงจูงใจในการให้อภัยได้จึงน าไป
ประยุกต์ใช้กับกลุ่มตัวอย่างอ่ืนๆ เช่น ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับ
การศึกษานอกระบบ หรือระดับการศึกษาผู้ใหญ่ เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของการปรึกษาคู่สมรสตามทฤษฎีกลยุทธ์ต่อความมั่นคง
ในชีวิตสมรส กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้คือ คู่สมรสที่มีบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เป็นพนักงานในโรงเรียน
สอนร้องเพลง จ านวน 20 คู่ รวมทั้งสิ้น 40 คน โดยผู้วิจัยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง คู่สมรสที่มีค่าเฉลี่ยคะแนน
ความมั่นคงในชีวิตสมรสน้อยที่สุดขึ้นไป จ านวน 20 คู่ สุ่มเป็นกลุ่มทดลอง 10 คู่ และกลุ่มควบคุม 10 คู่ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบวัดความมั่งคงในชีวิตสมรส และโปรแกรมการให้การปรึกษาคู่
สมรสทฤษฎีกลยุทธ์ ผู้วิจัยด าเนินการทดลอง จ านวน 10 ครั้ง ครั้งละ 60-90 นาที สัปดาห์ละ 3 ครั้ง รวม
ทั้งสิ้น 4 สัปดาห์ โดยใช้แบบแผนการวิจัยเชิงทดลองแบบสองตัวประกอบแบบวัดซ้ าหนึ่งตัวประกอบ แบ่ง
การทดลองออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะก่อนการทดลอง ระยะหลังการทดลอง และระยะติดตามผล 
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้ าประเภทหนึ่งตัวแปรระหว่างกลุ่มและหนึ่งตัวแปรภายในกลุ่ม  และ
ทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยวิธีนิวแมน-คูลส์ 
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 ผลการศึกษาพบว่า มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิธีการทดลอง กับระยะเวลาของการทดลองอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 คู่สมรสในกลุ่มทดลองมีคะแนนความมั่นคงในชีวิตสมรส ในระยะหลังทดลอง
สูงกว่ากลุ่มควบคุมในระยะหลังทดลองและติดตามผล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และคู่สมรส
ในกลุ่มทดลองมีคะแนนความมั่นคงในชีวิตสมรส ในระยะหลังการทดลอง และระยะติดตามผลสูงกว่า
ระยะก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ค าส าคัญ: ความมั่นคงในชีวิตสมรส / คู่สมรส/ การปรึกษาคู่สมรสตามทฤษฎีกลยุทธ์ 
 
Abstracts 
 This research aimed to study the effect of strategic family counseling theory on 
marital stability The sample composed of 20 families (40 persons) who had average 
point of marital stability lowest score and volunteered to participate in the study. The 
sample random sampling method was adopted to assign sample into two groups: 
equally: an experimental group and a control group with 10 families. The research 
materials were the marital stability questionnaire and the interventional program 
strategic family counseling. The intervention was administered for 10 families, 10 sessions 
of 60-90 minutes duration thrice a week for 4 weeks. The research design was two-factor 
experiment with repeated measures on one factor. The study was divided into 3 phases: 
the pre-trial period phases, the post- trial period phases and the follow-up phases. The 
data were analyzed by using repeated measures analysis of variance: one between-
subjects variable and one within-subjects variable and tested of pair differences, using 
Newman-Keul's Method. 
 The results revealed that was statistically significant interaction at .05 level 
between the method and the duration of the experiment. The average score of marital 
stability in the experimental were higher than the control groups with statistically 
significant difference at .05 level when measured in the pre-trial period and follow-up 
phases. The levels of marital stability average score in the experimental group in the 
post-trial period and follow-up phases were higher than the pre-trial period phase 
statistically significant different at .05 level. 
 
Keywords: marital stability/ marital / strategic family counseling 
 
  



วารสารการวัดผลการศึกษา     ปีท่ี 35 ฉบับท่ี 98 กรกฎาคม–ธันวาคม 2561 
 

หน้า 70  

บทน า 
 ความมั่นคงในชีวิตสมรส เป็นสิ่งที่ทุกครอบครัว รวมทั้งสังคมไทย มีความปรารถนาให้เกิดขึ้น ซึ่ง
แนวคิดดังกล่าว สะท้อนให้เห็นได้จาก ค ากล่าวอวยพรในงานมงคลสมรส ที่ว่า “ขอให้อยู่ด้วยกันจนแก่
เฒ่า” หรือค ากล่าวที่ว่า “ขอให้รักกันนานๆ ถือไม่เท้ายอดทอง กระบองยอดเพชร” หรือความเชื่อต่างๆ 
ในงานมงคลสมรส ที่ท าขึ้นเพ่ือท าตามประเพณี และเพ่ือเป็นกุศโลบายที่จะท าให้คู่สมรสมี การวางตัวอยู่
ในกรอบ ในขอบเขต จารีต ประเพณีที่ดีงาม และเพ่ือการประคับประครองครอบครัว ให้มีความรักที่
ยาวนาน และม่ันคง จึงจะเห็นได้ว่า ความมั่นคงในชีวิตสมรส มีความส าคัญยิ่งต่อทุกครอบครัว  
 ปัจจุบันชายและหญิงจ านวนมาก นิยมใช้ชีวิตสมรสกันเร็วขึ้นโดยใช้เวลาในการศึกษานิสัยหรือ
พฤติกรรมของคู่ตนเองน้อย เนื่องจากสภาพสังคมในยุคปัจจุบันที่เอ้ือให้เกิดความสนิทสนมและใกล้ชิดกัน
มากขึ้นท าให้มีการตกลงใจใช้ชีวิตคู่สมรสที่เร็วขึ้น ชีวิตสมรสนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนที่เรียกว่า 
วงจรชีวิตสมรส ซึ่งสามารถแปลงเป็น 4 ระยะ คือ ระยะเริ่มสร้างครอบครัว(Formation stage) ระยะมี
ลูก(Expansion stage) ระยะที่ลูกโตและแยกจากครอบครัว (Contraction stage) และระยะหลังการ
เลี้ยงดู (Post parental stage) วงจรชีวิตสมรส ในแต่ละระยะนั้นความสัมพันธ์ของคู่สมรสจะต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงไม่มากก็น้อย คู่สมรสจึงต้องมีการเตรียม พร้อมในการปรับตัวเพ่ือเตรียมพร้อมกับความ
เปลี่ยนแปลงในแต่ละระยะ โดยเฉพาะในระยะเริ่มสร้างครอบครัว (Formation stage) เป็นระยะที่หญิง
ชายเริ่มสร้างความผูกพันต่อกัน มีการเลือกคู่ มีการแต่งงาน และมีการสร้างครอบครัวใหม่เกิดขึ้น เป็น
ช่วงเวลาที่คู่สามี-ภรรยาต้องท าความรู้จักและปรับตัวเข้าหากัน ดูแล เอาใจใส่กัน รู้จักสื่อสารความต้องการ
และความคิดเห็นของกันและกัน เพ่ือลดปัญหาที่เกิดขึ้น (อุมาพร ตรังคสมบัติ, 2543) และเมื่อทั้งคู่ตกลง
ปลงใจที่จะอยู่ร่วมกันเพ่ือสร้างครอบครัวขึ้นใหม่ ซึ่งครอบครัวจะคงสภาพครอบครัว อย่างสมบูรณ์ที่สุดได้
ต่อเมื่อชีวิตสมรสของคู่สมรสมีความม่ันคงมากที่สุด ดังนั้นความมั่นคงในชีวิตสมรสจึงเป็นเป้าหมายส าคัญ
ยิ่งประการหนึ่งในชีวิตสมรส ซึ่งยูไล วีระกังวานกุล (2549) กล่าวไว้ว่า เลวิสและสแปนเนีย (Lawis & 
Spanier, 1979)ได้ให้ความหมาย ความมั่นคงในชีวิตสมรส หมายถึง การที่ชีวิตสมรสด าเนินต่อไปได้และ
ชีวิตสมรสจะสิ้นสุดต่อเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียชีวิต ส่วนชีวิตสมรสที่ไม่มั่นคงจะสิ้นสุดด้วยการกระท าอย่าง
จงใจโดยคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือทั้งสองฝ่ายจงใจในการที่จะแยกจากกันหรือหย่าร้างกัน  
 การที่คู่สมรสไม่สามารถปรับตัวเข้าหากันได้ ไม่ดูแลเอาใจใส่กัน การขาดการสื่อสาร ที่ดีระหว่าง
กัน ไม่เชื่อมั่นเชื่อใจ ในคู่ครองของตนก็อาจน ามาซึ่งการใช้ชีวิตคู่อย่างไม่มีความสุข ความระแวงในสิ่งต่างๆ 
รอบตัว และอาจส่งผลให้เกิดการหย่าร้างตามมา โดยการหย่าร้างนี้มีความสัมพันธ์โดยตรงกับความมั่นคง
ในชีวิตสมรส อย่างยากที่จะหลบเลี่ยงได้ จากสถิติข้อมูลการหย่าร้าง ในปี พ.ศ. 2557 -2560 พบว่า 
ประเทศไทยมีอัตราการหย่าร้าง คือ 111,810 คู่, 117,880 คู่, 118,539 คู่ และ 121,617 คู่ ตามล าดับ 
(ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย , 2560) แสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยมี
อัตราการหย่าร้างเพ่ิมขึ้นทุกปี สาเหตุของการหย่าร้างที่เกิดขึ้นมีปัจจัยมาจากการนอกใจ การไม่ซื่ อสัตย์ 
การไม่จริงใจ การระแวง การไม่ดูแลไม่ใสใจกัน เป้าหมายชีวิตที่แตกต่างกัน การขาดการสื่อสาร สถานะ
ทางการเงินที่ไม่ม่ันคง เป็นต้น หลายๆ สาเหตุของการหย่าร้างนั้น ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากความไม่ไว้วางใจ
ของทั้งคู่ท าให้เกิดสาเหตุต่างๆ ของการหย่าร้างตามมา 
  ด้วยสภาพการณ์ในสังคมปัจจุบันที่กล่าวข้างต้นที่สังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
สาเหตุหนึ่งมาจากอิทธิพลความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การติดต่อสื่อสาร ท าให้ได้รับอิทธิพลใน
ระดับประเทศ สังคมและครอบครัวก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว สังคม
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ปัจจุบันแข่งขันกันในด้านวัตถุ และมีทัศนคติต่อการหย่าร้างที่ เปลี่ยนแปลงไป จะเห็นได้ว่าด้าน
ความสัมพันธ์ในครอบครัวเช่น เปลี่ยนแปลงจากครอบครัวขยายไปเป็นครอบครัวเดี่ ยวมากขึ้น เฉก
เช่นเดียวกับโครงสร้างของครอบครัวนักดนตรีกลางคืนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่เป็นครอบครัวเดี่ยว
มากขึ้น คู่สมรสช่วยกันสร้างฐานะ ภรรยาออกท างานนอกบ้านช่วยเหลือครอบครัว การท างานเป็น
ช่วงเวลา มีเวลาว่างไม่ตรงกัน สภาวะรายได้ที่ไม่พอ จึงเกิดการแสวงหารายได้เพ่ิม ซึ่งการการแสวงหาเงิน
ทองเหล่านี้ จึงท าให้บุคคลที่เป็นหัวหน้าครอบครัว ภรรยา หรือ บุคคลที่มุ่งเน้นแสวงหารายได้เพ่ิม จึงต้อง
หางานประกอบอาชีพเสริม นอกเหนือจากเวลางานประจ า ซึ่งอาชีพนั้นก็คือการประกอบอาชีพ นักดนตรี
กลางคืน ผลดีก็คือการได้รายได้ที่มีจ านวนเยอะและได้อย่างรวดเร็ว แต่ก็มีผลเสียตามมา เนื่องจากการ
ท างานในช่วงเวลากลางคืนนั้น จะต้องท างานในสถานที่ อโคจร ซึ่งเป็นสถานที่มีผู้คนมากหน้าหลายตาเข้า
ไปเพ่ือที่จะเที่ยว หรือสร้างความส าราญ โดยมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อาหาร ของมึนเมาอ่ืนๆ ร่วมอยู่ใน
สถานที่และการสร้างความส าราญนี้ด้วย รวมอยู่ในสถานที่และการสร้างความส าราญนี้ด้วย ดังเช่น วัลภา 
แซ่อ้ึง (2548) กล่าวไว้ว่า ในผับนั้นมีการดื่มเหล้า หรือเครื่องดื่มประเภทอ่ืนๆ สูบบุหรี่ หรือการใช้ยาเสพ
ติดประเภทอ่ืนๆ บรรยากาศของสถานที่อบอวนไปด้วยควันบุหรี่ และอาการมึนเมา มีการแสดงออกของ
วัยรุ่นที่ขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนะธรรมของไทย รวมไปถึงการท างานของนักดนตรี
กลางคืนที่เวลางานจะล่วงเลยไปยังรุ่งเช้าของอีกวัน จึงท าให้เกิดปัญหา การไม่มีเวลาให้ครอบครัว และ
เสี่ยงที่จะก่อให้เกิดพฤติกรรมอันไม่เหมาะสม ไม่ถูกต้อง อาทิเช่น การเล่นการพนัน การดื่มเหล้า  ไม่
ประพฤติตนอยู่ในกรอบระเบียบแบบแผนประเพณี การไม่ซื่อสัตย์ การเจ้าชู้จนเลยไปถึงการมีภรรยาน้อย 
และหลายกรณีอาจก่อให้เกิดปัญหาส่งผลต่อการหย่าร้างได้ จากประเด็นปัญหาที่ท าให้คู่สมรสใช้ชีวิตคู่ไม่
ราบรื่นที่ได้จากการสัมภาษณ์และรวมถึงความส าคัญของความมั่นคงในชีวิตสมรสดังกล่าว ท าให้ผู้วิจัยมี
ความสนใจในประเด็นเรื่องความความมั่นคงในชีวิตสมรส เนื่องจากความมั่นคงในชีวิตสมรสนั้น ถือว่าเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่จ าเป็นต่อการใช้ชีวิตคู่ให้เป็นไปอย่างราบรื่นและมีความสุขอย่างยาวนาน จากที่กล่าวมา
ข้างต้น การสร้างครอบครัวที่มีความสุขและมั่นคงเริ่มจากคู่สามีภรรยาที่ต้องปรับตัวและร่วมมือกันแก้ไข
ปัญหาที่เกิดข้ึนได้อย่างเหมาะสม จึงจะท าให้คู่สามา-ภรรยาเกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน สร้างครอบครัวที่
มีความสุขใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกันได้อย่างยาวนาน และสามารถช่วยลดผลกระทบที่มีต่อสังคมในหลายด้าน 
เช่น แม่เลี้ยงเดี่ยว การทอดทิ้งเด็กแรกเกิด การเลี้ยงดูเด็กด้วยวิธีที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจท าให้เด็กได้รับ
ผลกระทบทางด้านจิตใจและมีผลต่อพฤติกรรมต่อไปในอนาคต เป็นต้น การจัดการกับพฤติกรรมที่เป็น
ปัญหาที่ส่งผลให้เกิดความไม่ม่ันคงในชีวิตสมรส นั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการใช้พฤติกรรมที่จะ
ท าให้เกิดปัญหา เรียนรู้วิธีการแสดงออกต่อกันอย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้สามารถจัดการกับความไม่
มั่นคงในชีวิตสมรสได้  

จากสถานการณ์และความเป็นมาดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาผลการปรึกษาคู่สมรสตาม
ทฤษฎีกลยุทธ์ที่มีผลต่อความม่ันคงในชีวิตสมรสกับคู่สมรสที่มีบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นพนักงานในโรงเรียน
สอนศิลปะการใช้เสียงเพ่ือการร้องและการพูด และประกอบอาชีพเสริมเป็นนักดนตรีกลางคืน เพ่ือท าให้คู่
สมรสมีความความมั่นคงในชีวิตสมรสเพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้คู่สมรสสามารถเรียนรู้และประคับประคองชีวิต
คู่ได้อย่างราบรื่นและยาวนาน มีคุณภาพชีวิตภายในครอบครัวที่ดีข้ึนต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาผลของการปรึกษาคู่สมรสทฤษฏีกลยุทธ์ต่อความมั่นคงในชีวิตสมรส  
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1. คู่สมรสที่เป็นกลุ่มทดลองท่ีได้รับการให้การปรึกษาคู่สมรสทฤษฎีกลยุทธ์มีคะแนนความ
มั่นคงในชีวิตสมรสในระยะหลังการทดลอง และระยะติดตามผลสูงกว่ากลุ่มควบคุม 
 2. คู่สมรสที่เป็นกลุ่มทดลองที่ได้รับการให้การปรึกษาคู่สมรสทฤษฎีกลยุทธ์มีคะแนนความ
มั่นคงในชีวิตสมรสในระยะหลังการทดลอง และระยะติดตามผลสูงกว่าระยะก่อนการทดลอง 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาผลการปรึกษาคู่สมรสทฤษฎีเชิงกลยุทธ์ต่อความมั่นคงใน
ชีวิตสมรส ผู้วิจัยจึงสังเคราะห์มาศึกษา ดังนี้ 
 

ตัวแปรต้น       ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
ขอบเขตการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1.1 ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ คู่สมรสที่มีบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นพนักงานในโรงเรียน
สอนศิลปะการใช้เสียงเพ่ือการร้องและการพูดในจังหวัดกรุงเทพและปริมณฑล และใช้ชีวิตคู่ร่วมกันเป็น
สามีภรรยาโดยมีคุณสมบัติดังนี้  

1.1.1 ชายและหญิงที่อยู่ร่วมกัน และจดทะเบียนสมรสกัน    
  1.1.2 ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นสามี-ภรรยา ตั้งแต่ 6 เดือน ขึ้นไป  
  1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ คู่สมรส ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 และมีการได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่างดังนี้ 
   1.2.1 ผู้วิจัยให้คู่สมรสท าแบบวัดความมั่นคงในชีวิตสมรสที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น 
   1.2.2 น าคะแนนจากข้อ 1.2.1 มาจัดเรียงคะแนนจากมากไปน้อย และคัดเลือกคู่สมรสที่
มีค่าเฉลี่ยคะแนนความมั่นคงในชีวิตสมรสน้อยที่สุดขึ้นไป จ านวน 20 คู่ เป็นกลุ่มทดลอง 10 คู่ กลุ่ม
ควบคุม 10 คู่ มาเป็นกลุ่มตัวอย่าง 

1. วิธีการ 
1.1 การปรึกษาคู่สมรสทฤษฎีกลยุทธ์  
1.2 การไม่ได้รับการปรึกษา 

2. ระยะเวลาการทดลอง 
2.1 ระยะเวลาก่อนทดลอง (Pre-trial period) 
2.2 ระยะเวลาหลังทดลอง  

(Post- trial period) 
2.3 ระยะติดตามผล (Follow up) 

 

 
 

ความมั่นคงในชีวิตสมรส 
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   1.2.3 สอบถามความสมัครใจในการเข้าร่วมการทดลอง  
 2. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
  2.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) 
   2.1.1 วิธีการแบ่งออกเป็น 2 วิธี คือ 
    2.1.1.1 การปรึกษาคู่สมรสทฤษฎีกลยุทธ์ 
    2.1.1.2 การไม่ได้รับการปรึกษา 
   2.1.2 ระยะเวลาการทดลอง 
    2.1.2.1 ระยะเวลาก่อนทดลอง (Pre-trial period) 
    2.1.2.2 ระยะเวลาหลังทดลอง (Post-trial period) 
    2.1.2.3 ระยะติดตามผล (Follow up) 
  2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ ความมั่นคงในชีวิตสมรส 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 
 1. แบบวัดความมั่นคงในชีวิตสมรสเพ่ือใช้ในการวัดความมั่นคงในชีวิตสมรส โดยมีเกณท์การให้
คะแนนดังนี้ 
   ไม่จริงที่สุด  ให้ 1 คะแนน 
   ไม่จริง   ให้ 2 คะแนน 
   จริงบ้างไม่จริงบ้าง ให้ 3 คะแนน 
   จริง   ให้ 4 คะแนน 
   จริงที่สุด   ให้ 5 คะแนน 
 2. โปรแกรมการปรึกษาคู่สมรสตามทฤษฎีเชิงกลยุทธ์ โดยโปรแกรมมีจ านวน 10 ครั้ง ครั้งละ 
60-90 นาที   
  
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลการทดลองแบ่งออกเป็น 4 ระยะ ดังนี้ 
 1. ระยะก่อนการทดลอง ผู้วิจัยให้คู่สมรส จ านวน 57 คู่ ท าแบบวัดความมั่นคงในชีวิตสมรส 
คัดเลือกคู่สมรสมีค่าเฉลี่ยคะแนนน้อยที่สุด โดยเรียงจากผู้ที่มีค่าเฉลี่ยคะแนนแบบวัดความมั่นคงในชีวิต
สมรสในระดับน้อยที่สุดขึ้นไป 20 คู่ และท าการสุ่มอย่างง่ายโดยใช้วิธีจับฉลาก แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
กลุ่มทดลอง จ านวน 10 คู่ กลุ่มควบคุม จ านวน 10 คู่ คะแนนที่ได้จากการวัดครั้งนี้จะเป็นคะแนนของ
ระยะก่อนการทดลอง 
 2. ระยะทดลอง ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองการปรึกษาคู่สมรสทฤษฎีเชิงกลยุทธ์กับกลุ่มทดลอง 
โดยโปรแกรมแบ่งออกเป็น 10 ครั้ง ครั้งละ 60-90 นาที สถานที่ คือ บ้านของผู้รับการปรึกษา ส่วนกลุ่ม
ควบคุมไม่ได้รับการปรึกษาคู่สมรสทฤษฎีกลยุทธ์ 
 3. ระยะหลังการทดลอง ผู้วิจัยให้คู่สมรส กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมท าแบบวัดความม่ันคงใน
ชีวิตสมรส หลังจากการทดลองในครั้งที่ 10 ซึ่งเป็นขั้นยุติการปรึกษา คะแนนจากการท าแบบวัดครั้งนี้จะ
เก็บผลเป็นคะแนนหลังการทดลอง 
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 4. ระยะติดตามผล หลังการทดลองเสร็จเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ผู้วิจัยให้คู่สมรสกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุมท าแบบวัดความมั่นคงในชีวิตสมรส เพ่ือเก็บผลคะแนนเป็นคะแนนในระยะติดตามผล 
 5. น าข้อมูลที่ได้ในระยะก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และระยะติดตามผลไปวิเคราะห์ทาง
สถิติต่อไป 
  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์โดยใช้วิธีวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้ า
ประเภทหนึ่งตัวแปรระหว่างกลุ่มและหนึ่งตัวแปรภายในกลุ่ม (Repeated-Measures Analysis of 
Variance: One Between-Subjects Variance and One WithinSubjects Variance) ของฮาวเวล 
(Howell, 2007, p. 461) เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงทดสอบความ
แตกต่างรายคู่ โดยวิธีของนิวแมน-คูลส์ (Newman-Keuls Procedure) 
 

ผลการทดลองและอภิปรายผล 
 ผู้วิจัยเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
 

ตาราง 1 ข้อมูลและค่าสถิติพ้ืนฐานของคะแนนความมั่นคงในชีวิตสมรสของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
ในระยะก่อนการทดลอง ระยะหลังการทดลอง และระยะติดตามผล 

กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 
ครอบครัวที่ ระยะ 

ก่อนทดลอง 
ระยะ 

หลังทดลอง 
ระยะ 

ติดตามผล 
ครอบครัวที่ ระยะ 

ก่อนทดลอง 
ระยะ 

หลังทดลอง 
ระยะ 

ติดตามผล 
1 83.50 98.00 110.50 1 78.50 79.50 79.50 
2 83.50 106.00 112.00 2 76.50 76.50 76.50 
3 87.00 98.50 109.50 3 80.64 64.00 64.00 
4 78.00 92.00 108.50 4 78.00 78.00 78.00 
5 78.00 98.50 109.50 5 84.50 84.50 84.50 
6 82.50 101.00 110.00 6 73.00 73.00 73.00 
7 76.00 111.00 115.00 7 79.50 79.50 79.50 
8 70.50 103.00 110.50 8 78.00 78.00 78.00 
9 67.00 101.50 111.00 9 87.50 88.00 88.00 
10 78.00 106.50 115.00 10 77.00 77.00 77.00 
รวม 784.00 1016.00 1111.50 รวม 793.00 778.00 778.00 
X  78.40 101.60 111.15 X  79.30 77.80 77.80 
SD 6.16 5.36 2.24 SD 4.12 6.42 6.42 

   

 จากตาราง 1 พบว่า คู่สมรสกลุ่มทดลองที่ได้รับการปรึกษาคู่สมรสทฤษฎีกลยุทธ์มีค่าเฉลี่ย
คะแนนความมั่นคงในชีวิตสมรส ในระยะก่อนการทดลอง ระยะหลังการทดลอง และระยะติดตามผล เป็น 
78.40, 101.60 และ 111.15 ตามล าดับ ส่วนกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับการปรึกษามีค่าเฉลี่ยคะแนนความ
มั่นคงในชีวิตสมรสในระยะก่อนการทดลอง ระยะหลังการทดลอง และระยะติดตามผล เป็น 79.30, 77.80 
และ 77.80 ตามล าดับ 
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ตาราง 2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนความมั่นคงในชีวิตสมรสระหว่างวิธีการทดลองกับ
ระยะเวลาการทดลอง  

Source of variation df SS MS F p 
Between subject 19 6229.58    
 Group (G) 1 5273.438 5273.438 99.276 .000 
 SS w/in group 18 956.142 53.119   
Within subject 40 6270.833    
 Interval 2 2564.425 2225.226 79.246 .000 
 IxG 2 3123.925 2710.720 96.536 .000 
 I x SS w/in groups 36 582.483 28.080   
Total 59 12500.413    
*p <.05 
  
 จากตาราง 2 พบว่า พบว่า มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิธีการทดลองกับระยะเวลาของการทดลอง 
(IxG) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า วิธีการทดลองกับระยะเวลาการทดลองส่งผลร่วมกัน
ต่อคะแนนความมั่นคงในชีวิตสมรส นอกจากนี้ยังพบว่า วิธีการทดลองที่แตกต่างกัน (G) และระยะเวลา
การทดลองที่แตกต่างกัน (I) มีผลต่อคะแนนความมั่นคงในชีวิตสมรสอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
แสดงให้เห็นว่า วิธีกาทดลองกับระยะเวลาของการทดลองส่งผลร่วมกันต่อความมั่นคงในชีวิตสมรส จึงท า
ให้ค่าเฉลี่ยคะแนนความมั่นคงในชีวิตสมรสที่ได้รับการปรึกษาคู่สมรสทฤษฎีกลยุทธ์และกลุ่มที่ไม่ได้รับการ
ปรึกษาคู่สมรสทฤษฎีกลยุทธ์มีค่าเฉลี่ยคะแนนต่างกัน 
 
ตาราง 3 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความม่ันคงในชีวิตสมรสที่ได้รับการปรึกษาคู่สมรสทฤษฎีกลยุทธ์ 
เปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีของ นิวแมน-คูลส์ (Newman-Keuls Procedure) 

X  ระยะก่อนการทดลอง 
78.4 

ระยะหลังการทดลอง 
101.6 

ระยะติดตามผล 
111.15 

78.4 - 23.2* 32.75* 
101.6 - - 9.55 
111.15   - 

r  2 2 
q.95 (r,18)  2.97 3.61 

q.95 (r,18)
n

MSerror  
 4.51 5.49 

*p <.05 
  
 จากตาราง 3 พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนความมั่นคงในชีวิตสมรสของกลุ่มทดลองที่ได้รับการ
ปรึกษาคู่สมรสทฤษฎีกลยุทธ์ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 2 คู่ คือ 1) คะแนนเฉลี่ยในระยะหลัง
การทดลองสูงกว่าระยะก่อนทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) คะแนนเฉลี่ยในระยะติดตาม
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ผลสูงกว่าระยะก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และค่าเฉลี่ยคะแนนความมั่นคงใน
ชีวิตสมรสในระยะหลังการทดลองและระยะติดตามผลไม่พบความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ
แสดงว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนความม่ันคงในชีวิตสมรสที่ได้รับการปรึกษาคู่สมรสทฤษฎีกลยุทธ์ในระยะหลังการ
ทดลองและระยะติดตามผลสูงกว่าระยะก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และไม่พบ
ความแตกต่างในระยะติดตามผลและระยะหลังการทดลอง 
 
อภิปรายผล 
  ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์การวิจัยได้ 2 ประเด็นดังนี้ 
 1. ผลการปรึกษาคู่สมรสทฤษฏีกลยุทธ์ต่อความมั่นคงในชีวิตสมรสได้ผลต่อกลุ่มทดลองในระยะ
หลังการทดลอง และระยะติดตามผล ผลการวิจัยพบว่า คะแนนความมั่นคงในชีวิตสมรสหลังการทดลอง
สูงกว่าระยะก่อนการทดลองเท่ากับ 23.2 และระยะติดตามผลสูงกว่าระยะก่อนการทดลองเท่ากับ 32.75 
สามารถอภิปรายผลได้ว่า การที่คู่สมรสกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนความม่ันคงเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้เพราะผลมา
จากการได้รับการปรึกษาคู่สมรสทฤษฏีกลยุทธ์ ตามโปรแกรมที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น ส่งผลให้คู่สมรสเกิดการ
พัฒนาทักษะในการเพิ่มหรือจัดการกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอันก่อให้เกิดความไม่ม่ันคงในชีวิต 
 การที่คู่สมรสมีค่าเฉลี่ยคะแนนความมั่นคงในชีวิตสมรสในระยะก่อนการทดลองน้อยนั้น ผู้วิจัยจึง
ใช้การให้ปรึกษาเข้ามาช่วยพัฒนาทักษะในการเพ่ิมหรือจัดการกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมก่อให้เกิดความ
ไม่มั่นคงในชีวิตสมรส จากแนวคิด เรื่องคุณภาพชีวิตสมรสและความมั่นคงในชีวิตสมรส เลวิสและสแปน
เนีย (Lawis & Spanier, 1979) ซึ่งการปรึกษาคู่สมรสแต่ละครั้ง จะช่วยคู่สมรส ได้ส ารวจเรื่องราว 
ความคิด และพฤติกรรมของตนเองที่มีต่อสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในครอบครัว ส่งเสริมให้คู่สมรส มอง
มุมมองใหม่ เพ่ือให้เห็นถึงพฤติกรรมที่ควรปฏิบัติ และสร้างภาพใหม่ กับสิ่งที่เป็นปัญหาอยู่ ว่าสามารถ
ปรับเปลี่ยนให้เป็นพฤติกรรมทางด้านลบให้เป็นพฤติกรรมที่มีเชิงสร้างสรรค์มากขึ้น สอดคล้องกับ  
ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ ์(2557) กล่าวถึงเป้าหมายของการปรึกษาครอบครัวทฤษฎีเชิงกลยุทธ์ ดังนี้ 
 เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ครอบครัวน าเสนอ และเป็นปัญหาที่เกิดขึ้น ณ ปัจจุบัน โดยมุ่งไปที่การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม หากมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแล้ว ความรู้สึกต่างๆ จะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย 
 การช่วยให้ครอบครัวเกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น เป็นความรับผิดชอบของผู้ให้การปรึกษาในการวาง
แผนการแก้ปัญหานั้นๆ โดยค านึงถึงบริบททางสังคมของผู้รับการปรึกษา 
 การจะช่วยให้ครอบครัวเกิดการเปลี่ยนแปลงได้นั้น ต้องจัดการกับวงจรชีวิตของครอบครัวและ
วงจรชีวิตของสมาชิกแต่ละคนในครอบครัว สร้างทางเลือกให้ครอบครัวได้เลือกปฏิบัติ แทนการใช้วิธีซ้ าๆ 
เดิมๆ ซึ่งไม่ได้ผลในการเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 
 การให้ความช่วยเหลือจะให้ความสนใจกับปัญหาที่ครอบครัวน าเสนอ การให้การปรึกษาไม่
จ าเป็นต้องพบทั้งครอบครัว อาจจะพบสมาชิกครอบครัวเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มย่อยๆ ก็ได้ เพ่ือจะใช้
เทคนิคกระบวนการเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด 
 เพ่ือสร้างเสริมปฏิสัมพันธ์ของครอบครัว รูปแบบการสื่อสาร ลดรูปแบบพฤติกรรมของการใช้
อ านาจและการควบคุม  
 ดังเช่นครอบครัว คุณปอ และคุณจอ (นามสมมุติ ) ได้ท ากิจกรรม “การใช้เวลาว่างเพ่ือ
สัมพันธภาพที่ดี” และให้น ารูปถ่ายที่ประทับใจมา พร้อมกับเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในภาพ หลังจากนั้น
ผู้วิจัยได้ถามว่า หากมีโอกาสอยากให้ความประทับใจนั้นเกิดขึ้นอีกครั้งหรือไม่ ทางด้านสามี คุณจอ (นาม
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สมมุติ)กล่าวว่า “ใจหนึ่งก็อยากให้เกิดอีกใจหนึ่งก็ไม่อยากให้เกิด ปกติเป็นคนชอบเที่ยวผมจะคอยหา
สถานที่ที่เขาชอบ เขาอยากไป พาเขาไปเที่ยว แต่เพราะทุกครั้งที่ไปเที่ยวกัน คุณปอจะคอยจับผิดใน
ขณะที่ผมขับรถยนต์ออกต่างจังหวัดตลอด ใช้ค าพูดที่ไม่ดีตลอดทางจนบางครั้งผมก็อึดอัด” ทางด้าน
ภรรยา คุณปอ (นามสมมุติ) กล่าวว่า ก็เขาเป็นคนขับรถยนต์ไม่แข็ง พอเราว่า เขาหงุดหงิดก็จะยิ่งขับ
รถยนต์เร็ว แล้วมันน่ากลัว ทางเราก็เลยจะต้องคอยดูทาง คอยบอกว่า ระวัง เบรก ขับเบาๆ อย่าเร็ว อยู่
ตลอด เรามองเห็นทางข้างหน้า เราเลยกลัวว่าเขาจะขับรถไปชนใคร สุดท้ ายก็กลายเป็นหงุดหงิดใช้
อารมณ์ในการคุย ทะเลาะกัน ลงไม้ลงมือกันใหญ่โต ท าให้การใช้เวลาว่างร่วมกันในครั้งนั้นเสียบรรยากาศ 
ผู้วิจัยจึงชี้ให้เห็นว่าพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ในเรื่องการใช้อารมณ์ในการพูดและการจัดการกับพฤติกรรม
ความก้าวร้าวรุนแรงที่ไม่พึงประสงค์ของคุณปอ (นามสมมุติ) และการจัดการทางอารมณ์ที่ไม่เหมาะสม
ของคุณจอ (นามสมมุติ) หลังจากนั้นผู้วิจัยชี้ให้เห็นส่วนการกระท าทางด้านบวกในขณะขับรถไปเที่ยวที่
เป็นด้านดีของคุณปอ (นามสมมุติ) และคุณจอ (นามสมมุติ) เช่น เทคนิคการสร้างภาพใหม่ (Relabeling) 
ที่ผู้ให้การปรึกษากล่าวว่า “ภรรยาของคุณช่วยคุณได้มากโดยการช่วยคุณมองทางและระวังอันตรายใน
ขณะที่คุณขับรถ นั่นเป็นเพราะว่า เธอต้องการมองทางและมองความปลอดภัยในการขับขี่รถให้กับคุณ” 
ผู้วิจัยชี้ให้เห็นส่วนที่ดีที่ภรรยาแสดงออกและให้สามีพูดจาดีต่อกันลดการใช้วาจาที่ท าร้ายจิตใจกันและกัน 
และกระตุ้นให้แสดงออกถึงความรู้สึกดีๆ ตอบกลับพฤติกรรมที่ดีของภรรยา เช่น การพูดชื่นชมหรือ
ขอบคุณอีกฝ่ายอย่างจริงใจ เป็นต้น ซึ่งจะท าให้สามีและภรรยามีความสุขในการแสดงพฤติกรรมนั้นและ
อยากท าบ่อยๆ พร้อมกับสามารถก าหนดเป้าหมาย (Goal-Setting Stage) ถึงสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลง จาก
การเรียนรู้ทางด้านความคิด ความรู้สึก ต่อพฤติกรรมจากกิจกรรมดังกล่าว จึงเกิดเป็นข้อตกลงในการ
จัดการเชาว์อารมณ์ พฤติกรรมที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ต่อไป ซึ่งเทคนิคนี้ท าให้ทั้งคู่ได้ตระหนักถึง
การแสดงออกทางด้านพฤติกรรมที่ดีและเปลี่ยนแปลงไป สามารถน ามาปฏิบัติใช้ได้จริง การชี้ให้เห็นถึง
พฤติกรรมด้านบวกและเน้นให้ชัดเจนขึ้นด้วยเทคนิคต่างๆ ท าให้คู่สมรสมองเห็นส่วนที่ดีของกันและกัน
อย่างชัดเจนมากขึ้น และเรียนรู้ความคิด ความรู้สึกของกันและกัน และสามารถก าหนดพฤติกรรมและ
แสดงออกทางพฤติกรรมที่เหมาะสมร่วมกันได้ ดังเช่นที่ ประสงค์ พรหมเครือ (2560) ได้ให้ความหมาย
ของการจัดการเชาว์อารมณ์ไว้ว่า การจัดการเชาว์อารมณ์คือความสามารถของบุคคลในการตระหนักรู้
อารมณ์ท้ังของตนเองและผู้อ่ืน และสามารถควบคุมการแสดงออกของตนเองได้อย่างเหมาะสม 
 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่าโปรแกรมการปรึกษาคู่สมรสทฤษฏีเชิงกลยุทธ์ที่
พัฒนาขึ้นเพ่ือให้การปรึกษาคู่สมรส เป็นจ านวน 10 ครั้ง ครั้งละ 60-90 นาที สัปดาห์ละ 3 ครั้ง ติดต่อกัน 
เป็นจ านวน 4 สัปดาห์ สามารถลดพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลต่อความมั่นคงในชีวิตสมรสของคู่
สมรสในแต่ละขั้นตอน ตั้งแต่ เรียนรู้ปัญหาเพ่ือสร้างความพึงพอใจในชีวิตสมรส ปฏิสัมพันธ์ในชีวิตสมรส 
การจัดการกับปฏิกิริยาทางอารมณ์ที่ไม่เหมาะสม การสื่อสารเพ่ือความเข้าใจ การใช้เวลาว่างเพ่ือ
สัมพันธภาพที่ดี การจัดการกับพฤติกรรมความก้าวร้าวรุนแรงที่ไม่พึงประสงค์ ให้กับคู่สามีภรรยาได้ 
 2. ผลการปรึกษาคู่สมรสทฤษฏีกลยุทธ์ ได้ผลแตกต่างกันในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
 ผลการวิจัยพบว่า ระยะหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนความม่ันคงในชีวิตสมรสสูง
กว่ากลุ่มควบคุมเท่ากับ 23.8 สามารถอภิปรายได้ว่า  
 การปรึกษาคู่สมรสทฤษฏีกลยุทธ์จึงเป็นโปรแกรมที่น ามาใช้เพ่ือช่วยเหลือให้คู่สมรสได้ตระหนักถึง 
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม และได้เข้าใจตนเองและคู่สมรสอย่างแท้จริง การปรึกษาคู่สมรสทฤษฏีกลยุทธ์
เป็นโปรแกรมที่มีเป้าหมายในการลดหรือการจัดการกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของคู่สมรสที่มีอยู่ใน
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ปัจจุบันดังที่โกเดนเบิร์ค (Goldenberg & Goldenberg, H, 2008) กล่าวว่า การปรึกษาครอบครัวทฤษฎี
กลยุทธ์ มีเป้าหมายในการลดหรือก าจัดพฤติกรรมหรือปัญหาของครอบครัวที่มีในปัจจุบันโดยจะไม่เน้นที่
ความหมายของพฤติกรรมหรือต้นก าเนิดของปัญหาเหล่านั้น นักการให้การปรึกษาครอบครัวตามทฤษฎีกล
ยุทธ์นี้จะมีการชี้แนะให้ครอบครัวเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสื่อสารที่กระท าอยู่ซ้ าๆ ที่น าไปสู่ความ
ขัดแย้งระหว่างสมาชิกในครอบครัว เริ่มที่พฤติกรรมต่อเนื่องภายในครอบครัวที่ท าให้เกิดปัญหาถาวร และ
ให้การชี้แนะเพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติตนต่อสมาชิกคนอ่ืนๆ โดยที่
บางครั้งอาจท าไปด้วยการขาดความรู้หรือความร่วมมือในการที่จะจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นเหล่านั้น 
คุณสมบัติเด่นของการปรึกษาครอบครัวทฤษฎีกลยุทธ์ คือ การให้ความส าคัญกับปัจจุบัน การเพ่ิมความ
มั่นคงในชีวิตสมรสโดยการปรึกษาทฤษฏีกลยุทธ์เริ่มต้นด้วยการส ารวจเรื่องราวที่มีผลกระทบต่อความรู้สึก
ของคู่สมรส โดยให้คู่สมรสเขียนใบงาน “วันวานยังหวานอยู่” ให้คู่สมรสตอบค าถามลงในใบงาน และผลัด
กันเล่าเรื่องราวของตน โดยเริ่มต้นเรื่องราวตั้งแต่เหตุการณ์ที่ท าให้พบเจอกัน จนไปถึงเหตุการณ์ที่คู่สมรส
ท าให้อีกฝ่ายเสียใจ ในขณะที่คู่สมรสผลัดกันคิดทบทวนถึงเหตุการณ์ต่างๆ และได้เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้น 
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้ส ารวจ พฤติกรรม ความคิด ความรู้สึกกับเรื่องราวต่างๆ ที่ตนเองมีต่อ
สถานการณ์นั้น ดังเช่นครอบครัวคุณ นอและคุณยอ (นามสมมุติ) กล่าวว่า สามี : เหตุการณ์ที่ท าให้เขา
เสียใจมากที่สุด น่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เราใกล้ชิดกับนักเรียนผู้หญิง ซึ่งเรื่องนี้เขางอแงกับผมมาตลอด ไม่
เข้าใจสักที ผมเคยบอกแล้วว่าผมไม่ได้คิดอะไร แต่ไม่อยากท าตัวเป็นครูที่นักเรียนเข้าไม่ถึง บางครั้ง
นักเรียนก็มีไลน์มา เขาก็โมโห แล้วก็งอนไม่พูดกันไป ช่วงหลังๆ ผมเลยไม่ตอบไม่พูดอะไร ปล่อยเขา เขา
อยากจะคิดอะไรก็คิดไป ก็มันไม่ใช่เรื่องจริง ภรรยา : เขาสอนเด็ก ในช่วงวัย ม.5 ม.6 เป็นในช่วงวัยที่ขาว 
ที่ สวย มันท าให้ตัวเราเองด้อยค่าในส่วนนี้เราไม่เคยบอกเขาเลยว่าเรารู้สึกเสียใจ และด้อยค่า ที่เขาคุยกับ
เด็กนักเรียน ท าให้เราระแวงว่าผู้ชายจะไป พอเราพูดเขาก็จะบอกกับเราแค่เพียง “คิดมาก ไร้สาระ” แล้ว
เขาก็ไม่ได้พูด หรือท าอะไรต่อ เขาเงียบไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น จากข้อความนี้เห็นได้ชัดว่า สามีได้
ส ารวจความคิดเกี่ยวกับเรื่องราวที่ท าให้ภรรยาเสียใจ และท าให้ได้รับรู้ความรู้สึกของภรรยาว่า ภรรยารู้สึก
ด้อยค่า และระแวงว่าจะถูกทอดทิ้ง เหตุการณ์นี้ผู้ให้การปรึกษาชี้ให้เห็นถึงพฤติกรรมการสื่อสารที่ไม่
เหมาะสมของคู่สมรสก็ย่อมท าให้เกิดความรู้สึกของการคิดมาก ระแวง และส่งผลต่อความมั่นคงในชีวิต
สมรส เพราะฉะนั้น การรับรู้ความคิด ความรู้สึกของกันและกัน โดยใช้การสื่อสารที่เหมาะสมจะสามารถ
จัดการกับความขัดแย้งที่อาจเกิดข้ึนได้  

ตามที่ ณพัชร ศรีฤกษ์ (2557) กล่าวว่า การสื่อสารมีความส าคัญช่วยให้คู่สมรสสามารถรับรู้ถึง
ความหมายต่างๆ ทั้ง จากการได้ สัมผัส ดู ฟังและพูด เพ่ือที่จะช่วยให้เข้าใจกันได้มากขึ้น และ อุมาภรณ์ 
ตรังคสมบัติ (2545) กล่าวว่า การสื่อสารเป็นทักษะที่ส าคัญของชีวิตคู่ เป็นปัจจัยที่ช่วยให้คู่สมรสเกิดความ
ผูกพันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน แก้ไขความขัดแย้งระหว่างกันได้ และปรับตัวกับความตึงเครียดในชีวิตคู่ได้ 
การสื่อสารที่ดีจะช่วยให้ชีวิตสมรสเป็นประสบการณ์ที่น่าพึงพอใจและมีความสุข นอกจากนี้ โดยในการให้
การปรึกษาครั้งนี้ ผู้ให้การปรึกษาได้ใช้เทคนิคการแสร้งท า (Pretend Techniques) เช่น เมื่อทุกครั้งที่มี
การทะเลาะกัน หรือมีอาการงอนกันให้คุณ นอ เป็นฝ่ายเข้ามาคุย พร้อมทั้งแกล้งหยอกล้อคุณยอ ทดแทน
การแสดงอาการ เงียบ และเปลี่ยนให้คุณยอแสร้งท าเป็นคุยตลกด้วย หลังจากนั้นจึงค่อยมาคุยกันและหา
เหตุผลของการทะเลาะพร้อมทั้งหาทางและวิธีทางแก้ปัญหา ดังนั้นการที่คู่สมรสได้เล่าเรื่องราวผ่านใบงาน
วันวานยังหวานอยู่ท าให้เกิดการทบทวนความคิด ความรู้สึก ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และการปรึกษาทฤษฎี
กลยุทธ์ที่มีเป้าหมายจัดการกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของคู่สมรสที่มีในปัจจุบัน จึงท าให้คู่สมรส
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เปลี่ยนแปลงทางความคิด และค้นหาทางเลือกในการแสดงออกทางด้านพฤติกรรมที่เหมาะสมกับตนเอง
และคู่สมรส ในขณะที่กลุ่มควบคุมไม่ได้รับการปรึกษาทฤษฎีกลยุทธ์ คู่สมรสมีการใช้ชีวิตด าเนินไป
ตามปกติ ท าให้คู่สมรสกลุ่มนี้ไม่ได้รับการเรียนรู้ และพัฒนาความมั่นคงในชีวิตสมรส จึงท าให้ค่าเฉลี่ย
คะแนนความมั่นคงในชีวิตสมรสต่ า มีแนวโน้มในการจัดการขบวนการทางความคิด ความรู้สึก รวมไปถึง
พฤติกรรมต่างๆ ที่ไม่เหมาะสม เช่น การใช้เวลาร่วมกันที่ไม่เหมาะสม การไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกัน
และกัน การใช้อารมณ์ในการสื่อสาร การใช้พฤติกรรมความก้าวร้าวรุนแรง จึงส่งผลให้เกิดความมั่นคงใน
ชีวิตสมรสต่ า และเป็นเหตุให้เกิดการหย่าร้างได้ ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัยที่ศึกษาผลของการปรึกษา
ครอบครัวตามทฤษฎีกลยุทธ์ของสามีภรรยาวัยรุ่น ผลการศึกษาพบว่า หลั งการให้การปรึกษาครอบครัว
ตามทฤษฎีกลยุทธ์ของสามีภรรยาวัยรุ่นกลุ่มทดลองมีการจัดการความขัดแย้งในครอบครัวที่ดีขึ้นผล
คะแนนที่ได้ต่ าลงจากเดิมและต่ ากว่ากลุ่มควบคุมในระยะหลังการทดลองและระยะติดตามผล และสามี-
ภรรยาในกลุ่มทดลองมีการจัดการความขัดแย้งในครอบครัวในระยะหลังการทดลอง และระยะติดตามผล
ที่ดีข้ึนผลคะแนนต่ ากว่าระยะก่อนการทดลอง (วัชรพล เปรมกมล, 2557) 
  
ข้อเสนอแนะ 

1. แบบวัดความม่ันคงในชีวิตสมรส ที่พัฒนามาจากกรอบแนวคิดของ ยูไล วีระกังวานกุล (2549) 
ในด้านความมั่นคงในชีวิตสมรส จ านวน 23 ข้อ แบบวัดนี้ผู้วิจัยได้น ามาปรับเ พ่ือให้เหมาะสมกับกลุ่ม
ตัวอย่าง ผู้ที่สนใจสามารถน าแบบวัดไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างอ่ืนๆ ควรพิจารณาปรับข้อค าถามให้เหมาะสม
กับกลุ่มตัวอย่างนั้นๆ  

2. ส าหรับผู้ที่จะน าโปรแกรมการปรึกษาคู่สมรสทฤษฎีกลยุทธ์ ไปใช้เป็นแนวทางในการให้
ค าปรึกษาครอบครัว ควรได้รับการอบรมทักษะพ้ืนฐานการปรึกษาครอบครัวจากผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือให้เกิด
ความเข้าใจในหลักการและแนวคิดทฤษฎีตลอดจนเทคนิคต่างๆ ให้เกิดความช านาญ เพ่ือลดความ
ผิดพลาดให้น้อยที่สุดและสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ได้ 
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรท าการศึกษาวิจัยในประเด็นของการปรึกษาคู่สมรสทฤษฎีกลยุทธ์ต่อความมั่นคงในคู่รักที่ใช้ชีวิต
อยู่ร่วมกันก่อนการสมรส 

2. ควรท าการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบโปรแกรมการให้การปรึกษาทฤษฎีกลยุทธ์ กับทฤษฎีอ่ืนๆ เช่น 
Brief Therapy เพ่ือเพ่ิมทางเลือกในการน าไปใช้  

3. ควรปรับจ านวนครั้งในการให้การปรึกษาให้กระชับและสั้นลงเพ่ือความเหมาะสมและเหมาะกับบริบท
ของคนไทย 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลการให้การปรึกษารายบุคคลทฤษฎีเผชิญความจริงที่มี
ต่อการยอมรับของภรรยาผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลาม กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้เป็นภรรยาผู้ป่วย 
มะเร็งระยะลุกลาม ผู้วิจัยคัดเลือกภรรยาที่มีคะแนนการยอมรับของภรรยาผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลามน้อย
ที่สุดขึ้นไป จ านวน 20 คน มาเป็นกลุ่มตัวอย่าง สุ่มกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 10 คน เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบวัดการยอมรับของภรรยาผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลาม และโปรแกรมการ
ปรึกษารายบุคคลทฤษฎีเผชิญความจริง ด าเนินการทดลองให้การปรึกษาจ านวน 12 ครั้ง ครั้งละ 60 นาที 
โดยใช้แบบแผนการวิจัยเชิงทดลองประเภทสององค์ประกอบแบบวัดซ้ าหนึ่งองค์ประกอบแบ่งการทดลอง
ออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะก่อนการทดลอง ระยะหลังการทดลอง และระยะติดตามผล  ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า
พบว่า ภรรยาผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลามในกลุ่มทดลองมีการยอมรับ แตกต่างจากกลุ่มควบคุมในระยะหลัง
การทดลอง และระยะติดตามผล แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และภรรยาผู้ป่วยมะเร็ง
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ระยะลุกลามในกลุ่มทดลองมีการยอมรับ ในระยะหลังการทดลอง และระยะติดตามผล แตกต่างจากระยะ
ก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
 ค าส าคัญ: การยอมรับของภรรยา ภรรยาผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลาม ทฤษฎีเผชิญความจริง  
 
Abstracts 

The purpose of this research was to study the effect of Reality individual 
counseling on wife-acceptance of cancer patients. The sample in this study was a wife of 
cancer patients. The researcher selected the wife with the acceptance score of the 
lowest wife of 20 patients.The experimental group and the control group consisted of 10 
person each. a questionnaire for wife-acceptance of cancer patients. And The Reality 
individual counseling programs. The research design was a two-factor experiment with 
repeated measures on one factor. The study was divided into 3 phases: the pre-test 
phases, the post-test phases and the follow-up phases. The results of this study 
revealed that there was a statistically significant interaction at .05 between the method 
and the duration of the experiment. The wife-acceptance of cancer patients in the 
experimental and the control group were significantly different at .05 at the post-test 
and the follow up phases. The wife-acceptance of cancer patients in the experimental 
group in the post-test and the follow up phases were significantly different at .05 from 
the pre-test phase. 
 
Keywords: Wife-Acceptance, Wife of Cancer Patients, Reality Counseling 
 
บทน า 
 ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ได้มีรายงานจ านวนผู้ป่วยนอก จ าแนก
ตามกลุ่มสาเหตุป่วย 21 โรค จากสถานบริการสาธารณสุข ทั่วราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2548-2557 
พบการเจ็บป่วยที่น่าสนใจที่สุด ใน 21 กลุ่มโรค คือ ล าดับที่ 16 เนื้องอก (รวมมะเร็ง) มีผู้ป่วยเฉลี่ย ปีละ 
1,095,190 ราย และมีอัตราการเจ็บป่วยที่เพ่ิมสูงขึ้นทุกปี ซึ่งสวนทางกับอัตราการเสียชีวิตที่เป็นอันดับที่ 
1 ที่มีผู้ป่วยเสียชีวิตเฉลี่ยปีละ 48,509 ราย และมีอัตราการเสียชีวิตที่เพ่ิมสูงขึ้นทุกปีเช่นกัน 
 ในปัจจุบัน มีผู้ป่วยมะเร็งเพ่ิมมากขึ้น อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งก็เพ่ิมมากขึ้น แม้ว่าจะมี
เทคโนโลยีทางการแพทย์และการรักษามีความเจริญก้าวหน้ามากข้ึนแล้วก็ตาม ก็ยังไม่สามารถหยุดยั้งการ
เกิดโรคมะเร็งได้ มีเพียงบางชนิดเท่านั้นที่รู้สาเหตุ หรือมีการคัดกรองเพ่ือป้องกันไม่ให้เป็นเพ่ิมมากขึ้น 
รวมทั้งการรักษาเพ่ือป้องกันการกระจายของตัวโรค เมื่อมะเร็งกลับมาเป็นซ้ าเป็นเวลาที่เลวร้ายส าหรับ
ผู้ป่วยและผู้ดูแลในครอบครัว การกลับมาเป็นซ้ าท าลายความหวังของพวกเขาว่าหายจากการเป็น
โรคมะเร็งและมักต้องให้ผู้ป่วยรับการรักษาอีกครั้ง ในหลายๆ กรณีเป็นการลดความสามารถมากกว่าการ
รักษา จากการศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมีรายงานเกี่ยวกับมะเร็งที่เพ่ิงได้รับการวินิจฉัยว่า
ผู้ป่วยมะเร็งที่กลับมาเป็นซ้ ามีคุณภาพชีวิตที่ต่ าลง ความเจ็บปวดมากขึ้น ข้อจ ากัดที่มากขึ้น ความทุกข์ที่
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รุนแรงขึ้น และการประเมินการเจ็บป่วยที่เป็นลบมากขึ้น ผู้ดูแลในครอบครัวของพวกเขารายงานความไม่
แน่นอนความสิ้นหวังและปัญหาการปรับตัวมากขึ้น (Laurel L. Northouse, Maria C. Katapodi, Ann 
M. Schafenacker, 2012) ซึ่งผู้ดูแลผู้ป่วยเป็นผู้มีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยในทุกขั้นตอนตั้งแต่การวินิจฉัย
จนกระทั่งเสียชีวิต (Barbara A. Given, Charles W. Given, and Paula Sherwood., 2012) การศึกษา
เปรียบเทียบความวิตกกังวลของผู้ป่วยและญาติผู้ดูแลของ Clavarino, A.M., John, B.L., Sue-Ann, C. 
and Kevin, B. (2002) พบว่าญาติผู้ดูแลจะมีระดับความวิตกกังวลสูงกว่าผู้ป่วย โดยระดับความวิตกกังวล
อยู่ที่ร้อยละ 39 ในขณะที่ผู้ป่วยมีระดับความวิตกกังวลอยู่ที่ร้อยละ 22 นฤมล สุธีรวุฒิ (2558) กล่าวถึง 
ภาวะหมดไฟนั้นเป็นอาการทางจิตวิทยาที่บุคคลตอบสนองต่อการเผชิญความเครียด โดยท าให้เกิดความ
อ่อนล้า ท้อแท้ เกิดทัศนคติด้านลบ 
 ในกรณีที่ต้องดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะลุกลาม ครอบครัวผู้ป่วยมะเร็งต้องเผชิญกับความเครียด
อย่างยิ่ง เพราะผู้ป่วยมักมีข้อจ ากัดทางร่างกายที่ท าให้ช่วยเหลือตนเองได้น้อยลง มีความผิดปกติในระบบ
ต่างๆ ของร่างกาย และมีปัญหาอารมณ์แปรปรวนง่ายมากกว่าผู้ป่วยอ่ืนๆ (Cassilleth et al., 1985) ยิ่ง
ถ้าผู้ป่วยมีอาการทรุดลง หรือมีความทุกข์ทรมานจากความเจ็บป่วยมากขึ้น ญาติผู้ดูแลจะเกิดความรู้สึก
วิตกกังวล คับข้องใจ สิ้นหวัง และรู้สึกผิดที่ไม่สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้ และอาจมีความซึมเศร้ามากขึ้น 
Hodges LJ, Humphris GM, Macfarlane G. (2005) ได้ท าการวิเคราะห์ความทุกข์ทางอารมณ์ที่รายงาน
โดยผู้ป่วยโรคมะเร็งและสมาชิกในครอบครัว พบว่าการตอบสนองทางอารมณ์ต่อความเจ็บป่วยนั้ นมี
ความสัมพันธ์กัน เมื่อผู้ป่วยมีความสุขก็มีแนวโน้มว่าผู้ดูแลของพวกเขาก็มีความสุข และเมื่อผู้ป่วยมีความ
ทุกข์ก็มีแนวโน้มว่าผู้ดูแลของพวกเขาก็มีทุกข์ตามไปด้วย ซึ่งผู้ดูแลที่ส าคัญที่สุดคนหนึ่งคือภรรยา เพราะ
ภรรยาเป็นทั้งเพ่ือนคู่คิด และเป็นผู้ที่จะอยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันไปตลอดชีวิต Laurel et al. (2012) 
กล่าวถึง มุมมองแบบคู่รักว่าเมื่อความต้องการของผู้ดูแลไม่ได้กล่าวถึงสุขภาพจิตและร่างกายของพวกเขาก็
มีความเสี่ยงซึ่งจะน าไปสู่ผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการดูแลที่ดีที่สุดจากผู้ดูแลที่ได้รับการจัดเตรียมอย่างดีและมีความ
มั่นใจ ในการศึกษาพบว่าช่วงเวลาสั้นๆ ระหว่างการวินิจฉัยและการเสียชีวิตของผู้ป่วย ผู้ดูแลผู้ป่วยมี
อาการซึมเศร้ามากขึ้น ยิ่งในช่วงท้ายของชีวิตบางรายงานผู้ดูแลผู้ป่วยมีอาการซึมเศร้าที่เกินหรือเท่ากับ
เกณฑ์ภาวะซึมเศร้าทางคลินิก ที่มาของภาวะซึมเศร้าของผู้ดูแลมีความสัมพันธ์กับความสัมพันธ์ใน
ครอบครัวที่ไม่ดีขึ้น รวมถึงความรู้สึกละทิ้งความต้องการภายนอกที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและความรู้สึกทุกข์
ทรมานจากอาการที่มากขึ้นในผู้ป่วย ทิพย์สุดา ส าเนียงเสนาะ (2556) ได้กล่าวถึง การสูญเสีย ไม่ว่าจะเป็น
การสูญเสียสิ่งของภายนอก การสูญเสียตามวัยต่างๆ การสูญเสียภาพลักษณ์หรืออัตมโนทัศน์ และการ
สูญเสียบุคคลส าคัญหรือบุคคลอันเป็นที่รัก จะท าให้เกิดความรู้สึกเศร้าโศกซึ่งเป็นสิ่งที่พบได้เป็นปกติ
หลังจากการสูญเสีย เป็นปฏิกิริยาตอบสนองโดยรวมที่มีต่ออารมณ์ที่เป็นทุกข์อันเนื่องมาจากการสูญเสีย 
เมื่อเกิดความเศร้าโศกบุคคลจะผ่านขั้นตอนของความรู้สึกต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปฏิเสธ โกรธ ต่อรอง ซึมเศร้า 
จนกระทั่งเริ่มยอมรับความจริงและพยายามกลับสู่สังคมอีกครั้ง การยอมรับตนเองเพ่ือน าไปสู่การปรับตัว
ของญาติผู้ดูแล(ภรรยา)ผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลามจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญที่บุคลากรทางการแพทย์ควรให้ความ
สนใจ เพราะญาติผู้ดูแล(ภรรยา)ให้การดูแลผู้ป่วยทั้งที่บ้านและสถานพยาบาล ซึ่งมากกว่าแพทย์และ
พยาบาลที่ให้การดูแลเฉพาะสถานพยาบาล และเพ่ือความสุขของผู้ป่วยมะเร็งที่มีความต้องการให้
ครอบครัวอยู่ใกล้ชิดในวาระสุดท้ายของชีวิตอีกด้วย เราในฐานะมนุษย์คงไม่ สามารถปฏิเสธได้ว่าการมี
ความสุขนั้นคือสิ่งที่ปรารถนามากที่สุด แต่หนทางที่บุคคลจะประสพกับความสุข  คงแตกต่างกันไปตามวิถี
ชีวิตและตามแนวการปฏิบัติส่วนบุคคล เพียงแต่ความสุขคือเป้าหมายร่วมกัน (ปิยนุช ชมภูกาศ, 2560) 
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 จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงต้องการที่จะศึกษาผลการปรึกษาทฤษฎีเผชิญความจริงต่อการ
ยอมรับของภรรยาผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลาม เพ่ือให้ครอบครัวผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลามยอมรับต่อการ
เจ็บป่วยตามสภาพความเป็นจริงของผู้ป่วย ไม่กล่าวโทษตนเอง สามารถดูแลผู้ป่วยได้ตามความสามารถ
ของตนเอง ดูแลสุขภาพตนเอง มีแบบแผนการด าเนินชีวิตของตนเองกับชีวิตในปัจจุบันและอนาคต  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 เพ่ือศึกษาผลการให้การปรึกษาทฤษฎีเผชิญความจริงที่มีต่อการยอมรับของภรรยาผู้ป่วยมะเร็ง
ระยะลุกลาม  
 
สมมติฐานการวิจัย 

1.  มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิธีการทดลองกับระยะเวลาการทดลอง 
2. ภรรยาผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลามท่ีได้รับการปรึกษาทฤษฎีเผชิญความจริงมีการยอมรับในระยะ

หลังการทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม 
3. ภรรยาผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลามท่ีได้รับการปรึกษาทฤษฎีเผชิญความจริงมีการยอมรับในระยะ

ติดตามผลสูงกว่ากลุ่มควบคุม 
4. ภรรยาผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลามท่ีได้รับการปรึกษาทฤษฎีเผชิญความจริงมีการยอมรับในระยะ

หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง 
5. ภรรยาผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลามท่ีได้รับการปรึกษาทฤษฎีเผชิญความจริงมีการยอมรับในระยะ

ติดตามผลสูงกว่าก่อนการทดลอง  
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้การปรึกษาทฤษฎีเผชิญความจริงตามแนวคิดของ วิลเลี่ยม กลาส
เซอร์ (William Glasser) โดยเน้นการช่วยให้ผู้รับการปรึกษาใช้เหตุผลวิเคราะห์การกระท าของตนและ
มุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมปัจจุบัน โดยผู้ให้การปรึกษาท าหน้าที่พยายามช่วยให้ผู้รับการปรึกษา
เผชิญกับความจริงที่เกิดข้ึน หัวใจส าคัญของทฤษฎีเผชิญความจริงคือพยายามให้บุคคลปฏิบัติตน เพื่อให้ได้
เชื่อว่าเป็นบุคคลมีพฤติกรรมที่รับผิดชอบ สามารถใช้สติปัญญาของตนเองแก้ไขปัญหาและยอมรับผลที่
ตนเองกระท าโดยไม่โทษผู้อ่ืนและการที่บุคคลจะยอมรับผู้อ่ืนได้นั้น จ าเป็นจะต้องยอมรับตนเองเสียก่อน 
ส่งผลต่อการพัฒนาการยอมรับของภรรยาผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลาม ซึ่งจะช่วยให้มีความม่ันคงทางอารมณ์
ในการยอมรับการเจ็บป่วยของผู้ป่วยมะเร็ง มีก าลังใจในการเผชิญปัญหากับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่
เกิดข้ึน 
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ตัวแปรต้น       ตัวแปรตาม  
 

 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 1.1 ประชากร คือ ภรรยาผู้ดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลามที่อาศัยอยู่ในเขต อ าเภอเมืองลพบุรี 
ตั้งแต่ เดือนมกราคม พ.ศ. 2558 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 มีจ านวน 52 คน 
 1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ ภรรยาผู้ดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลามที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 โดยมีการ
แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลอง จ านวน 10 คน และกลุ่มควบคุม จ านวน 10 คน และมี
การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 1) อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันกับผู้ป่วย 2) มีความสัมพันธ์กับผู้ป่วย คือเป็น 
ภรรยา 3) เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลาม 4) เป็นผู้ที่ทราบถึงการวินิจฉัยโรค
ของผู้ป่วยว่าเป็นมะเร็งระยะลุกลาม มีการแพร่กระจายแล้ว หรือไม่มีทางรักษาให้หายขาด มีเพียงการ
รักษาแบบประคับประคองตามอาการ 5) ผู้วิจัยให้กลุ่มตัวอย่าง ท าแบบวัดการยอมรับของภรรยาผู้ป่วย
มะเร็งระยะลุกลาม แล้วน าคะแนนมาจัดเรียงล าดับจากน้อยไปมาก คัดเลือกภรรยาที่มีคะแนนการยอมรับ
ของภรรยาน้อยที่สุดขึ้นไป จ านวน 20 คน  
 2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
 2.1 ตัวแปรต้น คือ วิธีการปรึกษาและระยะเวลา 

2.1.1 วิธีการปรึกษา 2 วิธี ได้แก่ การให้การปรึกษาทฤษฎีเผชิญความจริง และการไม่ได้รับ
การปรึกษา 

2.1.2 ระยะเวลาในการทดลอง แบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะก่อนการทดลอง ระยะหลังการ
ทดลอง และระยะติดตามผล 
 2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ การยอมรับของภรรยาผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลาม 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. แบบวัดการยอมรับของภรรยาผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลาม 
 2. โปรแกรมการปรึกษารายบุคคลทฤษฎีเผชิญความจริง 
 
  

1 วิธีการปรึกษา 
 1.1 การให้การปรึกษาทฤษฎีเผชิญความจริง 
 1.2 การไม่ได้รับการปรึกษา 
2 ระยะเวลาในการทดลอง 
 2.1 ระยะก่อนการทดลอง 
 2.2 ระยะหลังการทดลอง 
 2.3 ระยะติดตามผล 

การยอมรับของภรรยาผู้ป่วย
มะเร็งระยะลุกลาม 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลการทดลองแบ่งออกได้ดังนี้ 
 ระยะก่อนการทดลอง ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง โดยติดต่อประสานงานกับกลุ่ม
ประชากรเพื่อคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบวัดการยอมรับของภรรยาผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลาม จ านวน 
20 ข้อ น าคะแนนที่ได้มาจัดเรียงล าดับจากน้อยไปมาก เพ่ือพิจารณาคัดเลือกภรรยาที่มีคะแนนการ
ยอมรับของภรรยาน้อยที่สุดขึ้นไป จ านวน 20 คน เพ่ือเป็นกลุ่มตัวอย่าง สอบถามความสมัครใจเข้าร่วม
การทดลอง แล้วสุ่มกลุ่มตัวอย่างที่คัดเลือกไว้ โดยการสุ่มอย่างง่าย โดยสุ่มเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  
 ระยะหลังการทดลอง เมื่อสิ้นสุดการให้การปรึกษาในครั้งที่  12 ผู้วิจัยให้กลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมท าแบบวัดการยอมรับของภรรยาผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลาม คะแนนที่ได้จะเป็นคะแนนในระยะหลัง
การทดลอง 
 ระยะติดตามผล ภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการให้การปรึกษา 2 สัปดาห์ ผู้วิจัยให้กลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุมท าแบบวัดการยอมรับของภรรยาผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลาม ซ้ าอีกครั้ง คะแนนที่ได้จะเป็น
คะแนนในระยะติดตามผลจากนั้นท าการประเมินผลการทดลองโดยการสัมภาษณ์รายครอบครัว เพ่ือเป็น
การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพและประเมินผลการปรึกษาครั้งนี้ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์โดยใช้วิธีวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้ า
ประเภทหนึ่งตัวแปรระหว่างกลุ่มและหนึ่งตัวแปรภายในกลุ่ม (Repeated-Measures Analysis of 
Variance: One Between-Subjects Variance and One WithinSubjects Variance) ของฮาวเวล 
(Howell, 2007, p. 461) เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงทดสอบความ
แตกต่างรายคู่ โดยวิธีของนิวแมน-คูลส์ (Newman-Keuls Procedure)  
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ผลการทดลองและอภิปรายผล 
 ผู้วิจัยเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
 
ตาราง 1 คะแนนการยอมรับของภรรยาผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลาม ในระยะก่อนการทดลอง ระยะหลังการ
ทดลองและระยะติดตามผลของกลุ่มทดลองที่ได้รับการปรึกษารายบุคคลทฤษฎีเผชิญความจริงและกลุ่ม
ควบคุมท่ีไม่ได้รับการปรึกษา 
 
  กลุ่มทดลอง (n=10)  กลุ่มควบคุม (n=10) 

คนที่ ก่อน หลัง ติดตาม คนที่ ก่อน หลัง ติดตาม 
ทดลอง ทดลอง ผล ทดลอง ทดลอง ผล 

1 107 114 114 1 103 103 103 
2 111 123 124 2 110 102 100 
3 102 108 113 3 109 109 109 
4 111 111 111 4 111 112 113 
5 109 118 118 5 111 116 113 
6 99 114 117 6 108 108 108 
7 110 119 121 7 109 113 109 
8 108 115 120 8 110 106 105 
9 108 112 117 9 99 99 99 
10 108 115 115 10 107 110 110 
รวม 1073 1149 1170 รวม 1077 1078 1069 
x̄  107.30 114.90 117.00 x̄  107.70 107.80 106.90 
SD 3.89 4.28 3.94 SD 3.86 5.33 4.98 

 
 จากตาราง 1 พบว่า คะแนนเฉลี่ยการยอมรับของภรรยาผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลามของกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม ในระยะก่อนการทดลองเป็น 107.3 และ 107.7 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น 3.89 และ 
3.86 ในระยะหลังการทดลอง กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยการยอมรับของภรรยาผู้ป่วย
มะเร็งระยะลุกลามเป็น 114.9 และ 107.8 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น 4.28 และ 5.33 ในระยะติดตามผล 
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยการยอมรับของภรรยาผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลามเป็น 117.0 
และ 106.9 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น 3.94 และ 4.98 ตามล าดับ 
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ตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการยอมรับเป็นรายคู่ ของภรรยาผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลามใน
ระยะก่อนการทดลอง ระยะหลังการทดลองและระยะติดตามผล ด้วยวิธีทดสอบแบบ นิวแมน -
คูลส์ (Newman-Keuls Procedure) 

 
  ระยะก่อนทดลอง ระยะหลังทดลอง ระยะติดตามผล 

x̄  107.30 114.90 117.00 

107.30 - 7.60* 9.70* 

114.90 
 

- 2.10 

117.00 
  - 

r 
 

2 3 
q.95 (r,18) 

 
2.97 3.61 

q.95 (r,18)  6.20433 7.54129 

*p ˂ .05       
 
 จากตาราง 2 พบว่า การยอมรับของภรรยาผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลาม ของกลุ่มทดลองที่ได้รับการ
ปรึกษารายบุคคลทฤษฎีเผชิญความจริง มีคะแนนเฉลี่ยการยอมรับ ในระยะหลังการทดลองสูงกว่าระยะ
ก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และคะแนนเฉลี่ยการยอมรับในระยะติดตามผลสูง
กว่าระยะก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนคะแนนเฉลี่ยการยอมรับ ใน ระยะ
หลังการทดลองและระยะติดตามผล ไม่แตกต่างกัน 
 
อภิปรายผล 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ดังนี้ 
 เพ่ือศึกษาผลการให้การปรึกษาทฤษฎีเผชิญความจริงที่มีต่อการยอมรับของภรรยาผู้ป่วยมะเร็ง
ระยะลุกลาม 
 ผลการวิจัยตามสมมติฐานข้อ 1 พบว่า มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิธีการทดลองกับระยะเวลาการ
ทดลองต่อการยอมรับของภรรยาผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลาม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า 
วิธีการทดลองและระยะเวลาในการทดลองส่งผลร่วมกันต่อคะแนนเฉลี่ยการยอมรับของภรรยาผู้ป่วย
มะเร็งระยะลุกลาม ดังจะเห็นได้จากผลที่แสดงในตาราง 1 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติของวิธีการทดลองและเวลาของการทดลอง คือ การปรึกษารายบุคคลทฤษฎีเผชิญความ
จริงในกลุ่มทดลอง เปรียบเทียบกับการไม่ได้รับการปรึกษาในกลุ่มควบคุม ซึ่งผลคะแนนเฉลี่ยการยอมรับ
ของภรรยาผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลาม ในช่วงระยะเวลาก่อนการทดลอง ระยะหลังการทดลอง และระยะ
ติดตามผล พบว่า ในระยะก่อนการทดลอง ภรรยาผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลาม กลุ่มทดลองที่จะได้รับการ
ปรึกษารายบุคคลทฤษฎีเผชิญความจริง และกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับการปรึกษามีคะแนนเฉลี่ยไม่แตกต่าง
กัน แต่ในระยะหลังการทดลองและระยะติดตามผล พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงของคะแนนเฉลี่ยการยอมรับ
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ของภรรยาผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลาม กล่าวคือ ในระยะหลังการทดลอง กลุ่มทดลองที่ได้การปรึกษา
รายบุคคลทฤษฎีเผชิญความจริงมีคะแนนเฉลี่ยการยอมรับของภรรยาผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลามสูงกว่ากลุ่ม
ควบคุมที่ไม่ได้รับการปรึกษา และในระยะติดตามผล กลุ่มทดลองที่ได้รับการปรึกษามีคะแนนเฉลี่ย การ
ยอมรับของภรรยาผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลามสูงกว่ากลุ่มควบคุมเช่นกัน  
 ในระยะหลังการทดลองของกลุ่มทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยการยอมรับของภรรยาผู้ป่วยมะเร็งระยะ
ลุกลาม สูงกว่ากลุ่มควบคุมเท่ากับ 7.1 และในระยะติดตามผลของกลุ่มทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่ม
ควบคุมเท่ากับ 10.1 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อ 2 และ 3 อภิปรายได้ว่า โปรแกรมการปรึกษารายบุคคล
ทฤษฎีเผชิญความจริงที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นสามารถเพ่ิมการยอมรับของภรรยาผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลามได้ 
โด ย ร ว ม ก รอ บ แ น ว คิ ด ข อ ง  Daniel David , Carmen D. Cotet, Aurora Szentagotai, James 
Mcmahon, Raymond Digiuseppe (2013) ที่ได้ท าการศึกษา ออกแบบ แบบสอบถามการยอมรับอย่าง
ไม่มีเงื่อนไข (เช่นตัวเอง คนอ่ืนๆ และ/หรือชีวิต) และแบ่งเป็นทางปรัชญาและจิตวิทยา ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้น
โดยผ่านกิจกรรมและเทคนิคต่างๆ มีการด าเนินการอย่างเป็นขั้นตอน ตั้งแต่ครั้งแรกจนถึงครั้งสุดท้าย 
เพ่ือให้ภรรยาผู้ป่วยมะเร็ง เกิดกระบวนการเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงตนเอง ทั้งทางด้านความคิด อารมณ์
และความรู้สึก อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะส่งผลต่อการยอมรับของภรรยาเอง ท าให้เกิดมุมมองใหม่ที่จะ
สามารถดูแลผู้ป่วยได้ตามความสามารถของตนเอง ดูแลสุขภาพตนเอง มีแบบแผนการด าเนินชีวิตของ
ตนเองกับชีวิตในปัจจุบันรวมถึงอนาคต มีความมั่นใจจนกระทั่งสามารถน าไปปฏิบัติได้ในชีวิตจริง และ
สามารถจัดการกับแบบแผนการด าเนินชีวิตของตนเองกับชีวิตในปัจจุบันที่เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นได้อย่าง
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน แม้ว่าจะผ่านไปแล้ว 2 สัปดาห์ หากผู้รับการปรึกษาเรียนรู้วิธีการ
แก้ปัญหา ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปเท่าใด เมื่อประสบปัญหาอีกครั้ง ผู้รับการปรึกษาจะมีทักษะในการจัดการ
กับปัญหานั้นๆ ได ้
 จากการวิจัยพบว่า ภรรยาผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลามกลุ่มทดลองที่ได้รับการปรึกษารายบุคคล
ทฤษฎีเผชิญความจริง มีคะแนนเฉลี่ยการยอมรับของภรรยาผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลามในระยะหลังการ
ทดลองสูงกว่าระยะก่อนการทดลองเท่ากับ 7.6 และระยะติดตามผลหลังท าการยุติการปรึกษาไปแล้ว 2 
สัปดาห์ คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมจากระยะก่อนการทดลองเท่ากับ 9.7 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อ 4 และ 5 
อภิปรายได้ว่า ทฤษฎีเผชิญความจริง จากแนวคิดของกลาสเซอร์ (Glasser) ที่จะให้ผู้รับการปรึกษาได้ใช้
ความรับผิดชอบของตนมาพัฒนา และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเอง การที่กลุ่มทดลองได้มีการเรียนรู้
และได้รับการฝึกทักษะตามโปรแกรมการปรึกษารายบุคคลทฤษฎีเผชิญความจริงที่มีต่อการยอมรับของ
ภรรยาผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลาม ช่วยให้ผู้รับการปรึกษาได้ เรียนรู้ที่จะประเมินตนเอง เพ่ือปรับความคิด 
อารมณ์ และความรู้สึก เพ่ือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเอง แม้ว่าจะผ่าน ไปแล้ว 2 สัปดาห์ การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองนี้ยังคงอยู่ ซึ่งแตกต่างจากก่อนได้รับการปรึกษารายบุคคลทฤษฎีเผชิญ
ความจริง  
 กรณีของคุณม.ม้า (นามสมมติ) ในใบงานความต้องการของฉัน ต้องการให้ลูกบวชให้พ่อของเขา
ขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ และอยากดูแลสามีให้ดีขึ้นกว่าปัจจุบัน ถ้าฉันไม่ ได้มีคนมาช่วยคิดคงคิดไม่ได้ และได้
เขียนแสดงความรู้สึกในครั้งที่ 12 ว่า สิ่งที่เราท ามาตั้งแต่วันแรก มันท าให้เรามีความคิด มีสติ พร้อมที่จะ
ก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างม่ันใจและไม่ลังเล จะท าวันข้างหน้าให้ดีที่สุด จะดูแลเขาไปตลอดชีวิต 
 กรณีของคุณจันทร์ (นามสมมติ) ได้เขียนแสดงความรู้สึกในครั้งที่ 12 ว่า ความรู้สึกของเราคือได้
แลกเปลี่ยนความคิดและได้ข้อคิดจากเรื่องต่างๆ ที่เราได้คิดได้เขียนจากความรู้สึก จะได้เอาไปปรับตัวเอง
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และจะได้สู้กับทุกสิ่ง ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในวันข้างหน้า เราจะต้องก้าวเดินผ่านไปให้ได้ด้วยความมั่นใจ ไม่
ย่อท้อ 
 
สรุป 
 จากการวิจัยพบว่า โปรแกรมการปรึกษารายบุคคลทฤษฎีเผชิญความจริงที่พัฒนาขึ้นเพ่ือให้การ
ปรึกษาภรรยาผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลาม จ านวน 12 ครั้ง ครั้งละ 45-60 นาที สัปดาห์ละ 3 ครั้ง ติดต่อกัน 
4 สัปดห์ สามารถช่วยพัฒนาการยอมรับของภรรยาผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลามได้ โดยช่วยให้ภรรยาผู้ป่วย
มะเร็งระยะลุกลาม กลุ่มทดลองที่ได้รับการปรึกษารายบุคคลทฤษฎีเผชิญความจริงได้พัฒนาการยอมรับ 
ช่วยให้ภรรยาผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลาม สามารถเผชิญความเป็นจริงในปัจจุบัน ได้อย่างเหมาะสม โดยการ
ที่ภรรยามีความเข้าใจตนเอง รู้จักตนเอง เรียนรู้ ข้อดี ข้อเสีย ข้อจ ากัดของตนเอง ทั้งในแง่บวกและแง่ลบ 
เห็นคุณค่าในชีวิตของตน มีทัศนคติที่ดีต่อตนเอง ท าให้สามารถปรับตัว เข้าใจและยอมรับสามีที่เป็นผู้ป่วย
โรคมะเร็งระยะลุกลามได้ มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  
 
ข้อเสนอแนะ  
 1. แบบวัดการยอมรับของภรรยาผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลามนี้ สร้างขึ้นเพ่ือให้เหมาะสมกับกลุ่ม
ตัวอย่าง ผู้ใดที่สนใจน าแบบวัดไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างอ่ืนๆ ควรน าข้อค าถามมาปรับรายละเอียดให้
เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างนั้นๆ  
 2. การที่จะน าโปรแกรมการปรึกษารายบุคคลทฤษฎีเผชิญความจริงไปใช้ ควรมี การศึกษา
สภาพการณ์ของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการศึกษา ศึกษาหลักการ กระบวนการ และเทคนิคต่างๆ ของทฤษฎี 
และฝึกฝนทักษะให้เกิดความช านาญ เพ่ือให้สามารถน าไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และสามารถ
น าไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
  
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรศึกษาวิจัยในประเด็นการยอมรับในกลุ่มตัวอย่างที่หลากหลาย เช่น สามี พ่ี น้อง พ่อ แม่ 
ลูก เนื่องจากการยอมรับรายบุคคล หรือครอบครัว สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกสภาพครอบครัว ไม่เฉพาะกับ
ภรรยาผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลามเท่านั้น แต่อาจรวมถึงสภาวะโรคที่รุนแรงโรคอ่ืนๆ หรือ ครอบครัวที่
ประสบกับปัญหา หรือ การสูญเสียต่างๆ เป็นต้น เพ่ือให้เกิดมุมมองใหม่ แนวคิดที่แตกต่างของแต่ละกลุ่ม
บุคคล 
 2. ควรท าศึกษาการยอมรับในรูปแบบของการให้การปรึกษาครอบครัว หรือการให้การปรึกษา
แบบกลุ่ม เพ่ือศึกษาผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในมุมมองความคิดที่หลากหลาย เพื่อเพ่ิมประสิทธิผลของ
การปรึกษาให้ดียิ่งขึ้น 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของการปรึกษากลุ่มทฤษฎีเผชิญความจรงิ 
ต่อพฤติกรรมการติดสมาร์ทโฟนของนิสิตปริญญาตรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นิสิตปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2561 ที่มีคะแนนจากการท าแบบทดสอบในระดับมาก และสมัครใจเข้าร่วมการ
ทดลอง จ านวน 20 คน โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มทดลอง 10 คน และกลุ่มควบคุม 10 คน การ
แบ่งกลุ่มจะใช้การสุ่มเลือก โดยวิธีการจับสลาก เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองคือ แบบทดสอบการติดสมาร์ทโฟน 
และโปรแกรมการปรึกษากลุ่มทฤษฎีเผชิญความจริงที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น กลุ่มทดลองได้รับการปรึกษากลุ่มทฤษฎี
เผชิญความจริง จ านวน 10 ครั้ง ครั้งละ 45-60 นาที ด าเนินการทดลองสัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 4 
สัปดาห์ โดยใช้แบบแผนการวิจัยเชิงทดลองสองตัวประกอบแบบวัดซ้ าหนึ่งตัวประกอบ แบ่งการทดลองออกเป็น 
3 ระยะ คือ ระยะก่อนการทดลอง ระยะหลังทดลองและระยะติดตามผล สถิติที่ใช้ท าการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบวัดซ้ าประเภทหนึ่งตัวแปรระหว่างกลุ่มและหนึ่งตัวแปรภายในกลุ่ม และทดสอบความแตกต่างราย
คู่โดยวิธี นิวแมน-คูลส์ ผลการศึกษาพบว่า มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิธีการทดลองและระยะเวลาการทดลองอย่างมี
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นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นิสิตปริญญาตรีในกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการติดสมาร์ทโฟน 
แตกต่างจากกลุ่มควบคุมในระยะหลังการทดลองและระยะติดตามผลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
นิสิตปริญญาตรีในกลุ่มทดลองมีพฤติกรรมการติดสมาร์ทโฟนในระยะหลังทดลองและระยะติดตามผลต่ ากว่า
ก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
ค าส าคัญ: พฤติกรรมการติดสมาร์ทโฟน / นสิิตปริญญาตรี / การปรึกษากลุ่มทฤษฎีเผชิญความจริง 
 
Abstracts 

This Quasi-Experimental research aimed to study about The Effects of reality group 
counseling theory on Smartphone Addicted Behavior of Undergraduate Students, The sample 
groups had been used were Undergraduate Students at Burapha University, in the academic year 
of 2018, which got behavior of smartphone addicted high level scores from Smartphone Addiction 
Self-Test, volunteered to participate in the study. The 20 samples were randomly assigned into 
two groups; experiment group; controlled group. The research materials were Smartphone 
Addiction Self-Test and Reality group counseling theory Program. The intervention was 
administered for 10 session of 45-60 minutes duration 2-3 week for 4 weeks. The research design 
was two-factor experiment with repeated measures on one factor. The study was divided into 3 
phases: the pre-test phases, the post-test phases and the follow-up phases. The data were 
analyzed by using repeated measures analysis of variance: one between-subjects variable and one 
within-subjects variable and tested of pair differences, using Newman-Keul's Method. The results 
revealed that was statistically interactions between testing methods and sessions significantly at 
statistics level .05. The experimental and control group got behavior of smartphone addicted level 
scores after post-test and follow up session significantly difference at statistics level .05. Comparing 
with in group the smartphone addicted in testing group got behavior of smartphone addicted level 
scores in post-testing session and follow up session lower than pre-testing session significantly at 
statistics level .05 
 
Keywords: smartphone addicted behavior / undergraduate students / reality  
Group counseling theory 
 
บทน า 

ปัจจุบันสมาร์ทโฟน (Smartphone) เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะกลุ่ม 
Gen Y คือกลุ่มวัยรุ่นนักเรียนนักศึกษาและกลุ่มวัยเริ่มท างาน ที่เติบโตมาพร้อมกับการพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสาร
สมัยใหม่ที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว คนกลุ่มนี้จึงนิยมการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดชอบความทันสมัยของ
เทคโนโลยี ที่นิยมใช้เพ่ือความบันเทิงและการติดต่อสื่อสารระหว่างกลุ่มเพ่ือน ซึ่งท าให้พฤติกรรมการใช้ชีวิตของ
วัยรุ่นกลุ่มนี้เปลี่ยนจากเดิม (ชื่นสุมล บุนนาค, 2554) จากการส ารวจของส านักงานสถิติแห่งชาติ (National 
Statistical Office, 2017: online) ในช่วง ระหว่างปี 2556-2560 พบว่า ผู้ใช้สมาร์ทโฟนในมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่าง
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ต่อเนื่องและในช่วงกลุ่มอายุ ระหว่าง 15-24 ปี มีสัดส่วนการใช้สมาร์ทโฟนสูงสุด และมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องเช่นกัน 

พฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของวัยรุ่นไทยตอนนี้กลายเป็น “Item Must Have” (ของที่ต้องมี) เพ่ือ
ระบุฐานะและความทันสมัยในขณะที่การใช้งานส่วนใหญ่เน้นไปที่การคุยเล่น วัยรุ่นส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับ
การสื่อสารมาก ส่งผลให้มีการพกพาไปทุกที่โดยมีการใช้งานอยู่เกือบตลอดเวลาใช้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และ
รับส่งข้อความแบบโต้ตอบกันทันที (chat) โดยมีระยะเวลาเฉลี่ยในการใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน 90 นาทีต่อ
ครั้ง (ภัทรา เรืองสวัสดิ์, 2557) ดังที่จุฑามาศ กิติศรี และคณะ (2560) กล่าวว่ากลุ่มวัยรุ่นเป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มใน
การใช้สมาร์ทโฟนมากขึ้นอันเป็นผลมาจากวัยรุ่นเป็นวัยที่ต้องการการยอมรับจากสังคมและกลุ่มเพ่ือนที่ได้เข้ามา
มีอิทธิพลต่อความคิดและพฤติกรรม ซึ่งพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนที่มากเกินไปอาจเกิดอาการของโรคโนโมโฟ
เบีย ที่ใช้เรียกอาการที่เกิดจากความหวาดกลัววิตกกังวลเมื่อขาดโทรศัพท์ ซึ่งพบมากกว่าร้อยละ 70 ในกลุ่ม
วัยรุ่นและวัยท างาน (ทิพาวรรณ บูรณสิน, 2561:ออนไลน์) อย่างไรก็ตามสมาร์ทโฟนก็มีทั้งประโยชน์และโทษ 
แม้จะช่วยให้สะดวกในการติดต่อสื่อสาร แต่หากใช้ผิดที่ผิดเวลาผิดวัตถุประสงค์ก็จะก่อให้เกิดผลเสียต่างๆ 
ตามมา 

ดังที่งานวิจัย ของ Lepp, Barkley and Karpinski (2015) ได้เก็บข้อมูลจากนักศึกษามหาวิทยาลัยรัฐใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า การใช้สมาร์ทโฟนในชั้นเรียนจะส่งผลให้ผลการเรียนของนักศึกษาต่ าลง และ
งานวิจัยของ เบญจวรรณ์ ธนูวาศ และคณะ (2557) พบว่า นักเรียนระดับมัธยมศึกษาและนักศึกษาส่วนใหญ่แอบ
ใช้สมาร์ทโฟนในห้องเรียนทุกวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาบ่าย โดยมีการใช้ในการเล่นอินเทอร์เน็ต โทรเข้า- ออก 
เล่นเกม ถา่ยรูป และใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งส่งผลท าให้ส่วนใหญ่ไม่เข้าใจเนื้อหาที่เรียน 

ผลกระทบของพฤติกรรมการติดสมาร์ทโฟน ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของการรับรู้ภาวะสุขภาพของ
ร่างกาย (Health perception) เป็นความรู้สึกของบุคคลต่อสภาพการท างานเป็นแนวทางส าคัญในการคัดกรอง
สุขภาพเบื้องต้นท าให้ทราบอาการของการเบี่ยงเบนทางด้านสุขภาพ (Heath deviation) ผู้ที่ใช้สมาร์ทโฟนเป็น
เวลานานอาจส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อร่างกาย นอกจากอาการเมื่อยล้าเล็กๆ น้อยๆ แล้ว การติดสมาร์ทโฟนมาก
เกินไปยังสามารถส่งผลเสียต่อสุขภาพในรูปแบบอ่ืนได้อีกมากมาย ทั้งอาการเมื่อยล้าทางสายตา เมื่อยล้าทาง
กล้ามเนื้อ นิ้วล็อค ขาดสมาธิก่อให้เกิดผลกระทบกับการท างานการเรียน ส่งผลให้มีผลการเรียนที่ตกต่ าลง และ
การใช้สมาร์ทโฟนที่มากเกินไปท าให้เกิดผลที่ตามมา คือความสัมพันธ์ในครอบครัวลดลง และเกิดความขัดแย้ง
กับผู้อ่ืนมากขึ้น (Thomee et al., 2011) ส่งผลถึงการมีปฏิสัมพันธ์ต่อครอบครัว คนรอบข้าง มีการพูดคุยปาก
ต่อปากกันน้อยลงเป็นสังคมก้มหน้าเพ่ิมมากขึ้น  

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนั้นสามารถปรับเปลี่ยนได้หลายวิธี ทั้งการใช้การเสริมแรงทางสังคมจาก
งานวิจัยของ เยาวเรศ วาจาสัตย์ (2556) ที่ได้ปรับพฤติกรรมเด็กนักเรียนที่มีพฤติกรรมการขาดสมาธิ ด้วยเทคนิค
จากการฟังเรื่องสั้น และการเสริมแรงทางสังคม และงานวิจัยของ ประภาพร ฉายาวาส ที่ได้ใช้เทคนิคการปรับ
พฤติกรรมกับนักเรียนที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวด้วยการใช้เทคนิคแบบประยุกต์ใช้ เช่นเดียวกับการติดสมาร์ทโฟนก็
สามารถปรับเปลี่ยนได้หลายวิธี ซึ่งกระบวนการให้การปรึกษาก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยปรับพฤติกรรมการติดสมาร์ท
โฟนได้ เนื่องจากการให้การปรึกษาเป็นกระบวนการหนึ่งที่ช่วยให้ผู้รับค าปรึกษาได้รู้จักตนเอง เกิดการยอมรับ
ตนเองและผู้อ่ืน รู้จักพิจารณาและวางแผนปรับปรุงแก้ไขตนเอง โดยเฉพาะการให้การปรึกษาแบบกลุ่ม นับเป็น
วิธีการที่ดีที่จะท าให้สมาชิกในกลุ่มได้รับรู้ตนเองภายใต้บรรยากาศของความสบายใจ อันน าไปสู่การพัฒนา
สัมพันธภาพระหว่างบุคคล สามารถผลักดันให้สมาชิกเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองได้ ซึ่งวิธีการนี้ได้มี
ผู้น าไปใช้ในการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของวัยรุ่นได้ผลเป็นจ านวนมาก เช่น ผลการใช้โปรแกรมการให้
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การปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีการให้การปรึกษาแบบเผชิญความจริง เพ่ือป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงในการใช้สิ่งเสพติด
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (รวิ วิสาขศาสตร์ และคณะ, 2560)  

ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าการให้การปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวทฤษฎีเผชิญความจริง เป็นวิธีที่
สามารถช่วยพัฒนาการปรับตัวทางสังคมได้ เพราะกระบวนการให้การปรึกษาจะช่วยให้สมาชิกในกลุ่มเข้าใจ และ
ยอมรับสภาพความเป็นจริงของตนเองเพ่ิมขึ้น ช่วยให้ตระหนักถึงผลของการกระท า ยอมรับปัญหาของตนเอง 
ประเมินพฤติกรรมของตนเอง เรียนรู้วิธีการที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้สามารถตอบสนองความต้องการของ
ตนเองได้ (Seligman, 2001) 

เหตุผลข้างต้น เห็นได้ว่าช่วงกลุ่มอายุ 15-24 ปี เป็นช่วงอายุในวัยนักเรียน นิสิตนักศึกษา ซึ่งช่วงอายุนี้มี
สัดส่วนการใช้สมาร์ทโฟนสูงสุดและมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้น อาจก่อให้เกิดพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนไปในทางที่ไม่
เหมาะสม ซึ่งการปรึกษากลุ่มทฤษฎีเผชิญความจริงก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะสามารถช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการติด
สมาร์ทโฟนได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาผลของการปรึกษากลุ่มทฤษฎีเผชิญความจริงต่อพฤติกรรม
การติดสมาร์ทโฟนของนิสิตปริญญาตรี เพ่ือให้นิสิตตระหนักรู้และเข้าใจตนเองอย่างมีเหตุมีผลตามหลักของความ
เป็นจริง เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองจากการติดสมาร์ทโฟนโดยไม่จ าเป็น และสร้างระบบความคิดใหม่ที่ต้อง
พบกับการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ อีกในอนาคตอย่างมีคุณภาพ 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือศึกษาผลของการปรึกษากลุ่มทฤษฎีเผชิญความจริงต่อพฤติกรรมการติดสมาร์ทโฟนของนิสิต
ปริญญาตรี 

 
สมมติฐานการวิจัย  

1. มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิธีการทดลองกับระยะเวลาการทดลอง 
2. นิสิตปริญญาตรีที่ได้รับการปรึกษากลุ่มทฤษฎีเผชิญความจริง มีพฤติกรรมการติดสมาร์ทโฟน 

ต่ ากว่ากลุ่มควบคุมในระยะหลังการทดลอง 
3. นิสิตปริญญาตรีที่ได้รับการปรึกษากลุ่มทฤษฎีเผชิญความจริง มีพฤติกรรมการติดสมาร์ทโฟน 

ต่ ากว่ากลุ่มควบคุมในระยะติดตามผล 
4. นิสิตปริญญาตรีที่ได้รับการปรึกษากลุ่มทฤษฎีเผชิญความจริง ในระยะหลังการทดลอง  มี

พฤติกรรมการติดสมาร์ทโฟน ต่ ากว่ากลุ่มควบคุมในระยะก่อนการทดลอง 
5. นิสิตปริญญาตรีที่ได้รับการปรึกษากลุ่มทฤษฎีเผชิญความจริง ในระยะติดตามผล มีพฤติกรรม

การติดสมาร์ทโฟน ต่ ากว่ากลุ่มควบคุมระยะก่อนการทดลอง 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาผลของการปรึกษากลุ่มทฤษฎีเผชิญความจริงต่อพฤติกรรม
การติดสมาร์ทโฟนของนิสิตปริญญาตรี โดยอาศัยแนวทางของนักวิชาการหลายท่าน ซึ่งผู้วิจัยได้สังเคราะห์
มาศึกษาดังกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 
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  ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
ขอบเขตการวิจัย  

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1.1 นิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา  
1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา (ปีการศึกษา 2561) ที่มี

พฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนบ่อยครั้ง และมีการได้มาของกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 
1.2.1 ผู้วิจัยให้นิสิตปริญญาตรีท าแบบทดสอบการติดสมาร์ทโฟน  
1.2.2 น าคะแนนจากข้อ 1.2.1 มาท าการคัดเลือกนิสิตปริญญาตรี ที่มีคะแนนจากการท า

แบบทดสอบในระดับมาก 
1.2.3 สอบถามความสมัครใจในการเข้าร่วมการทดลอง  
1.2.4 แบ่งจ านวนนิสิต 20 คน ออกเป็น 2 กลุ่ม เป็นกลุ่มทดลอง 10 คน และกลุ่ม

ควบคุม 10 คน การแบ่งกลุ่มจะใช้การสุ่มเลือก โดยวิธีการจับสลาก 
2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย  

2.1 ตัวแปรต้น (Independent Variable)  
วิธีการให้การปรึกษา และระยะเวลาการทดลอง ได้แก่ 

2.1.1 วิธีการให้การปรึกษา 
2.1.1.1 การได้รับการปรึกษากลุ่มทฤษฎีเผชิญความจริง 
2.1.1.2 การไม่ได้รับการปรึกษากลุ่ม 

  2.1.2 ระยะเวลาการทดลอง แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ 
2.1.2.1 ระยะก่อนการทดลอง (Pre-test) 
2.1.2.2 ระยะหลังการทดลอง (Post-test) 
2.1.2.3 ระยะติดตามผล (Follow up) 

2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ พฤติกรรมการติดสมาร์ทโฟน 
 
  

1. วิธีให้การปรึกษา แบ่งเป็น 2 วิธี ได้แก่ 
 1.1 การได้รับปรึกษากลุ่ม 
 ทฤษฎีเผชิญความจริง 
 1.2 การไม่ได้รับการปรึกษากลุ่ม 
2. ระยะเวลาในการทดลอง 3 ระยะ ได้แก่ 
 2.1 ระยะก่อนการทดลอง 
 2.2 ระยะหลังการทดลอง 
 2.3 ระยะติดตามผล 

พฤติกรรมการติดสมาร์ทโฟน 
Smartphone Addict Behavior 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ คือ 

1. แบบทดสอบการติดสมาร์ทโฟน ที่สร้างขึ้นโดย วิทยา ด ารงเกียรติศักดิ์ (2558) มีลักษณะเป็น
การเลือกตอบ ใช่ หรือ ไม่ ประกอบด้วยข้อค าถามที่เก่ียวข้องกับ พฤติกรรมการติดสมาร์ทโฟน จ านวน 15 
ข้อ มีคะแนนรวม 15 คะแนน โดยผลรวมที่ได้แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 

1-4 ข้อ   หมายถึง  มีพฤติกรรมการติดสมาร์ทโฟนในระดับปกติ 
5-10 ข้อ หมายถึง  มีพฤติกรรมการติดสมาร์ทโฟนในระดับปานกลาง 
11-15 ข้อ หมายถึง  มีพฤติกรรมการติดสมาร์ทโฟนในระดับมาก 

หากค าตอบ “ใช่” ในแบบทดสอบการติดสมาร์ทโฟน มีจ านวนเกิน 11 ข้อ แสดงว่าท่านมีพฤติกรรมการ
ติดสมาร์ทโฟนในระดับมาก และควรได้รับการเข้าร่วมโปรแกรมการปรึกษากลุ่ม 

แบบทดสอบการติดสมาร์ทโฟนนี้ได้น าไปทดลองใช้กับนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา จ านวน 50 คน จากนั้น
น าคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนก และค่าความเชื่อมั่นแบบ คูเดอร์-ริชาร์ดสัน (Kuder-Richardson) 
KR-20 โดยได้ค่าความเชื่อมั่นในระดับ 0.779 

 
2. โปรแกรมการให้การปรึกษากลุ่มทฤษฎีเผชิญความจริง จ านวน 10 ครั้ง ครั้งละ 60-90 นาที โดยแบ่ง

โปรแกรมการปรึกษากลุ่มจ านวน 10 ครั้ง ดังนี้  
ครั้งท่ี 1 ปฐมนิเทศและสร้างสัมพันธภาพ ครั้งท่ี 6 การประเมินตนเองในการใช้สมาร์ทโฟน 
ครั้งท่ี 2 รักษาสัมพันธภาพ และเรียนรู้พฤติกรรมการติดสมาร์ทโฟน ครั้งท่ี 7 การวางแผนการใช้สมาร์ทโฟน 
ครั้งท่ี 3 การเรียนรู้ความต้องการของตนเองในการใช้สมาร์ทโฟน ครั้งท่ี 8 การวางแผนและสร้างข้อผูกพันในการใช้สมาร์ทโฟน 
ครั้งที่ 4 การตรวจสอบเป้าหมายและการกระท าในปัจจุบันเพื่อ
ลดพฤติกรรมการติดสมาร์ทโฟน 

ครั้งท่ี 9 ติดตามการด าเนินการตามแผน 

ครั้งท่ี 5 การจัดการเวลาตนเองในการเล่นสมาร์ทโฟน ครั้งที 10 ติดตามผล สรุปและยุติการให้การปรึกษา 

 ผู้วิจัยน าโปรแกรมการปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีเผชิญความจริงส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือ
ตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้อหา จากนั้นน าไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องและ
เหมาะสมของเนื้อหา วัตถุประสงค์และรูปแบบกิจกรรมที่ใช้ในการปรึกษาแต่ละครั้ง และน ามาหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) โดยค่าความเที่ยงตรงที่ได้ คือ 0.67-1.00  
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูลการทดลองแบ่งออกเป็น 4 ระยะ ดังนี้ 
1. ระยะก่อนการทดลอง ผู้วิจัยให้นิสิตปริญญาตรี จ านวน 60 คน ท าแบบแบบทดสอบการติดสมาร์ท

โฟน และท าการคัดเลือกนิสิตที่มีคะแนนจากการท าแบบทดสอบในระดับมาก จ านวน 20 คน และท าการสุ่ม
อย่างง่ายโดยใช้วิธีจับสลาก แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลอง จ านวน 10 คน กลุ่มควบคุม จ านวน 10 คน 
คะแนนที่ได้จากการวัดครั้งนี้จะเป็นคะแนนของระยะก่อนการทดลอง 

2. ระยะทดลอง ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองการปรึกษากลุ่มทฤษฎีเผชิญความจริงกับกลุ่มทดลอง โดย
โปรแกรมแบ่งออกเป็น 10 ครั้ง ครั้งละ 60-90 นาที ส่วนกลุ่มควบคุมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการติด
สมาร์ทโฟนแต่จะไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรมการปรึกษากลุ่มทฤษฎีเผชิญความจริง  
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3. ระยะหลังการทดลอง ผู้วิจัยให้นิสิตปริญญาตรี กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมท าแบบทดสอบการติด
สมาร์ทโฟน หลังจากการทดลองเข้าร่วมโปรแกรมการปรึกษากลุ่ม ครั้งที่ 10 ซึ่งเป็นการติดตามผล สรุปและยุติ
การให้การปรึกษา คะแนนจากการท าแบบทดสอบครั้งนี้จะเก็บผลเป็นคะแนนหลังการทดลอง  

4. ระยะติดตามผล ผู้วิจัยให้นิสิตปริญญาตรีกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมท าแบบทดสอบการติด
สมาร์ทโฟนอีกครั้ง เพ่ือเก็บผลคะแนนเป็นคะแนนในระยะติดตามผล  

5. น าข้อมูลระยะก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และระยะติดตามผลไปวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์โดยใช้วิธีวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้ าประเภทหนึ่ง

ตัวแปรระหว่างกลุ่มและหนึ่งตัวแปรภายในกลุ่ม (Repeated-Measures Analysis of Variance : One Between-
Subjects Variance and One Within Subjects Variance) ของฮาวเวล (Howell, 2007) เมื่อพบความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จึงทดสอบความแตกต่างรายคู่ โดยวิธีของ นิวแมน-คูลส์ 
 

ผลการทดลองและอภิปรายผล 
ตาราง 1 ข้อมูลและค่าสถิติพ้ืนฐานคะแนนแบบทดสอบการเสพติดสมาร์ทโฟน ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

ในระยะก่อนการทดลอง ระยะหลังการทดลอง และระยะติดตามผล 
กลุ่มทดลอง   กลุ่มควบคุม 

คนที ่ ระยะก่อน 
การทดลอง 

ระยะหลัง
การทดลอง 

ระยะ 
ติดตามผล 

คนที ่ ระยะก่อน 
การทดลอง 

ระยะหลัง 
การทดลอง 

ระยะ 
ติดตามผล 

1 13 7 6 1 12 12 12 
2 12 5 4 2 12 12 12 
3 11 7 6 3 11 11 11 
4 13 5 5 4 11 12 13 
5 11 5 5 5 12 12 13 
6 11 9 7 6 11 11 10 
7 12 8 8 7 11 12 11 
8 11 8 8 8 11 12 12 
9 14 7 6 9 11 11 11 
10 14 9 7 10 13 13 14 
รวม 122 70 62 รวม 115 118 119 

 

12.20 7.00 6.20 
 

11.50 11.80 11.90 
SD 1.23 1.56 1.32 SD 0.71 0.63 1.20 

 

จากตาราง 1 พบว่า นิสิตปริญญาตรีในกลุ่มทดลองที่ได้รับการปรึกษาแบบกลุ่มทฤษฎีเผชิญความจริงมี
ค่าคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการติดสมาร์ทโฟน ในระยะก่อนการทดลอง ระยะหลังการทดลอง และระยะติดตามผล 
เป็น 12.20, 7.00 และ 6.20 ตามล าดับ ส่วนกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับการปรึกษาแบบกลุ่มทฤษฎีเผชิญความจริงมี
ค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการติดสมาร์ทโฟน ในระยะก่อนการทดลอง ระยะหลังการทดลอง และระยะติดตามผล 
เป็น 11.50, 11.80 และ 11.90 ตามล าดับ 
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ตาราง 2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการติดสมาร์ทโฟนของนิสิตปริญญาตรี ระหว่าง
วิธีการทดลองกับระยะเวลาการทดลอง  

Source of variation df SS MS F p 
Between subject 19 204.067    
 Group (G) 1 160.067 160.067 65.482 .000 
 SS w/in group 18 44.000 2.444   
Within subject 40 241.333    
 Interval 2 93.100 65.031 59.426 .000 
 IxG 2 120.033 83.844 76.617 .000 
 I x SS w/in groups 36 28.200 1.094    
Total 59 445.400    
*p < .05 

 

จากตาราง 2 พบว่า มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิธีการทดลองกับระยะเวลาของการทดลอง (IxG) อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า วิธีการทดลองกับระยะเวลาการทดลองส่งผลร่วมกันต่อคะแนน
พฤติกรรมการติดสมาร์ทโฟนของนิสิตปริญญาตรี นอกจากนี้ยังพบว่า วิธีการทดลองที่แตกต่างกัน (G) 
และระยะเวลาการทดลองที่แตกต่างกัน (I) มีผลต่อคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการติดสมาร์ทโฟนของนิสิต
ปริญญาตรีที่ลดลง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

แสดงให้เห็นว่า วิธีการทดลองกับระยะเวลาส่งผลร่วมกันต่อพฤติกรรมการติดสมาร์ทโฟนของนิสิต
ปริญญาตรี เมื่อมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิธีการทดลองกับระยะเวลาของการทดลอง จึงท าให้ค่าเฉลี่ยคะแนน
พฤติกรรมการติดสมาร์ทโฟนของนิสิตปริญญาตรีกลุ่มทดลองที่ได้รับการปรึกษากลุ่มทฤษฎีเผชิญความจริง
และนิสิตปริญญาตรีกลุ่มควบคุมท่ีไม่ได้รับการปรึกษากลุ่มทฤษฎีเผชิญความจริงมีค่าเฉลี่ยคะแนนต่างกัน 

 
ตาราง 3 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการติดสมาร์ทโฟนของนิสิตปริญญาตรีที่ได้รับการ

ปรึกษากลุ่มทฤษฏีเผชิญความจริง เปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีของนิวแมน-คูลส์ 
(Newman-Keuls Procedure) 
X  ระยะก่อนการทดลอง 

12.2 
ระยะหลังการทดลอง 

7 
ระยะติดตามผล 

6.2 
12.2 - 5.2* 6* 
7 - - 0.8 
6.2   - 

r  2 2 
q.95 (r,18)  2.97 3.61 

q.95 (r,18)
n

MSerror   1.10 1.31 

 *p < .05 
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จากตาราง 3 พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการติดสมาร์ทโฟนของนิสิตปริญญาตรีที่ได้รับการ
ปรึกษากลุ่มทฤษฎีเผชิญความจริง แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 2 คู่ คือ  

1) คะแนนเฉลี่ยในระยะหลังการทดลองต่ ากว่าระยะก่อนทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  

2) คะแนนเฉลี่ยในระยะติดตามผลต่ ากว่าระยะก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการติดสมาร์ทโฟนของนิสิตปริญญาตรีในระยะหลังการทดลอง
และระยะติดตามผลไม่พบความแตกต่าง 

จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการติดสมาร์ทโฟนของนิสิตปริญญาตรีที่
ได้รับการปรึกษากลุ่มทฤษฎีเผชิญความจริงในระยะหลังการทดลองและระยะติดตามผล ต่ ากว่าระยะก่อน
การทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และไม่พบความแตกต่างในระยะติดตามผลและระยะ
หลังการทดลอง 

 
อภิปรายผล 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์การวิจัยออกเป็น 2 ประเด็น ดังนี้ 
1. ผลของการปรึกษากลุ่มทฤษฎีเผชิญความจริงต่อพฤติกรรมการติดสมาร์ทโฟนได้ผลต่อกลุ่ม

ทดลองในระยะหลังการทดลอง และระยะติดตามผล 
ผลการวิจัยพบว่า คะแนนพฤติกรรมการติดสมาร์ทโฟนในระยะหลังการทดลองต่ ากว่าระยะก่อน

การทดลองเท่ากับ 5.20 และระยะติดตามผลต่ ากว่าระยะก่อนการทดลองเท่ากับ 6.00 สามารถอภิปราย
ผลได้ว่า การที่นิสิตปริญญาตรีกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการติดสมาร์ทโฟนต่ าลง ทั้งนี้เพราะเป็นผล
มาจากการได้รับการปรึกษากลุ่มทฤษฎีเผชิญความจริง ตามโปรแกรมที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น จึงส่งผลให้นิสิต
ปริญญาตรีที่ได้รับการปรึกษากลุ่มทฤษฎีเผชิญความจริงเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการติดสมาร์ทโฟน
ไปในทางท่ีดีขึ้น 

นิสิตปริญญาตรีมีค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการติดสมาร์ทโฟนในระยะก่อนการทดลองสูง ผู้วิจัย
ได้ใช้การปรึกษาเข้ามาช่วยในการปรับพฤติกรรมการติดสมาร์ทโฟน จากแนวคิดทฤษฎีเผชิญความจริงของ
กลาสเซอร์ (Glasser, 1992) ซึ่งการปรึกษากลุ่มทฤษฎีเผชิญความจริงนั้น มีจุดมุ่งหมายให้ผู้ได้รับการ
ปรึกษาได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการติดสมาร์ทโฟน และพฤติกรรมอ่ืนที่ไม่พึงประสงค์ของตนเอง โดย
พิจารณาสิ่งต่างๆ ตามความเป็นจริงและตอบสนองความต้องการของตนเองอย่างเหมาะสมโดยโปรแกรม
การปรึกษากลุ่มทฤษฎีเผชิญความจริงนั้นมีจุดมุ่งหมายของการรับผิดชอบ ซึ่งประกอบด้วยการเรียนรู้ว่าจะ
ท าอย่างไรเพ่ือให้ความต้องการนั้นเป็นจริงขึ้นได้ โดยเน้นพฤติกรรมที่แสดงออกในปัจจุบัน เพ่ือให้บุคคล
รู้จักตนเองในขณะที่ก าลังเกิดพฤติกรรมนั้น ซึ่งกลาสเซอร์ (Glasser, 2000 cited in Corey, 2004) ได้
เน้นว่า ผู้ให้การปรึกษาควรมองถึงศักยภาพ ของผู้รับการปรึกษา และพยายามเน้นถึงจุดนั้นให้มาก 
ในขณะที่การด าเนินกลุ่มอยู่ภายใต้บรรยากาศที่อบอุ่น จริงใจ ไว้วางใจซึ่งกันและกัน การช่วยเหลือกัน
ภายในกลุ่ม เพราะสัมพันธภาพภายในกลุ่มจะช่วยให้สมาชิกพัฒนาศักยภาพของตนเองเพ่ือช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน น าไปสู่ความเป็นตัวของตัวเองอย่างอิสระด้วยการเรียนรู้ภายในกลุ่ม อย่างเป็นธรรมชาติ 

แนวคิดที่กล่าวมาเห็นได้ว่า นิสิตปริญญาตรีในกลุ่มทดลองที่ได้รับการปรึกษากลุ่มทฤษฎีเผชิญ
ความจริง มีค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการติดสมาร์ทโฟนต่ าลงกว่าระยะก่อนการทดลอง นั่นคือ นิสิต
ปริญญาตรีได้มีความตระหนักในพฤติกรรมของตนเอง และมีความพร้อมที่จะแก้ไขพฤติกรรมของตนเอง
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ด้วยวิธีการวางแผนของตนเองให้เป็นไปในทิศทางบวก จากการที่ได้เข้าร่วมโปรแกรมการปรึกษากลุ่ม
ทฤษฎีเผชิญความจริง นิสิตปริญญาตรีในกลุ่มทดลองยังได้เรียนรู้วิธีการในการปรับพฤติกรรมของตนเอง
ทั้งทางด้านพฤติกรรมการติดสมาร์ทโฟนและยังสามารถน าไปพัฒนาพฤติกรรมด้านอ่ืนของตนเองได้อย่าง
เหมาะสม และเป็นไปตามเป้าหมายที่ตนเองต้องการ ผลยังคงต่อเนื่องและพัฒนาขึ้นจนถึงในระยะติดตาม
ผล ที่ผ่านการทิ้งช่วงเวลาหลังจากระยะหลังการทดลองไปแล้ว 2 สัปดาห์ ผลที่ได้พบว่าระยะติดตามผล
นิสิตปริญญาตรีในกลุ่มทดลองที่ได้รับการปรึกษากลุ่มทฤษฎีเผชิญความจริงยังคงมีค่าเฉลี่ยคะแนน
พฤติกรรมการติดสมาร์ทโฟนต่ าลงกว่าระยะก่อนการทดลอง แสดงให้ เห็นถึงการคงอยู่ของการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของนิสิตปริญญาตรีที่เกิดขึ้นในระยะหลังการทดลอง และนิสิ ต
ปริญญาตรียังคงมีพฤติกรรมด้านการใช้สมาร์ทโฟนที่เหมาะสม มีความตระหนักรู้ในพฤติกรรมของตนเอง 
พร้อมเรียนรู้และรับผิดชอบที่จะแก้ไขปัญหาของตนเองที่เกิดขึ้นโดยอยู่กับปัญหาในปัจจุบัน ไม่ให้
ความส าคัญกับอดีตเนื่องจากอดีตเป็นสิ่งที่กลับไปแก้ไขไม่ได้ แต่ปัจจุบันสามารถแก้ไขเพ่ือน าไปสู่อนาคตที่
ดีได้ ดังเช่น 

กรณีของ ก. (นามสมมติ) พูดถึงเรื่องราวของตนเองว่า บ่อยครั้งที่มีคนทักว่าเล่นสมาร์ทโฟน อีก
แล้ว ก.จะรู้สึกไม่พอใจ เพราะรู้สึกว่าตนเองไม่ได้เล่นบ่อยขนาดนั้น ตอนที่ผู้วิจัยได้น าแบบทดสอบไปแจก
แล้วได้ท า พอเห็นว่าตนเองเลือกข้อค าถามใช่เกือบหมดทุกข้อ ก็เริ่มรู้สึกว่าตนเองติดสมาร์ทโฟนจริง ผู้วิจัย
จึงใช้ทักษะสะท้อนความรู้สึกถาม ก. ว่า หลังจากรู้ถึงพฤติกรรมตนเองแล้ว ต้องการอะไรต่อไปคะ ก. บอก
ผู้วิจัยว่า พร้อมจะเปลี่ยนตัวเอง ไม่อยากเป็นพวกสังคมก้มหน้า เพราะตอนคบกับแฟนคนก่อนเลิกกันไป
เพราะเรื่องเล่นแต่สมาร์ทโฟน ภายหลังจากการปรึกษา หลังจากการเข้าร่วมการปรึกษากลุ่มทฤษฎีเผชิญ
ความจริง ผู้วิจัยท าการเก็บคะแนนจากแบบวัดอีกครั้ง พบว่า ก. มีคะแนนจากแบบทดสอบพฤติกรรมการ
ติดสมาร์ทโฟนต่ าลงอย่างชัดเจน ผู้วิจัยจึงได้สอบถามถึงความรู้สึกหลังจากการเข้าร่วมการปรึกษากลุ่ม
ทฤษฎีเผชิญความจริง ก. ได้กล่าวว่า หลังจากได้มาเข้าร่วมการปรึกษากลุ่ม ได้รู้ถึงวิธีการคิด การกล้า
ตัดสินใจอะไรด้วยตนเอง รู้จักวางแผนกับเรื่องต่างๆ ของตัวเอง รู้สึกมีเป้าหมายมากขึ้น สิ่งที่ได้หลังจาก
การปรึกษากลุ่มครั้งนี้ ช่วยท าให้เห็นถึงพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของตนเองเมื่อก่อน และรู้ว่าการ
เปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองในปัจจุบันมีความหมายต่อผลที่จะเกิดขึ้น รู้จักรับผิดชอบในการกระท าของ
ตนเอง เห็นถึงเป้าหมายในอนาคตที่จะเกิดขึ้น และการเข้าร่วมการปรึกษากลุ่มท าให้เข้าใจตนเองและคน
รอบข้างมากขึ้น และได้เรียนรู้แนวทางว่าควรจัดการกับปัญหาที่จะเกิดข้ึนอีกในอนาคตอย่างไร 

ผลที่ได้รับจากการเข้าร่วมการปรึกษากลุ่มทฤษฎีเผชิญความจริงของกลุ่มทดลอง สอดคล้องกับ
งานวิจัยด้านพฤติกรรมของ รวิ วิสาขศาสตร์ และคณะ (2556) ผลการวิจัยพบว่าหลังจากได้รับโปรแกรม
การให้การปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีการให้การปรึกษาแบบเผชิญความจริง นักเรียนกลุ่มทดลองมีพฤติกรรม
เสี่ยงในการใช้สิ่งเสพติดลดลง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และพฤติกรรมเสี่ยงในการใช้สิ่งเสพ
ติดของนักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้รับโปรแกรมการให้การปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีการให้การปรึกษาแบบ
เผชิญความจริงลดลงกว่าพฤติกรรมดังกล่าวของนักเรียนกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

เห็นได้ว่าการปรึกษากลุ่มทฤษฎีเผชิญความจริงสามารถช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุ่ม
ตัวอย่างในกลุ่มทดลองให้มีพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนไปในทางที่ดีขึ้น และสามารถน าความรู้ที่ได้ไปปรับ
ใช้กับพฤติกรรมอ่ืนของตนเองที่อาจเกิดข้ึนได้ โดยรู้จักวิธีการและแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ตนเองต้องการอย่างเหมาะสม ดังที่ วับโบลดิ้ง (Wubbolding, 1991 cited in Corey, 2004, 
pp. 430-433) ที่ได้กล่าวไว้ว่า การปรึกษากลุ่มทฤษฎีเผชิญความจริง ช่วยให้สมาชิกได้ประเมินตนเอง 
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ประเมินถึงความต้องการที่สอดคล้องกับความเป็นจริงที่จะสามารถบรรลุผลที่แท้จริงได้ ทั้งนี้เนื่องจากการ
ปรึกษากลุ่มทฤษฎีเผชิญ ความจริงมีขั้นตอนที่ชัดเจนที่จะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้ง่าย จึงท าให้ในระยะ
หลังการทดลอง นิสิตปริญญาตรีกลุ่มทดลองที่ได้รับการปรึกษากลุ่มทฤษฎีเผชิญความจริงมีพฤติกรรมการ
ติดสมาร์ทโฟนต่ าลง และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของคาร์โบ (Carbo, 2006) ที่ศึกษาผลการให้ค าปรึกษา
กลุ่มตามแนวทฤษฎีเผชิญความจริงที่มีต่อพฤติกรรมของนักเรียนในกลุ่มเสี่ยงในโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่มี
คะแนนจากแบบวัดพฤติกรรมเด็ก (Child behavior checklist) หลังจากให้ค าปรึกษากลุ่ม 4 สัปดาห์ผล
การศึกษาพบว่านักเรียนที่ได้รับค าปรึกษากลุ่ม ตามแนวทฤษฎีเผชิญความจริงมีคะแนนจากแบบวัด
พฤติกรรมเด็กต่ าลง ทั้งในระยะหลังการทดลองและระยะติดตามผลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ นอกจากนี้
ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ พัทธนันท์ ตั้งพิพัฒน์การกุล (2553) ศึกษาการให้การปรึกษาแบบกลุ่มของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เสี่ยงต่อการติดเกมคอมพิวเตอร์ ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มทดลองที่ได้รับการ
ให้การปรึกษาแบบกลุ่ม ตามทฤษฎีเผชิญความจริงมีพฤติกรรมการควบคุมตนเองในการเสี่ยงต่อการติด
เกมคอมพิวเตอร์ดีขึ้น 

แสดงให้เห็นว่าโปรแกรมการปรึกษากลุ่มทฤษฎีเผชิญความจริงที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นสามารถช่วยปรับ
พฤติกรรมการติดสมาร์ทโฟนได้ โดยช่วยให้นิสิตปริญญาตรีกลุ่มทดลอง ที่ได้รับการปรึกษากลุ่มทฤษฎีเผชิญความ
จริงได้แก้ไข และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการติดสมาร์ทโฟนของตนเองได้อย่างเหมาะสม โดยการเรียนรู้จากหลัก 
WDEP ที่ได้ส ารวจความต้องการ (Want) ส ารวจการกระท า (Direction and Doing) การประเมินตนเอง (Self-
Evaluation) ตลอดจนการวางแผน (Planning) เพ่ือให้สามารถไปสู่เป้าหมายที่ตนได้วางไว้อย่างส าเร็จ 

2. ผลของการปรึกษากลุ่มทฤษฎีเผชิญความจริงได้ผลแตกต่างกันในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
ผลการวิจัยพบว่า ระยะหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการติดสมาร์ท

โฟนต่ าลงกว่ากลุ่มควบคุมเท่ากับ 4.80 สามารถอภิปรายได้ว่า 
นิสิตปริญญาตรีที่มีค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการติดสมาร์ทโฟนในระดับสูง มีพฤติกรรมการใช้สมาร์ท

โฟนในลักษณะที่ไม่สามารถจัดการพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของตนเองได้เท่าที่ควร ซึ่งก่อให้เกิดผลเสียที่
ตามมา คือความสัมพันธ์ในครอบครัว และความสัมพันธ์กับคนรอบข้างลดลง เกิดความขัดแย้งกับผู้อ่ืนมากขึ้น 
ขาดสมาธิในการเรียน การท างาน ก่อให้เกิดผลการเรียนที่ต่ าลงและอาจน าไปสู่ปัญหาทางด้านสุขภาพ หรือ
ทางด้านจิตใจ คือก่อให้เกิดความหมกมุ่นกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไป จนก่อให้เกิดปัญหาในการใช้ชีวิตประจ าวัน 
ดังที่ กลาสเซอร์ (Glasser, 2000 cited in Prout & Brown, 2007) ได้กล่าวว่า เมื่อบุคคลมีความรับผิดชอบต่อ
การกระท าของตนเอง จะช่วยให้พวกเขาประสบความส าเร็จและมีความสุข และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ พงษ์
พันธ์ พงษ์โสภา (2543) ที่ได้กล่าวถึงลักษณะ ของการให้การปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีเผชิญความจริงว่าทัศนคติจะ
เปลี่ยนตามพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป หากผู้รับการปรึกษาเห็นคุณค่าของพฤติกรรมตระหนักได้ว่า พฤติกรรมที่เขา
แสดงออกมานั้นเป็นการท าเพ่ือตนเองแล้วเขาจะมีความรับผิดชอบและจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ดังนั้นนิสิต
ปริญญาตรีที่มีพฤติกรรมการติดสมาร์ทโฟน ควรได้รับการช่วยเหลือในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟ
นของตนเองให้เป็นไปในทางที่เหมาะสม 

การปรึกษากลุ่มทฤษฎีเผชิญความจริงจึงเป็นโปรแกรมที่น ามาใช้ในการปรึกษากลุ่ม เพ่ือช่วยให้
ตระหนักรู้ในตนเอง และเข้าใจตนเอง มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติตนต่อพฤติกรรมที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นสิ่ง
ส าคัญในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง สามารถใช้ ทักษะแก้ไขปัญหาที่ เกิดขึ้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ช่วยให้รู้จักตนเองอย่างถูกต้อง กล้าเผชิญความจริง และตอบสนองความต้องการของตน
และช่วยให้กลุ่มเกิดการเรียนรู้และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน การปรึกษาแบบกลุ่มจะช่วย
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ให้สมาชิกในกลุ่มแต่ละคนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้สึก รวมถึงความต้องการ มีการใช้เทคนิค
การเรียนรู้และพิจารณาเหตุผลตามความเป็นจริงอย่างเป็นกระบวนการท า ซึ่งสมาชิกกลุ่มจะช่วยกันค้นหา
ปัญหาที่แท้จริง รวมทั้งช่วยกันตั้งเป้าหมายของกลุ่ม ท าให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่
เหมาะสม โดยผู้วิจัยมีส่วนในการช่วยกระตุ้นให้สมาชิกในกลุ่มเกิดการตระหนัก และเรียนรู้การสร้าง
ทางเลือกที่เหมาะสมให้กับตนเองเพ่ือไปสู่สิ่งที่ตนปรารถนาอย่างสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงใน
ปัจจุบัน 

จากแนวคิดข้างต้นแสดงให้เห็นว่าการเข้าร่วมโปรแกรมการปรึกษากลุ่มทฤษฎีเผชิญความจริงจะ
สามารถเข้ามาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการติดสมาร์ทโฟนได้ ผู้วิจัยจึงได้น าการปรึกษากลุ่มทฤษฎีเผชิญ
ความจริงมาใช้ในกลุ่มทดลอง โดยโปรแกรมการปรึกษากลุ่มทฤษฎีเผชิญความจริงต่อพฤติกรรมการติด
สมาร์ทโฟนที่พัฒนาขึ้น กลุ่มทดลองจะได้มีโอกาสพิจารณาพฤติกรรมปัจจุบันจนกระทั่งเห็นผลว่า สามารถ
ลดพฤติกรรมที่เกิดขึ้นกับนิสิตปริญญาตรีที่มีพฤติกรรมการติดสมาร์ทโฟนได้ และสามารถลดพฤติกรรม
การติดสมาร์ทโฟนได้มากกว่ากลุ่มควบคุม ที่ต้องเผชิญกับพฤติกรรมการติดสมาร์ทโฟนของตนเองและต้อง
เรียนรู้การแก้ไขปัญหานั้นด้วยตนเอง แต่อย่างไรนั้นพฤติกรรมที่จะสามารถลดน้อยลงก็ขึ้นอยู่กับความ
มุ่งมั่น ความพร้อมและความรับผิดชอบในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของรายบุคคล ซึ่งอาจเป็นไปในทางที่
แตกต่างกัน  

แสดงให้เห็นว่าผลของโปรแกรมการปรึกษากลุ่มทฤษฎีเผชิญความจริงต่อพฤติกรรมการติด
สมาร์ทโฟน สามารถท าให้นิสิตปริญญาตรีในกลุ่มทดลองเกิดการเรียนรู้ที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้
สมาร์ทโฟนได้อย่างเหมาะสม ซึ่งน าพาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากผิวเผินเป็นพฤติกรรมถาวร 
เห็นได้จากค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการติดสมาร์ทโฟนที่ต่ าลงหลังจากได้เข้าร่วมการปรึกษากลุ่มทฤษฎี
เผชิญความจริง และจากผลการประเมินการปรึกษากลุ่มในระยะติดตามผลก็ยังคงมีพฤติกรรมการติด
สมาร์ทโฟนในระดับต่ า เป็นผลที่แสดงให้เห็นว่า การปรึกษากลุ่มทฤษฎีเผชิญความจริง สามารถช่วยในการ
ปรับพฤติกรรมให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น และยั่งยืน ดังนั้นหากผู้รับการปรึกษาเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาแบบ
เผชิญความจริง เมื่อพบปัญหาอีกครั้ง ผู้รับการปรึกษาจะมีทักษะในการจัดการกับปัญหานั้นๆ ได้ด้วย
ตนเอง ดังเช่น 

กรณีของนิสิตปริญญาตรี พ. (นามสมมติ) กลุ่มตัวอย่างในกลุ่มทดลอง หลังจากที่ได้รับการปรึกษา
กลุ่มทฤษฎีเผชิญความจริงต่อพฤติกรรมการติดสมาร์ทโฟน พ. ได้กล่าวกับผู้วิจัยและสมาชิกในกลุ่ มว่า
หลังจากได้มาเข้าร่วมการปรึกษากลุ่ม รู้สึกเข้าใจตนเองเข้าใจคนอ่ืนมากขึ้น ได้รับรู้ประสบการณ์ความ
คิดเห็น และก าลังใจจากสมาชิกในกลุ่มรู้ถึงวิธีการใหม่ๆ วิธีคิดใหม่ๆ หลายปัญหาที่ไม่สามารถตัดสินใจ
แก้ไขได้ เมื่อได้รู้วิธีการวางแผนการจัดการตนเอง ย้ าถึงความมุ่ งมั่นที่จะต้องท าเพ่ือเป้าหมายที่ตั้งไว้ ก็มี
ก าลังใจและมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติ พ. ยังได้กล่าวกับผู้วิจัยอีกว่า เวลาที่ก้มหน้าก้มตาไปกับสมาร์ทโฟ
นส่งผลเสียกับตัวเองและคนข้างๆ ไม่ได้แบบทางตรง “คือตอนแรกหนูไม่เคยคิดหรอกว่าแค่เล่นมันจะเป็น
ปัญหาอะไรกับคนอ่ืนยังไง หนูก็มีเพ่ือนอยู่ในโลกออนไลน์เยอะแยะมากแต่ในโลกชีวิตจริง คนที่อยู่ข้างเรา
จริงๆ กลับไม่สนใจเลย วันหนึ่งก็รู้สึกว่าพอแล้ว วางมันบ้างดีกว่าแต่ก็ยังติดเล่นอยู่นะ แต่ไม่ได้มากเท่า
เมื่อก่อน” ผู้วิจัยใช้ทักษะการฟังอย่างตั้งใจ และถามสมาชิกเพ่ือให้เกิดความตระหนักถึงพฤติกรรมตนเอง 
โดยผู้วิจัยถาม พ. ว่าอะไรที่ท าให้รู้สึกว่าพอแล้วกับการเล่นแต่สมาร์ทโฟนคะ พ. กล่าวว่า “เหตุการณ์เกิด
จากป่วยต้องเข้าโรงพยาบาล คนเดียวเลยที่เข้ามาดูแลคือแม่ คนเดียวจริงๆ ถ้าถามว่าเพ่ือนไม่มาเยี่ยมบ้าง
หรือ ตอบเลยว่าไม่มี หนูแชทบอกเพ่ือนโลกออนไลน์แต่เพ่ือนโลกออนไลน์ก็อยู่ในโลกของเขาแสดงความ
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ห่วงใยผ่านตัวหนังสือเหมือนเคยๆ จนเหมือนเห็นภาพตัวเองไม่เหลือใครแล้ว มีแต่แม่คนเดียวที่คอยอยู่
ดูแลแล้วแม่อายุเยอะแล้ว ก็เลยรู้สึกว่าพอดีกว่า” ผู้วิจัยใช้ทักษะสะท้อนความรู้สึกถาม พ. ว่าหลังจากมา
เข้ารับการปรึกษากลุ่มครั้งนี้รู้สึกอย่างไรบ้าง พ. กล่าวว่า “รู้สึกเข้าใจตัวเองมากข้ึน ลองวางสมาร์ทโฟนลง
ดูบ้าง มองคนรอบข้างในชีวิตจริงบ้าง ก็เข้าใจแล้วว่าการที่เราแบ่งเวลาในการเล่นให้มันถูกเวลา เล่นให้
พอประมาณมันดีกับตัวเองกับคนข้างๆ เงยหน้ามาคุยกับแม่บ้างกับเพ่ือนชีวิตจริงบ้างแบบนี้ดีกว่า” อีกทั้ง
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองท าให้มีจุดมุ่งหมายในชีวิตเพ่ิมมากขึ้น มีเวลาในการท ากิจกรรมที่
อยากท ามากขึ้น สิ่งที่กลุ่มตัวอย่างได้รับจากการปรึกษาครั้งนี้ คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนั้นเกิดขึ้นได้
จากการตระหนักและเข้าใจในพฤติกรรมของตนเอง โดยพิจารณาสิ่งต่างๆ ตามความเป็นจริงและ
ตอบสนองความต้องการของตนเองอย่างเหมาะสม 

ผลที่ได้รับจากการเข้าร่วมการปรึกษากลุ่มทฤษฎีเผชิญความจริงของกลุ่มทดลอง สามารถช่วยให้
พฤติกรรมการติดสมาร์ทโฟนเป็นไปในทางที่ดีขึ้นได้ และมีค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการติดสมาร์ทโฟน
ต่ าลงอย่างชัดเจน แตกต่างจากกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้เข้าร่วมการปรึกษากลุ่มทฤษฎีเผชิญความจริง พบว่ามี
ค่าเฉลี่ยคะแนนทั้งในระยะหลังการทดลองและติดตามผลไม่ต่างจากระยะก่อนการทดลอง คือมีค่าเฉลี่ย
คะแนนพฤติกรรมการติดสมาร์ทโฟนอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิชชิมา ทนศิริ (2551) ที่
ได้ศึกษาผลของการให้การปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวทฤษฎีเผชิญความจริงต่อการปรับตัวทางสังคมของ
นักเรียนวัยรุ่น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนในระดับช่วงชั้นที่ 3 โดยเปรียบเทียบผลในกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม ผลการวิจัยพบว่านักเรียนวัยรุ่นที่เข้าโปรแกรมการให้การปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวทฤษฎี
เผชิญความจริงมีค่าคะแนนเฉลี่ยการปรับตัวทางสังคมในระยะติดตามผลสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05  

จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า นิสิตปริญญาตรีกลุ่มทดลองที่ได้รับการปรึกษากลุ่มทฤษฎีเผชิญความจริง
ต่อพฤติกรรมการติดสมาร์ทโฟนมีค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการติดสมาร์ทโฟนที่ต่ าลงกว่ากลุ่มควบคุม 
จากการทดลองผู้วิจัยพบว่า นิสิตปริญญาตรีที่ได้รับโปรแกรมการปรึกษากลุ่มทฤษฎีเผชิญความจริงมี
เป้าหมาย และรับรู้ถึงความต้องการของตนเองทราบว่าพฤติกรรมที่ตนได้กระท าและแสดงออกมาเป็น
พฤติกรรมที่ดีหรือไม่ และมีความประสงค์ที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองเพ่ือไปสู่เป้าหมายที่
ต้องการ เมื่อสมาชิกเกิดการรับรู้จึงเกิดการพัฒนาศักยภาพของตนน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงตามที่ตนเอง
ตั้งใจ และส่งผลถึงระยะติดตามผล เนื่องจากเป็นความต้องการที่แท้จริง ในขณะที่กลุ่มควบคุมจะไม่ได้รับ
การปรึกษากลุ่มทฤษฎีเผชิญความจริง และมีพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของตนเองตามปกติ ไม่ได้รับการ
เรียนรู้  ไม่ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ไม่เข้าใจถึงวิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จึงท าให้ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการใช้สมาร์ทโฟนของตนเอง จึงท า ให้ค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการติด
สมาร์ทโฟนของนิสิตปริญญาตรีกลุ่มทดลอง และนิสิตปริญญาตรีกลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรม
การติดสมาร์ทโฟนที่แตกต่างกัน 
 
ข้อเสนอแนะ  

1. แบบทดสอบการติดสมาร์ทโฟน เป็นการทดสอบพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของบุคคลทั่วไป ผู้ที่
ต้องการทดสอบพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของตนเองหรือของบุคคลที่ต้องการน ามาเป็นกลุ่มตัวอย่าง ควรศึกษา
ข้อค าถามก่อนน าไปใช้ อาจต้องมีการปรับรายละเอียดให้เหมาะสมกับยุคปัจจุบันและกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือให้ทราบ
ถึงพฤติกรรมการติดสมาร์ทโฟนในระดับต่างๆ อย่างแท้จริง 
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2. สามารถน าโปรแกรมการปรึกษากลุ่มทฤษฎีเผชิญความจริงไปใช้ ในการปรับพฤติกรรมการติดสมาร์ท
โฟน และการปรับพฤติกรรมด้านอ่ืนๆ ให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของตนเองได้ ทั้งนี้ควรมีการศึกษาสภาพการณ์
ของกลุ่มตัวอย่าง ศึกษาหลักการ กระบวนการ และเทคนิคต่างๆ ของทฤษฎี และฝึกฝนทักษะให้เกิดความช านาญ 
เพ่ือให้สามารถน าไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาโดยน าโปรแกรมการปรึกษากลุ่มทฤษฎีเผชิญความจริงต่อพฤติกรรมการติด
สมาร์ทโฟน ในกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างออกไป เช่น นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สถาบันอาชีวศึกษา 
วัยรุ่นในชุมชน หรือวัยรุ่นในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นต้น 

2. ควรมีการศึกษาโดยน าแบบทดสอบพฤติกรรมการติดสมาร์ทโฟนไปพัฒนาเป็นรูปแบบออนไลน์ เพ่ือ
เข้าถึงกลุ่มที่มีพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนโดยตรง มีการให้ข้อมูลและสามารถติดต่อเพ่ือเข้าร่วมโปรแกรมการ
ปรึกษากลุ่มทฤษฎีเผชิญความจริงเพ่ือปรับพฤติกรรมการติดสมาร์ทโฟนได้ 
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การพัฒนารูปแบบความสัมพันธเ์ชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จใน
การบริหารโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ ์
The development of causal relationship model of factors affecting 
managerial success of uttaradit provincial administrative 
organization school. 
  
กฤตย์ ไชยวงศ ์
Krit Chaiwong  
 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  
Director Uttaradit Province Administrative Organization School 
Corresponding author, E-mail: krit.2002@gmail.com 
 
บทคัดย่อ 
  การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพ่ือสร้างรูปแบบความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการบริหารโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 2) เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้อง
ของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และ 3) เพ่ือวิเคราะห์ขนาดอิทธิพลของปัจจัยที่
ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  โดยใช้กระบวนการวิจัย
เชิงผสานวิธี ทั้งการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ ด้วยการสังเคราะห์เอกสาร  การสัมภาษณ์เชิงลึก และการ
สนทนากลุ่ม และการศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามแบบประมาณค่า 5 ระดับ เก็บข้อมูล
จากประชากร ได้แก่ ครู ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษาและนักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุตรดิตถ์ จ านวน  860 คน  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  LISREL ผลการวิจัยพบว่า 
คุณลักษณะความส าเร็จในการบริหารโรงเรียน สังเกตได้จากคุณภาพของนักเรียน ความสุขของบุคลากร 
และรางวัลที่โรงเรียนได้รับ ส่วนปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารโรงเรียนองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอุตรดิตถ์ มี 5 ปัจจัย คือ 1) ปัจจัยด้านคุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียน สังเกตได้จากภาวะผู้น า 
การบริหารงานวิชาการและความสัมพันธ์ชุมชน 2) ปัจจัยด้านการปฏิบัติงานของครู สังเกตได้จาก
พฤติกรรมการสอนของครูและการท างานเป็นทีม 3) ปัจจัยด้านพฤติกรรมของนักเรียน สังเกตได้จากความ
มุ่งมั่นตั้งใจเรียนและการปฏิบัติตามระเบียบวินัย 4) ปัจจัยด้านงบประมาณ สังเกตได้จากการจัดสรร
งบประมาณและการสนับสนุนสื่อเทคโนโลยี และ 5) ปัจจัยด้านการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด สังเกตได้จากวิสัยทัศน์ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด และการด าเนินงานของกอง
การศึกษา จากการตรวจสอบ พบว่า รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จใน
การบริหารโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ( 2

=38.51, P-value=0.068, RMR=0.010, RMSEA=0.021, GFI=0.99, AGFI=0.98) โด ยที่ ปั จ จั ย ด้ าน
คุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียน มีอิทธิพลทางตรงต่อความส าเร็จในการบริหารโรงเรี ยนและมีอิทธิพล
ทางอ้อมผ่านการปฏิบัติงานของครู ผ่านงบประมาณและผ่านพฤติกรรมของนักเรียน ปัจจัยด้านการ
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ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอิทธิพลทางตรงต่อความส าเร็จ ในการบริหารโรงเรียน และมี
อิทธิพลทางอ้อมผ่านงบประมาณ ปัจจัยด้านการปฏิบัติงานของครู มีอิทธิพลทางตรงต่อความส าเร็จในการ
บริหารโรงเรียน และมีอิทธิพลทางอ้อมผ่านพฤติกรรมนักเรียน และปัจจัยด้านงบประมาณ  มีอิทธิพล
ทางตรงต่อความส าเร็จในการบริหารโรงเรียน และมีอิทธิพลทางอ้อมผ่านการปฏิบัติงานของครูและผ่าน
พฤติกรรมนักเรียน ส่วนปัจจัยด้านพฤติกรรมนักเรียน มีอิทธิพลทางตรงต่อความส าเร็จในการบริหาร
โรงเรียนเพียงอย่างเดียว  
 
ค าส าคัญ : รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ, ปัจจัยความส าเร็จ, โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุตรดิตถ์  
 
ABSTRACT 
  The purposes of this research were 1) to construct the causal relationship model 
of factors affecting Managerial Success of Uttaradit Province Administrative Organization 
School. 2) Examining the goodness of fit model with the empirical data. 3) A analyze 
effect size of the causal relationship model of factors affecting Managerial Success of 
Uttaradit Province Administrative Organization School. Methodology of the research is 
mixed method with literature review, in-depth interview, and focus group. And a 
qualitative method. Population are 860 proportionally mixed between teachers, parents, 
school board and the students of Uttaradit Province Administrative Organization School; 
data are analyzed with LISREL. The findings showed that the factors affecting managerial 
success of Uttaradit Province Administrative Organization School, with criteria of 
happiness of person, quality of students and award of school, comprises 5  factors : 
Attributes of school director with criteria of academic administration, leadership and 
community relation, Work load of teacher with criteria of teamwork and teaching, 
Behavior of student with criteria of commitment to learning and compliance discipline, 
Budgeting with criteria of budget allocation and media technology and Operation of the 
Province Administration Organization with criteria of its vision and the implementation of 
the education division. Analysis of empirical data well explains and supports the Model 
of Factors Affecting Managerial Effectiveness of Uttaradit Province Administrative 
Organization School. ( 2 =38.51, P-value=0.068, RMR=0.010, RMSEA=0.021, GFI=0.99, 
AGFI=0.98) Moreover, the attributes of school administrator factor directly affected the 
success of school management and indirectly affected teacher performance, budget and 
student behaviors. The provincial administrative organization operation factor directly 
affected the success of school management and indirectly affected budget. The teacher 
performance factor directly affected the success of school management and indirectly 
affected student behaviors. The student behavior factor only directly affected the 
success of school management.  
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บทน า 
    การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น เกิดขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 289 ก าหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีสิทธิจัดการศึกษาอบรมและ
การฝึกอาชีพตามความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่นนั้น  และเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาอบรมของรัฐ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 41 ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับตามความพร้อม  ความ
เหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่น นอกจากนี้ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ มี
อ านาจหน้าที่ ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตน โดยถือ
ว่าการจัดการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการบริการสาธารณะ สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2545-2559 ได้ก าหนดนโยบายให้กระจายอ านาจการจัดการศึกษาไปสู่เขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความคล่องตัว และมีอิสระในการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
คุณภาพและมาตรฐาน และได้ก าหนดยุทธศาสตร์ส่งเสริมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในการจัดและสนับสนุนการจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย มีคุณภาพและมาตรฐาน พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความรู้ คู่คุณธรรม มีทักษะ และศักยภาพใน
การจัดการเรียนการสอน รวมทั้งส่งเสริมสวัสดิการและความก้าวหน้าในวิชาชีพ สร้างความตระหนักและ
เตรียมความพร้อมทั้งด้านวิชาการ งบประมาณและบุคลากรให้กับท้องถิ่น  ดังนั้นกระทรวงมหาดไทยใน
ฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบ ก ากับดูแล ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารการปกครองท้องถิ่น จึงมีนโยบาย
ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดการศึกษาให้เหมาะสมและตรงตามความต้องการ โดยก าหนด
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ เพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัดใช้
เป็นหลักในการเทียบเคียง ส่งเสริมก ากับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลและประกันคุณภาพการศึกษา  
   องค์การบริหารส่วนจังหวัด ถือว่าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง มีอ านาจและหน้าที่
ในการจัดระบบการบริหารสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนโดยถือว่าการจัด
การศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของบริการสาธารณะด้วย นอกจากนี้ แผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2543 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 ก าหนดให้ภารกิจการจัดการศึกษาทั้ง
การศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบเป็นภารกิจที่ จะต้องถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดหลายแห่งได้ขอจัดตั้งสถานศึกษา และบางแห่งก็ขอรับการถ่ายโอน
สถานศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ  
 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เดิมชื่อ “โรงเรียนวังกะพ้ีพิทยาคม” สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ได้ถ่ายโอนมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ในปี 2558 เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอุตรดิตถ์” หลังจากท่ีผู้วิจัยได้ย้ายมาเป็นผู้บริหารโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ แล้ว
ได้ศึกษาผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) ของโรงเรียนวังกะพ้ีพิทยาคม ปรากฏว่ามีมาตรฐานที่มีระดับคุณภาพควรปรับปรุง 1 ตัว
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บ่งชี้ คือ ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนผู้เรียน มีระดับคุณภาพพอใช้ 2 ตัวบ่งชี้ คือ ตัว
บ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนา
ให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา (ส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2555: บทสรุป) ซึ่งจ าเป็นต้องเร่งปรับผรุงแก้ไขและ
พัฒนาทั้งด้านผู้เรียนและครูผู้สอน ในช่วงแรก ผู้วิจัยประสบปัญหาในการบริหารหลายๆ ด้าน ทั้งบทบาท
ของโรงเรียนที่ก าหนดให้มีหน้าที่จัดการเรียนการสอนเท่านั้น การบริหารงบประมาณที่มีระเบียบ ขั้นตอน
การด าเนินงานที่ละเอียด ซับซ้อน การบริหารงานบุคคลบางกลุ่มเป็นอ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา แต่
บุคลากรบางกลุ่มเป็นอ านาจขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตลอดจนระเบียบ ข้อบังคับบางเรื่องให้ยึด
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย แต่บางอย่างต้องใช้ระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการโดยอนุโลม เป็นต้น 
ผู้วิจัยจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาท้องถิ่น ทั้ง
ด้านการบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป นอกจากนี้ยัง
มีความประสงค์ท่ีจะศึกษาถึงรูปแบบและแนวทางในการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่
ประสบความส าเร็จ จะมีรูปแบบอย่างไร และมีปัจจัยใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จของการบริหาร
โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยถึงรูปแบบ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุตรดิตถ์ ผลการวิจัยครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 
และโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่ืนๆ น าผลการวิจัยไปใช้ประกอบการพัฒนาโรงเรียนให้มี
ประสิทธิผล และเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือสร้างรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหาร
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 

2. เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการบริหารโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์กับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

3. เพ่ือวิเคราะห์ขนาดอิทธิพลของปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารโรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิด โดยการประมวลแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่
เกี่ยวข้องของนักวิจัยอย่างหลากหลาย อาทิเช่น มานี แสงหิรัญ (2551), รุจิราพรณ คงช่วย (2555), อรทัย 
มูลค า (2552), มนูญ เชื้อชาติ (2555), อธิปัตย์ คลี่สุนทร (2553), Steers (1977), Edmonds (1979), 
Scheerenc (1993), Hanson (1996) เป็นต้น และจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview)  

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
     ประชากร ผู้วิจัยได้ก าหนดจ านวนประชากรผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารจัด
การศึกษาของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2560 ได้แก่ ครูและบุคลากร
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ทางการศึกษา จ านวน 50 คน ผู้ปกครองนักเรียน จ านวน 390 คน กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
จ านวน 13 คน และนักเรียน จ านวน 407 คน รวมประชากรทั้งหมด 860 คน 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยใช้เครื่องมือวิจัยและด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งข้อมูล
เชิงคุณภาพและข้อมูลเชิงปริมาณ ดังนี้ 
  ระยะที่ 1 เป็นการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ มี 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด พบว่าความส าเร็จของการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัด สังเกตได้จาก ความสุขของบุคลากร คุณภาพของนักเรียน และรางวัลที่โรงเรียนได้รับ ส่วนปัจจัยที่
ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด มี 4 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้าน
คุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียน สังเกตได้จากการบริหารงานวิชาการ และภาวะผู้น า ปัจจัยด้านการ
ปฏิบัติงานของครู สังเกตได้จากการท างานเป็นทีม และพฤติกรรมการสอน  ปัจจัยด้านพฤติกรรมของ
นักเรียน สังเกตได้จากความมุ่งมั่น ตั้งใจในการเรียน และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบวินัยของโรงเรียน  
และ ปัจจัยด้านงบประมาณ สังเกตได้จากการจัดสรรงบประมาณ และการจัดสนับสนุนสื่อ เทคโนโลยี 
 ขั้นตอนที่ 2 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) กับผู้บริหารโรงเรียนสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดที่ประสบความส าเร็จ จ านวน 8 คน โดยใช้เครื่องมือเป็นแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง 
จ านวนค าถาม 6 ข้อ พบว่าปัจจัยด้านคุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียน มีตัวแปรสังเกตได้เพ่ิมอีก 1 ตัว
แปร คือ ความสัมพันธ์ชุมชน 
    ขั้นตอนที่ 3 การสนทนากลุ่ม (Focus Group) กับผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ทั้งครู ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้บริหาร
และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  โดยใช้ค าถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการบริหารโรงเรียนจ านวน 9 ข้อ พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จ เพ่ิมอีก 1 ปัจจัย คือ 
การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด สังเกตได้จากวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร และการด าเนินงานของ
กองการศึกษา  
 ระยะที่ 2 เป็นการศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณ ในการตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารโรงเรียนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และ
วิเคราะห์ขนาดอิทธิพลของปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุตรดิตถ์ โดยใช้แบบสอบถามแบบประมาณค่า 5 ระดับ (rating scale) ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามตาม
ขั้นตอนดังนี้ คือก าหนดประเด็นค าถาม 45 ข้อ น าไปทดลองใช้เบื้องตัน (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่าง 1 
โรงเรียน หลังจากปรับค าถามคงเหลือ 40 ข้อแล้ว น าไปตรวจสอบความถูกต้อง ความแม่นตรงเชิงเนื้อหา 
(Content validity) จากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน หลังจากปรับปรุงแก้ไขแล้ว น าไปทดลองภาคสนาม 
(Field Trial) อีก 3 โรงเรียน แล้วน ามาวิเคราะห์หาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามรายด้านและทั้งฉบับ 
ด้วยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบัค (Cronbach’s alpha coefficiect) ผลการวิเคราะห์พบว่า ค่า
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามรายด้านคือด้านคุณลักษณะของผู้บริหาร ด้านการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ด้านการปฏิบัติงานของครู ด้านพฤติกรรมนักเรียน และด้านงบประมาณ เท่ากับ 
0.856, 0.843, 0.918, 0.947, 0.786 ตามล าดับ และความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ 
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0.9403 แล้วน าแบบสอบถามไปใช้จริง กับกลุ่มประชากร จ านวน 860 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป LISREL  
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

หลังจากที่ได้ท าการตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นของการวิเคราะห์แบบจ าลองสมการโครงสร้าง 
(Structure Equation Model) ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป LISREL โดยตรวจสอบการแจกแจงของตัวแปร
สังเกตที่ท าการศึกษาในแบบจ าลอง และวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรรูปแบบ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุตรดิตถ์ พบว่า มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ อยู่ระหว่าง .121 ถึง .958 ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 และมีการกระจายแบบปกติของตัวแปรสังเกตได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เช่นกัน 
ซึ่งสอดคล้องกับข้อตกลงเบื้องต้นของการวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์นี้ และได้วิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยัน (Confirmatory factor analysis : CFA) ตามโมเดลการวัดพบว่าค่าน้ าหนักองค์ประกอบของ
ตัวแปรทั้งหมดมีค่าเป็นบวกและแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และระดับ .05 
แสดงให้เห็นว่าตัวแปรแต่ละตัวเป็นตัวแปรส าคัญขององค์ประกอบปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการ
บริหารโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ หลังจากนั้นได้ตรวจสอบความกลมกลืนของ
แบบจ าลองสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และปรับแบบจ าลองตามสมมติฐาน โดยการยอมให้ค่าความ
คลาดเคลื่อนของตัวแปรสังเกตได้ในแบบจ าลองสมการโครงสร้างบางคู่ให้มีความสัมพันธ์กัน โดยพิจารณา
จากค าแนะน าของโปรแกรมส าเร็จรูป LISREL ประกอบกับการพิจารณาความเป็นไปได้ในเชิงทฤษฎี
ประกอบ พบว่า แบบจ าลองที่ท าการปรับแก้มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับที่ยอมรับได้ 
โดย พิ จารณ าจากค่ าสถิ ติ  2=38.53, df=27, P-value=0.06982; RMSEA= 0.022; RMR=0.010; 
GFI=0.99; AGFI=0.98 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 1. ผลการสร้างรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหาร
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่าความส าเร็จของโรงเรียนนั้น มีตัวแปรสังเกต 3 ตัวแปร 
คือความสุขของบุคลากร คุณภาพของนักเรียน และรางวัลที่โรงเรียนได้รับ ส าหรับปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการบริหารโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ มี 5 ปัจจัย โดยมีปัจจัยภายนอก 2 
ปัจจัยคือ ปัจจัยด้านคุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียน มีตัวแปรสังเกต 3 ตัวแปร คือการบริหารงาน
วิชาการ ภาวะผู้น า และความสัมพันธ์ชุมชน และปัจจัยด้านการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
มีตัวแปรสังเกต 2 ตัวแปร คือวิสัยทัศน์ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด และการด าเนินงานของ
กองการศึกษา ส่วนปัจจัยภายใน มี 3 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้านการปฏิบัติงานของครู มีตัวแปรสังเกต 2 ตัว
แปร คือการท างานเป็นทีมและพฤติกรรมการสอนของครู  ปัจจัยด้านพฤติกรรมของนักเรียน มีตัวแปร
สังเกต 2 ตัวแปร คือความมุ่งมั่นตั้งใจเรียนและการปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัย และปัจจัยด้านงบประมาณ 
มีตัวแปรสังเกต 2 ตัวแปร คือการจัดสรรงบประมาณและการสนับสนุนสื่อเทคโนโลยี สรุปแล้วมีตัวแปร
สังเกตได้ซึ่งใช้ในการวัดตัวแปรแฝงจ านวน 14 ตัวแปร และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับตัวแปรสังเกตได้ 
ทั้งหมด 26 คู่ ซึ่งเมื่อวิเคราะห์องค์ประกอบแล้วมีน้ าหนักองค์ประกอบแต่ละคู่ ระหว่าง 0.11-0.65 และ
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น ามาสร้างรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารโรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ดังภาพที่ 1  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการ 
 บริหารโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  
 

   2. ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลโครงสร้างของปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการ
บริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด กับข้อมูลเชิงประจักษ์ วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม LISREL 
พิจารณาจากดัชนีหลายตัวประกอบที่ส าคัญคือค่าไคสแควร์ มีค่าเท่ากับ 38.53 ที่องศาอิสระ มีค่าเท่ากับ 
27 และมีระดับนัยส าคัญทางสถิติ เท่ากับ 0.06982 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ต้องมีระดับมากกว่า .05 ดัชนี
วัดระดับความกลมกลืน เท่ากับ 0.99 ส าหรับดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว เท่ากับ 0.98 ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑ์ควรมีค่ามากกว่า 0.90 และเข้าใกล้ 1.00 ส าหรับดัชนีรากของค่าเฉลี่ยก าลังสองขอเศษ
เหลือมาตรฐาน เท่ากับ 0.010 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีควรมีค่าน้อยกว่า .05 ส่วนดัชนีรากของค่าเฉลี่ยก าลัง
สองของความคลาดเคลื่อนจากการประมาณค่า เท่ากับ 0.022 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ควรมีค่าต่ ากว่า .05 
เช่นกัน จึงสรุปได้ว่า รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหาร
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังภาพที่ 2 
  

ความส าเร็จ 
ในการบริหารโรงเรียน 

อบจ. 

ความสุขของบุคลากร 

0.39 

คุณภาพของนักเรียน 0.33 

รางวัลท่ีโรงเรียนได้รับ 

0.42 

คุณลักษณะของ
ผู้บริหารโรงเรียน 

การบริหารงาน
วิชาการ  

ภาวะผู้น า  สัมพันธ์ชุมชน  

0.22 

0.63 0.47 

การด าเนินงานของ 
อบจ. 

การปฏิบัติงานของกองการศึกษา  

วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร อบจ.  

0.65 

0.64 งบประมาณ 

การจัดสรรงบประมาณ การสนับสนุนสื่อ เทคโนโลยี 
 

0.56 0.49 

การปฏิบัติตามกฎ  
ระเบียบของโรงเรียน 

พฤติกรรมนักเรียน 

ความมุ่งมั่น ต้ังใจ ใน
การเรียน 

0.62 

0.63 

การปฏิบัติงานของครู 

การท างานเป็นทีม  พฤติกรรมการสอน 

0.52 0.52 

0.40** 
0.38** 

0.36*
* 0.16** 
0.24*

* 

0.22** 

0.27*
* 

0.19** 

0.23** 

0.13* 

0.11*
* 

0.20** 
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หมายเหตุ จากภาพ ผู้วิจัยได้ก าหนดสัญลักษณ์ แทนปัจจยัและตัวแปร ดังนี้  
 
 
 
DIRECTOR ปัจจัยด้านคณุลักษณะของผู้บริหาร  SUCCESS ความส าเรจ็ของการบรหิารโรงเรียน 
- DI1 ตัวแปรด้านการบริหารงานวิชาการ  - SU1 ตัวแปรด้านความสุขของบคุลากร  
- DI2 ตัวแปรด้านภาวะผู้น า  - SU2 ตัวแปรด้านคณุภาพของนกัเรียน  
- DI3 ตัวแปรด้านความสัมพันธ์ชุมชน  - SU3 ตัวแปรด้านรางวัลที่โรงเรียนได้รับ  
ORGANIZAT ปัจจัยด้านการด าเนนิงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด MONEY ปัจจัยด้านงบประมาณ  
- OR1 ตัวแปรดา้นวิสัยทัศน์ของผูบ้ริหารองค์การบริหารส่วนจังหวดั  - MO1 ตัวแปรด้านการจัดสรรงบประมาณ 
- OR2 ตัวแปรดา้นการปฏิบัติงานของกองการศึกษา  - MO2 ตัวแปรด้านการสนับสนุนสื่อ เทคโนโลย ี 
TEACHER ปัจจัยด้านการปฏิบตัิงานของครู  STUDENT ปัจจัยด้านพฤติกรรมของนักเรียน  
- TE1 ตัวแปรด้านการท างานเป็นทีม  - ST1 ตัวแปรด้านความมุ่งมั่นตั้งใจ ในการเรียน  
- TE2 ตัวแปรด้านพฤติกรรมการสอน  - ST2 ตัวแปรด้านการปฏิบตัิตามกฎ ระเบยีบวินัย  
 

ภาพที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของรูปแบบความสัมพันธ์ 
 

   3. ผลการวิเคราะห์ขนาดอิทธิพลของปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารโรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งสรุปค่าอิทธิพลที่เป็นปัจจัยทางตรงและทางอ้อมที่ส่งผลต่อความส าเร็จใน
การบริหารโรงเรียน ได้ดังตาราง 1 
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ตาราง 1 แสดงค่าอิทธิพลที่เป็นปัจจัยทางตรงและทางอ้อมที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารโรงเรียน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 

 

ปัจจัยเหตุ 
อิทธิพลโดยรวม อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม (IE) 

(TE) (DE) TEACHER STUDENT MONEY 
DIRECTOR 0.64 0.38 0.05 0.10 0.11 

ORGANIZAT 0.24 0.16 - - 0.08 
TEACHER 0.47 0.40 - 0.07 - 
MONEY 0.35 0.24 0.05 0.06 - 

STUDENT 0.36 0.36 - - - 
  
 จากตาราง 1 แสดงค่าอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการ
บริหารโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ (SUCCESS) โดยเรียงล าดับจากค่าอิทธิพลโดยรวม
จากมากไปหาน้อยพบว่า ปัจจัยด้านคุณลักษณะของผู้บริหาร (DIRECTOR) มีอิทธิพลต่อความส าเร็จของ
การบริหารโรงเรียน ทั้งอิทธิพลทางตรง (0.38) และอิทธิพลทางอ้อมโดยผ่านการปฏิบัติงานของครู (0.05) 
ผ่านพฤติกรรมของนักเรียน (0.10) และผ่านงบประมาณ (0.11) ซึ่งมีค่าอิทธิพลโดยรวม 0.64 รองลงมาคือ 
การปฏิบัติงานของครู (TEACHER) มีอิทธิพลต่อความส าเร็จของการบริหารโรงเรียน ทั้งอิทธิพลทางตรง 
(0.40) และอิทธิพลทางอ้อมโดยผ่านพฤติกรรมของนักเรียน (0.07) และมีค่าอิทธิพลโดยรวม 0.47 
พฤติกรรมของนักเรียน (STUDENT) มีอิทธิพลทางตรงต่อความส าเร็จของการบริหารโรงเรียน (0.36) และ
มีค่าอิทธิพลโดยรวม 0.36 งบประมาณ (MONEY) มีอิทธิพลต่อความส าเร็จของการบริหารโรงเรียน ทั้ง
อิทธิพลทางตรง (0.24) และอิทธิพลทางอ้อมโดยผ่านการปฏิบัติงานของครู (0.05) และผ่านพฤติกรรมของ
นักเรียน (0.06) ซึ่งมีค่าอิทธิพลโดยรวม 0.35 ส่วนปัจจัยที่มีค่าอิทธิพลโดยรวมต่ าสุดคือการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด(ORGANIZAT) มีอิทธิพลต่อความส าเร็จของการบริหารโรงเรียน ทั้งอิทธิพล
ทางตรง (0.16) และอิทธิพลทางอ้อมโดยผ่านงบประมาณ (0.08) และมีค่าอิทธิพลโดยรวม 0.24  
 
การอภิปรายผล 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม 
พบว่า ความส าเร็จของการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกอบด้วย ตัวแปรสังเกต 3 
ตัวแปร คือความสุขของบุคลากร คุณภาพของนักเรียน และ รางวัลที่โรงเรียนได้รับ ทั้งนี้เพราะว่าบุคลากร
เป็นบุคคลส าคัญของโรงเรียนที่จะเป็นพลังขับเคลื่อนการท างานต่างๆ ถ้าโรงเรียนประสบความส าเร็จแล้ว
บุคลากรก็จะมีความสุข มีความพึงพอใจ ได้รับการพัฒนาและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ เสาวลักษม์ กิตติประภัสร์ (2550) ที่พบว่าถ้าบุคลากรมีความพึงพอใจ มีความก้าวหน้าใน
วิชาชีพ มีความมั่นคง มีบรรยากาศในองค์กรที่ดี มีความยุติธรรมในองค์กร แล้วจะท าให้การท างานต่างๆ 
ทั้งการสอนและงานพิเศษมีประสิทธิผล เกิดประสิทธิภาพ ส าหรับคุณภาพของนักเรียนเป็นสิ่งที่บ่งบอก
ความส าเร็จได้อย่างชัดเจน โดยดูจากนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะ
ชีวิต มีความรับผิดชอบ และมีทักษะกระบวนการคิด ส่วนรางวัลที่โรงเรียนได้รับนั้นเป็นสิ่งยืนยันที่รับรอง
ความส าเร็จของโรงเรียนได้เป็นอย่างดีเช่นกัน เพราะโรงเรียนที่ประสบความส าเร็จจะได้รับรางวัลต่าง ๆ 
เช่น โล่รางวัล เกียรติบัตร ประกาศเกียรติคุณ หรือรางวัลอ่ืนๆ ทั้งประเภทสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู และ
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นักเรียนที่หน่วยงานภายนอกมอบให้จากการประกวด แข่งขันหรือมีผลงานดีเด่นระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติ  
    ส่วนปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด มี 5 
ปัจจัย เรียงตามล าดับค่าน้ าหนัก ได้แก่  
  1) ปัจจัยด้านคุณลักษณะของผู้บริหาร สังเกตได้จาก การบริหารงานวิชาการ ภาวะผู้น า และ
ความสัมพันธ์ชุมชน ทั้งนี้เพราะผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้น าองค์กร ต้องมีทักษะในการบริหารงานวิชาการ 
ทั้งการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา จัดครูเข้าสอนตรงตามวิชาเอกและความถนัดของครูผู้สอน  มีระบบการ
นิเทศภายในแบบชี้แนะและให้ค าปรึกษา (Coaching & Mentoring) ที่เข้มแข็งและส่งผลต่อคุณภาพการ
สอนของครู ต้องมีวิสัยทัศน์ มีความคิดสร้างสรรค์ สุขุมรอบคอบในการท างาน สามารถน าความคิดไปสู่
การปฏิบัติได้ สามารถแก้ปัญหาได้ทันท่วงที ชัดเจน  มีอารมณ์ขันเป็นกันเองกับเพ่ือนร่วมงาน สร้าง
บรรยากาศในการท างานลักษณะสนุกสนาน รู้จักยืดหยุ่น ไม่เครียดกับงาน มีความสามารถในการบริหาร
ตามหลักธรรมาภิบาล มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่เข้มแข็ง มีการด าเนินงานตามมาตรฐาน
การศึกษาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิผล และโรงเรียนเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆ ใน
ชุมชนและหน่วยงานภายนอก และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ชุมชนและบุคลากรจากหน่วยงานภายนอกเข้า
มามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาและจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือพัฒนาการศึกษาในโรงเรียน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สเต็ดแมน (Stedman, 1987) ที่สรุปว่าการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ
ผู้บริหารต้องมีภาวะผู้น าทางวิชาการ และผลงานวิจัยของ ออสตินและเรย์โนลด์ (Austin and Reynolds, 
1990 ) ที่พบว่าการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผลจะต้องได้รับความร่วมมือ การมีส่วนร่วมจากชุมชนและ
การสนับสนุนจากผู้ปกครอง มีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และสอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่กล่าวว่า ผู้บริหารโรงเรียนถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของโรงเรียนนั้น ที่จะต้องมีความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ในการบริหาร เข้าใจระบบงานวิชาการที่ดี มีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และรู้จักการเข้าชุมชนอยู่
เสมอ (สัมภาษณ์ : 12 มีนาคม 2559)  
  2) ปัจจัยด้านการปฏิบัติงานของครูผู้สอน สังเกตได้จาก การท างานเป็นทีม และ พฤติกรรมการ
สอน ทั้งนี้เพราะโรงเรียนที่ประสบความส าเร็จจะมีครูที่สามารถท างานร่วมกันได้เป็นอย่างดี ไม่มีปัญหา
ความขัดแย้งภายใน มีความเสียสละในการท างาน และยึดประโยชน์ส่วนร่วมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
นอกจากนี้ ครูมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน มีความเสียสละ มุ่งมั่นตั้งใจในการสอนนักเรียน 
ครูจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ เทคโนโลยีประกอบการสอนที่สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ มีการวัดผลการ
เรียนเชิงประจักษ์ และน าผลการประเมินมาปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอน ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ มานี แสงหิรัญ (2551) ที่พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณลักษณะความเป็นครูของนักศึกษา 
คือคุณภาพการสอนของอาจารย์ และงานวิจัยของธีระพงษ์ จันทร์ยาง (2559, น.57) ที่พบว่าปัจจัยด้าน
ครูผู้สอน และการใช้สื่อการสอนของครู เป็นผลโดยตรงที่จะส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนได้ 
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของเซอร์จิโอวานิ (Sergiovanni, 1991 ) ที่พบว่าโรงเรียนที่ประสบ
ความส าเร็จนั้นครูผู้สอนเป็นปัจจัยส าคัญที่จะต้องจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ส่วน
โอภาส ทองยงค์ (2555) พบว่าสมรรถนะด้านการท างานเป็นทีม เป็นสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นอย่างเป็น
รูปธรรมในองค์กรต่างๆ ในหน่วยราชการของไทย ก็เพ่ือให้ทุกคนได้มีโอกาสท างานร่วมกัน รู้สึกมีเป้าหมาย
ร่วมกันในการท างานน าไปสู่เป้าหมายขององค์กร อันส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรสู่ความส าเร็จ
อย่างมีประสิทธิภาพ และ สอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ของ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่กล่าวไว้ว่าบุคคลส าคัญที่สุดที่จะ
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เป็นพลังขับเคลื่อนในการพัฒนาการศึกษานั้นคือครูผู้สอนที่จะต้องร่วมแรง ร่วมใจกันท างาน มีความมุ่งมั่น
ตั้งใจในการสอน (สัมภาษณ์ : 8 มีนาคม 2559)  
  3) ปัจจัยด้านพฤติกรรมของนักเรียน สังเกตได้จากมุ่งมั่นตั้งใจเรียน และ การปฏิบัติตาม
กฎระเบียบวินัย ทั้งนี้เพราะนักเรียนเป็นผลผลิตในการจัดการศึกษาของโรงเรียนถ้านักเรียนมีความมุ่งมั่น
ตั้งใจ ในการเรียน มีความขยันหมั่นเพียร สนใจเรียน นักเรียนมีพฤติกรรมที่ดี ปฏิบัติตามระเบียบ 
กฎเกณฑ์ ข้อตกลงของโรงเรียน จะส่งผลดีต่อการพัฒนาศักยภาพของตนเอง สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
วิภาดา กาลถาง (2560, น.89) ที่พบว่าความมุ่งมั่นตั้งใจเรียนจะส่งผลต่ออัตลักษณ์ของนิสิต และ
ผลงานวิจัยของ แวลลิน (Wallin, 2003) ที่พบว่าโรงเรียนที่ประสบผลส าเร็จนั้น นักเรียนจะบรรลุผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูง และสอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ของผู้ทรงคุณวุฒิ ที่กล่าวว่า โรงเรียนใดที่มี
นักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ดี มีความเอาใจใส่ต่อการเรียน มีระเบียบวินัยแล้วโรงเรียนนั้นจะมีคุณภาพแน่นอน 
(สัมภาษณ์ : 5 มีนาคม 2559)  
   4) ปัจจัยด้านงบประมาณ  สังเกตได้จาก การจัดสรรงบประมาณ และการสนับสนุนสื่อ 
เทคโนโลยี ทั้งนี้ เพราะการบริหารจัดการศึกษาจะมีประสิทธิผลนั้น โรงเรียนจะต้องได้รับจัดสรร
งบประมาณอย่างเพียงพอกับความต้องการ เป็นไปตามแผนพัฒนาการศึกษา มีความสะดวก รวดเร็วใน
การเบิกจ่ายงบประมาณ โรงเรียนได้รับการสนับสนุนสื่อ เทคโนโลยีที่ทันสมัย เหมาะสมและมีคุณภาพ  
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เซียร์ เรนซ์ และ โบสเกอร์  (Scheerens and Bosker, 1997) ที่พบว่า
ความส าเร็จในการบริหารสถานศึกษา ได้แก่การใช้งบประมาณท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์ ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัยของ 
เสกสิฐ เล้ากิจเจริญ (2550:7-8) ที่พบว่าการบริหารงบประมาณนั้น จะต้องมีการจัดสรรงบประมาณอย่าง
เพียงพอและบริหารงบประมาณอย่างมีคุณภาพ จะเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
สูงสุด ส่งผลต่อความส าเร็จขององค์กร และ สอดคล้องกับบทสมภาษณ์ของผู้ทรงคุณวุฒิที่กล่าวว่า 
โรงเรียนสังกัดท้องถิ่นนั้น จะได้รับงบประมาณทั้งจากส่วนกลางและจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพ่ิมเติม ส่งผลให้โรงเรียนมีความคล่องตัวในการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ (สัมภาษณ์ : 7 มีนาคม 
2559) นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับการสนทนากลุ่มที่มีผู้กล่าวว่าโรงเรียนที่มีสื่อ เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
เพียงพอ จะท าให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มท่ี (สนทนากลุ่ม : 21 กรกฎาคม 2559)  
   5) ปัจจัยด้านการด าเนินงานของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด สังเกตได้จาก วิสัยทัศน์ของ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด และการปฏิบัติงานของกองการศึกษา ทั้งนี้เพราะว่าโรงเรียนสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะต้องบริหารจัดการศึกษาตามนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
จังหวัด โดยผ่านส านักหรือกองการศึกษา ดังนั้นสิ่งส าคัญคือ วิสัยทัศน์ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
จังหวัด จะต้องมีความชัดเจนและความต่อเนื่องของนโยบายด้านการศึกษาของผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด และการกระจายอ านาจการบริหารสถานศึกษาให้แก่โรงเรียน และการปฏิบัติงานของกอง
การศึกษา ที่ผู้อ านวยการกองการศึกษาจะต้องมีประสบการณ์ในการจัดการศึกษา มีการสนับสนุนการจัด
การศึกษา และมีการประสานงานในการพัฒนาการศึกษาของเจ้าหน้าที่กองการศึกษา สอดคล้องกับผล
การจัดสนทนากลุ่ม ที่สรุปได้ว่าผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้อ านวยการกองการศึกษาและ
เจ้าหน้าที่ในกองการศึกษามีบทบาทส าคัญที่จะส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มี
คุณภาพ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะต้องมีวิสัยทัศน์ มีนโยบายการศึกษาที่ชัดเจน ต่อเนื่อง 
ส่วนผู้อ านวยการส านักหรือกองการศึกษาจะต้องมีความรู้ความเข้าใจ และมีประสบการณ์ในการบริหารจัด
การศึกษา เช่นเคยด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการ
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ฯ นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ในส านักหรือกองการศึกษาจะต้องให้ความช่วยเหลือ 
ประสานงานและบริการทางด้านการศึกษาแก่โรงเรียน ให้มีความคล่องตัว รวดเร็วและถูกต้อง โดยจัด
เจ้าหน้าที่มาท างานประจ าในโรงเรียนเพ่ือท าหน้าที่ด้านงานธุรการ งานการเงิน พัสดุ จะช่วยลดภาระงาน
ของครูผู้สอนได้เป็นอย่างดี จะส่งผลให้โรงเรียนมีความเจริญก้าวหน้าแน่นอน (สนทนากลุ่ม : 21 
กรกฎาคม 2559) 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาระดับของรูปแบบการเรียนรู้  บุคลิกภาพ 5 

องค์ประกอบและอัตลักษณ์ของนิสิตจ าแนกตาม เพศ สาขาวิชา ชั้นปีที่ศึกษา 2) เพ่ือศึกษาตัวแปรที่มีบทบาท
ส าคัญต่ออัตลักษณ์ของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทั้งในภาพรวมและรายด้าน 3) เพ่ือศึกษา ตัวแปรส าคัญใน
การท านายต่ออัตลักษณ์ของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนิสิตคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง จ านวน 340 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม รูปแบบ
การเรียนรู้ บุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบและอัตลักษณ์ของนิสิต สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สันและการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า 1) นิสิต
ส่วนใหญ่มีรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือสูงที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.08 2) นิสิตส่วนใหญ่มีบุคลิกภาพ 5 
องค์ประกอบแบบแสดงตัวสูงที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57 3) นิสิตส่วนใหญ่มีคุณลักษณะอัตลักษณ์ด้าน
สามัคคีสูงที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 4) การวิเคราะห์ ค่าสหสัมพันธ์พหุคูณเพ่ือพยากรณ์อัตลักษณ์ด้าน
ส านึกดี สามารถท านายอัตลักษณ์ด้านส านึกดีได้ ร้อยละ 24.80 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .01 การ
พยากรณ์อัตลักษณ์ด้านมุ่งมั่นได้ร้อยละ 42.80 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .01 การพยากรณ์อัตลักษณ์ด้าน
สร้างสรรค์ สามารถท านายอัตลักษณ์ด้านสร้างสรรค์ได้ร้อยละ 37.40 อย่าง มีนัยส าคัญทางสถิติ .05 การ
พยากรณ์อัตลักษณ์ด้านสามัคคี สามารถท านาย อัตลักษณ์ด้านสามัคคีได้ร้อยละ 39.40 อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ .05  

 

ค าส าคัญ : อัตลักษณ์, คณะวิศวกรรมศาสตร์, นิสิต 
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Abstract 
The objectives of this research. 1) To study the level of learning styles, the big 

five personality and Identity of students by sex major year of study. 2) To study variables 
that play a significant role in student Identity Undergraduate Faculty of Engineering both 
in overall and in the field. The sample of this study were 340 undergraduate students at 
the Faculty of Engineering in University. The research tools were questionnaires learning 
styles big five personality and identity. The statistical methods were percentage, mean, 
standard deviation Pearson Correlation Analysis, one-way ANOVA, Stepwise Multiple 
Regression Analysis. The results of the study as follows: 1) Most students have the 
collaborative style model high level average 4.08 2) Most students have the big five 
personality traits extraversion high level Average 3.57 3) Most students have the most 
unity identity high level average 4.21 4) Correlation analysis stepwise regression analysis 
for the forecast integrity identity found can forecast integrity identity the best percentage 
24.80 with statistic significant level at .01. Forecast determination identity found can 
forecast determination identity the best percentage 42.80 with statistic significant level 
at .01. Forecast knowledge creation identity found can forecast creation identity the best 
percentage 37.40 with statistic significant level at .05. Forecast knowledge unity identity 
found can forecast unity identity the best percentage 39.40 with statistic significant level 
at .05. 
 
Key Word: Identity, Faculty of Engineering, Student 
 
บทน า 

การศึกษาเป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพของคนและพัฒนาประเทศชาติ ให้มีความ
เจริญก้าวหน้าทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพราะรากฐานของชาติคือคน รากฐานของคนคือการศึกษา 
การศึกษาจึงเป็นปัจจัยส าคัญในการขับเคลื่อนประเทศ เพ่ือเตรียมพร้อมสู่ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง สถานศึกษา
จึงต้องฝึกฝนให้ผู้เรียนเป็นคนใฝ่รู้ มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ โดยการสร้างคนให้มีทักษะ
เน้นกระบวนการคิด วิเคราะห์ ฉะนั้นสถานศึกษาจึงต้องเร่งด าเนินการปฏิรูปการเรียนรู้ให้กับเยาวชน  
(ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์, 2559) โดยมุ่งเน้นความส าคัญของการส่งเสริมบทบาทให้สถาบันอุดมศึกษา 
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนั้น การจะขับเคลื่อนแนวคิดดังกล่าวเพ่ือผลักดัน ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดผล
ที่เป็นรูปธรรมจากปัจจุบันสู่อนาคต ทุกภาคส่วนจ าเป็นต้องมีส่วนร่วม ในการเดินหน้าสู่เป้าหมายการยกระดับ
การศึกษาให้เกิดการพัฒนารูปแบบในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ โดยน านวัตกรรมทาง
การศึกษาไปช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษา เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องตามนโยบายของ
สถานศึกษา รวมถึงการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะชีวิตและการท างาน ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมการใช้
สื่อและเทคโนโลยี ซึ่งการจัดการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันเป็นลักษณะที่ใช้รูปแบบของกิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย อาทิเช่น การลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ซึ่งเป็นการเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือให้ผู้เรียนมี
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รูปแบบในการเรียนรู้ที่ชัดเจน เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพและ
เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2560) 

ส านักงานการพัฒนามาตรฐานการศึกษาและการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดับอุดมศึกษา 
ได้ก าหนดตัวบ่งชี้การประเมินหรือเรียกว่า ตัวบ่งชี้ 3 มิติ ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์และ 
ตัวบ่งชี้การส่งเสริม ซึ่งสอดคล้องตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 (ส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2554) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงก าหนดนโยบายใน
การแบ่งกลุ่มของสถาบันการศึกษาให้เกิดความชัดเจนและเหมาะสมกับการพัฒนาประเทศ เพ่ือให้สถาบันใน
ระดับอุดมศึกษาสามารถเลือกกลุ่มได้ตรงตามอัตลักษณ์ เอกลักษณ์และศักยภาพของตนเอง (ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2556) เพราะอัตลักษณ์ของผู้เรียนเป็นคุณลักษณะของผู้เรียนที่พึงประสงค์ตาม
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่โดดเด่น
ของผู้เรียนของแต่ละสถานศึกษา (ชาญณรงค ์พรรุ่งโรจน์, 2557)  

มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นน าที่ได้รับการยอมรับและปฏิบัติภารกิจในการจัดการเรียน 
การสอนและพัฒนาการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ซึ่งมีปณิธานที่มุ่งมั่นในการพัฒนาความรู้ให้เกิดความเจริญ
งอกงามทางภูมิปัญญาที่เพียบพร้อมด้วยวิชาการ จริยธรรมและคุณธรรม สามารถปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่ของ
ตนอย่างถูกต้องและเหมาะสม สอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพ่ือเป็นแนวนโยบายที่บ่งบอกลักษณะเฉพาะ
ของมหาวิทยาลัยและนิสิตในมหาวิทยาลัยทุกคน (ส านักทะเบียนและประมวลผล, 2556) เพ่ือให้สอดคล้องตาม
นโยบายในการพัฒนาผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยจึงก าหนดคุณลักษณะของอัตลักษณ์ที่ส าคัญ 4 
ประการ คือ ส านึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์และสามัคคี  โดยน าอัตลักษณ์มาสริมสร้างการพัฒนานิสิตตาม
แนวความคิดที่ว่า “นิสิตคือหัวใจของมหาวิทยาลัย” เพ่ือให้นิสิตสามารถพัฒนาตนเองสู่การเป็นคนเก่ง ดี มี
ทักษะในการเรียนรู้ และท างานตามกรอบอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและก้าวสู่การเป็นบัณฑิต ที่เป็นก าลัง
ส าคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป (กองกิจการนิสิต, 2556)  

คณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของมหาวิทยาลัย จึงต้องมีการก าหนด อัต
ลักษณ์ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยที่วางไว้ ทั้งนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์ เห็นถึงความส าคัญในการ
ผลิตบัณฑิตสู่สังคม ซึ่งในแต่ละปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ผลิตบัณฑิตออกสู่สังคมเป็นจ านวนมากและหน่วยงาน
ได้พัฒนาบัณฑิตเหล่านั้นให้มีความพร้อมในทุกด้านขณะที่ยังเป็นนิสิต เพ่ือเตรียมพร้อมสู่การประกอบอาชีพ 
โดยมีปรัชญาและปณิธานในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพที่ดี มีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและสามารถพ่ึงพาตนเอง
ได้ เพ่ือให้นิสิตมีสมรรถนะในด้านต่างๆ ที่เหมาะสมกับคุณลักษณะของการเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ
มหาวิทยาลัยและสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ รวมถึงสามารถด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
ในสังคมได้อย่างมีความสุข เมื่อเข้าสู่การศึกษาในระดับอุดมศึกษา ผู้เรียนจะต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมและ
การด าเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม รวมถึงมีการเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพและพฤติกรรม ซึ่งจะต้องอาศัย
ทักษะ องค์ความรู้ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสิ่งที่ตนรับรู้ การเรียน ในระดับอุดมศึกษาจึงอยู่ในช่วงเวลาแห่ง
การแสวงหาอัตลักษณ์ของผู้เรียน (สมชาย รัตนทองค า, 2556) นอกจากการเสริมสร้างด้านอัตลักษณ์ของ
ผู้เรียนแล้วบุคลิกภาพยังเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญต่อคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้เข้าใจบุคลิกภาพของบุคคล 
เพราะจะท าให้สามารถบ่งบอกลักษณะนิสัย ความสามารถ ความถนัด ความเป็นเอกลักษณ์ของบุคคล และบ่ง
บอกพฤติกรรมได้อย่างแม่นย า โดยความสามารถเช่นนี้มีคุณค่าต่อการด าเนินชีวิตและการประกอบภารกิจทั้ง
ส่วนตัว อาชีพในชีวิตประจ าวันเป็นอย่างยิ่ง (ศรีเรือน แก้วกังวาล, 2554) เมื่อนิสิตมีบุคลิกภาพที่ดีย่อมประสบ
ความส าเร็จในการเรียนและการท างานสูง เพราะจะท าให้เพ่ือนร่วมงานและบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความ
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เชื่อมั่นไว้วางใจ เลื่อมใสศัทธา พร้อมที่จะให้ความสนับสนุนในทุกๆ โอกาสที่ ได้รับมอบหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเห็นได้ว่าอัตลักษณ์เปรียบเสมือนสมรรถนะหลักและมีความส าคัญอย่างยิ่ง
ต่อนิสิต ซึ่งการผลิตบัณฑิตไม่ได้เน้นแต่เพียงความรู้ สติปัญญาหรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเท่านั้น แต่ควรเน้น
ที่กายะ จิตตะ ปัญญาและการด ารงตนอย่างมีคุณค่าต่อสังคมเพ่ือเป็นบัณฑิตที่มีความส านึกดี มีความมุ่งมั่น 
สร้างสรรค์และมีความสามัคคี ด้วยเหตุผลนี้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่ออัต
ลักษณ์ของนิสิต โดยคาดว่าผลการวิจัยในครั้งนี้ จะสะท้อนให้เห็นถึงการจัด การเรียนการสอนที่เหมาะสมกับ
รูปแบบการเรียนรู้ บุคลิกภาพของผู้เรียนและอัตลักษณ์ของนิสิต โดยข้อมูลที่ได้สามารถน ามาเป็นแนวทางใน
การส่งเสริมนิสิตให้เกิดอัตลักษณ์ได้อย่างสมบูรณ์ เต็มรูปแบบและยั่งยืน สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินและรายวิชาต่างๆ ของสาขา ในการ
บริหารงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์และมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้าน รวมถึง
ลักษณะเฉพาะที่จะสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ในอนาคต  

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับของรูปแบบการเรียนรู้ บุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบและอัตลักษณ์ของนิสิต 
จ าแนกตามเพศ สาขาวิชา ชั้นปีที่ศึกษา  

2. เพ่ือศึกษาตัวแปรที่มีบทบาทส าคัญต่ออัตลักษณ์ของนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทั้งในภาพรวม
และรายด้าน 

3. เพ่ือศึกษาตัวแปรส าคัญในการท านายต่ออัตลักษณ์ของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์  
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่ง

หนึ่ง ภาคปกติ ที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 2560 จ านวน 11 สาขา รวมจ านวนประชากรทั้งสิ้น 2,088 
คน 

กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างจากการค านวณสูตรของทาโร ยามาเน่ 
(พิสณุ ฟองศรี, 2554 อ้างถึง Yamane, 1960) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวนทั้งสิ้น 338 คน ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้
ใช้กลุ่มตัวอย่าง 340 คน ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง โดยการแบ่งชั้นตามสัดส่วนของขนาดตามสาขาวิชา
ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ จากนั้นสุ่มแบบง่าย  
 

ตัวแปรที่ศึกษา 
ตัวแปรต้น ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป (เพศ, ชั้นปี, สาขาวิชา), รูปแบบการเรียนรู้ (แบบอิสระ, แบบ

หลีกเลี่ยง, แบบร่วมมือ, แบบพ่ึงพา, แบบแข่งขัน, แบบมีส่วนร่วม), บุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ (แบบหวั่นไหว, 
แบบแสดงตัว, แบบเปิดรับประสบการณ์, แบบประนีประนอม, แบบมีจิตส านึก) 
 ตัวแปรตาม ประกอบด้วย อัตลักษณ์ของนิสิต (ด้านส านึกดี, ด้านมุ่งมั่น, ด้านสร้างสรรค์, ด้าน
สามัคค)ี 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังต่อไปนี้ 
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไป ประกอบด้วย เพศ ชั้นปี สาขาวิชา รูปแบบ
การเข้าศึกษาต่อจ านวน 4 ข้อ  

ตอนที่ 2 แบบสอบถามวัดรูปแบบการเรียนรู้ ผู้วิจัยปรับปรุงแก้ไข ดัดแปลง ตามแนวคิดของ กรา
ซาและไรซ์แมน (Grasha and Reichman) มาจากจากแบบวัดแบบส ารวจรูปแบบการเรียนรู้ ของลัดดา 
สุวรรณไตรย์ (2554 : 82-86) ซึ่งประกอบด้วย 6 รูปแบบการเรียนรู้ คือ แบบอิสระ แบบหลีกเลี่ยง แบบ
ร่วมมือ แบบพ่ึงพา แบบแข่งขัน และแบบมีส่วนร่วม โดยแบ่งออกเป็นด้านละ 5 ข้อ รวมทั้งสิ้น 30 ข้อ 
เป็นแบบสอบถามที่มีลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  

ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามวัดบุคลิกภาพ ผู้วิจัยใช้แบบวัดบุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบของ ของวัล
ภา สบายยิ่ง (2542 : 134-136) ซึ่งแปลมาจากแบบวัดบุคลิกภาพ NEO FFI ของคอสตาและแมคแคร 
Costa, & McCrae (1992) ซึ่งประกอบด้วยบุคลิกภาพ 5 แบบ คือ แบบหวั่นไหว แบบแสดงตัว แบบ
เปิดรับประสบการณ์ แบบประนีประนอม และ แบบมีจิตส านึก โดยแบ่งออกเป็นด้านละ 12 ข้อ รวม
ทั้งสิ้น 60 ข้อ เป็นแบบสอบถามที่มีลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  

ตอนที่ 4 เป็นแบบสอบถามวัดคุณลักษณะอัตลักษณ์ของนิสิต ผู้วิจัยปรับปรุงแก้ไข พัฒนามาจาก
แบบวัดคุณลักษณะนิสิตตามอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ของอัจฉริยา เล็กเพชร (2559: 203 -
209) ซึ่งประกอบด้วย 4 ด้าน คือ ด้านส านึกดี ด้านมุ่งมั่น ด้านสร้างสรรค์ และด้านสามัคคี โดยแบ่ง
ออกเป็นด้านละ 5 ข้อ รวมทั้งสิ้น 20 ข้อ เป็นแบบสอบถามที่มีลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  
 
วิธีการสร้างเครื่องมือการวิจัย 

1. ศึกษาทฤษฎี บทความ วารสารและงานวิจัยเกี่ยวข้องกับรูปแบบการเรียนรู้ บุคลิกภาพและ อัต
ลักษณ์ของนิสิต เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงแบบสอบถาม 

2. ด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาแบบสอบถามให้มีเนื้อหาที่เหมาะสมและครอบคลุม สอดคล้องกับ
ความต้องการที่จะวัดนิสิตกลุ่มตัวอย่าง ทั้ ง 2 ด้าน คือ แบบสอบถามรูปแบบการเรียนรู้  ของลัดดา  
สุวรรณไตรย์ (2554) และแบบวัดคุณลักษณะนิสิตตามอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ของอัจฉริยา เล็ก
เพชร (2559) 

3. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความครอบคลุมของเนื้อหา
และความถูกต้องของภาษา รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแก้ไข 

 

การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
1. น าแบบสอบถามที่ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาเสนอผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน 

เพ่ือพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาตามค านิยามศัพท์เฉพาะและข้อค าถาม  
2. น าแบบสอบถามที่ผ่านการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of 

Item Objective Congruence: IOC) ของข้อค าถามเป็นรายข้อ ซึ่งมีค่าอยู่ในช่วง 0.67-1.00  
3. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนออาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือความ

ถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 
4. น าแบบสอบถามที่ผ่านการพิจารณาจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับนิสิต

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน 
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5. น าแบบสอบถามที่ได้จากการทดลองใช้  ไปหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ  
โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค โดยแบบสอบถามรูปแบบการเรียนรู้ ได้ค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาครอนบาค เท่ากับ 0.86 แบบสอบถามอัตลักษณ์ของนิสิต ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค 
เท่ากับ 0.92 

6. น าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยต่อไป 
 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. สถิติพ้ืนฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที  
(t-test) One-way ANOVA 

2. ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)  
3. วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  

 

ผลการวิจัย  
 จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างจ านวน 340 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชายจ านวน 219 คน คิดเป็น
ร้อยละ 64.40 และเป็นเพศหญิงจ านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 35.60 ระดับชั้นปีที่ศึกษา นิสิตส่วนใหญ่
ศึกษาอยู่ระดับชั้นปีที่ 3 มีจ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 28.20 รองลงมาศึกษาอยู่ระดับชั้นปีที่ 1 จ านวน 
86 คน คิดเป็นร้อยละ 25.30 ถัดมาศึกษาอยู่ระดับชั้นปีที่ 4 จ านวน  81 คน คิดเป็นร้อยละ 23.80 และ
ศึกษาอยู่ระดับชั้นปีที่ 2 น้อยที่สุด จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 22.60สาขาวิชา นิสิตส่วนใหญ่ศึกษาอยู่
ในสั งกัดสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จ านวน  47 คน คิด เป็นร้อยละ 13.80 รองลงมาสาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 13.50 ล าดับถัดมาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าจ านวน 45 
คน คิดเป็นร้อยละ 13.20 ล าดับถัดมาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 
10.60 ล าดับถัดมาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 10 ล าดับถัดมา
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและทรัพยากรน้ า จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 8.20 ล าดับถัดมาสาขาวิชา
วิศวกรรมเคมี จ านวน 23 คน คิดเป็น ร้อยละ 6.80 ล าดับถัดมาสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและ
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ จ านวนเท่ากัน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 6.50 ล าดับถัดมาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
เครื่องกลการผลิตจ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.90 และสาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศจ านวน 
17 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00  
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ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนาในตัวแปรที่ศึกษา 
 ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตาฐานของตัวแปรที่ศึกษาได้แก่ 
รูปแบบการเรียนรู้ บุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ อัตลักษณ์ของนิสิต 

1. รูปแบบการเรียนรู้  
ตารางท่ี 1 ข้อมูลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับรูปแบบการเรียนรู้ 

รูปแบบการเรียนรู้ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ 
แบบอิสระ  3.94 0.48 สูง 
แบบหลีกเลี่ยง 2.32 0.71 ต่ า 
แบบร่วมมือ  4.08 0.54 สูง 
แบบพ่ึงพา  2.86 0.59 ปานกลาง 
แบบแข่งขัน 3.25 0.84 ปานกลาง 
แบบมีส่วนร่วม  3.94 0.54 สูง 

  
ตารางที่ 1 พบว่า นิสิตกลุ่มตัวอย่าง มีรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือสูงที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน

เกณฑ์ระดับสูงเท่ากับ 4.08 รองลงมาพบว่า แบบอิสระและแบบมีส่วนร่วมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ระดับสูง
เท่ากัน 3.94 ส่วนของรูปแบบการเรียนรู้ที่อยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง คือ แบบแข่งขัน โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.25 รองลงมา คือ แบบพ่ึงพา โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.86 และรูปแบบการเรียนรู้ที่อยู่ในเกณฑ์
ระดับต่ า คือ แบบหลีกเลี่ยง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.32  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของรูปแบบการเรียนรู้ จ าแนกตามเพศ 
พบว่า นิสิตเพศชาย มีรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ แบบพึ่งพาและแบบหลีกเลี่ยงสูงกว่า เพศหญิง โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11, 2.94 และ 2.36 ตามล าดับ ส่วนนิสิตเพศหญิง มีรูปแบบการเรียนรู้แบบอิสระ แบบ
มีส่วนร่วมและแบบแข่งขันสูงกว่าเพศชาย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06, 3.99 และ 3.36 ตามล าดับ  

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของรูปแบบการเรียนรู้ จ าแนกตามชั้นปี 
พบว่า นิสิตชั้นปีที่ 4 มีรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ แบบอิสระและแบบมีส่วนร่วมสูงกว่า ชั้นปีอื่นๆ โดย
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14, 4.02 และ 3.99 ตามล าดับ ส่วนนิสิตชั้นปีที่ 2 มีรูปแบบ การเรียนรู้แบบแข่งขัน 
สูงกว่าชั้นปีอ่ืนๆ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.36 ส่วนนิสิตชั้นปีที่ 3 มีรูปแบบ การเรียนรู้แบบพ่ึงพาและแบบ
หลีกเลี่ยงสูงกว่าชั้นปีอื่นๆ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.89 และ 2.42 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับรูปแบบการเรียนรู้ จ าแนก
ตามสาขาวิชา พบว่า นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ มีรูปแบบการเรียนรู้ แบบมีส่วนร่วม 
แบบร่วมมือ แบบอิสระ และแบบแข่งขันสูงกว่าสาขาอ่ืนๆ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27, 4.22, 4.11 และ 
3.85 ตามล าดับ ส่วนนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลมีรูปแบบการเรียนรู้ แบบพ่ึงพาสูงกว่าสาขาอ่ืนๆ 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.16 และนิสิตสาขวิชาวิศวกรรมโยธามีรูปแบบ การเรียนรู้แบบหลีกเลี่ยงสูงกว่า
สาขาอ่ืนๆ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.54  
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2. บุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ 
ตารางท่ี 2 ข้อมูลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของบุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ 

บุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ 
แบบหวั่นไหว 2.48 0.35 ต่ า 
แบบแสดงตัว 3.57 0.36 สูง 
แบบเปิดรับประสบการณ์ 3.36 0.36 ปานกลาง 
แบบประนีประนอม 3.12 0.38 ปานกลาง 
แบบมีจิตส านึก 3.51 0.33 สูง 

 

ตารางที่ 2 พบว่า นิสิตกลุ่มตัวอย่าง มีบุคลิกภาพแบบแสดงตัวสูงที่สุด มีค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์
ระดับสูงเท่ากับ 3.57 รองลงมา แบบมีจิตส านึก มีค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ระดับสูงเท่ากับ 3.51 ส่วนของ
บุคลิกภาพที่อยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลางได้แก่ แบบเปิดรับประสบการณ์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.36 และแบบ
ประนีประนอมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.12 และบุคลิกภาพแบบหวั่นไหวมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.48 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์
ระดับต่ า  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของบุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ 
จ าแนกตามเพศ พบว่า นิสิตเพศชายและเพศหญิง มีบุคลิกภาพแบบแสดงตัวที่เท่ากัน โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.57 รองลงมานิสิตเพศชาย มีบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก แบบเปิดรับประสบการณ์สูงกว่า เพศ
หญิ ง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56 และ 3.39 ตามล าดับ ส่วนนิสิตเพศหญิ ง มีบุคลิกภาพ  แบบ
ประนีประนอมและแบบหวั่นไหว สูงกว่าเพศชาย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.16 และ 2.49 ตามล าดับ  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของบุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ จ าแนก
ตามชั้นปี พบว่า นิสิตชั้นปีที่ 4 มีบุคลิกภาพแบบแสดงตัว แบบมีจิตส านึกและ แบบเปิดรับประสบการณ์สูง
กว่าชั้นปีอ่ืนๆ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59, 3.58 และ 3.37 ตามล าดับ ส่วนนิสิตชั้นปีที่ 3 มีบุคลิกภาพแบบ
ประนีประนอม สูงกว่าชั้นปีอ่ืนๆ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.14 ส่วนนิสิตชั้นปีที่ 1 มีบุคลิกภาพหวั่นไหว สูง
กว่าชั้นปีอื่นๆ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของบุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ จ าแนก
ตามสาขาวิชา พบว่า นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุมีบุคลิกภาพแบบแสดงตัว แบบมีจิตส านึกสูงกว่าสาขา
อ่ืนๆ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 และ 3.58 ส่วนนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มีบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก
สูงกว่าสาขาอ่ืนๆ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58 นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลมีบุคลิกภาพแบบเปิดรับ
ประสบการณ์ แบบประนีประนอมและแบบหวั่นไหวสูงกว่าสาขาอ่ืนๆ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.45, 3.24 
และ 2.60 ตามล าดับ  

 

3. อัตลักษณ์ของนิสิตมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง 
ตารางท่ี 3 ข้อมูลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของนิสิต 

อัตลักษณ์ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ 
ด้านส านึกดี 4.16 0.49 สูง 
ด้านมุ่งมั่น 4.20 0.45 สูง 

ด้านสร้างสรรค์ 4.17 0.43 สูง 

ด้านสามัคคี 4.24 0.46 สูง 
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ตารางที่ 3 พบว่า นิสิตกลุ่มตัวอย่างมีอัตลักษณ์ทั้ง 4 ด้านที่อยู่ในเกณฑ์ระดับสูง โดยมีอัตลักษณ์
ด้านสามัคคีสูงที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 รองลงมาด้านมุ่งมั่นมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 ด้านสร้างสรรค์มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 และด้านส านึกดีมีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 4.16 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณลักษณะอัตลักษณ์ของนิสิตจ าแนกตาม
เพศ พบว่า นิสิตเพศหญิงมีลักษณะของอัตลักษณ์สูงกว่าเพศชายทุกด้าน ได้แก่ ด้านสามัคคี ด้านสร้างสรรค์ 
ด้านส านึกด ีด้านมุ่งมั่น โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29, 4.26, 4.25 และ 4.24 ตามล าดับ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณลักษณะอัตลักษณ์ของนิสิตจ าแนก
ตามชั้นปี พบว่า นิสิตชั้นปีที่ 4 มีลักษณะของอัตลักษณ์ทุกด้าน ได้แก่ ด้านส านึกดี ด้านมุ่งมั่น ด้าน
สร้างสรรค ์ด้านสามัคคี สูงกว่าชั้นปีอื่นๆ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32, 4.25, 4.25 และ 4.24 ตามล าดับ  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณลักษณะอัตลักษณ์ของนิสิตจ าแนก
ตามสาขาวิชา พบว่า นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศมีอัตลักษณ์ด้านสามัคคี ด้านมุ่งมั่นและ
ด้านส านึกดี สูงกว่าสาขาอ่ืนๆ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45, 4.42 และ 4.39 ตามล าดับ ส่วนนิสิตสาขาวิชา
วิศวกรรมวัสดุ มีอัตลักษ์ด้านสร้างสรรค์สูงกว่าสาขาอ่ืนๆ โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.42  

 

ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร  
 

ตารางที่ 4 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในระหว่างรูปแบบการเรียนรู้ บุคลิกภาพและอัตลักษณ์ของนิสิต  
ตัว
แปร 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 P1 P2 P3 P4 P5 Y1 Y2 Y3 Y4 

S1 1               
S2 -.541** 1              
S3 .279** -.388** 1             
S4 -.370** .254** .023 1            
S5 .460** -.270** .154** -.372** 1           
S6 .555** -.425** .276** -.247** .500** 1          
P1 .047 .180** .071 .176** .172** .127* 1         
P2 .477** -.300** .325** -.081 .495** .461** .239** 1        
P3 -.264** .405** -.191** .429** -.160** -.249** .222** -.088 1       
P4 -.071 .355** -.108* .157** -003 -.115* .175** .012 .376** 1      
P5 .006 -.050 .096 .143** .063 .047 .165** .224** .249** .135* 1     
Y1 .360** -.244** -.047 -.370** .351** .328** -.054 .188** -.135* -.134* .030 1    
Y2 .505** -.344** .187** -.322** .368** .497** -.071 .481** -.137* .007 .055 .557** 1   
Y3 .507** -.244** .206** -.285** .385** .470** -.024 .439** -.154** -.011 .024 .517** .666** 1  
Y4 .417** -.391** .329** -.293** .273** .499** -.088 .412** -.175** -.123* .052 .536** .641** .578** 1 
** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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ตารางที่ 4 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในระหว่างตัวแปรรูปแบบการเรียนรู้ บุคลิกภาพ 
5 องค์ประกอบและอัตลักษณ์ รวมทั้งสิ้นจ านวน 81 ค่า โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่มี
ค่าสูงสุดและเป็นทางบวก คือ .666 ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรที่มีค่าต่ าสุดและเป็นทางบวก คือ .127 ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรที่มีค่าสูงสุดและเป็นทางลบ คือ -.541 ที่ระดับนัยส าคัญ ทางสถิติที่ .01 ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่มีค่าต่ าสุดและเป็นทางลบ คือ -.108 ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
 

ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน Stepwise Multiple 
ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคุณแบบขั้นตอน ส าหรับพยากรณ์อัตลักษณ์ โดยใช้ตัวแปร

รูปแบบการเรียนรู้และบุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบเป็นตัวท านาย  

ตัวแปร b Sb Beta t P-value 
ด้านส านึกด ี 3.722 .304  12.226 .00 

รูปแบบการเรียนรู้แบบพ่ึงพา -.177 .045 -.212 -3.98 .000 
รูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  .136 .055 .151 2.47 .014 
รูปแบบการเรียนรู้แบบอิสระ  .183 .064 .177 2.87 .004 
รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ -.141 .046 -.155 -3.06 .002 
รูปแบบการเรียนรู้แบบแข่งขัน .081 .034 .139 2.38 .018 

ค่าคงที=่3.722  R=.498  R2=.248  SEest =.427  F=22.019 
ด้านมุ่งม่ัน 1.767 .310  5.698 .000 

รูปแบบการเรียนรู้แบบอิสระ  .174 .052 .185 3.356 .001 
บุคลิกภาพแบบแสดงตัว  .389 .062 .314 6.226 .000 
รูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  .212 .043 .257 4.888 .000 
บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว  -.236 .058 -.182 -4.092 .000 
รูปแบบการเรียนรู้แบบพ่ึงพา  -.142 .037 -.186 -3.820 .000 
บุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์ .154 .059 .124 2.604 .010 

ค่าคงที=่1.767  R=.654   R2=.428  SEest=.340   F=41.550 
ด้านสร้างสรรค์ 1.725 .306  5.629 .000 

รูปแบบการเรียนรู้แบบอิสระ  .270 .055 .300 4.856 .000 
รูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  .190 .044 .241 4.342 .000 
บุคลิกภาพแบบแสดงตัว  .300 .063 .253 4.786 .000 
บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว -.170 .059 -.137 -2.887 .004 
รูปแบบการเรียนรู้แบบหลีกเลี่ยง  .089 .033 .149 2.724 .007 
รูปแบบการเรียนรู้แบบพ่ึงพา  -.079 .035 -.107 -2.235 .026 

 ค่าคงที=่1.725  R=.612  R2=.374  SEest =.341 F=33.184  
ด้านสามัคคี 2.016 .324  6.216 .000 

รูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  .309 .045 .368 6.907 .000 
บุคลิกภาพแบบแสดงตัว  .339 .068 .268 4.973 .000 
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ตัวแปร b Sb Beta t P-value 
บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว -.226 .061 -.171 -3.699 .000 
รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ  .165 .040 .195 4.173 .000 
รูปแบบการเรียนรู้แบบพ่ึงพา  -.188 .041 -.241 -4.637 .000 
รูปแบบการเรียนรู้แบบแข่งขัน  -.064 .031 -.118 -2.089 .037 
บุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์ .127 .063 .100 2.004 .046 

ค่าคงที=่2.016  R=.628 R2=.394 SEest=.358 F=30.841 
 

ตารางที่ 5 อัตลักษณ์ด้านส านึกดี พบว่า ตัวแปรทั้ง 5 ด้าน มีความสัมพันธ์กับอัตลักษณ์ด้าน
ส านึกดี โดยมีค่าประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเป็น .248 และสามารถร่วมพยากรณ์อัตลักษณ์ด้านส านึกดีได้
ร้อยละ 24.8 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .01  

อัตลักษณ์ด้านมุ่งมั่น พบว่า ตัวแปรทั้ง 6 ด้าน มีความสัมพันธ์กับอัตลักษณ์ด้านมุ่งมั่น โดยมีค่า
ประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ เป็น .428 และสามารถร่วมพยากรณ์อัตลักษณ์ด้านมุ่งมั่น ได้ร้อยละ 42.80 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .01  

อัตลักษณ์ด้านสร้างสรรค์ พบว่า ตัวแปรทั้ง 6 ด้าน มีความสัมพันธ์กับอัตลักษณ์ ด้านสร้างสรรค์ 
โดยมีค่าประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเป็น .374 และสามารถร่วมพยากรณ์อัตลักษณ์ด้านสร้างสรรค์ได้ร้อย
ละ 37.40 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .01  
 อัตลักษณ์ด้านสามัคคี พบว่า ตัวแปรทั้ง 7 ด้าน มีความสัมพันธ์กับอัตลักษณ์ด้านสามัคคี โดยมีค่า
ประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเป็น .394 และสามารถร่วมพยากรณ์อัตลักษณ์ด้านสามัคคี 39.40 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ .01  

 

อภิปรายผล  
จากผลการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่ออัตลักษณ์ของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่ง

หนึ่ง ผู้วิจัยขอน าเสนอข้อวิจารณ์ ดังนี้ 
1. รูปแบบการเรียนรู้ ผลการวิจัยพบว่า นิสิตกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรูปแบบการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือสูงที่สุด มีค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ระดับสูงเท่ากับ 4.08 โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของรุ่งฟ้า กิติญาณุ
สันต์ (2549) พบว่า นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือมากที่สุด 
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการเรียนในระดับอุดมศึกษา เป็นการเรียนที่แตกต่างจากระดับมัธยมศึกษาที่ผู้เรียน มี
วัยวุฒิสูงขึ้นและเนื้อหาในการเรียนตามหลักสูตรมีความยากขึ้น การเรียนให้ประสบผลส าเร็จนั้น ผู้เรียน
จ าเป็นต้องมีส่วนร่วมในการเรียน มีการช่วยเหลือ พ่ึงพาและให้ความร่วมมือในการเรียน  ให้มากขึ้น ซึ่ง
หลักสูตรต่างๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน เป็นส าคัญเพ่ิมบทบาท
ของผู้เรียนภายในห้องเรียนและลดการบรรยาย หน้าห้องเรียนลง ท าให้นิสิตส่วนใหญ่คุ้นเคยกับการเรียน
การสอนในลักษณะนี้ ท าให้นิสิตมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์และอภิปราย เพ่ือ
แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ร่วมกัน ระหว่างอาจารย์และกลุ่มเพ่ือนในชั้นเรียนได้เป็นอย่างดี อีกทั้ง ในการเรียน
ส่วนใหญ่ในชั้นเรียนนิสิตต้องท างานร่วมกับผู้อ่ืน อาจมองห้องเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างปฏิสัมพันธ์
ทางสังคมเพ่ือเรียนรู้ในเนื้อหาวิชาเรียน ท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ มีโอกาส
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งกันและกันระหว่างเพ่ือนในชั้นเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ 
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(2558) พบว่า การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมว่าเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ปรึกษาหารือ
มีการท างานกันเป็นทีมโดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งการจัดการเรียนการสอนในลักษณะนี้ จะช่วย
ส่งเสริมให้นิสิตมีความสามารถในการค้นคว้า หาความรู้และฝึกทักษะในการท างานเป็นทีมมีการระดม
สมอง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือพัฒนาสมรรถนะให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่  

2. บุคลิกภาพ ผลการวิจัยพบว่า นิสิตกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีบุคลิกภาพแบบแสดงตัวสูงที่สุด มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงเท่ากับ 3.57 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์มีนิสิตเป็นจ านวนมากและ
เน้นการเรียนการสอนและการท ากิจกรรมร่วมกัน ส่งผลให้นิสิตต้องพบเจอผู้คนที่หลากหลาย มีการเรียน
ในรายวิชาต่างๆ หรือท ากิจกรรมอ่ืนๆ ร่วมกันกับเพ่ือนที่มีบุคลิกลักษณะนิสัยที่แตกต่างกัน นิสิต จึงต้องมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน และมีสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลรอบข้าง มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเพ่ือง่ายต่อการเรียน การ
ท างานร่วมกัน การเข้าสังคมและการท ากิจกรรมร่วมกันกับผู้อ่ืน ท าให้นิสิตมีความกล้าแสดงออก กล้าท า
กิจกรรมและได้รับการยอมรับจากสังคมกลุ่มเพ่ือน จึงท าให้นิสิตมีความกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองมาก
ยิ่งขึ้น เพ่ือเตรียมตัวสู่การเป็นวิศวกรที่มีภาวะความเป็นผู้น าสอดคล้องกับการวิจัยของอภิญญา อภิสิทธิ์
วณิช (2553) กล่าวว่า นิสิตที่มีบุคลิกภาพในด้านการแสดงออกจะมีลักษณะเฉพาะ คือ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
คุยเก่ง ชอบพบปะผู้คน ชอบเข้าสังคม ชอบเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ มีพลังกระตือรือร้น กระฉับกระเฉง 
คล่องแคล่วว่องไว ชอบแสวงหาความตื้นเต้าเร้าใจ อารมณ์ดี สดใส ร่าเริงและมองโลกในแง่ดี 

3. อัตลักษณ์ของนิสิต นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์มีอัตลักษณ์ของนิสิตมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งสูง
ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านส านึกดี ด้านมุ่งมั่น ด้านสร้างสรรค์และด้านสามัคคี นิสิตส่วนใหญ่มีลักษณะของ 
อัตลักษณ์ ด้านสามัคคีสูงที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของวันเพ็ญ อมรสิน (2556) ที่ศึกษาเรื่อง การศึกษา 
อัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบว่า นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามมีอัตลักษณ์ใน ด้านความ
สามัคคีอยู่ในระดับมาก อีกทั้งผลการวิจัยของรูปแบบการเรียนรู้ พบว่า รูปแบบการเรียนรู้ของนิสิตส่วน
ใหญ่เป็นรูปแบบเรียนรู้แบบร่วมมือ ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับอัตลักษณ์ด้านสามัคคี นิสิตส่วนใหญ่มี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์และอภิปราย เพ่ือแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ร่วมกัน ระหว่าง
อาจารย์และกลุ่มเพ่ือนในชั้นเรียนที่มีเทคนิคและวิธีการจัดการการเรียนการสอน ที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในการด าเนินกิจกรรม จึงท าให้เกิดความสามัคคีในการเรียน รวมถึงการอยู่ร่วมกันในสังคมของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ส่งผลให้นิสิตมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ให้ความร่วมมือกันทั้งด้านการเรียน การท า
กิจกรรมและการใช้ชีวิตร่วมกัน เนื่องมาจากทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีการสนับสนุนนิสิตด้านการท า
กิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมทั้งภายในและภายนอก อีกท้ังยังเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย
ฯ ซึ่งทางคณะฯ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความถนัดตามความสนใจของนิสิตและเมื่อได้ร่วมกิจกรรมแล้ว
ส่งผลให้นิสิตเห็นความส าคัญถึงประโยชน์ของกิจกรรม และเป็นส่วนในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
เพ่ือน อีกท้ังสามารถท างานเป็นทีมได้อย่างเหมาะสม  
 

ข้อเสนอแนะ  
จากผลการวิจัย ผู้วิจัยแบ่งข้อเสนอแนะออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้  
ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้ 
1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีผลการวิจัยคุณลักษณะอัตลักษณ์ทั้ง  4 ด้านของนิสิต อยู่ในเกณฑ์

ระดับสูง และผลการวิจัยในส่วนของรูปแบบการเรียนรู้แบบอิสระแบบร่วมมือและแบบมีส่วนร่วมอยู่ใน
เกณฑ์ระดับสูงด้วยเช่นกัน สะท้อนให้เห็นถึงการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรและกิจกรรมต่างๆ ใน
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การบูรณาการด้านศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ดีอยู่แล้วและควรรักษาไว้เพ่ือการเรียนรู้ที่เหมาะสม
และยั่งยืนในระบบการเรียนการสอน อีกทั้งเพ่ือคงไว้ซึ่งความเป็นอัตลักษณ์และรูปแบบการเรียนที่
เหมาะสมต่อนิสิต โดยมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและ มีการสอดแทรก
กิจกรรมทั้งในและนอกชั้นเรียน เพ่ือให้นิสิตเกิดการเรียนรู้ มีส่วนร่วมในการเรียน การท ากิจกรรมต่างๆ 
และสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้ดียิ่งขึ้น 

2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ควรมีพัฒนาศักยภาพด้านบุคลิกภาพของนิสิต จากการวิจัย พบว่า นิสิต
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีบุคลิกภาพแบบเปิดกว้างและแบบอ่อนโยนอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ซึ่งบุคลิกภาพ
เป็นสิ่งส าคัญส าหรับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทั้งนี้ ควรมีการส่งเสริมพัฒนาบุคลิกภาพของนิสิตด้วยการ
จัดกิจกรรม การจัดอบรมและการแข่งขันต่างๆ เพ่ือส่งเสริมทักษะในการท างานร่วมกัน เพ่ิมกระบวนการ
ทางความคิดที่สร้างสรรค์ การเรียนรู้และการเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆ เพ่ือส่งผลให้นิสิตสามารถพัฒนา
ศักยภาพตนเองได้ดียิ่งขึ้น  
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาคุณลักษณะรูปแบบการเรียนรู้ บุคลิกภาพและอัตลักษณ์ของนิสิตโครงการภาค
พิเศษ โครงการนานาชาติ เพ่ือสามารถน ามาเป็นแนวทางการปรับปรุง แก้ไข เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะของ
นิสิตในระดับปริญญาตรีให้มีประสิทธิภาพมายิ่งข้ึน  

2. ควรมีการศึกษาวิจัยแบบกึ่งทดลองในเรื่องเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้ บุคลิกภาพและ อัต
ลักษณ์ของนิสิต เพ่ือผลที่ได้จากการวิจัยมาจัดท าคู่มือในการฝึกอบรมนิสิตให้มีอัตลักษณ์ท่ีสูงขึ้นต่อไป  

3. ควรมีการศึกษาปัจจัยอ่ืนที่ส่งผลต่ออัตลักษณ์ของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์  
4. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่ออัตลักษณ์ของนิสิต ในรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อ

ทราบถึงข้อมูลเชิงลึกและครอบคลุมทุกมิติ ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ต่อการจัดการเรียนการสอน
และหลักสูตรต่างๆ ต่อไป  
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ 1) ศึกษาคุณภาพของสื่อการสอน เรื่องการรู้เท่าทันสื่อส าหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2) ศึกษาการรู้เท่าทัน
สื่อของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ 3) ศึกษา
ระดับการรู้ทันสื่อของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
กลุ่มตัวอย่างของการวิจัย คือ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ และนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ านวน 86 คน โดยใช้วิธีการ
สุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ สื่อการสอน เรื่องการรู้เท่าทันสื่อ แบบประเมิน
คุณภาพ แบบทดสอบวัดการรู้เท่าทันสื่อ และแบบประเมินระดับการรู้เท่าทันสื่อ สถิติที่ใช้ในงานวิจัยและ
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าท ี 
  ผลการวิจัยพบว่า 
 1) สื่อการสอน เรื่องการรู้เท่าทันสื่อ มีคุณภาพด้านเนื้อหาอยู่ในระดับดี (�̅�=4.09, S.D.=0.47) 
และคุณภาพด้านสื่อและเทคโนโลยีอยู่ในระดับดี (�̅�=4.67, S.D.=0.58)  
 2) นักศึกษามีคะแนนการรู้เท่าทันสื่อหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยสื่อการสอน เรื่องการรู้เท่าทัน
สื่อ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 3) ระดับการรู้เท่าทันสื่อของนักศึกษาที่เรียนด้วยสื่อการสอน เรื่องการรู้เท่าทันสื่อ ในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก (�̅�=4.32, S.D.=1.85) 
ค าส าคัญ: สื่อการสอน การรู้เท่าทันสื่อ นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
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Abstract 
 The purposes of this research were 1) to study the quality of the instruction 
media on media literacy for undergraduate students, Valaya Alongkorn Rajabhat 
University under the Royal Patronage students, 2) to study media literacy of Valaya 
Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage students, and 3) to study media 
literacy levels of Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage 

students. The sample used in the study consisted of 86 bachelor program students from 
Faculty of Education and Communication Arts program, Faculty of Management Sciences 
at Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage which was selected 
by cluster random sampling. The research instruments used in research were: 1) the 
instruction media on media literacy, 2) the efficiency test, 3) the media literacy test, and 
4) the media literacy level test. The statistics used to analyze the data were mean, 
standard deviation and dependent sample t-test. 
 The finding were as follows: 

1) The content efficiency of instruction media on media literacy at the good level 
(�̅�=4.09, S.D.=0.47) and the presentation efficiency of instruction media on media 
literacy at the good level (�̅�=4.67, S.D.=0.58). 

2) The students’ scores gained after learning by instruction media on media 
literacy higher than before at the .05 level of significance. 

3) The media literacy level of students learning by instruction media on media 
literacy at the good level (�̅�=4.32, S.D.=1.85). 
 
Keywords: Instruction Media, Media Literacy, Undergraduate Students 
 
บทน า 

การรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy) มีความหมายใกล้เคียงกับค าหลายค าขึ้นอยู่กับการอ้างอิงและ
ประเทศท่ีใช้ หรือองค์กรที่ใช้ จากการค้นคว้าของ เอ้ือจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ (2540) พบว่า ในประเทศสหรัฐ
อมริกานิยมใช้ค าว่า Media Literacy ส่วนในประเทศออสเตรเลียและประเทศในทวีปยุโรปนิยมใช้ค าว่า 
Media Education ซึ่งเอ้ือจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ (2540) ได้สรุปไว้ว่า Media Education เป็นการให้
การศึกษาเรื่องสื่อ หรือเป็นกระบวนการเรียนการสอนเรื่องสื่อ  ขณะที่ Media Literacy คือสภาวะของ
ความรู้ความเข้าใจสื่อ ผลผลิต อิทธิพลและผลกระทบของสื่อ ความสามารถในการวิเคราะห์ผลผลิตสื่อ 
ความสามารถในการโต้ตอบสื่อ รวมไปถึงความสามารถในการผลิตและเผยแพร่สื่อเพ่ือจุดมุ่งหมายเฉพาะ 
อย่างไรก็ตาม สถาบันแอสเพ็น (Aspen institute, 1992 อ้างถึงใน Aufderheide, 1993) ได้ ให้
ความหมายของทักษะการรู้เท่าทันสื่อ ไว้ว่า ทักษะการรู้เท่าทันสื่อ คือ ความสามารถเข้าถึง วิเคราะห์ 
ประเมิน และผลิตเนื้อหาจากสื่อที่หลากหลายประเภท การรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy) จึงเป็นแนวคิด
ที่ส าคัญอย่างยิ่งของการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ซึ่งจะช่วยให้คนเราสามารถรับรู้ เข้าใจ ประเมินและ
สร้างสรรค์เนื้อหาสื่อโดยไม่ถูกครอบง าจากสื่อ รู้จักใช้สื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตของตนเองและ
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สังคมจึงเป็นสภาวะที่เกิดจากความสามารถของบุคคลในการวิเคราะห์ความหมายของเนื้อความ และ
ประเมินคุณค่าและเจตนาที่สื่อน าเสนอผ่านเทคนิควิธีการต่างๆ และเป็นการพัฒนาความคิดอ่านและ
ปัญญาที่มีเป้าหมายสูงสุดคือ การสร้างการรับรู้สื่ออย่างมีวิจารณญาณ สามารถแยกแยะความเห็นออกจาก
ความจริง สามารถตัดสินใจในสิ่งที่สื่อน าเสนอได้อย่างเที่ยงตรง เป็นผู้รับสื่อที่มีพลั งอ านาจและ
กระตือรือร้น คือ ไม่ยอมรับอิทธิพลสื่อโดยดุษฎี และไม่ตัดสินว่าสื่อเป็นอันตราย แต่เป็นผู้รับสื่อและใช้สื่อ
ที่มีจุดยืนทางสังคม เข้าใจตนเอง เข้าใจสังคม เข้าใจสิ่งที่สื่อน าเสนอ สามารถมีส่วนร่วมตอบโต้หรือแสดง
ความคิดเห็นต่อสื่อด้วยวิธีการต่างๆ ที่เหมาะสมได้ (โตมร อภิวันทนากร, 2552, หน้า 12) 

การศึ กษ าการรู้ เท่ าทั นสื่ อ  (Media Literacy Education) เป็ นกระบวนการซึ่ งน า ไปสู่
ความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อที่ต้องการจัดการในสังคมข้อมูลข่าวสารยุคใหม่ (Tornero, 2008 อ้างถึง
ใน Oxstrand, 2009) เช่นเดียวกับที่คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) (2009 อ้างถึงใน 
Oxstrand, 2009) ได้กล่าวถึงการศึกษาการรู้เท่าทันสื่อว่ามีเป้าหมายที่ส าคัญ คือ การพัฒนาพลเมืองที่
สามารถใช้สื่อและสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบต่อสังคมประชาธิปไตยในฐานะ
พลเมือง ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าการศึกษาการรู้เท่าทันสื่อเป็นเรื่องที่ประเทศแถบยุโรปและสหรัฐอเมริกาให้
ความส าคัญมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 20 โดยก าหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนให้เด็กรู้เท่าทันสื่อตั้งแต่ระดับ
ประถมศึกษา ส าหรับในประเทศไทยได้มีการขับเคลื่อนกระบวนการรู้เท่าทันสื่อมาเป็นระยะเวลาไม่น้ อย
กว่า 10 ปี (พรทิพย์ เย็นจะบก, 2552) โดยแสดงให้เห็นในผลงานและเอกสารต่างๆ อาทิ การรู้เท่าทันสื่อ
เพ่ือสุขภาพ (Media Literacy for Health) แผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน (สสย.) เพ่ือสนับสนุน
กิจกรรมส่งเสริมเยาวชนรู้เท่าทันอ านาจสื่อ โดยการสนับสนุนของส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) (อุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล และคนอ่ืนๆ , 2549; อรศรี งามวิทยาพงศ์, 2551) แม้ว่า
ในประเทศไทยมีการขับเคลื่อนเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่ออย่างต่อเนื่อง แต่พบว่า คนไทยให้ความส าคัญกับ
การรู้เท่าทันสื่อน้อยมาก (พรทิพย์ เย็นจะบก, 2552) อีกท้ังปัญหาเกี่ยวกับการขาดการรู้เท่าทันสื่อก็ยังพบ
เห็นอยู่ สืบเนื่องจากความตระหนักรู้ถึงผลกระทบทางลบของสื่อที่ส่งผลต่อสังคมและปัจเจกบุคคล ผ่าน
การเปิดรับอิทธิพลและวัฒนธรรมจากภายนอกมาสู่ตนเองโดยไม่ผ่านกระบวนการกลั่นกรองข้อมูลให้ดี
เสียก่อน ซึ่งอิทธิพลและผลกระทบจากสื่อจะเกิดขึ้นกับผู้รับสารแต่ละคนในระดับที่แตกต่างกันออกไป 
(จินตนา ตันสุวรรณนนท์ , 2559, หน้า 90) และผู้คนจ านวนมากยังคงใช้สื่อเป็นช่องทางในการ
ติดต่อสื่อสาร การเรียนรู้และแสวงหาข้อมูลข่าวสาร จากผลส ารวจของ We Are Social พบว่า ประชากร 
68 ล้านคนของประเทศไทยในปี 2559 มีผู้ เข้าถึงอินเทอร์เน็ตและใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ (Social 
Media) มากถึง 38 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 56 ของประชากร และในจ านวนนี้มีผู้ใช้งานออนไลน์ผ่าน
โทรศัพท์มือถือจ านวน 34 ล้านคน (We Are Social, 2016) ดังนั้น การพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อจึงเป็นเรื่อง
ส าคัญที่ควรให้การส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง  

การเรียนรู้การรู้เท่าทันสื่อจะไม่สามารถเรียนรู้ได้ตามล าพัง แต่จ าเป็นจะต้องส่งเสริมโดยอาศัย
กระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในสถานศึกษา ผู้สอนจ าเป็นต้องการอาศัยสื่อการเรียนการ
สอนในการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้เรียนเพ่ือเป็นเพ่ิมมุมมองและรับฟังความคิดเห็นต่างๆ ของผู้เรียน 
การเพ่ิมการตระหนักรู้ในกระบวนการสื่อสารโดยต้องไม่มีการก าหนดความผิดถูก แต่เน้นความเข้าใจที่เพ่ิม
มากขึ้นของผู้เรียน ผู้สอนควรที่จะเลือกสรรค าถามที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเกิดการแลกเปลี่ยนได้ การ
สนทนาต้องเน้นการกระตุ้นและสร้างการมีส่วนร่วมในการเป็นผู้ฟังและผู้ตอบสนองต่อคนอ่ืนเพ่ือการสร้าง
โอกาสในการเรียนรู้ใหม่ๆ (โครงการวัยมันส์เท่าทันสื่อ, 2552, หน้า 14) ดังนั้นผู้สอนจึงจ าเป็นต้องใช้สื่อใน
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การเรียนการสอนที่หลากหลาย เช่น การจัดกิจกรรมกลุ่มเพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นการ
ฝึกการฟังและการยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน การฝึกการน าเสนอผ่านการพูดหรือการเขียนเพ่ือฝึก
ทักษะ การแสดงบทบาทสมมุติเพ่ือสร้างการรับรู้และเข้าใจบทบาทตนเองในฐานะผู้บริโภค การฝึกผลิตสื่อ
โฆษณาเพ่ือเข้าใจถึงกระบวนการผลิต เบื้องหลังผลของการโฆษณา หรือเพ่ือการฝึกคิดวิเคราะห์และ
วิพากษ์วิจารณ์งานโฆษณา อีกท้ังผู้สอนอาจต้องมีการเลือกใช้สื่อที่เป็นเอกสาร ต ารา สื่อซีดี ภาพประกอบ 
เพ่ือเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจถึงหลักการและวิธีการในการเรียนรู้การเท่าทันสื่อร่วมด้วย  

วีดิทัศน์เป็นสื่อการสอนประเภทหนึ่งที่นิยมมาใช้ในการเรียนการสอน เพราะวีดิทัศน์สามารถ
สื่อสารไปยังคนกลุ่มใหญ่ได้ และสามารถจัดเก็บเป็นข้อมูลหรือไฟล์ระบบดิจิทัลได้ การเรียนรู้จาก  
วีดิทัศน์ผู้เรียนจะได้ยินทั้งเสียงและเห็นทั้งภาพ ซึ่งท าให้ผู้เรียนสามารถสร้างประสบการณ์ที่เป็นรูปธรรมได้
เป็ น อย่ างดี  และเสี ย งก็ ส ามารถท าให้ ผู้ เรี ยน เกิ ดการเรียนรู้ ได้ อี กทางหนึ่ งด้ วย  (พ งศ์ ศั กดิ์  
บัวจะมะ, 2555, หน้า 1) และในปัจจุบันมีการพัฒนาสื่อวีดิทัศน์มากข้ึนสามารถส่งขึ้นไปเป็นไฟล์ออนไลน์
อยู่ในระบบอินเทอร์เน็ตได้ เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้เรียน โดยมีการน าความรู้ต่างๆ มาอยู่ใน
รูปแบบของวีดิทัศน์เพ่ือการเรียนรู้ ทั้งนี้เพ่ือเป็นประโยชน์และความสะดวกต่อผู้เรียน ผู้เรียนสามารถเรียน
ในช่วงเวลาใดก็ได้และเรียนที่ใดก็ได้ ท าให้ช่วยลดปัญหาด้านระยะเวลาที่ใช้ในการเรียนรู้หรือการสืบค้น
ข้อมูลที่หลากหลาย วีดิทัศน์เป็นสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพ สามารถใช้ในการเรียนการสอนโดยเป็นทั้ง
สื่อหลักและสื่อเสริมของการเรียนการสอนได้ เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทั้งภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี ดัง
งานวิจัยของนักวิชาการหลายท่านที่ได้พัฒนาสื่อวีดิทัศน์ในการเรียนการสอนวิชาต่างๆ และสื่อวีดิทัศน์
เหล่านั้นสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน (จีรวรรณ ศริวิลัย, 2553, หน้า 90; จิตราภรณ์ 
ชั่งกริส, 2559, หน้า 61) 

จากที่มาและความส าคัญของปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยเห็นสมควรที่จ าท าการพัฒนาสื่อการ
สอนในรูปแบบวีดิทัศน์ เรื่อง การรู้เท่าทันสื่อ เพ่ือศึกษาการรู้ เท่าทันสื่อของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขึ้น เพ่ือเรียบเรียงข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการ
รู้เท่าทันสื่อในรูปแบบวีดิทัศน์ ซึ่งปัจจุบันได้รับความนิยมอย่างสูงเนื่องจากสื่อวีดิทัศน์มีการถ่ายทอดข้อมูล
ทั้งภาพ เสียง ตัวอักษร และภาพเคลื่อนไหว ช่วยให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาสาระได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อนักศึกษาในฐานะผู้ใช้และผู้ผลิตสื่อต่อไป  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาคุณภาพของสื่อการสอน เรื่องการรู้เท่าทันสื่อ ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

2. เพ่ือศึกษาการรู้เท่าทันสื่อของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์  

3. เพ่ือศึกษาระดับการรู้ทันสื่อของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์  
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สมมติฐานการวิจัย 
1. สื่อการสอน เรื่องการรู้เท่าทันสื่อที่สร้างขึ้น มีคุณภาพอยู่ในระดับดี 
2. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ที่เรียนด้วยสื่อการสอน 

เรื่องการรู้เท่าทันสื่อ มีคะแนนการรู้เท่าทันสื่อหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 

3. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ที่เรียนด้วยสื่อการสอน 
เรื่องการรู้เท่าทันสื่อมีระดับการรู้เท่าทันสื่ออยู่ในระดับดี 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากร 
 กลุ่มประชากรที่ ใช้ ในการวิจัย คือ นักศึกษาคณะครุศาสตร์และคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ศึกษาวิชา เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ และ วิชา 
การสื่อข่าวและการเขียนข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ในภาคการศึกษาที่ 1/2560 จ านวน 184 
คน  
 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาคณะครุศาสตร์และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ศึกษาวิชา เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ และ วิชา การสื่อข่าว
และการเขียนข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ในภาคการศึกษาที่ 1/2560 จ านวน 86 คน โดยใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster random sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ 
 1. สื่อการสอน เรื่อง การรู้เท่าทันสื่อ มีข้ันตอนการด าเนินการ ดังนี้ 
  1.1 ศึกษาเนื้อหาสาระเก่ียวกับเรื่องการรู้เท่าทันสื่อ 
  1.2 วิเคราะห์เนื้อหาสาระเรื่องการรู้เท่าทันสื่อ ก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ก าหนด
แก่นเรื่อง วางเค้าโครงเรื่อง 
  1.3 เขียนสคริปต์และสตอรี่บอร์ด 
  1.4 น าสคริปต์และสตอรี่บอร์ดที่ท าเรียบร้อยแล้วมาสร้างเป็นคลิปวิดีโอ โดยเนื้อหาของ
คลิปวิดีโอเน้นให้เห็นถึงการรู้เท่าทันสื่อ  
  1.5 น าคลิปวีดิทัศน์ที่สร้างขึ้นมาเรียบเรียงให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
  1.6 น าคลิปวีดิทัศน์ที่สร้างเสร็จสมบูรณ์ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตสื่อจ านวน 5 ท่าน
ตรวจสอบด้านการผลิตคลิปวิดีโอ และเนื้อหาของคลิปวีดิทัศน์ เพ่ือขอค าแนะน าในส่วนที่บกพร่องและ
ความสมบูรณ์ของสื่อการสอน เรื่อง การรู้เท่าทันสื่อ 
  1.7 ปรับปรุงแก้ไขสื่อการสอน เรื่อง การรู้เท่าทันสื่อ ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
  1.8 น าสื่อการสอน เรื่อง การรู้เท่าทันสื่อ ที่ได้รับการประเมินประสิทธิภาพแล้วน าไปท า
การทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง 
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ภาพที่ 1 แสดงตัวอย่างสื่อการสอน เรื่อง การรู้เท่าทันสื่อ 1 
 

 
 

ภาพที่ 2 แสดงตัวอย่างสื่อการสอน เรื่อง การรู้เท่าทันสื่อ 2 
 
 2. แบบประเมินคุณภาพสื่อการสอน เรื่อง การรู้เท่าทันสื่อ มีข้ันตอนการด าเนินการ ดังนี้ 

2.1 รวบรวมข้อมูลและศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพ่ือก าหนดเป็นแนวทางการสร้างแบบ
ประเมินคุณภาพของสื่อการสอน เรื่อง การรู้เท่าทันสื่อ 

2.2 สร้างแบบประเมินคุณภาพของสื่อการสอน เรื่อง การรู้เท่าทันสื่อ ส าหรับผู้เชี่ยวชาญ 
โดยได้แบ่งการประเมินคุณภาพ ออกเป็น 2 ด้าน คือ ด้านเนื้อหา และด้านสื่อ ซึ่งผู้วิจัยสร้างแบบประเมิน
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likerts Scale) คือ 5 4 3 2 และ 1 โดย
ก าหนดความหมายคะแนนของตัวเลือกในแบบประเมินแต่ละข้อ ดังนี้ 

5 คะแนน หมายถึง  คุณภาพดีมาก 
4 คะแนน หมายถึง  คุณภาพดี 
3 คะแนน หมายถึง  คุณภาพปานกลาง 
2 คะแนน หมายถึง  คุณภาพน้อย 
1 คะแนน หมายถึง  คุณภาพน้อยมาก 
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2.3 น าแบบประเมินไปให้ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านประเมินคุณภาพ 
2.4 น าผลที่ได้จากการประเมินมาค านวณหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตาม

เกณฑ์การประเมินคุณภาพของสื่อการสอน เรื่อง การรู้เท่าทันสื่อ  
 3. แบบทดสอบวัดการรู้เท่าทันสื่อ มีข้ันตอนการด าเนินการ ดังนี้ 
  3.1 ศึกษาเนื้อหาสาระเก่ียวกับเรื่องการรู้เท่าทันสื่อ 
  3.2 น าเนื้อหาสาระเรื่องการรู้เท่าทันสื่อมาก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้  
  3.3 สร้างแบบทดสอบวัดการรู้เท่าทันสื่อของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ แบบถูกผิด จ านวน 30 ข้อ ให้ครอบคลุมเนื้อหาตามตารางวิเคราะห์จุดประสงค์การ
เรียนรู้ 
  3.4 น าแบบวัดที่สร้างขึ้น จ านวน 30 ข้อ เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา จ านวน 3 ท่าน 
เพ่ือหาความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและเนื้อหา 
เพ่ือวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) โดยวัดจากวัตถุประสงค์ จากนั้นน าคะแนนที่ ได้จาก
ผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านมาท าการค านวณหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ โดยน า
ค่าที่ค านวณเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาคัดเลือกเฉพาะข้อที่ได้คะแนน 0.5 ขึ้นไป โดยเกณฑ์การให้คะแนน
ความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดแต่ละข้อกับความรู้เท่าทันสื่อที่คาดหวังไว้ ดังนี้ 
  คะแนน +1 ถ้าแน่ใจว่าข้อค าถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
  คะแนน 0 ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อค าถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
  คะแนน -1 ถ้าแน่ใจว่าข้อค าถามวัดได้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์  
จากนั้นน าค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
  โดยถ้าได้ IOC > 0.5 แสดงว่าข้อความนั้นวัดค่าความเที่ยงในการวัดและการประเมินผล
ของข้อนั้นจริงซึ่งหมายความว่าข้อความนั้นสอดคล้องตรงตามเนื้อหา 
  แต่ถ้าค่า IOC < 0.5 แสดงว่าข้อความนั้นไม่ได้วัดค่าความเที่ยงในการวัดและการ
ประเมินผลของข้อนั้นจริงซึ่งหมายความว่าข้อค าถามนั้น ไม่มีความสอดคล้องตรงตามเนื้อหา จึงควรตัดทิ้ง
หรืออาจปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น 
  3.5 น าแบบทดสอบที่ผ่านการวิเคราะห์ความสอดคล้อง IOC น าไปปรับปรุงแก้ไขตาม
ค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
  3.6 น าแบบทดสอบที่ปรับปรุงแก้ไข ไปทดลองกับนักศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
30 คน เพ่ือวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (P) และค่าอ านาจจ าแนก (r) โดยคัดเลือกข้อสอบที่มีค่าความ
ยากอยู่ระหว่าง 0.20-0.80 และค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป ได้ค่าความยากง่ายระหว่าง 0.24-
0.80 และค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.27-0.68 
  3.7 น าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นไปทดลองกับนักศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน 
เพ่ือหาค่าความเที่ยงของแบบทดสอบ โดยใช้สูตร KR-20 ของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (บุญชม ศรีสะอาด, 2535: 
58-86) ได้ค่าความเท่ียงเท่ากับ 0.77 

4. แบบประเมินระดับการรู้เท่าทันสื่อ มีข้ันตอนการด าเนินการ ดังนี้ 
  4.1 ศึกษาเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเรื่องการรู้เท่าทันสื่อ 
  4.2 น าเนื้อหาสาระเรื่องการรู้เท่าทันสื่อมาก าหนดเป็นระดับการรู้เท่าทันสื่อ 
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  4.3 ก าหนดประเด็นที่ต้องการประเมินเพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแบบประเมินให้ตรง
กับสิ่งที่ต้องการจะน ามาประเมินผล  
  4.4 ออกแบบและสร้างแบบประเมินระดับการรู้เท่าทันสื่อของนักศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likerts Scale) คือ 5 4 3 2 และ 1 โดยก าหนดความหมาย
คะแนนของตัวเลือกในแบบประเมินแต่ละข้อ (ปกรณ์ ประจัญบาน และอนุชา กอนพ่วง, 2558) ดังนี้ 
  5 หมายถึง นักศึกษามีระดับการปฏิบัติในรายการนั้นมากที่สุด หรือปฏิบัติกิจกรรมนั้น
อย่างสม่ าเสมอหรือปฏิบัติกิจกรรมนั้นร้อยละ 80 ขึ้นไป เมื่อเทียบกับโอกาสที่ต้องปฏิบัติกิจกรรมนั้น
ทั้งหมด 
  4 หมายถึง นักศึกษามีระดับการปฏิบัติในรายการนั้นมาก หรือปฏิบัติกิจกรรมนั้น
บ่อยครั้งหรือปฏิบัติกิจกรรมนั้นระหว่างร้อยละ 60-79 เมื่อเทียบกับโอกาสที่ต้องปฏิบัติกิจกรรมนั้นทั้งหมด 
  3 หมายถึง นักศึกษามีระดับการปฏิบัติในรายการนั้นปานกลาง หรือปฏิบัติกิจกรรมนั้น
ไม่สม่ าเสมอ หรือปฏิบัติบ้างไม่ปฏิบัติบ้างสลับกันไปมา หรือปฏิบัติกิจกรรมนั้นระหว่างร้อยละ 40-59 เมื่อ
เทียบกับโอกาสที่ต้องปฏิบัติกิจกรรมนั้นทั้งหมด 
  2 หมายถึง นักศึกษามีระดับการปฏิบัติในรายการนั้นน้อย หรือปฏิบัติกิจกรรมนั้นเพียง
บางครั้งหรือปฏิบัติกิจกรรมนั้นระหว่างร้อยละ 20-39 เมื่อเทียบกบัโอกาสที่ต้องปฏิบัติกิจกรรมนั้นทั้งหมด 
  1 หมายถึง นักศึกษามีระดับการปฏิบัติในรายการนั้นน้อยที่สุด หรือปฏิบัติกิจกรรมนั้นใน
ลักษณะนานๆ ครั้งหรือปฏิบัติกิจกรรมนั้นน้อยกว่าร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับโอกาสที่ต้องปฏิบัติกิจกรรมนั้น
ทั้งหมด 
  4.5 น าแบบประเมินที่สร้างขึ้น เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา จ านวน 3 ท่าน เพ่ือหา
ความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและเนื้อหา เพ่ือ
วิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยน าค่าท่ีค านวณเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาคัดเลือกเฉพาะข้อที่ได้
คะแนน 0.5 ขึ้นไป โดยเกณฑ์การให้คะแนนความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดแต่ละข้อกับความรู้เท่าทัน
สื่อที่คาดหวังไว้ ดังนี้ 
  คะแนน +1 ถ้าแน่ใจว่าข้อค าถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
  คะแนน 0 ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อค าถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
  คะแนน -1 ถ้าแน่ใจว่าข้อค าถามวัดได้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์  
จากนั้นน าค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
  โดยถ้าได้ IOC > 0.5 แสดงว่าข้อความนั้นวัดค่าความเที่ยงในการวัดและการประเมินผล
ของข้อนั้นจริงซึ่งหมายความว่าข้อความนั้นสอดคล้องตรงตามเนื้อหา 
  แต่ถ้าค่า IOC < 0.5 แสดงว่าข้อความนั้นไม่ได้วัดค่าความเที่ยงในการวั ดและการ
ประเมินผลของข้อนั้นจริงซึ่งหมายความว่าข้อค าถามนั้น ไม่มีความสอดคล้องตรงตามเนื้อหา จึงควรตัดทิ้ง
หรืออาจปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นวัดที่สร้างขึ้น  
  4.6 น าแบบประเมินที่สร้างขึ้นไปทดลองกับนักศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน 
เพ่ือหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s 
Coefficient of Alpha) (บุญชม ศรีสะอาด , 2535: 96) ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบประเมินทั้งฉบับ
เท่ากับ 0.83 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ท าการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) กับกลุ่มตัวอย่าง ด้วยแบบทดสอบวัดการรู้ เท่าทันสื่อของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 2. ผู้สอนอธิบายวัตถุประสงค์ และรูปแบบกิจกรรม 
 3. ผู้สอนด าเนินการสอนเรื่องการรู้เท่าทันสื่อ โดยอธิบายเนื้อหาของการรู้เท่าทันสื่อ และให้
นักศึกษาดูสื่อการสอน เรื่อง การรู้เท่าทันสื่อ ที่สร้างข้ึน และสรุปเนื้อหาการสอนอีกครั้ง 
 4. ผู้สอนให้นักศึกษาค้นหาข่าวและน ามาวิเคราะห์ร่วมกันในชั้นเรียนโดยเชื่อมโยงกับเนื้อหาในสื่อ
การสอนที่สร้างขึ้น 
 5. ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษาผลิตคลิปวิดีโอที่สะท้อนถึงการรู้เท่าทันสื่อ แล้วน ามาน าเสนอ
ร่วมกันในชั้นเรียนและร่วมกันอภิปราย 
 6. ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษาระดมความคิดด้วยการท าเป็นแผนภาพความคิด (Mind 
Mapping) สรุปสาระประเด็นหลักของการรู้เท่าทันสื่อและให้นักศึกษาร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
โดยผู้สอนเป็นผู้สรุปกิจกรรมการเรียนการสอนการรู้เท่าทันสื่ออีกครั้ง  
 7. เมื่ อสิ้นสุดการสอนแล้วท าการทดสอบหลังเรียน (Post-test) กับกลุ่มตัวอย่าง ด้วย
แบบทดสอบวัดการรู้เท่าทันสื่อของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
และแบบประเมินระดับการรู้เท่าทันสื่อ และน าไปตรวจผลการวัดการรู้เท่าทันสื่อ เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูล 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. วิเคราะห์ประสิทธิภาพของสื่อการสอน เรื่อง การรู้เท่าทันสื่อ 
1.1 น าค่าของคะแนนที่ได้จากการประเมินประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านมาหา

ค่าเฉลี่ยในแต่ละข้อ หลังจากนั้นหาค่าเฉลี่ยรวมในแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหา และด้านเทคโนโลยี 
1.2 น าค่าเฉลี่ยของแต่ละหัวข้อมาประเมินกับเกณฑ์วัดผลที่ได้ตั้งขึ้น เพ่ือวิเคราะห์หา

คุณภาพของสื่อการสอนที่ได้สร้างข้ึน โดยเกณฑ์วัดผลที่ตั้งขึ้นมีดังนี้ 
4.50-5.00  หมายถึง  ระดับคุณภาพมากท่ีสุด 
3.50-4.49  หมายถึง  ระดับคุณภาพมาก 
2.50-3.49  หมายถึง  ระดับคุณภาพปานกลาง 
1.50-2.49  หมายถึง  ระดับคุณภาพน้อย 
1.00-1.49  หมายถึง  ระดับคุณภาพควรปรับปรุง 

1.3 หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของแต่ละข้อเพ่ือวิเคราะห์หาความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ได้ 
1.4 น าค่าเฉลี่ยของแต่ละข้อมารวมกันแล้วหาค่าเฉลี่ยอีกครั้งหนึ่งเพ่ือที่จะได้วิเคราะห์หา

คุณภาพของด้านเนื้อหา โดยเทียบกับเกณฑ์วัดผลที่ตั้งข้ึน 
2. วิเคราะห์การรู้เท่าทันสื่อ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ เป็นการหาผลต่างระหว่างคะแนนก่อนเรียนและคะแนนหลังเรียนของนักศึกษาแต่ละคน และ
เปรียบเทียบการรู้เท่าทันสื่อ ของความแตกต่างระหว่างคะแนนก่อนเรียนกับหลังเรียน โดยการทดสอบค่า
ที (t-test Dependent) 
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3. วิเคราะห์ระดับการรู้เท่าทันสื่อ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ 

3.1 น าค่าของคะแนนที่ได้จากแบบประเมินระดับการรู้เท่าทันสื่อจากกลุ่มตัวอย่างมาหา
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

3.2 น าค่าเฉลี่ยของแต่ละหัวข้อมาประเมินกับเกณฑ์วัดผลที่ได้ตั้งขึ้น โดยเกณฑ์วัดผลที่ตั้งขึ้น
มีดังนี ้

ถ้าค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 4.50-5.00 หมายถึง ระดับการรู้เท่าทันสื่อมากที่สุด 
ถ้าค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 3.50-4.49 หมายถึง ระดับการรู้เท่าทันสื่อมาก 
ถ้าค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 2.50-3.49 หมายถึง ระดับการรู้เท่าทันสื่อปานกลาง 
ถ้าค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 1.50-2.49 หมายถึง ระดับการรู้เท่าทันสื่อน้อย 
ถ้าค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 1.00-1.49 หมายถึง ระดับการรู้เท่าทันสื่อน้อยที่สุด 
* ค่าท่ียอมรับได้คือ 3.50 ขึ้นไป 
3.3 หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของแต่ละข้อ เพ่ือวิเคราะห์หาความน่าเชื่อถือ 

 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยโดยใช้สถิติในการวิจัยประกอบด้วย 

1. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของสื่อการสอน เรื่อง การรู้เท่าทันสื่อ และประเมินระดับการรู้เท่า
ทันสื่อ วิเคราะห์ค่าสถิติโดยใช้ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพของแบบทดสอบวัดการรู้เท่าทันสื่อของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 2.1 วิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
 2.2 การหาค่าความยากง่าย (Difficulty) 
 2.3 การหาค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) 
 2.4 การกาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ใช้สูตร KR-20 ของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (บุญชม 

ศรีสะอาด, 2535: 58-86) 
3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยการรู้เท่าทันสื่อ ของความแตกต่างระหว่าง

คะแนนก่อนเรียนกับหลังเรียน โดยการทดสอบค่าที (t-test Dependent) 
 
ผลการวิจัย 

1. ผลการหาคุณภาพของสื่อการสอน เรื่อง การรู้เท่าทันสื่อ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จากการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยสามารถสรุปผลการประเมิน
คุณภาพของสื่อการสอน เรื่องการรู้เท่าทันสื่อ ดังนี้ 

ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหามีความเห็นว่า คุณภาพของสื่อการสอน เรื่อง การรู้เท่าทันสื่อ โดยภาพรวม
มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก (�̅�=4.09, S.D.=0.47) เมื่อพิจารณารายข้อแล้วพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 
ได้แก่ความสมบูรณ์ของวัตถุประสงค์ ความสอดคล้องของเนื้อหากับวัตถุประสงค์ และเนื้อหาสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก (�̅�=4.67, S.D.=0.58) ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการประเมินคุณภาพสื่อการสอน เรื่อง การรู้เท่า
ทันสื่อ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา (n=5) 

รายการประเมิน �̅� S.D. ระดับคุณภาพ 
1. ความสมบูรณ์ของวัตถุประสงค์ 4.67 0.58 มาก 
2. ความสอดคล้องของเนื้อหากับวัตถุประสงค์ 4.67 0.58 มาก 
3. ล าดับขั้นตอนในการน าเสนอเนื้อหา 4.33 0.58 มาก 
4. ความถูกต้องของเนื้อหา 3.67 0.58 มาก 
5. ความสอดคล้องของเนื้อหาในแต่ละหัวข้อ 3.33 0.58 ปานกลาง 
6. ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา 3.67 0.58 มาก 
7. ความน่าสนใจในการด าเนินเรื่อง 4.33 0.58 มาก 
8. ปริมาณของเนื้อหามีความเหมาะสม 4.00 0 มาก 
9. เนื้อหามีความเข้าใจง่ายและมีความน่าสนใจ 4.00 0 มาก 
10. ภาษาที่ใช้ในการสื่อความหมายมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย 3.67 0.58 มาก 
11. เนื้อหาสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 4.67 0.58 มาก 

สรุปผลการประเมิน 4.09 0.47 มาก 
 
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการประเมินคุณภาพสื่อการสอน เรื่อง การรู้เท่า
ทันสื่อ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อและเทคโนโลยี (n=5) 

รายการประเมิน �̅� S.D. ระดับคุณภาพ 
1. ขนาดของภาพมีความเหมาะสม 4.33 0.58 มาก 
2. ความชัดเจนของภาพ 3.67 0.58 มาก 
3. การจัดต าแหน่งภาพมีความเหมาะสม 3.67 0.58 มาก 
4. ความเหมาะสมของภาพในการสื่อความหมาย 4.00 1.00 มาก 
5. ความสอดคล้องของภาพต่อปริมาณเนื้อหา 4.67 0.58 มาก 
6. ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร 3.33 0.58 ปานกลาง 
7. ความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษร 3.67 0.58 มาก 
8. การจัดวางรูปแบบอักษร 3.67 0.58 มาก 
9. การใช้สีของตัวอักษรมีความเหมาะสม 3.67 0.58 มาก 
10. ระดับความดังของเสียงบรรยาย 3.33 0.58 ปานกลาง 
11. ระดับความดังของเสียงประกอบ 3.67 0.58 มาก 
12. ความชัดเจนของเสียง 3.67 0.58 มาก 
13. น้ าเสียงและจังหวะ 3.33 0.58 ปานกลาง 
14. การน าเข้าสู่บทเรียนมีความน่าสนใจ 4.33 0.58 มาก 
15. มีการใช้เทคนิคการน าเสนอท่ีน่าสนใจ 4.67 0.58 มาก 
16. ความสัมพันธ์ของภาพและเสียงดนตรีประกอบ 3.67 0.58 มาก 
17. ความสอดคล้องของภาพและเสียง 3.33 0.58 ปานกลาง 
18. ความถูกต้องของการใช้ภาษา 4.33 0.58 มาก 
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รายการประเมิน �̅� S.D. ระดับคุณภาพ 
19. ความเหมาะสมของเวลาในการน าเสนอ 4.33 0.58 มาก 
20. สื่อการสอนสามารถดูได้อย่างต่อเนื่องไม่มีปัญหาในการ
เรียกด ู

4.67 0.58 มาก 

สรุปผลการประเมิน 3.90 0.47 มาก 
 
 จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อและเทคโนโลยีมีความเห็นว่า คุณภาพของสื่อการสอน 
เรื่อง การรู้เท่าทันสื่อ โดยภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก (�̅�=3.90, S.D.=0.47) เมื่อพิจารณารายข้อ
แล้วพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดได้แก่ ความสอดคล้องของภาพต่อปริมาณเนื้อหา มีการใช้เทคนิคการ
น าเสนอที่น่าสนใจ และสื่อการสอนสามารถดูได้อย่างต่อเนื่องไม่มีปัญหาในการเรียกดู คุณภาพอยู่ในระดับ
มาก (�̅�=4.67, S.D.=0.58)  
 

2. ผลการศึกษาคะแนนการรู้เท่าทันสื่อของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่เรียนด้วยส่ือการสอน เรื่อง การรู้เท่าทันสื่อ 
 การทดลองเพ่ือหาค่าคะแนนทางการเรียนของนักศึกษาจากการเรียนด้วยสื่อการสอน เรื่อง การ
รู้เท่าทันสื่อ โดยน าไปทดลองใช้กับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ และนักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์ จ านวน 86 
คน เปรียบเทียบคะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบวัดการรู้เท่าทันสื่อก่อนเรียนและหลังเรียน โดยการหา
ค่าที (t-test Dependent) พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ที่
เรียนด้วยสื่อการสอน เรื่องการรู้เท่าทันสื่อ มีคะแนนการรู้เท่าทันสื่อหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า สื่อการสอน เรื่องการรู้เท่าทันสื่อส่งผลให้
คะแนนการรู้เท่าทันสื่อของนักศึกษาสูงขึ้น ดังแสดงในตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของคะแนนการรู้เท่าทันสื่อของนักศึกษาหลังเรียนด้วยสื่อ
การสอน เรื่องการรู้เท่าทันสื่อ (n=86) 

การทดสอบ N �̅� S.D. t Sig. 
ก่อนเรียน 86 8.87 1.548 

40.069 .000 
หลังเรียน 86 16.63 2.367 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

3. ผลการประเมินระดับการรู้เท่าทันสื่อของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 การประเมินระดับการรู้เท่าทันสื่อของนักศึกษาที่เรียนด้วยสื่อการสอน เรื่อง การรู้เท่าทันสื่อ เป็น
การประเมินโดยใช้แบบประเมิน มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ซึ่งระดับการรู้เท่าทันสื่อ
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ที่เรียนด้วยสื่อการสอน เรื่องการรู้เท่า
ทันสื่อ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�=4.32, S.D.=1.85) ดังแสดงในตารางที่ 4 
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ตารางท่ี 4 แสดงระดับการรู้เท่าทันสื่อของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ที่เรียนด้วยสื่อการสอน เรื่องการรู้เท่าทันสื่อ (n=86) 

รายการประเมิน �̅� S.D. 
ระดับการรู้ 
เท่าทันสื่อ 

1. นักศึกษาสามารถเลือกใช้สื่อ หรือพัฒนาวิธีการใหม่ๆ เพ่ือการ
สืบค้นข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่างๆ ทั้งสื่อที่เป็นสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือ 
หนังสือพิมพ์ วารสาร และสื่ออิเล็กทรอนิคส์ เช่น อินเทอร์เน็ต 
facebook Line Instagram ได้อย่างหลากหลาย 

4.69 0.51 มากที่สุด 

2. นักศึกษาสามารถรับรู้และท าความเข้าใจเนื้อหา ข้อมูล ข่าวสาร 
และ รายละเอียดจากสื่อประเภทต่างๆ ได้อย่างเต็มความสามารถ 

4.35 0.57 มาก 

3. นักศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับสื่อและการน าเสนอของ
สื่อที่ได้พบเห็นเพ่ือน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.44 0.66 มาก 

4. นักศึกษาสามารถแยกแยะข้อเท็จ ข้อจริง ข้อเสนอเกินจริง ความ
คิดเห็น และการโฆษณาชวนเชื่อโน้มน้าวจูงใจจากการน าเสนอของสื่อ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.36 0.75 มาก 

5. เมื่อนักศึกษาตัดสินใจเปิดรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อใดๆ แล้ว 
นักศึกษาสามารถทบทวนผลดี ผลเสีย และผลกระทบที่มีต่อตนเอง
และผู้อ่ืนได้อย่างเหมาะสม 

4.39 0.63 มาก 

6. นักศึกษาสามารถบอก หรืออธิบายเกี่ยวกับวัตถุประสงค์หลัก และ
วัตถุประสงค์แฝงของสื่อในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ครอบคลุม
ครบถ้วน 

4.07 0.75 มาก 

7. นักศึกษาสามารถเลือกรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่างๆ ที่สร้างสรรค์
และมีประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นตามจุดมุ่งหมายที่ได้ตั้งไว้ และ
ปฏิเสธหรือปิดกั้นข้อมูลข่าวสารที่ไร้ประโยชน์หรือไม่สร้างสรรค์จาก
สื่อต่างๆ  

4.35 0.63 มาก 

8. นักศึกษารู้และเข้าใจข้อมูลข่าวสารที่แอบแฝงมากับสื่อในลักษณะ
ต่างๆ และสามารถตัดสิน ความถูกต้อง ความเหมาะสม และคุณภาพ
ของสารสนเทศจากสื่อเหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพ 

4.24 0.69 มาก 

9. นักศึกษาใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักการประชาธิปไตยในการ
ตัดสินคุณค่าของข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่างๆ  

4.32 0.67 มาก 

10. นักศึกษาสามารถออกแบบสื่อในลักษณะต่างๆ เพ่ือน าเสนอข้อมูล
สารสนเทศ องค์ความรู้ และความคิดเห็นของตน 

4.15 0.78 มาก 

11. นักศึกษาผลิตสื่อโดยผ่านกระบวนการวางแผน เขียนบท และ
ค้นคว้าข้อมูลเนื้อหาเพ่ือนามาออกแบบสื่อตามรูปแบบหรือเทคโนโลยี
ของสื่อได้อย่างเหมาะสม 

4.24 0.76 มาก 

12. นักศึกษาแสดงความเห็นและข้อเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์เพื่อ
วิพากษ์วิจารณ์สารสนเทศ ค่านิยม ความเชื่อ ความคิดเห็น ข้อเท็จจริง 

4.19 0.77 มาก 



วารสารการวัดผลการศึกษา     ปีท่ี 35 ฉบับท่ี 98 กรกฎาคม–ธันวาคม 2561 
 

หน้า 146  

รายการประเมิน �̅� S.D. 
ระดับการรู้ 
เท่าทันสื่อ 

การโน้มน้าวจูงใจ การโฆษณาชวนเชื่อ และข้อเสนอเกินจริงที่นาเสนอ
ผ่านสื่อต่างๆ หรือแอบแฝงมากับสื่อต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
13. นักศึกษามีส่วนร่วมในการวิพากษ์และแสดงความคิดเห็นต่อข้อมูล
ข่าวสารจากสื่อที่เผยแพร่ในลักษณะต่างๆ ให้เกิดความถูกต้องและเป็น
ประโยชน์ 

4.16 0.84 มาก 

14. นักศึกษามีส่วนร่วมในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนเพื่อสร้างสื่อ หรือใช้
ประโยชน์จากสื่อของผู้อื่นเพ่ือการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและ
เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

4.28 0.71 มาก 

15. นักศึกษาเคารพในสิทธิ เสรีภาพ ในการน าเสนอความคิดเห็นของ
ผู้อื่นผ่านสื่อชนิดต่างๆ  

4.59 0.63 มากที่สุด 

สรุปผลการประเมิน 4.32 1.85 มาก 
 
สรุปและอภิปรายผล 

ผลการหาคุณภาพของสื่อการสอน เรื่อง การรู้เท่าทันสื่อ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ประสิทธิภาพของสื่อการสอน เรื่อง การรู้เท่าทันสื่อ ด้านเนื้อหา โดยภาพรวมมีคุณภาพอยู่ใน
ระดับมาก (�̅�=4.09, S.D.=0.47) โดยประเด็นด้านความสมบูรณ์ของวัตถุประสงค์ ความสอดคล้องของ
เนื้อหากับวัตถุประสงค์ และเนื้อหาสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก 
(�̅�=4.67, S.D.=0.58) รองลงมาคือ ล าดับขั้นตอนในการน าเสนอเนื้อหา และความน่าสนใจในการด าเนิน
เรื่อง มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก (�̅�=4.33, S.D.=0.58) ปริมาณของเนื้อหามีความเหมาะสม และเนื้อหามี
ความเข้าใจง่ายและมีความน่าสนใจ มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก (�̅�=4.00, S.D.=0) ความถูกต้องของ
เนื้อหา ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา และภาษาท่ีใช้ในการสื่อความหมายมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย 
มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก (�̅�=3.67, S.D.=0.58) และความสอดคล้องของเนื้อหาในแต่ละหัวข้อ มี
ประสิทธิภาพอยู่ในระดับปานกลาง (�̅�=3.33, S.D.=0.58) สอดคล้องกับงานวิจัยของกวิสรา ทองดี 
(2557) พบว่า ชุดฝึกอบรมแบบผสมผสานความจริงเรื่อง การรู้เท่าทันสื่อโฆษณา ส าหรับเด็กและเยาวชนมี
คุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดี (�̅�=4.07, S.D.=0.29)  

คุณภาพของสื่อการสอน เรื่อง การรู้เท่าทันสื่อ ด้านสื่อและเทคโนโลยี โดยภาพรวมมีคุณภาพอยู่
ในระดับมาก (�̅�=3.90, S.D.=0.47) สอดคล้องกับงานวิจัยของกวิสรา ทองดี (2557) พบว่า ชุดฝึกอบรม
แบบผสมผสานความจริงเรื่อง การรู้เท่าทันสื่อโฆษณา ส าหรับเด็กและเยาวชนมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดี 
(�̅�=4.47, S.D.=0.24) โดยด้านความสอดคล้องของภาพต่อปริมาณเนื้อหา มีการใช้เทคนิคการน าเสนอที่
น่าสนใจ และสื่อการสอนสามารถดูได้อย่างต่อเนื่องไม่มีปัญหาในการเรียกดู มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก 
(�̅�=4.67, S.D.=0.58) รองลงมาคือ ขนาดของภาพมีความเหมาะสม การน าเข้าสู่บทเรียนมีความน่าสนใจ 
ความถูกต้องของการใช้ภาษา และความเหมาะสมของเวลาในการน าเสนอ มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก 
(�̅�=4.33, S.D.=0.58) ความเหมาะสมของภาพในการสื่อความหมาย มีคุณภาพอยู่ ในระดับมาก 
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(�̅�=4.00, S.D.=1.00) ความชัดเจนของภาพ การจัดต าแหน่งภาพมีความเหมาะสม ความเหมาะสมของ
รูปแบบตัวอักษร การจัดวางรูปแบบอักษร การใช้สีของตัวอักษรมีความเหมาะสม ระดับความดังของเสียง
ประกอบ ความชัดเจนของเสียง และความสัมพันธ์ของภาพและเสียงดนตรีประกอบ มีคุณภาพอยู่ในระดับ
มาก (�̅�=3.67, S.D.=0.58) และความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร ระดับความดังของเสียงบรรยาย 
น้ าเสียงและจังหวะ และความสอดคล้องของภาพและเสียง มีคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง (�̅�=3.33, 
S.D.=0.58)  

ผลการศึกษาคะแนนการรู้เท่าทันสื่อของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่เรียนด้วยส่ือการสอน เรื่อง การรู้เท่าทันสื่อ 

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ที่เรียนด้วยสื่อการสอน เรื่อง
การรู้เท่าทันสื่อ มีคะแนนการรู้เท่าทันสื่อหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
สอดคล้องกับงานวิจัยของกวิสรา ทองดี (2557) ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาระดับการรู้เท่าทันสื่อ โดยใช้
ชุดฝึกอบรมแบบผสานความจริงเรื่องการรู้เท่าทันสื่อโฆษณาส าหรับเด็กและเยาวชน  พบว่าผู้เรียนที่ใช้
ชุดฝึกอบรมมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Hobbs and Frost (2003) ที่ท าการวิจัยเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบทักษะต่างๆ ที่เพ่ิมขึ้นจากหลักสูตรการ
รู้เท่าทันสื่อ โดยเปรียบเทียบคะแนนก่อน -หลัง (pretest-posttest) นักเรียน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่เรียน
หลักสูตรการรู้เท่าทันสื่อกับกลุ่มที่ไม่เรียนหลักสูตรการรู้เท่าทันสื่อ ซึ่งใช้แบบวัดที่ปรับปรุงมาจากแบบวัด
ทักษะการรู้เท่าทันสื่อ ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มที่เรียนหลักสูตรการรู้เท่าทันสื่อ มีทักษะเพ่ิมขึ้นทุกตัวแปร
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากนี้ยังพบว่าสื่อวีดิทัศน์สามารถสร้างการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน
ได้เป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กมลชนก ภาคภูมิ (2561) ที่พบว่า ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังจากเรียนเสริมด้วยสื่อการสอนวีดิทัศน์ เรื่อง กราฟของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ที่ผลิตด้วย
โปรแกรม Camtasia Studio ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยร้อยละ 80 คิดเป็นร้อยละ 84.21 และมีคะแนนเฉลี่ยจากกา
รท าแบบทดสอบหลังเรียนของนักเรียนทุกคน คิดเป็นร้อยละ 83.82 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80  

ผลการประเมินระดับการรู้เท่าทันสื่อของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ระดับการรู้เท่าทันสื่อของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ที่
เรียนด้วยสื่อการสอน เรื่องการรู้เท่าทันสื่อ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�=4.32, S.D.=1.85) สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ อนงค์นาฏ รัศมีเวียงชัย (2555) ที่ท าการวิจัยเรื่อง “การรู้เท่าทันสื่อโฆษณาของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร” ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างโดยรวมมี
ระดับการรู้เท่าทันสื่ออยู่ในระดับมาก  
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะท่ัวไป 

1.1 สื่อการสอน เรื่อง การรู้เท่าทันสื่อ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ ที่สร้างขึ้นควรใช้ควบคู่กับรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ และการเรียนรู้จากสถานการณ์
ควบคู่ไปกับการอภิปราย เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 

1.2 สื่อการสอน เรื่อง การรู้เท่าทันสื่อ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ ที่สร้างขึ้นควรใช้ร่วมกับการถามค าถามจากผู้สอนเพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการคิดวิเคราะห์ 
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1.3 ควรเพิ่มเนื้อหาในส่วนของการรู้เท่าทันสื่อประเภทอ่ืนๆ ให้มากยิ่งขึ้น 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

2.1 ควรน าประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อ มาศึกษาให้ครอบคลุมและน ามาเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาสื่อการสอนอื่นๆ ต่อไป 

2.2 ควรศึกษาประเด็นการรู้เท่าทันสื่อให้ครอบคลุม เช่น สื่ออินเทอร์เน็ต สื่อดิจิตลอล เพ่ือให้เข้า
ถึงกับสภาพปัจจุบันมากยิ่งขึ้น 

2.3 ควรน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนาสื่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ในการเรียนรู้เนื้อหาสาระอ่ืนๆ 
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ ก้าวสู่การเรียนรู้ในยุค 4.0 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อสมรรถนะของนักศึกษาครูพลศึกษา

ของสถาบันการพลศึกษาสังกัดวิทยาเขตภาคกลาง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการ
พิจารณาถึงขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่มีความเหมาะสมกับการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม LISREL โดย
การใช้เทคนิคการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural equation model) การวิจัยครั้งนี้มี
จ านวนกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 285 ตัวอย่าง โดยใช้การสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือวิจัย คือ 
แบบสอบถาม โดยใช้สถิติการวิเคราะห์เส้นทางอิทธิพลแบบโมเดลสมการโครงสร้าง (Structural 
Equation Modeling: SEM) ผลการวิจัยพบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์
ดี พิจารณาผลการทดสอบค่าสถิติไค-สแควร์ มีค่าเท่ากับ 5.24 โดยมีความน่าจะเป็น (P) เท่ากับ 1.00 ที่
องศาอิสระ (df) เท่ากับ 47 ค่า GFI, CFI, NFI, IFI, AGFI, RMSEA เท่ากับ 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 
0.00 ตามล าดับ ซึ่งมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ที่ใช้พิจารณาทุกข้อบ่งชี้ให้เห็นว่ามีความเหมาะสมสอดคล้อง
กลมกลืนกันเป็นอย่างดี แสดงให้เห็นว่าโมเดลการวัดสมรรถนะของนักศึกษาครูพลศึกษาสังกัดวิทยาเขต
ภาคกลาง (Capacity) มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เมื่อพิจารณาองค์ประกอบย่อย
ของสมรรถนะของนักศึกษาครูพลศึกษาสังกัดวิทยาเขตภาคกลาง พบว่า ตัวแปรมีน้ าหนักความส าคัญใน
การบ่งชี้สมรรถนะของนักศึกษาครูพลศึกษาสังกัดวิทยาเขตภาคกลาง  ทั้งหมด 6 ตัวแปร ซึ่งเรียงล าดับ
ความส าคัญจากมากไปน้อย คือ ด้านการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอน (Course) น้ าหนัก
องค์ประกอบเท่ากับ 0.47 ด้านคุณลักษณะของผู้บริหาร (Manager) น้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.19 
ด้านกระบวนการ (Process) น้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.14 ด้านคุณลักษณะของน าศึกษา (Student) 
น้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.13 ด้านคุณลักษณะของอาจารย์นิเทศก์ (Profess) น้ าหนักองค์ประกอบ
เท่ากับ 0.04 และด้านคุณลักษณะของครูพ่ีเลี้ยง (Teacher) น้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.03 ตามล าดับ 

 
ค าส าคัญ: สมรรถนะของนักศึกษาครูพลศึกษา 
 
Abstract 

The objective of this research was to study causative factors influencing the 
capability of physical education students learning at the institutes of physical education 
affiliating to the central campus. The size of sample group in the research was 
considered to be appropriate to the data analysis using LISREL program which applied 
structural equation model as the analysis method. 285 samples were recruited by multi-
stage sampling method. Applied tools included questionnaire using structural equation 
modeling or SEM to analyze the route of influence. We had found that the model 
complied with the empirical data quite well. Chi square statistic test showed 5.24 with 
probability (P) at 1.00, degree of freedom (df) at 47, and GFI, CFI, NFI, IFI, AGFI, RMSEA at 
1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00 and 0.00 respectively which were considered higher than the 
applied criterion on every aspect. They indicated good suitability, conformity and 
harmony. This revealed that the capability measurement model for physical education 
students learning at the institutes of physical education affiliating to the central campus 
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well complied with the empirical data. The consideration of different elements of 
students’ capability, we had found that the variables significantly weighted in indicating 
students’ capability in terms of six ascending ordered variables including curriculum 
management and course with element weight at 0.47, manager’s characteristics with 
element weight at 0.19, process with element weight at 0.14, students’ characteristics 
with element weight at 0.13, professors’ characteristics with element weight at 0.04, and 
teachers’ characteristics with element weight at 0.03 respectively. 
 
Keywords: The capability of physical education students 
 
บทน า 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นองค์ประกอบส าคัญอย่างห นึ่ งของการเตรียมครูที่มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเป็นอีกกระบวนการส าคัญหนึ่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องในคณะศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ 
ได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่องเพ่ือการเตรียมครูและผลิตครูให้ ไปสู่ เจตนารมณ์ทางการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ในสถาบันการผลิตครูต่างมีทิศทางเป้าหมายที่
ภารกิจหลักในการผลิตครูตามที่มีนโยบาย และวิสัยทัศน์ของคณะที่มุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาครูที่มี
คุณภาพ ประสิทธิภาพเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาความเข้มแข็งของการศึกษาอันเป็นฐานส าคัญในการพัฒนา
ประเทศ จากการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา, 2554) พบว่า การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมีความส าคัญที่มีเป้าหมายและการด าเนินการที่
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน นั่นคือเป็นความรับผิดชอบในการด าเนินงานร่วมกันระหว่างสถาบันการผลิตและ
สถานศึกษาเพ่ือการผลิตครูที่มีคุณภาพตามที่คาดหวัง ซึ่งศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นหน่วยงานฝึก
ประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมและพัฒนากระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยมีกระบวนการส าคัญ คือ ภาคปฏิบัติอันเป็นเสมือนหัวใจของการผลิตครูส่งเสริมโอกาสส าหรับ
นักศึกษาที่จะต้องประกอบอาชีพครูในอนาคต ได้น าทฤษฎีที่ได้เรียนรู้ทางด้านการเรียนการสอนและที่
เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนต่างๆ ในสถาบันการศึกษามาประยุกต์สู่การปฏิบัติจริงในชั้นเรียน พัฒนา
ทักษะและเจตคติก่อนที่จะออกไปประกอบวิชาชีพครูภายใต้การแนะน า ดูแล ติดตามและช่วยเหลือ
จากอาจารย์พ่ีเลี้ยงในโรงเรียนและอาจารย์นิเทศก์จากสถาบันผู้ผลิต 

วณิช นิรันตรานนท์ (2556) กล่าวว่า สมรรถนะการเป็นครูพลศึกษาที่ดีมี 4 ประการ ดังนี้ 
1. มีความรัก ศรัทธา ภาคภูมิในความเป็นครูพลศึกษา 

2. เห็นคุณค่าของการปฏิบัติกิจกรรมสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพและการด ารงสุขภาพ 

3. ออกก าลังกาย เล่นกีฬา มีวินัย มีน้ าใจนักกีฬา และปฏิบัติกิจกรรมสุขภาพเป็นประจ าสม่ าเสมอ 

4. มีน้ าใจในการให้บริการสุขภาพและทางพลศึกษาให้แก่ผู้เรียนและบุคลากรอ่ืนๆ  

สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ มี 4 ประการ ดังนี้ 
1. มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีการพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย จิตใจ 

อารมณ์และสังคม 

2. มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะการเล่นกีฬาตามกฎ กติกา 
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3. มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะการพัฒนาทักษะทางด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา เพ่ือเติมเต็มให้ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีสอดคล้องกับลักษณะวัฒนธรรม
ท้องถิ่น วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมสากล 

4. มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี 
ส าหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สถาบันการพลศึกษาก็ย่อมมีปัญหาอุปสรรคจากการส่ง

นักศึกษาไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูไปยังโรงเรียนต่างๆ โดยเห็นได้จากการประชุมสัมมนานักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูรายงานการวิจัย อาจารย์นิเทศก์ ครูพ่ีเลี้ยง และผู้บริหารโรงเรียน จากเหตุผลที่
กล่าวมาดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อสมรรถนะของนักศึกษาครูพล
ศึกษาของสถาบันการพลศึกษาสังกัดวิทยาเขตภาคกลาง  เพ่ือจะช่วยเติมเต็มศักยภาพในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูให้กับนักศึกษา และเสริมศักยภาพในการบริหารจัดการการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูให้ดีขึ้น 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อสมรรถนะของนักศึกษาครูพลศึกษาของสถาบัน 

การพลศึกษาสังกัดวิทยาเขตภาคกลาง 

 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 
การศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบและปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อสมรรถนะของนักศึกษาครูพล

ศึกษาของสถาบันการพลศึกษาสังกัดวิทยาเขตภาคกลาง ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บข้อมูลน าร่องโดยใช้
แบบสอบถามเกี่ยวกับองค์ประกอบและปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อสมรรถนะของนักศึกษาครูพลศึกษา 
โดยสอบถามจากผู้บริหาร ครูพ่ีเลี้ยง อาจารย์นิเทศก์ และครูผู้สอนในสถาบันการพลศึกษา ประกอบกับ
ผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎี ต ารา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะของนักศึกษาครูพลศึกษา จาก
ผลของการเก็บข้อมูลน าร่องตลอดจนการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ท าให้ผู้วิจัยก าหนดกรอบ
แนวคิดของการวิจัย ไว้ดังนี้ 
 

กรอบแนวคิดในระยะที่ 1 : องค์ประกอบและปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อสมรรถนะของนักศึกษา 
ครูพลศึกษาของสถาบันการพลศึกษา สังกัดวิทยาเขตภาคกลาง 
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ตัวแปรเหตุ          ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ความรู้ในวิชาเอก 

ทักษะในวิชาชีพครู 

ประสบการณ์ในการสอนและนิเทศ 

ความรู้ความสามารถในวิชาเอกพลศึกษา 

ความสามารถในการตัดสินใจ 

ความสามารถในการแกป้ัญหา 

ความคิดวิเคราะห์และหาเหตุผล 
 ความคิดอย่างมีวจิารณญาณ 
 

จรรยาบรรณในวิชาชีพคร ู

บุคลิกภาพ 

จรรยาบรรณในวิชาชีพคร ู

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ความรู้ความสามารถในวิชาเอกพลศึกษา 

จรรยาบรรณวิชาชีพคร ู

บุคลิกภาพ 

การนิเทศ 

การวัดและประเมินผล 

สมรรถนะของ
นักศึกษา 
ครูพลศึกษา 
 
 

ความรู้ความ
เข้าใจ 

ทักษะปฏิบัต ิ

ด้านการสอนพล
ศึกษา 

เจตคติทางพลศึกษา 

คุณลักษณะ
ของ
นักศึกษา 

การให้ข้อมูลย้อนกลับและปรับปรุงแก้ไข 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

โครงสร้างของหลักสูตร 

การน าหลกัสูตรไปใช้ 

การวัดและประเมินผล 

คุณลักษณะ
ของอาจารย์
นิเทศก์ 

คุณลักษณะ
ของผู้บริหาร 

คุณลักษณะ
ของครูพี่
เล้ียง 

กระบวนการ 

การจัดหลักสูตร
และการเรียน 
การสอน 
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อุปกรณ์และการด าเนินการวิจัย  
 วิธีการด าเนินการวิจัย  
 ขั้นที่ 1 ผู้วิจัยได้ศึกษาศึกษาทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและการเรียนการสอน
พลศึกษาในระดับปริญญาตรีของสถาบันการผลิตครูพลศึกษาท่ัวประเทศทั้งของไทยและต่างประเทศ 
 ขั้นที่ 2 สร้างเครื่องมือที่เป็นแบบสอบถามแล้วให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน ตรวจสอบข้อค าถาม 
ลักษณะการใช้ค าถามและความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับนิยามที่ก าหนดให้และพิจารณาความตรง
เชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยวิธีการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามกับจุดมุ่งหมาย หรือ
ค่า IOC (Index of Item-objective congruence) ได้ค่า IOC=1.00 จ านวน 122 ข้อ และค่า IOC=0.80 
จ านวน 15 ข้อ แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขก่อนน าแบบสอบถามความคิดเห็นดังกล่าวไปด าเนินการทดลอง 
(Try out) กับผู้บริหาร ครูพ่ีเลี้ยง อาจารย์นิเทศก์ และครูผู้สอนในสถาบันการพลศึกษาที่มิใช่กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 30 คน ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.97 และด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้มีความ
สมบูรณ์ เพ่ือน าไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง  
 ขั้นที่ 3 วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะของนักศึกษาครูพลศึกษา โดยการใช้โมเดลสมการเชิง
โครงสร้าง (Structural equation model)  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ส าหรับการพิจารณาความเหมาะสมของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการพิจารณาถึงขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่มีความเหมาะสมกับการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
โปรแกรม LISREL โดยการใช้เทคนิคการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural equation 
model) ซึ่งผู้วิจัยใช้วิธีการก าหนดขนาดตัวอย่างตาม Hair et al (1995) ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่
เหมาะสมคือ 200- 300 ตัวอย่าง และ Comrey & Lee (1992) , Hair et al (2010) ได้แนะน าว่าขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยควรมีขนาดตัวอย่าง 10-20 เท่าของจ านวนตัวแปรที่สังเกตในงานวิจัย ซึ่ง
การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยมีตัวแปรที่สังเกตได้ 26 ตัวแปรขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมและเพียงพอจึงมี อย่าง
น้อย 10 เท่า x 26 ตัวแปรสังเกต เท่ากับ 260 ตัวอย่าง ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้มีจ านวนกลุ่มตัวอย่าง เป็น
ผู้บริหาร ครูพ่ีเลี้ยง อาจารย์นิเทศก์ และครูผู้สอนในสถาบันการพลศึกษา จ านวน 285 ตัวอย่างซึ่งมี
จ านวนเพียงพอและมากกว่าขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ าที่สามารถน ามาใช้วิเคราะห์ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์
โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural equation model) 

การเก็บรวบรวมข้อมูล การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะของนักศึกษาครูพลศึกษาของ
สถาบันการพลศึกษาสังกัดวิทยาเขตภาคกลาง ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 

1. ผู้วิจัยด าเนินการท าหนังสือขอความอนุเคราะห์จากบัณฑิตวิทยาลัยท าหนังสือขออนุญาตไปยัง
รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาประจ าวิทยาเขตกรุงเทพ ชลบุรี สุพรรณบุรี สมุทรสาคร และอ่างทอง 

2. ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง และทางไปรษณีย์ จ านวน 285 คน 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อ

สมรรถนะของนักศึกษาครูพลศึกษาของสถาบันการพลศึกษาสังกัดวิทยาเขตภาคกลาง  เป็นการวิเคราะห์
เส้นทางอิทธิพลเพ่ือหาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุด้วยตัวแปรแบบโมเดลสมการโครงสร้าง (Structural 
Equation Modeling: SEM) 
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ผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อสมรรถนะของนักศึกษาครูพลศึกษาของสถาบัน 

การพลศึกษาสังกัดวิทยาเขตภาคกลาง 

 

 

ภาพประกอบ 1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อสมรรถนะของนักศึกษาครูพลศึกษา
ของสถาบันการพลศึกษาสังกัดวิทยาเขตภาคกลาง 
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Process
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y1 0.07

y2 0.06

y3 0.05

y4 0.06

Chi-Square=5.24, df=47, P-value=1.00000, RMSEA=0.000
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ผลการวิจัย พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ดี พิจารณาผลการ
ทดสอบค่าสถิติไค-สแควร์ มีค่าเท่ากับ 5.24 โดยมีความน่าจะเป็น (P) เท่ากับ 1.00 ที่องศาอิสระ (df) 
เท่ากับ 47 ค่า GFI, CFI, NFI, IFI, AGFI, RMSEA เท่ากับ 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 0.00 ตามล าดับ 
ซึ่งมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ที่ใช้พิจารณาทุกข้อบ่งชี้ให้เห็นว่ามีความเหมาะสมสอดคล้องกลมกลืนกันเป็นอย่างดี 
แสดงให้เห็นว่าโมเดลการวัดสมรรถนะของนักศึกษาครูพลศึกษาสังกัดวิทยาเขตภาคกลาง (Capacity) มีความ
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์  

ค่าอิทธิพลขององค์ประกอบทั้งหมด 6 องค์ประกอบ ส่งผลต่อสมรรถนะของนักศึกษาครูพลศึกษา
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้ เรียงล าดับตามค่าอิทธิพลจากมากไปน้อย คือ ด้านการจัด
หลักสูตรและการเรียนการสอน (Course) ค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.47 ด้านคุณลักษณะของผู้บริหาร 
(Manager) ค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.19 ด้านกระบวนการ (Process) ค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.14 ด้านคุณลักษณะ
ของนักศึกษา (Student) ค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.13 ด้านคุณลักษณะของอาจารย์นิเทศก์ (Profess) ค่า
อิทธิพลเท่ากับ 0.04 และด้านคุณลักษณะของครูพ่ีเลี้ยง (Teacher) ค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.03 ตามล าดับ 
 
สรุปและอภิปรายผล 

จากผลการวิจัย ตัวแปรที่ส่งผลต่อสมรรถนะของนักศึกษาครูพลศึกษาของสถาบันการพลศึกษา
สังกัดวิทยาเขตภาคกลางประกอบด้วยองค์ประกอบ 6 ตัวแปร คือ ด้านการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอน 
ด้านคุณลักษณะของผู้บริหาร ด้านกระบวนการ ด้านคุณลักษณะของนักศึกษา ด้านคุณลักษณะของ
อาจารย์นิเทศก์ และด้านคุณลักษณะของครูพ่ีเลี้ยง ซึ่งเป็นไปตามโมเดลที่ผู้วิจัยสังเคราะห์และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของวิทเวช วงศ์เพม (2556) ศึกษาเรื่องรูปแบบการสอนเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติการทักษะทางพลศึกษา
ที่มีความซับซ้อน ส าหรับนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา พบว่าโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยที่มีผล
ต่อการปฏิบัติทักษะทางพลศึกษาที่มีความซับซ้อน มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ดี 
สอดคล้องกับงานวิจัยของสัณหพัฒน์ อรุณธารี (2558) ศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการสอนเพ่ือ
เสริมสร้างพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏกลุ่มภาคใต้ พบว่าปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคใต้ โดยรวมมีความสัมพันธ์กันในระดับสูง  
 
ข้อเสนอแนะ 

จากงานวิจัยปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อสมรรถนะของนักศึกษาครูพลศึกษาของสถาบันการ 

พลศึกษาสังกัดวิทยาเขตภาคกลาง ที่จะท าให้เกิดสมรรถนะของนักศึกษาครูพลศึกษาอย่างมืออาชีพซึ่งใน
อนาคตสามารถน าตัวแปรเหล่านี้ไปต่อยอดงานวิจัย โดยศึกษาเชิงลึกในแต่ละตัวแปร หรือศึกษาใน
ประเด็นอ่ืน 
 
เอกสารอ้างอิง 
วณิช นิรันตรานนท์. (2556). รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล

ศึกษาส าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. อุดรธานี สถาบันการพลศึกษา 
วิทยาเขตอุดรธานี. 
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วิทเวช วงศ์เพม. (2556). รูปแบบการสอนเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติการทักษะทางพลศึกษาที่มีความซับซ้อน
ส าหรับนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา. วิทยานิพนธ์ดุษฏีบัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์. 

สัณหพัฒน์ อรุณธารี. (2558). การพัฒนารูปแบบการสอนเพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคใต้. วิทยานิพนธ์
ดุษฏีบัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์. 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. (2554). ทิศทางการผลิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา. กรุงเทพฯ: 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 
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ค าแนะน าส าหรับผู้เขียนบทความ 

 
วัตถุประสงค์  

ด้วยส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มีนโยบายสนับสนุนการเผยแพร่องค์ความรู้ด้าน
การวัดผลการศึกษา สถิติ การวิจัยทางการศึกษา จิตวิทยา และผลงานวิชาการในรูปแบบวารสาร เพราะ
เห็นว่าเป็นประโยชน์ ในการพัฒนาการศึกษาทางหนึ่ ง จึงได้จัดท าวารสารการวัดผลการศึกษา มี
วัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพ่ือเผยแพร่ความรู้ทางด้านการวัดผลการศึกษา สถิติ การวิจัยทางการศึกษา จิตวิทยา ทั้งเชิง
ทฤษฎีและเชิงปฏิบัติ 

2. เพ่ือเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการระหว่างครู นักศึกษา นักวัดผล
การศึกษา และผู้สนใจทั่วไป  

3. เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกส านักทดสอบทาง
การศึกษาและจิตวิทยา  

4. เพ่ือสร้างเครือข่ายและพัฒนาองค์ความรู้เชิงวิชาการและเชิงประยุกต์ด้านการวัดผลการศึกษา 
สถิติ การวิจัยทางการศึกษา จิตวิทยา และสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
 

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 ส่วนบทความ
วิชาการ ประกอบด้วย บทคัดย่อ บทน า เนื้อหา สรุป และเอกสารอ้างอิง 

 

หมายเหตุ: ทุกบทความต้องมีบทคัดย่อเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในกรณีที่ตีพิมพ์บทความเป็น
ภาษาต่างประเทศ ต้องมีบทคัดย่อเป็นภาษาไทยด้วย  

Arthurs 



วารสารการวัดผลการศึกษา     ปีท่ี 35 ฉบับท่ี 98 กรกฎาคม–ธันวาคม 2561 
 

หน้า 160  

ข้อก าหนดการจัดพิมพ์ต้นฉบับบทความ 
 

ผู้นิพนธ์ต้องจัดพิมพ์บทความตามข้อก าหนดเพ่ือให้มีรูปแบบการตีพิมพ์เป็นมาตรฐานแบบ
เดียวกัน 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 18 point ตัวหนา  
- ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ ก าหนดชิดซ้าย ขนาด 18 point ตัวหนา  

o ชื่อผู้นิพนธ์ (Author)  
- ชื่อผู้นิพนธ์ล าดับที่ 1 ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ก าหนดชิดซ้าย ขนาด 18 point ตัวหนา 

ชื่อหน่วยงานของผู้นิพนธ์ และ E-Mail ที่ติดต่อได้ ก าหนดชิดซ้าย ขนาด 16 point ตัวธรรมดา 
- ชื่อผู้นิพนธ์ล าดับถัดไป (ถ้ามี) ก าหนดชิดซ้าย ขนาด 16 point ตัวหนา ชื่อหน่วยงานของ

ผู้นิพนธ์ ก าหนดชิดซ้าย ขนาด 16 point ตัวธรรมดา 
o บทคัดย่อ (Abstract)  

- หัวข้อ บทคัดย่อ และ Abstract ก าหนดชิดซ้าย ขนาด 18 point ตัวหนา  
- เนื้อความของบทคัดย่อภาษาไทยและบทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract) บรรทัดแรกจัด

ย่อหน้า โดยเว้นระยะจากขอบซ้าย 0.5 นิ้ว ขนาด 16 point ตัวธรรมดา และบรรทัดถัดไปก าหนดชิดซ้าย 
ตัวธรรมดา  

o ค าส าคัญ (Keyword) ระบุท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เลือกใช้ค าที่เกี่ยวข้องกับ
บทความ อย่างน้อย 3 ค า ขนาด 16 point ตัวธรรมดา  

o การพิมพ์หัวข้อใหญ่และหัวข้อรอง  
- หัวข้อใหญ่ ก าหนดชิดซ้าย ขนาด 18 point ตัวหนา  
- หัวข้อรอง จัดย่อหน้าเว้นระยะจากขอบซ้าย 0.5 นิ้ว ขนาด 16 point ตัวหนา  
- เนื้อความของแต่ละหัวข้อ บรรทัดแรกจัดย่อหน้าโดยเว้นระยะจากขอบซ้าย 0.5 นิ้ว 

ขนาด 16 point ตัวธรรมดา และบรรทัดถัดไปก าหนดชิดซ้าย  
o ค าศัพท ์ใช้ศัพท์บัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน  
o กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) กล่าวถึงเฉพาะการได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยเท่านั้น  
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o ภาพและตารางประกอบ กรณีมีภาพหรือตารางประกอบ ก าหนดการจัดพิมพ์ดังนี้  
- ภาพประกอบและตารางประกอบทั้งหมดที่น ามาอ้างต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานของ

ผู้อื่น  
- ภาพประกอบจัดกึ่งกลางของหน้ากระดาษ และไม่ต้องตีกรอบภาพ  
- ชื่อภาพประกอบจัดอยู่ใต้ภาพ ใช้ค าว่า ภาพที่ ต่อด้วยหมายเลขภาพและข้อความ

บรรยายภาพ ก าหนดกึ่งกลางของหน้ากระดาษ ขนาด 16 point ตัวธรรมดา  
- ชื่อตารางประกอบจัดอยู่ เหนือเส้นคั่นบนสุดของตาราง  ใช้ค าว่า ตารางที่ ต่อด้วย

หมายเลขตาราง และข้อความบรรยายตาราง ก าหนดชิดขอบซ้ายของหน้ากระดาษ ขนาด 16 point ตัว
ธรรมดา  

- บอกแหล่งที่มาของภาพประกอบ ตารางประกอบที่น ามาอ้าง โดยพิมพ์ห่างจากชื่อภาพ
หรือเส้นคั่นใต้ตาราง ก าหนดเว้นระยะห่าง 1 บรรทัด บรรทัดแรกจัดย่อหน้าโดยเว้นระยะจากขอบซ้าย 
0.5 นิ้ว ขนาด 16 point ตัวธรรมดา และบรรทัดถัดไปก าหนดชิดซ้าย 

 

5. การพิมพ์เอกสารอ้างอิงท้ายบทความ  
1) เอกสารอ้างอิงทุกล าดับที่ปรากฏอยู่ท้ายบทความต้องมีการอ้างอิงอยู่หรือกล่าวถึงในเนื้อหา

ของบทความ  
2) จัดพิมพ์เรียงล าดับเอกสารอ้างอิงก่อนหลังตามตัวอักษร และยึดรูปแบบตามรูปแบบของ 

APA (American Psychology Association) ก าหนดชิดขอบซ้ายของหน้ากระดาษ ขนาด 16 point ตัว
ธรรมดา  

 
ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิง 
บทความวารสาร 
ชื่อผู้เขียน. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร. ปีที่พิมพ์ (ฉบับที่). หน้า. 
หนังสือ 
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ. สถานที่พิมพ์: ส านักพิมพ์. 
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