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จริยธรรมการตีพิมพ์บทความลงในวารสาร 
 

จากการท่ีวารสารเป็นส่ือกลางในการติดต่อส่ือสารผลงานวิจัย ตลอดจน ข้อค้นพบใหม่ๆ ระหว่าง
นักวิจัย และสังคมภายนอก ดังนั้น เพื่อให้การส่ือสารทางวิชาการเป็นไปอย่างมีคุณภาพ ถูกต้อง โปร่งใส 
สอดคล้องกับมาตรฐานการตีพิมพ์นานาชาติ และจริยธรรมในการตีพิมพ์บทความตามข้อก าหนดของ 
Committee on Publication Ethics (COPE) วารสารการวัดผลการศึกษา ส านักทดสอบทางการศึกษา
และจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงได้ก าหนดจริยธรรมของการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน ดังนี้ 
 
บทบาทและหนา้ที่ของผู้นิพนธ ์(Duties of Authors) 

1. ผู้นิพนธ์ต้องรับรองว่าผลงานท่ีส่งมานั้น เป็นผลงานใหม่ท่ีไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ท่ีใดมาก่อน 
และไม่มีการส่งบทความเพื่อการตีพิมพ์ไปท่ีวารสารฉบับอื่นๆ ในเวลาเดียวกันกับท่ีส่งวารสารฉบับนี้ 

2. ผู้นิพนธ์ต้องอ้างอิงแหล่งท่ีมาของข้อมูลทุกครั้ง เมื่อผู้นิพนธ์น าผลงานเหล่านั้นมาใช้ในผลงาน
ของตน ไม่มีการท าผิดจริยธรรมการวิจัย ในทุกประเด็น เช่น การคัดลอกข้อมูลโดยไม่มีอ้างอิง หรืออ้างอิง
ไม่ถูกต้อง (Plagiarism) รวมท้ังจัดท ารายการอ้างอิงท้ายบทความให้มีความสอดคล้องถูกต้องตรงกันกับ 
ในเนื้อหา 

3. ผู้นิพนธ์ต้องรับรองว่าผลงานมีความถูกต้อง รายงานข้อมูลและผลท่ีเกิดขึ้นจริง ไม่บิดเบือน
ข้อมูล หรือให้ข้อมูลท่ีเป็นเท็จ และรับผิดชอบต่อความคิดเห็นหรือข้อสรุปในบทความท่ีน ามาตีพิมพ์  
โดยเนื้อหาและข้อมูลในบทความ ต้องไม่มีการแสดงความส่อเสียด ให้ร้าย หรือท าให้บุคคล กลุ่มบุคคล 
หน่วยงานใดๆ ได้รับความเสียหายเดือดร้อน 

4. ผู้นิพนธ์ต้องเขียนบทความให้ถูกต้องตามรูปแบบท่ีก าหนดไว้ใน “ค าแนะน าส าหรับผู้เขียน
บทความ” โดยได้ตรวจสอบค าผิด การเว้นวรรค การขึ้นย่อหน้า หัวข้อ รวมถึงการใช้ภาษาต่างๆ ได้อย่าง
ถูกต้องท้ังหมด และมีรูปแบบการตีพิมพ์ท้ังบทความ เป็นไปตามข้อก าหนดของวารสารนี้ ส าหรับการใช้
ภาษาอังกฤษและภาษาไทยในบทความ ได้มีการตรวจสอบความถูกต้องทางหลักไวยากรณ์อย่างดีแล้ว 

5. ผู้นิพนธ์และผู้นิพนธ์ร่วมท่ีมีช่ือปรากฏในบทความ จะต้องเป็นผู้ท่ีมีส่วนร่วมในการด าเนินการ
เขียนบทความจริง และรับรู้ถึงการจัดส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้ มิได้จ้างวานให้ผู้หนึ่งผู้ ใด 
ท่ีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในผลงานเป็นผู้เขียนให ้

6. ผู้นิพนธ์ต้องระบุแหล่งทุนท่ีสนับสนุนในการท าวิจัยนี้  หรือต้องระบุผลประโยชน์ทับซ้อน 
ท่ีเกิดขึ้นอย่างชัดเจน (ถ้ามี) ส าหรับการกล่าวขอบคุณผู้มีส่วนช่วยเหลือในกิตติกรรมประกาศนั้น สามารถ
ท าได้ โดยผู้เขียนบทความควรขออนุญาตจากผู้ท่ีผู้เขียนประสงค์จะขอบคุณให้รับทราบก่อน 
 
  

Publication Ethics 
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บทบาทและหนา้ที่ของบรรณาธิการวารสาร (Duties of Editors) 
1. บรรณาธิการวารสารมีหน้าท่ีพิจารณาคุณภาพของบทความ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร  

ท่ีตนรับผิดชอบ โดยให้มีระเบียบวิธีวิจัยท่ีถูกต้อง ผลงานน่าเช่ือถือ มีความใหม่ ชัดเจน สอดคล้องของ
เนื้อหากับนโยบายของวารสารเป็นส าคัญ และต้องรักษามาตรฐาน รวมถึงพัฒนาวารสารให้มีคุณภาพ 
มีความทันสมัยอยู่เสมอ 

2. บรรณาธิการต้องมีการตรวจสอบบทความในด้านการคัดลอกผลงานผู้อื่น (Plagiarism) อย่าง
จริงจัง เพื่อให้แน่ใจว่าบทความท่ีลงตีพิมพ์ในวารสารไม่มีการคัดลอกผลงานของผู้อื่น  หากตรวจพบ  
การคัดลอกผลงานของผู้อื่น ในกระบวนการประเมินบทความ บรรณาธิการต้องหยุดกระบวนการประเมิน 
และติดต่อผู้นิพนธ์หลักทันที เพื่อขอค าช้ีแจง เพื่อประกอบการ “ตอบรับ” หรือ “ปฏิเสธ” การตีพิมพ์
บทความ 

3. หากบรรณาธิการตรวจพบว่า บทความมีการลอกเลียนบทความอื่นโดยมิชอบ หรือมีการ  
ปลอมแปลงข้อมูล ซึ่งสมควรถูกถอดถอน แต่ผู้เขียนปฏิเสธท่ีจะถอนบทความ บรรณาธิการสามารถ
ด าเนินการถอนบทความได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้เขียน ซึ่งถือเป็นสิทธิและความรับผิดชอบ
ต่อบทความของบรรณาธิการ 

4. บรรณาธิการต้องไม่ปฏิเสธการตีพิมพ์บทความ เหตุจากความสงสัยหรือความไม่แน่ใจ และ
ต้องให้โอกาสแก่ผู้นิพนธ์ หาหลักฐานมาพิสูจน์ข้อสงสัยนั้นๆ เสียก่อน  โดยต้องปฏิบัติต่อผู้นิพนธ์ด้วย 
ความเป็นธรรม ปราศจากอคติหรือความล าเอียง ไม่ท าให้ผู้นิพนธ์ต้องได้รับความอับอายจากการ
ปฏิสัมพันธ์กับผู้นิพนธ์ทั้งทางวาจาหรือทางลายลักษณ์อักษร 

5. บรรณาธิการต้องไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้นิพนธ์ และผู้ประเมินบทความแก่บุคคลอื่นๆ ท่ีไม่
เกี่ยวข้องในช่วงระยะเวลาของการประเมินบทความ 

6. บรรณาธิการต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้นิพนธ์ ผู้ประเมิน และทีมบริหาร 
 
บทบาทและหนา้ที่ของผู้ประเมินบทความ (Duties of Reviewers) 

1. ผู้ประเมินบทความควรประเมินบทความในสาขาวิชาท่ีตนมีความเช่ียวชาญ โดยพิจารณา
ความส าคัญของเนื้อหาในบทความท่ีจะมีต่อสาขาวิชานั้นๆ คุณภาพของการวิเคราะห์ และความเข้มข้น
ของผลงาน ไม่ควรใช้ความคิดเห็นส่วนตัวที่ไม่มีข้อมูลรองรับมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสินบทความ 

2. ผู้ประเมินบทความต้องมีวินัยและตรงต่อเวลาในระยะเวลาของการประเมินบทความ โดยต้อง
ให้ข้อเสนอแนะหรือค าแนะน าตามหลักวิชาการเท่านั้น และห้ามใช้ภาษาหรือถ้อยค าท่ีท าให้ผู้นิพนธ์อ่าน
แล้วรู้สึกอับอาย 

3. ผู้ประเมินบทความต้องรักษาความลับและไม่เปิดเผยข้อมูลบางส่วน หรือทุกส่วนของบทความ
ท่ีส่งมา เพื่อพิจารณาแก่บุคคลอื่นๆ ท่ีไม่เกี่ยวข้องในช่วงระยะเวลาของการประเมินบทความ และจนกว่า
บทความนั้นจะได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสาร (Confidentiality) 

4. ผู้ประเมินบทความต้องระบุผลงานวิจัยท่ีส าคัญๆ และสอดคล้องกับบทความท่ีก าลังประเมิน 
แต่ผู้นิพนธ์ไม่ได้อ้างถึงเข้าไปในการประเมินบทความด้วย เพื่อให้บทความเกิดคุณค่าในเชิงวิชาการเพิ่มข้ึน 
นอกจากนี้ หากมีส่วนใดของบทความท่ีมีความเหมือน หรือซ้ าซ้อนกับผลงานช้ินอื่นๆ ผู้ประเมินบทความ
ต้องแจ้งให้บรรณาธิการทราบด้วย  

5. ผู้ประเมินบทความต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้นิพนธ์ บรรณาธิการ และทีมบริหาร  
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กองบรรณาธิการและฝ่ายจัดการ 
 

ท่ีปรึกษาบรรณาธิการ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชุดา กิจธรธรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

หัวหน้ากองบรรณาธิการ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
กองบรรณาธิการ  

1. ศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2. ศาสตราจารย์ ดร.บุญเรียง ขจรศิลป์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.อุสา สุทธิสาคร  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑิรา จารุเพ็ง  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุภูมิ เขตจตุรัส  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พินดา วราสุนันท์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  วิทยาเขตก าแพงแสน 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรัญญา จันทร์ชูสกุล  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสนามจันทร์ 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย (1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบอุปสรรคการออกก าลังกายของ
พนักงานบริษัทแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร และ (2) เพื่อตรวจสอบโมเดลการวัดอุปสรรค การออกก าลัง
กายของพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครกับข้อมูลเชิงประจักษ์ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
คือ พนักงานบริษัทแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร จ านวน 307 คน ได้มาจากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบ  
สองขั้นตอน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามอุปสรรคการออกก าลังกายของพนักงานบริษัทแห่ง
หนึ่งในกรุงเทพมหานคร มีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.25-0.69 มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.89 สถิติท่ี
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ และการวิเครา ะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน ผลการวิจัยพบว่า 1) อุปสรรคการออกก าลังกายของพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งใน
กรุงเทพมหานคร มีค่าพิสัยของไอเกนอยู่ระหว่าง 5.69-35.83 สามารถอธิบายความแปรปรวนสะสมได้ 
ร้อยละ 52.74 มีจ านวน 3 องค์ประกอบ 2) โมเดลการวัดองค์ประกอบของอุปสรรค การออกก าลั งกาย
ของพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
(χ2=0.27 df=1 p=.60 GFI=1.00 AGFI=1.00 CFI=1.00 RMSEA=0.00 SRMR=0.00) โดยส่ิงแวดล้อม
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ทางสังคมมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานสูงสุด รองลงมาคือ การตัดสินใจออกก าลังกาย และการขาด
แรงจูงใจในการออกก าลังกาย ตามล าดับ 
 
ค าส าคัญ: องค์ประกอบ/อุปสรรคการออกก าลังกาย/พนักงานบริษัทแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร 
 
Abstract 
 The purposes of this research were (1)  to study factor of barrier to exercise of 
employees a company in Bangkok Province and (2)  to investigation of barrier to exercise 
of employees a company in Bangkok Province.  The samples of this study were three 
hundred seven of employees a company in Bangkok Province from two stage sampling. 
This research instruments used for study was barrier to exercise employees a company in 
Bangkok Province questionnaire with the discrimination ranges from 0. 25 to 0. 69 and the 
reliability coefficient of 0.89. The statistical employed were analyzed by exploratory factor 
analysis and confirmatory factor analysis.  The research results were as follows:  (1)  The 
barrier to exercise employees a company in Bangkok Province the eigen values were in 
the range 5.69-35.83 the sum of squared loading cumulative were 52.74. There were three 
factors.  ( 2)  The measure model of barrier to exercise employees a company in Bangkok 
Province in accordance fit with the empirical data (χ2=0.27 df=1 p=.60 GFI=1.00 AGFI=1.00 
CFI= 1. 00 RMSEA= 0. 00 SRMR= 0. 00) .  The factor of each, in descending order as follows: 
social environment, exercising judgment and workout motivation for exercise. 
 
Key word: Factor/Barrier to Exercise/Employees a Company in Bangkok Province 
 
บทน า 
 สถานการณ์ในปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ท าให้บุคคลต้องอยู่ในสภาพแวดล้อม 
ท่ีเส่ียงต่อการท าลายสุขภาพ ก่อให้เกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพิ่มมากขึ้นและเสียชีวิตก่อน  
วัยอันควรจากโรคภัยไข้เจ็บ เนื่องจากมีพฤติกรรมการบริโภคท่ีไม่เหมาะสม มีการใช้สารเสพติด และ การ
ขาดการออกก าลังกายอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อสุขภาพของบุคคลเป็นอย่างมาก ซึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้ให้ความส าคัญของการพัฒนาบุคคลให้มีความรู้ในการ
ดูแลสุขภาพ มีจิตส านึกสุขภาพท่ีดี มีการแสวงหาความรู้เพื่อดูแลเอาใจใส่พฤติกรรมสุขภาพด้วยวิธี  
ท่ีหลากหลาย โดยมีการบริโภคโภชนาการท่ีเหมาะสม และมีการออกก าลังกายอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บุคคล
มีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตท่ีสมบูรณ์แข็งแรง ส่งผลให้บุคคลสามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข 
(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560, น. 11; 70)  
 การออกก าลังกายเป็นกิจกรรมหนึ่งท่ีท าให้บุคคลมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีสมบูรณ์แข็งแรง 
ซึ่งการออกก าลังกายเปีนวิธีทางธรรมชาติท่ีร่างกายมีการหดหรือยืดของกล้ามเนื้อของร่างกาย ท าให้ทุก
ระบบในร่างกายมีการท างานมากกว่าปกติ ช่วยให้กล้ามเนื้อมีความแข็งแรงและมีความสมส่วน ตาม
ธรรมชาติ (บรรลุ ศิริพานิช, 2541, น. 12, มัณฑนา จริยรัตน์ไพศาล, 2542, น. 89) โดยการออกก าลังกาย
นั้นท าให้ร่างกายเจริญเติบโตอย่างถูกส่วน มีรูปร่างและทรวงทรงท่ีช่วยให้บุคลิกภาพดีขึ้น ท าให้บุคคล
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สามารถรับประทานอาหารได้มากขึ้น มีการย่อยอาหารและการขับถ่ายดี มีภูมิคุ้มกันต่อโรคภัยไข้เจ็บ และ
มีภูมิคุ้มกันต่อโรคท่ีเกิดจากการเส่ือมของอวัยวะ ท าให้มีแนวโน้มในการเกิดโรคภัยไข้เจ็บลดน้อยลง  
แต่ในทางกลับกันถ้าบุคคลท่ีไม่ได้ออกก าลังกายนั้น อาจมีน้ าหนักตัวและรูปร่างท่ีผิดปกติ มีการย่อยอาหาร
และขับถ่ายไม่ดี มีภูมิคุ้มกันโรคต่ า จึงท าให้มีโอกาสเส่ียงท่ีจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บได้ง่าย สุขภาพร่างกาย
เส่ือมโทรมลง ก่อให้เกิดความผิดปกติของร่างกายและโรคร้ายได้ (กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย ส านัก
ส่งเสริมสุขภาพ. 2553, น. 50) ซึ่งการไม่ออกก าลังกายนั้น ย่อมท าให้บุคคลมีสุขภาพร่างกาย เส่ือมโทรม
ลง และมีความเส่ียงท่ีจะเกิดโรคภัยไข้เจ็บท่ีร้ายแรง ก่อให้เกิดปัญหาในการด าเนินชีวิตต่อไปในอนาคต 
 การไม่ออกก าลังกายเป็นอุปสรรคต่อสุขภาพร่างกายของบุคคล ซึ่งเกิดจากการท่ีบุคคลมีความรู้
ความเข้าใจในการออกก าลังกายท่ีไม่ถูกต้อง มีมุมมองต่อการออกก าลังกายท าให้ร่างกายเมื่อยล้า เบียดบัง
เวลาท างานและเวลาพักผ่อน ต้องเสียเวลาและเสียเงินซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการออกก าลังกาย รวมถึงมี
กิจกรรมอื่นท่ีน่าสนใจกว่าการออกก าลังกาย จึงท าให้บุคคลมีข้ออ้างต่างๆ นานา เพื่อหลีกเล่ียงในการออก
ก าลังกาย (สมบัติ กาญจนกิจ, 2541 , น. 21-22) ส่วนวิชัย ยีมิน และวิมลมาศ ประชากุล (2557 , น. 1)  
ท่ีกล่าวถึงอุปสรรคในการออกก าลังกาย ประกอบด้วย การขาดเวลาออกก าลังกาย เนื่องจากมีภาระงาน  
ในครอบครัว ภาระงานส่วนตัว และภาระงานทางศาสนา การขาดแรงจูงใจในการออกก าลังกาย 
ประกอบด้วย การขาดความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับหลักการและทักษะการออกก าลังกาย การขาด
กิจกรรมการออกก าลังกายท่ีตอบสนองกับความต้องการ การขาดความพร้อมทางจิตใจ การขาด 
ความพร้อมทางด้านร่างกาย การขาดส่ิงอ านวยความสะดวกในการออกก าลังกาย และการขาดการ
สนับสนุนจากบุคคลรอบข้าง ท าให้บุคคลไม่ต้องการท่ีจะออกก าลังกาย และกมลมาลย์ วิวัฒน์เศรษฐสิน 
(2560, น. 108) ท่ีกล่าวว่า อุปสรรคการออกก าลังกาย เกิดจากการไม่มีเวลา อิทธิพลทางสังคม การไม่มี
แรง การขาดแรงจูงใจ การกลัวอุบัติเหตุ การขาดทักษะ และการขาดอุปกรณ์/สถานท่ี จากการศึกษา
อุปสรรคต่อการออกก าลังกายในข้างต้น คณะผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า อุปสรรคการออกก าลังกาย 
ประกอบด้วย ปัญหาส่วนตัวของบุคคล ทัศนคติต่อการออกก าลังกาย การขาดแรงจูงใจในการออกก าลัง
กาย การขาดอุปกรณ์และสถานท่ีออกก าลังกาย ส่ิงแวดล้อมทางสังคมในการออกก าลังกาย และการขาด
ทักษะในการออกก าลังกาย 
 จากการศึกษาเอกสารในข้างต้นนั้น ท าให้คณะผู้วิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาองค์ประกอบ
อุปสรรคการออกก าลังกายของพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครและตรวจสอบโมเดลการวัด
องค์ประกอบอุปสรรคของพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เนื่องจาก
พนักงานบริษัทส่วนใหญ่ต้องท างานล่วงเวลา ย่อมเกิดความเหนื่อยล้าในการท างาน จึงไม่สามารถ  
ออกก าลังกายได้ การท่ีไม่มีพื้นท่ีและอุปกรณ์ในการออกก าลังกาย การขาดแรงจูงใจในการออกก าลังกาย 
การไม่มีเพื่อนในการออกก าลังกาย รวมถึงบริษัทไม่มีนโยบายให้พนักงานออกก าลังกาย ท าให้พนักงาน
บริษัทส่วนใหญ่ตัดสินใจไม่ออกก าลังกายในท่ีสุด ซึ่งการวิจัยครั้งนี้เพื่อส ารวจและยืนยันองค์ประกอบ
อุปสรรคการออกก าลังกาย เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างองค์ความรู้ท่ีน าไปสู่การพัฒนาโปรแกรมหรือ
กิจกรรมท่ีท าให้พนักงานบริษัทมีความต้องการในการออกก าลังกายเพิ่มข้ึน 
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วัตถุประสงค ์
 1. เพื่ อ ศึกษาอง ค์ประกอบอุปสรรคการออกก า ลังกายของพนักงานบริษัทแห่งหนึ่ ง 
ในกรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อตรวจสอบโมเดลการวัดองค์ประกอบอุปสรรคการออกก าลังกายของพนักงานบริษัท 
แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
 ผลการวิจัยครั้งนี้ ท าให้ทราบถึงอุปสรรคการออกก าลังกายของพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งใน  
กรุงเทพมหานครมีองค์ประกอบใดบ้าง ซึ่งจะเป็นแนวทางในการส ารวจและยืนยันองค์ประกอบอุปสรรค 
การออกก าลังกาย เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาโปรแกรมหรือกิจกรรมเพื่อให้พนักงานบริษัทแห่งหนึ่ง  
ในกรุงเทพมหานครเห็นคุณค่าและความส าคัญของการออกก าลังกายมากขึ้น 
 

สมมติฐาน 
 โมเดลการวัดองค์ประกอบอุปสรรคการออกก า ลังกายของพนักงานบริษัทแห่งหนึ่ ง 
ในกรุงเทพมหานครมีความสอดคล้องกลมกลืนข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 คณะผู้วิจัยใช้แนวคิดทฤษฎีการกระท าด้วยเหตุผล (Theory of Reasoned Action) ซึ่งแนวคิด
ทฤษฎีนี้เช่ือว่าการท่ีบุคคลมีความเช่ือเกี่ยวกับพฤติกรรม ก่อให้เกิดทัศนคติเชิงบวกและทัศนคติเชิงลบ 
รวมถึงการมีแรงจูงใจในการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง ย่อมท าให้บุคคลสามารถตัดสินใจและแสดงออก  
ในพฤติกรรมนั้น (จิราภรณ์ ต้ังกิตติภาภรณ์, 2560 น. 345-346) ดังภาพ 1 

 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้  เป็นพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครซึ่งเป็น  
กลุ่มประชากรท่ีมีจ านวนมากมายและนับไม่ถ้วน (Infinite Population) 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครได้มาจาก  
การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบสองขั้นตอน (Two-Stage Sampling) โดยขั้นท่ี 1 คณะผู้วิจัยท าการสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีจับฉลากเขตได้เขตวัฒนา และขั้นที่ 2 คณะผู้วิจัย
ท าการสุ่มกลัมตัวอย่างแบบง่าย ด้วยวิธีจับฉลากเลือกบริษัทแห่งหนึ่ง จากนั้นคณะผู้วิจัยท าการก าหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากเกณฑ์การก าหนดกลุ่มตัวอย่างในการวิเคราะห์องค์ประกอบของ
สมบูรณ์ สุริยวงศ์ (2550, น. 18) ขนาดของกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบจะต้องมีจ านวน
อย่างน้อย 5-10 เท่าต่อข้อค าถามจ านวน 1 ข้อ ซึ่งในงานวิจัยนี้มีข้อค าถามจ านวน 21 ข้อ จากนั้น
คณะผู้วิจัยท าการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่มย่อย (Stratified Random Sampling) ด้วยวิธีการจับฉลาก
เพื่อแบ่งพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครในเขตกรุงเทพมหานครออกเป็น 2 กลุ่ม โดยกลุ่มท่ี 1 
ใช้ส าหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ จ านวน 150 คน และกลุ่มท่ี 2 ใช้ส าหรับการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน จ านวน 157 คน รวมจ านวนท้ังส้ิน 307 คน 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามอุปสรรคการออกก าลังกายของพนักงานบริษัท
แห่งหนึ่ งในกรุง เทพมหานครเป็นมาตรส่วนแบบประเมินค่า  (Rating Scale) มีจ านวน 4 ระดับ 
ประกอบด้วย เห็นด้วยมากท่ีสุด เห็นด้วยมาก ไม่ค่อยเห็นด้วย และไม่เห็นด้วย มีจ านวน 21 ข้อ 
 
การสร้างเคร่ืองมือการวิจัย 
 1. คณะผู้วิจัยท าการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับอุปสรรคการออกก าลังกาย เพื่อเป็น
แนวทางในการสร้างแบบสอบถามอุปสรรคการออกก าลังกาย 
 2. คณะผู้วิจัยท าการสร้างแบบสอบถามอุปสรรคการออกก าลังกายของพนักงานบริษัทแห่งหนึ่ง  
ในกรุงเทพมหานครตามแนวคิดของกมลมาลย์ วิวัฒน์เศรษฐสิน (2560, น. 108) มีจ านวน 21 ข้อ จากนั้น
คณะผู้วิ จัยน าแบบสอบถามไปให้อาจารย์ ผู้เ ช่ียวชาญทางจิตวิทยา จ านวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณา 
ความสอดคล้องของเนื้อหาตามนิยามศัพท์เฉพาะ ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.67-1.00 แล้ว
คณะผู้วิจัยน าข้อค าถามมาปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับนิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการตามข้อเสนอแนะของ
ผู้เช่ียวชาญ 
 3. คณะผู้วิ จัยน าแบบสอบถามอุปสรรคการออกก าลังกายของพนักงานบริษัทแห่งหนึ่ ง  
ในกรุงเทพมหานคร ไปเก็บข้อมูลกับพนักงานบริษัทท่ีมีคุณลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 50 
คน จากนั้นคณะผู้วิจัยท าการวิเคราะห์เพื่อหาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ โดยใช้การหาค่าความสัมพันธ์
ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item-Total Correlation) ซึ่งแบบสอบถามอุปสรรคการออก
ก าลังกายของพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร มีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.25-0.69 และ
มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.89 มีข้อค าถามจ านวนท้ังส้ิน 21 ข้อ 
 4. คณะผู้วิจัยน าแบบสอบถามอุปสรรคการออกก าลังกายของพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งใน
กรุงเทพมหานครไปเก็บข้อมูลจริงกับพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครในเขตกรุงเทพมหานคร
ตามวันและเวลาท่ีก าหนดไว้ 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 คณะผู้วิจัยท าการติดต่อแผนกทรัพยากรบุคคลเพื่อขออนุญาตเก็บแบบสอบถามการวิจัย จากนั้น
คณะผู้วิจัยน าแบบสอบถามอุปสรรคการออกก าลังกายของพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร  
ไปเก็บข้อมูลกับพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครตามวันและเวลาท่ีก าหนดไว้ แล้วคณะผู้วิจัย
น าแบบสอบถามท่ีได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลมาท าการตรวจสอบเพื่อคัดเลือกแบบสอบถามฉบับท่ี 
ตอบครบถ้วนสมบูรณ์ ได้แบบสอบถามจ านวนท้ังส้ิน 307 ชุด คิดเป็นร้อยละ 87.71 จากนั้นคณะผู้วิจัย  
น าแบบสอบถามมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่อไป 
 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การวิ เคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis) โดยการสกั ด
องค์ประกอบ ด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบแบบมุขส าคัญ (Principal Component Analysis) 
โดยใช้การหมุนแกนแบบต้ังฉาก (Orthogonal Rotation) ด้วยวิธีแวริแมกซ์ (Varimax Method) 
 2. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) โดยมีการประมาณ
ค่าพารามิเตอร์โดยใช้วิธีการประมาณค่าความเป็นไปได้สูงสุด (Maximum Likelihood: ML) ซึ่งพิจารณา
จากค่าไค-สแควร์ (𝑥2) ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness of Fit Index) ค่าดัชนีวัดระดับ
ความกลมกลืนท่ีปรับแก้แล้ว (Adjusted Goodness of Fit Index) ค่าดัชนีรากของค่าเฉล่ียก าลังสอง 
ของความคลาดเคล่ือนโดยประมาณ (Root Mean Square Error of Approximation) และค่าดัชนี 
รากมาตรฐานของค่าเฉล่ียก าลังสองของส่วนท่ีเหลือ (Standard Root Mean Square Residual) 
 
ผลการวิจัย  
 1. การศึกษาองค์ประกอบอุปสรรคการออกก าลังกายของพนักงานบริษัทแห่งหนึ่ง 
ในกรุงเทพมหานคร 
 คณะผู้วิจัยท าการศึกษาองค์ประกอบอุปสรรคการออกก าลังกายของพนักงานบริษัทแห่งหนึ่ง  
ในกรุงเทพมหานครด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ ดังตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1 ค่าน้ าหนักองค์ประกอบของอุปสรรคการออกก าลังกายของพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งใน
กรุงเทพมหานคร (n=150) 

องค์ประกอบ ข้อค าถาม ค่าน  าหนัก 
องค์ประกอบ 

การขาด
แรงจูงใจ 
ในการออก
ก าลังกาย 
ค่าไอเกน
เท่ากับ 35.83 
ค่าความ
แปรปรวน
สะสม 
เท่ากับ 35.83 

ข้อ 5 ฉันเริ่มมีอายุมากขึ้น ดังนั้นการไปออกก าลังกายอาจเส่ียงกับ
อุบัติเหตุ 

0.67 

ข้อ 6 ฉันไม่ได้ไปออกก าลังกาย เพราะไม่มีทักษะในการเล่นกีฬา 0.71 
ข้อ 9 ฉันรู้สึกอายเมื่อออกก าลังกายกับคนอื่นๆ 0.68 
ข้อ 12 ฉันนึกภาพไม่ออกว่าคนวัยอย่างฉันจะมาเรียนวิธีเล่นกีฬา 0.62 
ข้อ 13 ฉันรู้จักคนท่ีได้รับอันตรายจากการออกก าลังกาย 0.68 
ข้อ 18 ฉันต้องการออกก าลังกาย แต่ไม่รู้เลือกออกก าลังกายแบบไหน 0.48 
ข้อ 19 ฉันกลัวจะได้รับอันตรายจากการออกก าลังกายหรือหัวใจวาย 0.35 
ข้อ 20 ฉันไม่สนุกกับการออกก าลังกาย 0.45 

สิ่งแวดล้อม
ทางสังคม 
ค่าไอเกน
เท่ากับ 11.21 
ค่าความ
แปรปรวน
สะสมเท่ากับ 
47.05 

ข้อ 8 การออกก าลังกายท าให้เ สียเวลาท างาน เสียเวลาให้กับ
ครอบครัว 

0.32 

ข้อ 10 ฉันนอนไม่พอ ท าให้ไม่สามารถต่ืนแต่เช้าตรู่เพื่อไปออกก าลัง
กาย 

0.62 

ข้อ 15 ฉันมีเวลาว่างน้อยมากในแต่ละวันในการออกก าลังกาย 0.76 
ข้อ 16 กิจกรรมภายในครอบครัวและเพื่อนๆ ท าให้ ฉันไม่ได้ไป 
ออกก าลังกาย 

0.55 

ข้อ 17 ฉันรู้สึกเหนื่อยกับการท างานท้ังสัปดาห์ จึงใช้วันหยุดพักผ่อน
ชดเชย 

0.77 

ข้อ 21 ฉันจะออกก าลังกาย ถ้ามีอุปกรณ์และมีห้องอาบน้ าท่ีท างาน 0.33 
การตัดสินใจ
ออกก าลัง
กาย 
ค่าไอเกน
เท่ากับ 5.69 
ค่าความ
แปรปรวน
สะสม 
เท่ากับ 52.74 

ข้อ 1 ฉันยุ่งมาก ฉันไม่มีเวลาออกก าลังกาย 0.34 
ข้อ 2 ไม่มีคนในครอบครัว/เพื่อนๆออกก าลังกาย ฉันเลยไม่ออกก าลัง
กาย 

0.64 

ข้อ 3 ฉันเหนื่อยมากหลังการท างานในแต่ละวันจึงไม่ไปออกก าลังกาย 0.33 
ข้อ 4 ฉันได้แต่คิดว่าอยากไปออกก าลังกายแต่ไม่ได้เริ่มสักที 0.74 
ข้อ 7 ฉันไม่มีรองเท้าวิ่งออกก าลังกาย ไม่มีสระว่ายน้ า ไม่มีสนาม 
ขี่จักรยาน 

0.30 

ข้อ 11 ฉันมีข้อแก้ตัวท่ีไม่ออกก าลังกายมากกว่าการตัดสินใจไป 
ออกก าลังกาย 

0.42 

 
 จากตารางท่ี 1 พบว่า การวิเคราะห์องค์ประกอบอุปสรรคการออกก าลังกายของพนักงานบริษัท
แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ซึ่งคณะผู้วิจัยใช้เกณฑ์ในการคัดเลือกข้อค าถาม ประกอบด้วย ค่าไอเกน  
เกิน 2.00 ข้ึนไป ค่าน้ าหนักองค์ประกอบเกิน 0.30 ข้ึนไป และข้อค าถามมีความสอดคล้องกับองค์ประกอบ 
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จึงเหลือข้อค าถามจ านวนท้ังส้ิน 20 ข้อ โดยอุปสรรคการออกก าลังกายของพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งใน
กรุงเทพมหานครมีจ านวน 3 องค์ประกอบ ดังนี้ 
 องค์ประกอบท่ี 1 การขาดแรงจูงใจในการออกก าลังกาย (Workout Motivation for Exercise) 
มีข้อค าถามจ านวน 8 ข้อ มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.35-0.71 ประกอบด้วย ข้อ 5 ฉันเริ่มมี
อายุมากขึ้น ดังนั้นการไปออกก าลังกายอาจเส่ียงกับอุบัติเหตุ ข้อ 6 ฉันไม่ได้ไปออกก าลังกาย เพราะไม่มี
ทักษะในการเล่นกีฬา ข้อ 9 ฉันรู้สึกอายเมื่อออกก าลังกายกับคนอื่นๆ ข้อ 12 ฉันนึกภาพไม่ออกว่าคนวัย
อย่างฉันจะมาเรียนวิธีเล่นกีฬา ข้อ 13 ฉันรู้จักคนท่ีได้รับอันตรายจากการออกก าลังกาย ข้อ 18 ฉัน
ต้องการออกก าลังกาย แต่ไม่รู้เลือกออกก าลังกายแบบไหน ข้อ 19 ฉันกลัวจะได้รับอันตรายจากการ 
ออกก าลังกายหรือหัวใจวาย และข้อ 20 ฉันไม่สนุกกับการออกก าลังกาย 
 องค์ประกอบท่ี 2 ส่ิงแวดล้อมทางสังคม (Social Environment) มีจ านวน 6 ข้อ มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.33-0.77 ประกอบด้วย ข้อ 8 การออกก าลังกายท าให้เสียเวลาท างาน เสียเวลา
ให้กับครอบครัว ข้อ 10 ฉันนอนไม่พอ ท าให้ไม่สามารถต่ืนแต่เช้าตรู่เพื่อไปออกก าลังกาย ข้อ 15 ฉันมี
เวลาว่างน้อยมากในแต่ละวันในการออกก าลังกาย ข้อ 16 กิจกรรมภายในครอบครัวและเพื่อนๆ ท าให้ฉัน
ไม่ได้ไปออกก าลังกาย ข้อ 17 ฉันรู้สึกเหนื่อยกับการท างานท้ังสัปดาห์ จึงใช้วันหยุดพักผ่อนชดเชย และ 
ข้อ 21 ฉันจะออกก าลังกาย ถ้ามีอุปกรณ์และมีห้องอาบน้ าท่ีท างาน 
 องค์ประกอบท่ี 3 การตัดสินใจออกก าลังกาย (Exercising Judgment) มีจ านวน 6 ข้อ มีค่า
น้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.33-0.74 ประกอบด้วย ข้อ 1 ฉันยุ่งมาก ฉันไม่มีเวลาออกก าลังกาย  
ข้อ 2 ไม่มีคนในครอบครัว/เพื่อนๆ ออกก าลังกาย ฉันเลยไม่ออกก าลังกาย ข้อ 3 ฉันเหนื่อยมากหลัง 
การท างานในแต่ละวันจึงไม่ไปออกก าลังกาย ข้อ 4 ฉันได้แต่คิดว่าอยากไปออกก าลังกายแต่ไม่ได้เริ่มสักที  
ข้อ 7 ฉันไม่มีรองเท้าวิ่งออกก าลังกาย ไม่มีสระว่ายน้ า ไม่มีสนามขี่จักรยาน และข้อ 11 ฉันมีข้อแก้ตัวที่ไม่
ออกก าลังกายมากกว่าการตัดสินใจไปออกก าลังกาย 
 
 2. การตรวจสอบโมเดลการวัดอุปสรรคการออกก าลังกายของพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งใน
กรุงเทพมหานครกับข้อมูลเชิงประจักษ์  
 คณะผู้วิจัยท าการตรวจสอบโมเดลการวัดอุปสรรคการออกก าลังกายของพนักงานบริษัทแห่งหนึ่ง
ในกรุงเทพมหานครกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังตารางท่ี 2 
 

ตารางที่ 2 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดองค์ประกอบของอุปสรรคการออก 
ก าลังกายของพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร (n=307) 

อุปสรรคการออกก าลังกาย SC SE t CR 
การขาดแรงจูงใจในการออกก าลังกาย  0.67 0.05 12.36** 0.45 
ส่ิงแวดล้อมทางสังคม 0.87 0.05 18.89** 0.76 
การตัดสินใจออกก าลังกาย 0.78 0.05 15.13** 0.61 

**p<.01 
χ2=0.27 df=1 p=.60 GFI=1.00 AGFI=1.00 CFI=1.00 RMSEA=0.00 SRMR=0.00 
 จากตาราง ท่ี 2 พบว่ า  อุปสรรคการออกก า ลังกายของของพนักงานบริษัทแห่งหนึ่ ง 
ในกรุงเทพมหานครกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ในดัชนีกลุ่มสัมบูรณ์ พบว่า ค่าไค-สแควร์ (χ2) เท่ากับ 0.27 
df=1, p= .60, ค่ า  GFI=1.00, ค่ า  AGFI=1.00, ค่ า  RMSEA=0.00, ค่ า  SRMR=0.00 ส่ วน ใน ดัชนี 
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กลุ่มเปรียบเทียบ พบว่า ค่า CFI=1.00 เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ตามสอดคล้อง พบว่า ค่า ไค-สแควร์ ไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติ และดัชนีอื่นๆ ยังช้ีให้เห็นว่า โมเดลการวัดอุปสรรคการออกก าลังกายของพนักงาน
บริษัทแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครในเขตกรุงเทพมหานครมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูล  
เชิงประจักษ์ โดยอุปสรรคการออกก าลังกาย มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.67-0.87 ซึ่ง
ทุกองค์ประกอบมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยส่ิงแวดล้อมทางสังคม มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
มาตรฐานสูงสุดเท่ากับ 0.87 มีความแปรผันร่วมกับอุปสรรคการออกก าลังกายอยู่ในระดับสูง (ร้อยละ 76) 
รองลงมาคือ การตัดสินใจออกก าลังกาย มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.78 มีความแปรผัน
ร่วมกับอุปสรรคการออกก าลังกายอยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 61) ส่วนการขาดแรงจูงใจในการออก
ก าลังกาย มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานต่ าสุดเท่ากับ 0.67 มีความแปรผันร่วมกับอุปสรรคการออก
ก าลังกายอยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 45) ตามล าดับ  

 
**p<.01 

χ2=0.27 df=1 p=.60 GFI=1.00 AGFI=1.00 CFI=1.00 RMSEA=0.00 SRMR=0.00 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. อุปสรรคการออกก าลังกายของพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร มีจ านวน  
3 องค์ประกอบ ประกอบด้วย การขาดแรงจูงใจในการออกก า ลังกาย ส่ิงแวดล้อมทางสังคม และ 
การตัดสินใจออกก าลังกาย 
 2. โมเดลการวัดองค์ประกอบของอุปสรรคการออกก าลังกายของพนักงานบริษัทแห่งหนึ่ง 
ในกรุงเทพมหานครมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (χ2=0.27 df=1 p=.60 GFI=1.00 
AGFI=1.00 CFI=1.00 RMSEA=0.00 SRMR=0.00) โดยส่ิงแวดล้อมทางสังคมมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
มาตรฐานสูงสุดเท่ากับ 0.87 รองลงมาคือ การตัดสินใจออกก าลังกาย มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน
เท่ากับ 0.78 และการขาดแรงจูงใจในการออกก าลังกาย มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานต่ าสุดเท่ากับ 
0.67 ตามล าดับ  
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 โมเดลการวัดองค์ประกอบของอุปสรรคการออกก าลังกายของพนักงานบริษัทแห่งหนึ่ง  
ในกรุงเทพมหานครมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ มีค่าไคสแควร์ (χ2) มีค่าเท่ากับ 
0.27 ค่า df มีค่าเท่ากับ 1 ค่านัยส าคัญทางสถิติ (p) มีค่าเท่ากับ .60 จะเห็นได้ว่า ค่าไคสแควร์ (χ2) ไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งสามารถแปลความหมายได้ว่า ข้อมูลเชิงประจักษ์มีความสอดคล้องกลมกลืนกับ
โมเดลองค์ประกอบของอุปสรรคการออกก าลังกายของพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ดังท่ี 
พูลพงศ์ สุขสว่าง (2556, น. 15-16) ได้กล่าวไว้ว่า ค่าไค-สแควร์ (Chi-Square) มีค่าต่ ามาก ยิ่งมีค่าใกล้
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ศูนย์มากเท่าไหร่ แสดงว่า โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ส่วนค่าดัชนีวัดระดับ
ความกลมกลืน (GFI) ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแก้แล้ว (AGFI) และค่าดัชนีวัดความสอดคล้อง
เปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ 1.00 แสดงให้เห็นว่า ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) ค่าดัชนีวัดระดับ
ความกลมกลืนท่ีปรับแก้แล้ว (AGFI) และค่าดัชนีวัดความสอดคล้องเปรียบเทียบ (CFI) มีค่าเข้าใกล้หนึ่ง 
แสดงว่า ตัวบ่งช้ีมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (พูลพงศ์ สุขสว่าง, 2556 น.15-16) รวมถึง 
การพิจารณาค่าดัชนีรากของค่าเฉล่ียก าลังสองของความคลาดเคล่ือนโดยประมาณ (RMSEA) และค่าดัชนี
รากมาตรฐานของค่าเฉล่ียก าลังสองของส่วนท่ีเหลือ (SRMR) มีค่าเท่ากับ 0.00 ซึ่งมีค่าเท่ากับศูนย์ แสดง
ว่า โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (พูลพงศ์ สุขสว่าง, 2556, น. 15-16) แสดงให้
เห็นว่า อุปสรรคการออกก าลังกายของพนักงานบริษัทแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานครมีความสอดคล้อง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งสอดคคล้องกับแนวคิดทฤษฎีการกระท าด้วยเหตุผล (Theory of 
Reasoned Action) ซึ่งแนวคิดทฤษฎีนี้เช่ือว่าถ้าบุคคลมีความเช่ือเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงบวก ย่อมมี
แรงจูงใจในการแสดงพฤติกรรม ก่อให้เกิดทัศนคติเชิงบวกต่อพฤติกรรม ย่อมมีการตัดสินใจและแสดงออก
ตามพฤติกรรมนั้น แต่ในทางกลับกันถ้าบุคคลมีความเช่ือเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงลบว่าเป็นอุปสรรคในการ
ด าเนินชีวิต ย่อมไม่มีแรงจูงใจในการแสดงพฤติกรรม ก่อให้เกิดทัศนคติเชิงลบต่อพฤติกรรม ย่อมมี 
การตัดสินใจและไม่แสดงออกตามพฤติกรรมนั้น (จิราภรณ์ ต้ังกิตติภาภรณ์, 2560 น. 345-346) 
 นอกจากนี้ การศึกษาอุปสรรคการออกก าลังกายของพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
ในรายองค์ประกอบ พบว่า ส่ิงแวดล้อมทางสังคมมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานสูงสุด ท้ังนี้เกิดจาก
สถานท่ีออกก าลังกายอยู่ห่างไกล มีอุปกรณ์ส าหรับออกก าลังกายไม่เพียงพอต่อความต้องการ ท าให้
พนักงานบริษัทแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครมีมุมมองว่าการออกก าลังกายมีความยากล าบากและการออก
ก าลังกายก่อให้เกิดอันตรายต่อตนเอง จึงท าให้พนักงานบริษัทไม่กล้าออกก าลังกาย รวมถึงเกิดจากปัจจัย
ต่างๆ ประกอบด้วย ครอบครัวมีการปลูกฝังความคิด ความเช่ือ ทัศนคติ และพฤติกรรมการไม่ออกก าลัง
กายของพนักงานบริษัท เพื่อนมีอิทธิพลต่อการออกก าลังกายของพนักงานบริษัทเป็นอย่างมาก  
เมื่อพนักงานบริษัทอยู่ในกลุ่มเพื่อนท่ีไม่ออกก าลังกาย ย่อมท าให้พนักงานบริษัทไม่ออกก าลังกาย 
สถานภาพทางสังคมของพนักงานบริษัทท่ีมีบทบาทแตกต่างกัน ย่อมก่อให้เกิดปัญหาในการแสดงบทบาท
และการออกก าลังกายไม่สมดุลกัน และส่ือมวลชน ท าให้พนักงานบริษัทได้เปิดรับข้อมูลข่าวสารท่ีเกี่ยวข้อง
กับอุบัติเหตุและอันตรายในการออกก าลังกาย ย่อมท าให้พนักงานบริษัทแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครเกิด
ความกลัวในการออกก าลังกาย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดสังคมประกิต (Socialization) ซึ่งเป็นกระบวนการ
เรียนรู้ท่ีบุคคลมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสภาพแวดล้อมรอบตัว ก่อให้เกิดความคิด ความเช่ือ ทัศนคติ 
และพฤติกรรมท่ีเหมาะสม โดยบุคคลได้รับการปลูกฝังและอบรมส่ังสอนจากครอบครัว มีการสัมพันธภาพ
ท่ีดีกับกลุ่มเพื่อน สถานภาพทางสังคม และการเปิดรับส่ือ ย่อมส่งผลต่อการไม่ออกก าลังกายของบุคคล 
(เกษแก้ว เสียงเพราะ, 2561, น. 228-229) และสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Social Learn 
Theory) ท่ีกล่าวถึง การเรียนรู้ของบุคคลไม่ได้เกิดจากการเรียนรู้และการวางเงื่อนไขหรือการลองผิดลอง
ถูกเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการเรียนรู้เชิงความคิด โดยการสังเกตตัวแบบท่ีมีอิทธิพล ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว 
เพื่อน ครูอาจารย์ บุคคลท่ีมีช่ือเสียง รวมถึงตัวแบบท่ีเป็นส่ือต่างๆ ย่อมท าให้บุคคลเกิดการเ ลียนแบบ
พฤติกรรมตามตัวแบบนั้น (จิราภรณ์ ต้ังกิตติภาภรณ์, 2560, น. 140) และดังงานวิจัยของอโนทัย  
ผลิตนนท์เกียรติและคณะ (2561 , น. 62-63) ท่ีได้ท าการศึกษาปัจจัยเอื้อและปัจจัยเสริมแรงท่ีมี
ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการออกก าลังกายของนักศึกษากายภาพบ าบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียว  
เฉลิมพระเกียรติ จ านวน 201 คน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยเอื้อความพร้อมของสถานท่ี อุปกรณ์การออก
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ก าลังกายและความพร้อมของส่ิงอ านวยความสะดวก ปัจจัยเสริมแรงการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและ  
การสนับสนุนจากบุคคลรอบข้างมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออกก าลังกายอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 รองลงมาคือ การตัดสินใจออกก าลังกาย มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.78 ท้ังนี้
เป็นเพราะ พนักงานบริษัทอยู่ในวัยผู้ใหญ่ตอนต้นท่ีก าลังเริ่มต้นท างาน ท าให้พนักงานบริษัทแห่งหนึ่งใน
กรุงเทพมหานครมีมุมมองว่าการออกก าลังกายท าให้ตนเองเหนื่อยล้าและเสียเวลาในการท างาน ท าให้
พนักงานบริษัทแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครมีความเช่ือในศักยภาพของตนเองว่าตนเองมีร่างกายและจิตใจ
ท่ีสมบูรณ์แข็งแรงแล้ว จึงไม่จ าเป็นต้องออกก าลังกาย เมื่อพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครถูก
ชักชวนให้ออกก าลังกาย ย่อมจะมีข้ออ้างต่างๆ นานาในการตัดสินใจท่ีจะหลีกเล่ียงการออกก าลังกาย  

ดังค ากล่าวของอังศินันท์ อินทรก าแหง (2560, น.119) ท่ีกล่าวว่า การท่ีบุคคลไม่มีการดูแล
สุขภาพของตนเองนั้น ย่อมเกิดจากการท่ีบุคคลมีความเช่ือมั่นในศักยภาพของตนเองท่ีไม่ถูกต้อง ย่อมท า
ให้บุคคลขาดการดูแลสุขภาพของตนเอง ส่งผลให้บุคคลมีสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรง ต้องเสียเงินเพื่อรักษา
สุขภาพของตนเอง ท าให้บุคคลมีความวิตกกังวลใจในการด าเนินชีวิต น าไปสู่การใช้สารเสพติดเพื่อ
หลีกเล่ียงปัญหา แต่ในทางกลับกันถ้าบุคคลมีความเช่ือมั่นในศักยภาพของตนจะดูแลเอาใจใส่สุขภาพของ
ตนเองเป็นอย่างดี มีความมุ่งมั่นต้ังใจในการรักษาสุขภาพของตนเองให้มีความแข็งแรงสมบูรณ์ท้ังทาง
ร่างกายและจิตใจ และดังงานวิ จัยของอโนทัย ผลิตนนท์เกียรติและคณะ (2561 , น.60; 62)  
ได้ท าการศึกษาปัจจัยน าท่ีมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการออกก าลังกายของนักศึกษากายภาพบ าบัด 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จ านวน 201 คน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยน าการรับรู้เกี่ยวกับ  
การออกก าลังกายและทัศนคติเกี่ยวกับการออกก าลังกายมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออกก าลังกาย
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ท้ังนี้เป็นเพราะ นักศึกษาได้เรียนรู้การออกก าลังกายผ่านรายวิชาจึง
มีความตระหนักถึงประโยชน์ของการออกก าลังกาย รวมถึงนักศึกษามีความมั่นใจว่าตนเองมีความสามารถ
ในการออกก าลังกายได้อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง โดยไม่เสียการเรียนและการด าเนินชีวิต จึงท าให้
นักศึกษามีพฤติกรรมการออกก าลังกายเพิ่มมากขึ้น ส่วนการขาดแรงจูงใจในการออกก าลังกาย มีค่า
น้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานต่ าสุดเท่ากับ 0.67 ท้ังนี้เป็นเพราะ พนักงานบริษัทมีสุขภาพร่างกายท่ี  
ไม่แข็งแรงหรือมีโรคท่ีเป็นอันตรายต่อการออกก าลังกาย การขาดผู้ฝึกสอนการออกก าลังกาย ย่อมท าให้
พนักงานบริษัทขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกก าลังกายท่ีถูกต้อง ท าให้พนักงานบริษัทมีการออก
ก าลังกายท่ีเบาหรือหนักเกินไป จึงท าให้พนักงานบริษัทแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครได้รับบาดเจ็บใน  
การออกก าลังกายได้ง่าย ก่อให้เกิดทัศนคติเชิงลบต่อการออกก าลังกาย รวมถึงการไม่มีเป้าหมายใน 
การออกก าลังกายท่ีชัดเจน เมื่อมีกิจกรรมอื่นๆ เข้ามากระตุ้น ย่อมท าให้พนักงานบริษัทแห่งหนึ่งใน
กรุงเทพมหานครมีความสนใจต่อกิจกรรมอื่นมากกว่าการออกก าลังกาย ย่อมท าให้บุคคลไม่ออกก าลังกาย
ในท่ีสุด สอดคล้องกับทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (Achievement Motivation Theory) เป็นการท่ีบุคคล
เตรียมตัวพร้อมหรือหลีกเล่ียงการออกก าลังกาย โดยบุคคลท่ีต้องการท่ีจะประสบความส าเร็จในการออก
ก าลังกายต่ า ย่อมเห็นว่าการออกก าลังกายนั้นเป็นกิจกรรมท่ีไม่ท้าทายความสามารถ ย่อมมีแรงจูงใจใน
การออกก าลังกายต่ าลง แต่ในทางกลับกันถ้าบุคคลท่ีต้องการจะประสบความส าเร็จในการออกก าลังกาย
สูง ย่อมมีมุมมองต่อการออกก าลังกายเป็นส่ิงท่ีมีความท้าทาย จะท าให้เกิดความพยายามในการออกก าลัง
กายอย่างสุดความสามารถและมีความสนุกสนานในการออกก าลังกาย เพื่อน าไปสู่เป้าหมายการมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงตามท่ีก าหนดไว้ (สมบัติ กาญจนกิจและสมหญิง จันทรุไทย, 2542, น. 104-106) และดัง
งานวิจัยของวิชัย ยีมิน และวิมลมาศ ประชากุล (2557, น. 11-15) ท่ีได้ท าการศึกษาอุปสรรคของการออก
ก าลังกายของชายมุสลิมในต าบลคูขวาง จ านวน 12 คน ผลการวิจัยพบว่า ชายมุสลิมมีการขาดแรงจูงใจใน
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การออกก าลังกาย โดยการขาดความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับหลักการและทักษะการออกก าลังกาย 
ท าให้การออกก าลังกายไม่ได้รับประโยชน์สูงสุด แต่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บทางร่างกายแทน จึงท าให้ชาย
มุสลิมมีทัศนคติเชิงลบต่อ การออกก าลังกาย การขาดกิจกรรมการออกก าลังกายท่ีตอบสนองกับ 
ความต้องการ ส่งผลให้ปริมาณ การออกก าลังกายลดลงไป รวมถึงการออกก าลังกายท่ีไม่หลากหลาย ท า
ให้ชายมุสลิมเกิดความเบ่ือหน่ายในการออกก าลังกายได้ง่าย จึงท าให้เกิดความรู้สึกไม่อยากออกก าลังกาย 
จึงเป็นอุปสรรคต่อ การออกก าลังกายได้ในท่ีสุด 
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. องค์ประกอบของอุปสรรคการออกก าลังกายท่ีมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานจากต่ าไปหา
สูง คือ การขาดแรงจูงใจในการออกก าลังกาย การตัดสินใจในการออกก าลังกาย โดยการลดอุปสรรคใน
การออกก าลังกายนั้น ควรเสริมสร้างให้พนักงานบริษัทมีแรงจูงใจในการออกก าลังกาย เพื่อให้พนักงาน
บริษัทมีการตัดสินใจในการออกก าลังกายด้วยตนเอง และมีการจัดสถานท่ีและอุปกรณ์ให้พร้อมต่อการ
ออกก าลังกายของพนักงานบริษัท เพื่อให้พนักงานบริษัทได้ออกก าลังกายร่วมกัน  และมีสุขภาพแข็งแรง
พร้อมต่อการท างานมากขึ้น 
 2. การลดอุปสรรคการออกก าลังกายของพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ควรมี
บุคลากรทางสุขภาพมาให้ความรู้เกี่ยวกับการออกก าลังกาย รวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง การออก
ก าลังกาย เพื่อสร้างความตระหนักรู้และให้ความส าคัญของการออกก าลังกายของพนักงานบริษัทแห่งหนึ่ง
ในกรุงเทพมหานครในเขตกรุงเทพมหานครให้มากขึ้น  
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั งต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาความต้องการจ าเป็นในการออกก าลังกายกับพนักงานบริษัท เพื่อให้ทราบ
สภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็นในการออกก าลังกายของพนักงานบริษัท 
 2. ควรมีการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการออกก าลังกายของพนักงานบริษัท 
 3. ควรท าโปรแกรมเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการออกก าลังกายกับพนักงานบริษัท เพื่อให้
พนักงานบริษัทมีความต้องการในการออกก าลังกายตามท่ีตนเองต้องการ  
 4. ควรจัดท าโปรแกรมการออกก าลังกายท่ีหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการในการออก
ก าลังกายของพนักงานบริษัทท่ีแตกต่างกัน 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาผลการใช้โปรแกรมการปรับพฤติกรรมทางปัญญาต่อ

การพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมของนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
จันทรเกษม 2) เพื่อเปรียบเทียบการพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโปรแกรมการ
ปรับพฤติกรรมทางปัญญากับนักศึกษาท่ีไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรมปรับพฤติกรรมทางปัญญา การวิจัยนี้เป็น
การวิจัยกึ่งทดลอง ประชากรคือ นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏจันทรเกษม  
ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชา มนุษยสัมพันธ์ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 40 คน ท าการเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงโดยใช้แบบสอบถามพฤติกรรมความรับผิดชอบ ต่อสังคม และอธิบายการเข้าร่วม
การวิจัยในครั้งนี้ รวมถึงสอบถามความสมัครใจ ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวนท้ังส้ิน 30 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม 
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 15 คน ให้กลุ่มทดลองเข้าร่วมโปรแกรมท้ังหมด 12 ครั้ง ครั้งละ
ประมาณ 50 นาที วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าเฉล่ีย การทดสอบค่าสถิติใช้ Non 
Parametric Statistics (The Wilcoxon Matches Pairs Signed Rank Test และ The Mann–Whitney 
U Test) เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ 1) แบบบันทึกการเรียนรู้ 2) แบบส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษา
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ท่ีมีต่อโปรแกรมฯ และต่อผู้วิจัย 3) โปรแกรมการปรับพฤติกรรมทางปัญญาเพื่อพัฒนาความรับผิดชอบต่อ
สังคม 4) แบบสอบถามพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม  

ผลการวิจัยพบว่า 1) นักศึกษากลุ่มทดลองมีคะแนนจากแบบสอบถามพฤติกรรม ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมภายหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 2) นักศึกษา
กลุ่มทดลองมีคะแนนจากแบบสอบถามพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ภายหลังการทดลองสูงกว่า
นักศึกษากลุ่มควบคุมท่ีไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรมปรับพฤติกรรมทางปัญญา เพื่อพัฒนาความรับผิดชอบต่อ
สังคมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
ค าส าคัญ การปรับพฤติกรรมทางปัญญา ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
Abstract 
 The purposes of this research were: 1) to study The Effects of cognitive behavior 
Modification Program on Develop Social Responsibility for first year Undergrad Students 
Faculty of Education Chandrakasem Rajabhat University 2) to compare score results of 
developing Social Responsibility of students who participated in cognitive behavior 
Modification Program with control group students. This research was the quasi 
experimental research which selected by purposive sampling. The population were 40, 
first-year students of Faculty of Education Chandrakasem Rajabhat University who 
registered Human relations subject in the second semester of the academic year 2018. 
The sample is obtained by sampling from studied students in department of Human 
relations by using the Social Responsibility Questionnaire. Moreover, this research is 
explained experimental program procedure to query the students who have voluntariness. 
The 30 students were group were tested the program for 12 sessions, 50 minutes per each 
session. Data were analyzed by Mean, Standard Deviation, The Wilcoxon Matches Pairs 
Signed Rank Test and The Mann-Whitney U Test. The instruments for study this research 
was used 1) the Student’s Self-Report in each session 2) the Student’s Opinion 
Questionnaire towards the Program and the Researcher 3) cognitive behavior Modification 
to Develop Social Responsibility Program and 4) Social Responsibility Questionnaire. The 
research results indicated that: 1) the posttest scores from the Social Responsibility 
Questionnaire of the experimental group were higher than theirs pretest scores at .05 level 
of significance. 2) the posttest scores from the Social Responsibility Questionnaire of the 
experimental experimental group were higher than posttest scores of the control group 
at .05 level of significance. 
 
Key words: cognitive behavior Modification, Social Responsibility 
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บทน า 
 ปัจจุบันสังคมมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว เนื่องมาจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีต่างๆ 
ส่งผลให้ประเทศไทยต้องเร่งพัฒนาตนเอง เพื่อให้ทันกับการเปล่ียนแปลงและสามารถแข่งขัน กับนานา
ประเทศได้ เด็กและเยาวชนส่วนหนึ่งจึงได้รับการหล่อหลอมจากบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมท่ีไม่
เหมาะสม ส่งผลให้เยาวชนมีพฤติกรรมท่ีเบี่ยงแบนเส่ียงต่อการท าผิดกฎหมายและศีลธรรมอันดีงาม  
มีค่านิยมท่ีไม่พึงประสงค์ ขาดคุณธรรม จริยธรรม ในเรื่องความรับผิดชอบ มุ่งแสวงหาผลประโยชน์ให้กับ
ตนเองมากกว่าส่วนรวม ขาดระเบียบวินัย ความขยันหมั่นเพียร และความซื่อสัตย์ (ฉันทนา รัตนพลแสน, 
2551) อย่างไรก็ตามภาพสะท้อนจากสังคมจะเห็นได้ว่าบุคคลมีความส านึกต่อส่วนรวมลดน้อยลง ซึ่ง  
ตัวบ่งช้ีท่ีมองเห็นท่ัวไป ได้แก่ การมีป้ายจ านวนมาก ท่ีเขียนไว้เพื่อเตือนสติ เช่น “โปรดท้ิงขยะลงในถัง” 
“ห้ามสูบบุหรี่” “ห้ามท้ิงก้นบุหรี่” “ท้ิงขยะปรับ 2,000 บาท” “ท้ิง จับ ปรับหนึ่งพันบาท” “โปรดอย่า
ท าลายส่ิงของสาธารณะ” “งบประมาณมีจ ากัด โปรดใช้อย่างประหยัด” “กรุณาอย่าท้ิงผ้าอนามัยลงใน 
โถส้วม” เป็นต้น (สุวิมล นราองอาจ และอริยา คูหา, 2554)  

การศึกษาเปรียบเสมือนเข็มทิศท่ีจะน าทางไปสู่ความส าเร็จในชีวิต ท้ังด้านการพัฒนาตนเอง และ
การพัฒนาประเทศชาติ ประเทศไทยได้ตระหนักถึงความส าคัญของการศึกษา (วิภาดา กาลถาง , 2561) 
อย่างไรก็ตามแม้ท่ีผ่านมาจะมีการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ท่ี 
พึงประสงค์สร้างให้ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็นและสามารถเช่ือมโยง การศึกษากับการด ารงชีวิต (อัจศรา  
ประเสริฐสิน, 2556) การปลูกฝังให้คนไทยมีส านึกในหน้าท่ี และความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ 
ยังมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องพัฒนาให้เกิดข้ึน ในทุกคน สถาบัน สังคมทุกระดับ เพื่อให้สังคมนั้นมีแต่
ความสงบสุข ความเจริญก้าวหน้า ช่วยแก้ปัญหา และสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคมการปลูกฝัง
พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ดังกล่าว จะเกิดขึ้น ก็ต่อเมื่อมีการวางแผนหรือก าหนดแนวทางนโยบายการปฏิบัติ
อย่างชัดเจน ดังจะเห็นได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้พัฒนาศักยภาพประชาชน 
ตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ีท่ีต้องปฏิบัติ ด้วยความรับผิดชอบอย่างเต็มตามบทบาททางสังคมท่ีตนด ารงอยู่ 
โดยผลักดันให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ ท้ังในและนอกระบบการศึกษาท่ีสร้างประชาชนไทยให้มีความเป็น
พลเมืองท่ีเข้มแข็ง เป็นก าลังส าคัญ ท่ีจะสร้างชาติไทยให้เจริญก้าวหน้าและสังคมสันติสุข (ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี, 2554)  

แนวทางในการเสริมสร้างความรับผิดชอบต้องเริ่มจากท่ีสถาบันการศึกษา การศึกษา เป็นรากฐาน
ของการพัฒนาเป็นส่ิงท่ีปฏิเสธกันไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาในรูปแบบใด จ าต้องเริ่มต้นด้วยการศึกษา 
ซึ่งวิธีการท่ีใช้ในการเสริมสร้าง นั้นมีอยู่หลากหลาย แต่วิธีการหนึ่งท่ีส าคัญ คือ การปรับเปล่ียนพฤติกรรม
ทางปัญญา โดยมีความเช่ือพื้นฐานท่ีว่ากระบวนการปัญญา มีผลต่อพฤติกรรม และการปรับเปล่ียน
พฤติกรรม สามารถกระท าได้โดยการปรับเปล่ียนกระบวนการทางปัญญา (นวรินทร์ ตาก้อนทอง, 2557) 
การปลูกฝังและพัฒนาคุณลักษณะความรับผิดชอบต่อสังคมของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาจึงเสมือน
เป็นการหว่านเมล็ดเยาวชนท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเจริญเติบโตไปเป็นประชากรและพลเมืองท่ีดี
มีความรับผิดชอบต่อสังคม ต่อประเทศชาติในอนาคตต่อไป (ดุสิต อุทิศพงษ์, 2547) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเป็นอีกหนึ่งสถาบันการศึกษา มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ เพื่อ
จบออกไปเป็นคนดีต่อสังคม ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได้ก าหนดคุณลักษณะบัณฑิต ท่ีพึง
ประสงค์ไว้ ข้อหนึ่งว่า นักศึกษาจะเป็นผู้น าและส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรม 
รับผิดชอบต่อสังคมและมีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ (มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 2556: ออนไลน์) ท้ังนี้
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
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จันทรเกษม เพื่อน าผลการวิจัยเป็นข้อมูลพื้นฐานในการน าไปพัฒนา การจัดการศึกษาและจัดกิจกรรม 
ปลูกจิตส านึกด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตท่ีดีและสร้างประโยชน์
ให้แก่สังคมต่อไป 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นจึงมีความจ าเป็นศึกษาและการจัดโปรแกรมการปรับพฤติกรรมทางปัญญาท่ี
มีต่อความรับผิดชอบทางสังคม ของนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เพื่อลดปัญหา 
ต่างๆ ด้วยความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม เนื่องจากความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นกลไกส าคัญท่ี
จะช่วยให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ผลการศึกษาครั้งนี้อาจช่วยให้ ผู้ท่ีเกี่ยวข้องได้ใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาแนวทางในการปลูกฝังและพัฒนาความรับผิดชอบ แก่นักศึกษาก่อนท่ีจะจบ
การศึกษาเพื่อไปเป็นบุคลากรท่ีมีค่าของสังคมไทยต่อไป 

 
วัตถุประสงค ์

เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการปรับพฤติกรรมทางปัญญาเพื่อพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคม 
และเปรียบเทียบคะแนนความรับผิดชอบต่อสังคมของนักศึกษาท่ีเข้าร่วม และนักศึกษาท่ีไม่ได้เข้าร่วม
โปรแกรมปรับพฤติกรรมทางปัญญาเพื่อพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมของนักศึกษาช้ันปีท่ี 1  
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปีการศึกษา 2561 

 
สมมติฐาน 

1. นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโปรแกรมปรับพฤติกรรมทางปัญญาเพื่อพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคม  
มีคะแนนความรับผิดชอบต่อสังคมหลังจากเข้าร่วมโปรแกรมสูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรม 

2. นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโปรแกรมปรับพฤติกรรมทางปัญญาเพื่อพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคม  
มีคะแนนความรับผิดชอบต่อสังคมสูงกว่านักศึกษาท่ีไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรม 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research) โดยใช้รูปแบบ การทดลอง
ท่ีมีกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ซึ่ งมีการวัดตัวแปรตามก่อนและหลังการทดลอง (Pretest-Posttest 
Control Group Design) มีวิธีการวิจัยดังนี้ 

ประชากร 
ประชากรเป็นนักศึกษาช้ันปี ท่ี 1 คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  

ท่ีลงทะเบียนวิชา มนุษยสัมพันธ์ จ านวน 40 คน ส าหรับกลุ่มตัวอย่างได้จากการเลือกแบบเจาะจง คือ 
นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 
จ านวน 30 คน  

กลุ่มตัวอย่าง 
1. ผู้วิจัยได้ประเมินความรับผิดชอบต่อสังคม ของนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 คณะศึกษาศาสตร์ จากท่ี

ผู้วิจัยได้เข้าไปประชาสัมพันธ์กับนักศึกษา ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชามนุษยสัมพันธ์ ได้อาสาสมัครมา
จ านวน 30 คน โดยใช้แบบสอบถามพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมทดสอบ ก่อนและหลังให้โปรแกรม 
และได้อธิบายถึงโปรแกรมการด าเนินการทดลองเพื่อสอบถามความสมัครใจ ได้นักศึกษาท่ีมีความสมัครใจ
ในการทดลองจนครบระยะเวลาจ านวน 30 คน 
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2. แบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่มทดลอง 15 คน กลุ่มควบคุม 15 คน โดยใช้วิธีจับคู่รายบุคคล (Matched 
Subject) ผู้วิจัยด าเนินการน านักศึกษาท่ีได้คะแนนจากแบบสอบถามพฤติกรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม
ใกล้เคียงกันมาจับคู่ จากนั้นแยกออกคนละกลุ่ม ท าเช่นนี้จนครบ 30 คน 

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
 1. ตัวแปรต้น ได้แก่ โปรแกรมการปรับพฤติกรรมทางปัญญาเพื่อพัฒนาความรับผิดชอบ ต่อสังคม 
 2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วย ด้านความรับผิดชอบต่อครอบครัว 
ด้านความรับผิดชอบต่อเพื่อน ด้านความรับผิดชอบต่อสถานการศึกษา ความรับผิดชอบต่อชุมชน และด้าน
ความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย มี 4 ส่วน ประกอบด้วย 

1. โปรแกรมการปรับพฤติกรรมทางปัญญาเพื่อพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคม โดยผู้วิจัย
ด าเนินการกับนักศึกษาท่ีเป็นกลุ่มทดลอง จ านวน 15 คน ระยะเวลาในการทดลองต้ังแต่วันท่ี 17 มกราคม 
2562 ถึงวันท่ี 28 มีนาคม 2562 สัปดาห์ละ 45 นาที ถึง 1 ช่ัวโมง 30 นาทีต่อสัปดาห์ ท้ังหมดจ านวน 12 
ครั้ง ตามตารางสรุปดังนี้ 

 

การปรับพฤติกรรม 
ทางปัญญา 

ความ
รับผิดชอบ  
ต่อสังคม 

ครั ง
ที่ 

ชื่อกิจกรรม วัตถุประสงค์ 

- - 1 มารู้จักกัน 
ความ
รับผิดชอบ 

1. เพ่ือสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้น ากลุ่มกับ
สมาชิกกลุ่ม และระหว่างสมาชิกในกลุ่มด้วยกันเอง  
2. เพ่ือชี้แจงให้สมาชิกกลุ่มทราบรายละเอียด ของ
โปรแกรมการปรับพฤติกรรมทางปัญญา เพ่ือพัฒนา
ความรับผิดชอบต่อสังคม คือวัตถุประสงค์ 
วิธีด าเนินการแต่ละกิจกรรม บทบาทหน้าท่ี ของ
สมาชิกกลุ่ม ระยะเวลา จ านวนครั้ง สถานที่ เข้าร่วม
กิจกรรม ประโยชน์ที่ได้รับและข้อตกลงร่วมกัน 

การสร้างความรู้สึก
ภายใน 

ความ
รับผิดชอบ
ต่อครอบครัว 

2 คนบ้าน
เดียวกัน 

1. เพ่ือให้นักศึกษาให้ความส าคัญและตระหนักถึง
บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบต่อครอบครัว 
2. เพ่ือให้นักศึกษาได้ส ารวจบทบาทหน้าท่ีของตนเอง
ในครอบครัว 

การสร้างความรู้สึก
ภายใน 

ความ
รับผิดชอบ 
ต่อครอบครัว 

3 ครอบครัว
สัมพันธ์ 

1. เพ่ือให้นักศึกษาให้ความส าคัญและตระหนัก ถึง
การมีส่วนร่วมในกิจกรรรมครอบครัว 
2. เพ่ือให้นักศึกษาได้ส ารวจการมีส่วนร่วมกิจกรรม 
ในครอบครัว 

เทคนิคความสัมพันธ์
ระหว่างความคิด
ความรู้สึก และ
พฤติกรรม 

ความ
รับผิดชอบ
ต่อเพ่ือน 

4 คิด
วิเคราะห์ 

1. เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจเทคนิคความสัมพันธ์ระหว่าง
ความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรม 
2. เพ่ือให้นักศึกษาฝึกรับรู้ให้ตรงกับสถานการณ์จรงิ 
 

เทคนิคการฝึกทักษะ
การแก้ปัญหา 

ความ
รับผิดชอบ
ต่อเพ่ือน 

5 เพ่ือนที่ดี 1. เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจความส าคัญของเพ่ือน และ
ปฏิบัติตนในฐานะเพ่ือนที่ดี 
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การปรับพฤติกรรม 
ทางปัญญา 

ความ
รับผิดชอบ  
ต่อสังคม 

ครั ง
ที่ 

ชื่อกิจกรรม วัตถุประสงค์ 

2.เพ่ือให้นักศึกษาตระหนักถึงการช่วยเหลือเพ่ือน 
เมื่อเพ่ือนมีปัญหา 

การสร้างความรู้สึก
ภายใน 

ความ
รับผิดชอบ
ต่อสถาบัน 

6 คนละไม้ 
คนละมือ 

เพ่ือให้นักศึกษาตระหนักถึงการดูแลรักษาของ
ส่วนรวมที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

การเตือนตนเอง ความ
รับผิดชอบ
ต่อสถาบัน 

7 เตือนตน 
ในใจ 

เพ่ือให้นักศึกษามีแนวทางในการคิด แนวปฏิบัติที่ดีใน
เรื่องการปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัย และ
การเข้าร่วมกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดข้ึน 

เทคนิคความสัมพันธ์ 
ระหว่างความคิด
ความรู้สึก และ
พฤติกรรม 

ความ
รับผิดชอบ
ต่อชุมชน 

8 ฮีโร่ใครก็
เป็นได้ 

1. เพ่ือให้นักศึกษาได้เห็นความส าคัญของการร่วมมือ
กันแก้ไขปัญหาในชุมชน 
2. เพ่ือให้นักศึกษาเกิดความภูมิใจในการช่วยเหลือ
ชุมชน 

เทคนิคการฝึกทักษะ
การแก้ปัญหา 

ความ
รับผิดชอบ
ต่อชุมชน 

9 ซอยน้ี พ่ีขอ 1. เพ่ือให้นักศึกษาให้ความส าคัญ ตระหนักรู้ถึง
ปัญหาสังคมในชุมชน 
2. เพ่ือให้นักศึกษามีความต่ืนตัวที่จะช่วยแก้ไขปัญหา
สังคมในชุมชน 

การเตือนตนเอง ความ
รับผิดชอบ
ต่อ
ประเทศชาติ 

10 เตือนตนท า
ตามกฎ 

1. เพ่ือให้นักศึกษาให้ความส าคัญและตระหนักถึง 
การปฏิบัติตามกฎข้อตกลงของสังคม 
2. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาปฏิบัติตามกฎข้อตกลงของ
สังคม 

เทคนิคการฝึกทักษะ
การแก้ปัญหา 

ความ
รับผิดชอบ
ต่อ
ประเทศชาติ 

11 ใครกันแน่ 1. เพ่ือให้นักศึกษาตระหนักถึงผลกระทบจากการไม่
เคารพกฎหมาย 
2. มีแนวทางในการคิดและแนวปฏิบัติที่ดี ในเรื่องการ
เคารพกติกาอย่างเหมาะสม  
3. เพ่ือให้นักศึกษาเห็นความส าคัญของ การน าความ
รับผิดชอบต่อสังคมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

- - 12 
 

ความ 
รับผิดชอบ
ต่อสังคม
ส่วนรวม
และปัจฉิม
นิเทศ 

1. เพ่ือให้นักศึกษามีแนวทางในการคิดและแนว
ปฏิบัติที่ดีในเรื่องการรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม 
2. เพ่ือให้นักศึกษาได้ร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยน
ประสบการณค์วามคิดเห็นจากการได้เข้าร่วม
โปรแกรมการปรับพฤติกรรมทางปัญญาท่ีมีต่อ  
การพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคม 

 
2. แบบสอบถามพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ผู้วิจัยดัดแปลงจากแบบสอบถามพฤติกรรม

ความรับผิดชอบต่อสังคมของ ดุสิต อุทิศพงษ์ (2547) รวมถึงฉันทนา ปาปัดถา, ณัฐภณ สุเมธอธิคม และ  
ปิติพงษ์ พิมพ์พิเศษ (2555) ประกอบด้วยข้อค าถาม จ านวน 40 ข้อ เป็นมาตรส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) 5 ระดับ แบบสอบถามมีเนื้อหาครอบคลุมคุณลักษณะ ความรับผิดชอบต่อสังคม 5 ด้าน คือ  
ด้านความรับผิดชอบต่อครอบครัว ด้านความรับผิดชอบต่อเพื่อน ด้านความรับผิดชอบต่อสถานการศึกษา 
ด้านความรับผิดชอบต่อชุมชน และด้านความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ 
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3. แบบบันทึกการเรียนรู้ท่ีมีต่อการเข้าร่วมโปรแกรมปรับพฤติกรรมทางปัญญาเพื่อพัฒนา 
ความรับผิดชอบต่อสังคม เมื่อเสร็จส้ินกิจกรรมทุกครั้ง นักศึกษาจะต้องเขียนแบบแสดงความคิดเห็น ท่ีมี
ต่อกิจกรรม เพื่อแสดงความรู้สึก และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการร่วมกิจกรรมแต่ละครั้ง 

4.  แบบสอบถามความคิดเห็น ท่ีมี ต่อโปรแกรมปรับพฤติกรรมทางปัญญาเพื่อพัฒนา  
ความรับผิดชอบต่อสังคมและต่อผู้วิจัย เป็นแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อให้นักศึกษากลุ่มทดลองเป็น
ผู้ตอบแบบสอบถามภายหลังการเข้าร่วมโปรแกรมปรับพฤติกรรมทางปัญญาเพื่อพัฒนาความรับผิดชอบ
ต่อสังคม 12 ครั้ง แบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ตอน โดยตอนท่ี 1 ข้อค าถาม เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) จ านวน 20 ข้อ ตอนท่ี 2 เป็นค าถามปลายเปิด จ านวน 5 ข้อ 

 
วิธีการสร้างเคร่ืองมือในการวิจัย 
 1. ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการปรับพฤติกรรมทางปัญญา จากหนังสือและงานวิจัยต่างๆ  
ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการสร้างโปรแกรมปรับพฤติกรรมทางปัญญาเพื่อพัฒนา  
ความรับผิดชอบต่อสังคม และสร้างแบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคม 
 2. ด าเนินการสร้าง ปรับปรุงพัฒนาโปรแกรมการปรับพฤติกรรมทางปัญญาเพื่อพัฒนา  
ความรับผิดชอบต่อสังคม และแบบสอบถาม ให้มีเนื้อหาท่ีเหมาะสมและครอบคลุม 
 3. น าโปรแกรมการปรับพฤติกรรมทางปัญญาเพื่อพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคม แบบสอบถาม 
เสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อตรวจสอบ ความตรงตามเนื้อหา ความสอดคล้อง และเหมาะสมรวมท้ังให้
ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไข 

4. น าแบบสอบถามท่ีผ่านการพิจารณาจากอาจารย์ท่ีปรึกษาแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับ
นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 คณะศึกษาศาสตร์ ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 50 คน 

5. น าแบบสอบถามท่ีได้จากการทดลองใช้ ไปหาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค ค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ 0.81 

6. น าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยต่อไป 
 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ใช้สถิติพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 2. สถิ ติ  Non Parametric Statistics (The Wilcoxon Matches Pairs Signed Rank Test) 
 3. สถิติ Non Parametric Statistics (The Mann-Whitney U Test) 
 
ผลการวิจัย 
 1. ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนจากแบบสอบถามพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อ
สังคมก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรมปรับพฤติกรรมทางปัญญาเพื่อพัฒนาความรับผิดชอบ ต่อสังคม
ของนักศึกษากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
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ตารางที่ 1 แสดงคะแนนค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนจากแบบสอบถามพฤติกรรม ความ
รับผิดชอบต่อสังคม ก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรมการปรับพฤติกรรมทางปัญญาเพื่อพัฒนาความ
รับผิดชอบต่อสังคมของนักศึกษากลุ่มทดลอง 

กลุ่มทดลอง 
(n = 15) 

คะแนนจากแบบสอบถาม 
พฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง 

ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง 
ค่าเฉล่ีย 3.73 4.23 
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.28 0.40 

  
จากตาราง ท่ี  1 พบว่ า  นัก ศึกษาก ลุ่มทดลองมีคะแนนจากแบบสอบถามพฤติกรรม  

ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานก่อนและหลังการทดลอง เท่ากับ 3.73 
และ 0.28, 4.23 และ 0.40 ตามล าดับ 
 
ตารางที่  2 แสดงคะแนนค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนจากแบบสอบถามพฤติกรรม  
ความรับผิดชอบต่อสังคม ก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรมปรับพฤติกรรมทางปัญญาเพื่อพัฒนา  
ความรับผิดชอบต่อสังคมของนักศึกษากลุ่มควบคุม 

กลุ่มควบคุม 
(n = 15) 

คะแนนจากแบบสอบถาม 
พฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม 

ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง 
ค่าเฉล่ีย 3.76 3.76 
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.24 0.22 

 
จากตาราง ท่ี  2 พบว่ า  นัก ศึกษาก ลุ่มควบคุมมีคะแนนจากแบบสอบถามพฤติกรรม  

ความรับผิดชอบต่อสังคมโดยมีค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานก่อนและหลังการทดลอง เท่ากับ 3.76 
และ 0.24, 3.76 และ 0.22 ตามล าดับ 

 
2. เปรียบเทียบคะแนนจากแบบสอบถามพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมก่อนและหลัง  

การเข้าร่วมโปรแกรมปรับพฤติกรรมทางปัญญาเพื่อพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมของนักศึกษากลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม และผลการทดสอบสมมติฐาน 

 
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบคะแนนจากแบบสอบถามพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ของนักศึกษา
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลองโดยการทดสอบด้วยสถิติ Non Parametric Statistics (The 
Mann-Whitney U Test) 

กลุ่ม จ านวน ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

Z p 

กลุ่มทดลอง 15 3.73 0.28   
    -.062 .950 
กลุ่มควบคุม 15 3.76 0.24   
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จากตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์คะแนนโดยการทดสอบด้วยสถิติ Non Parametric Statistics 
(The Mann-Whitney U Test) พบว่า ก่อนการทดลองนักศึกษากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีคะแนน
จากแบบสอบถามพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี ระดับ .05 
ดังนั้นก่อนทดลองนักศึกษาท้ังสองกลุ่มมีพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมไม่แตกต่างกัน 

 

ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบคะแนนจากแบบสอบถามพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ของนักศึกษา
กลุ่มทดลอง ก่อนและหลังการทดลองโดยการทดสอบด้วยสถิติ Non Parametric Statistics (The 
Wilcoxon Matches Pairs Signed Rank Test) 

กลุ่มทดลอง อันดับที่ของผลต่างคะแนน จ านวน ค่าเฉลี่ย ผลรวม z p 
   อันดับที ่ อันดับที ่   

ก่อนการทดลอง 
อันดับท่ีของผลต่างท่ีมี

เครื่องหมายลบ 
2 2.25 4.50   

     -3.155 .002** 

หลังการทดลอง 
อันดับท่ีของผลต่างท่ีมี

เครื่องหมายบวก 
13 8.88 115.50   

รวม  15     
 ** p < 0.01 
   

จากตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์โดยการทดสอบด้วยสถิติ Non Parametric Statistics (The 
Wilcoxon Matches Pairs Signed Rank Test) พบว่า หลังการเข้าร่วมโปรแกรมการปรับพฤติกรรม 
ทางปัญญาเพื่อพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคม นักศึกษากลุ่มทดลองมีคะแนนจากแบบสอบถาม
พฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบคะแนนจากแบบสอบถามพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ของนักศึกษา
กลุ่มควบคุม ก่อนและหลังการทดลองโดยการทดสอบด้วยสถิติ Non Parametric Statistics (The 
Wilcoxon Matches Pairs Signed Rank Test) 

กลุ่มควบคุม อันดับที่ของผลต่างคะแนน จ านวน ค่าเฉลี่ย ผลรวม z p 
   อันดับที ่ อันดับที ่   

ก่อนการ
ทดลอง 

อันดับท่ีของผลต่างท่ีมี
เครื่องหมายลบ 

8 7.25 58.00   

     -0.114 .909 
หลังการ
ทดลอง 

อันดับท่ีของผลต่างท่ีมี
เครื่องหมายบวก 

7 8.86 62.00   

รวม  15     
 

จากตารางท่ี 5 คะแนนจากแบบสอบถามพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของนักศึกษา  
กลุ่มควบคุม ก่อนและหลังการทดลองโดยการทดสอบด้วยสถิติ Non Parametric Statistics (The 
Wilcoxon Matches Pairs Signed Rank Test) พบว่ามีคะแนนจากแบบสอบถามพฤติกรรม ความ
รับผิดชอบต่อสังคม ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แสดงว่านักศึกษา กลุ่มควบคุม 
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ผลของแบบสอบถามก่อนและหลังการทดลองมีระดับของพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมไม่แตกต่าง
กัน 

 
ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบคะแนนจากแบบสอบถามพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ของนักศึกษา
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมภายหลังการทดลอง โดยการทดสอบด้วยสถิติ Non Parametric Statistics 
(The Mann-Whitney U Test) 

กลุ่ม จ านวน ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

Z P 

กลุ่มทดลอง 15 4.23 0.40   
    -3.008 .003** 
กลุ่มควบคุม 15 3.76 0.22   

** p < 0.01  
 

จากตารางท่ี 6 ผลการวิเคราะห์คะแนนโดยการทดสอบด้วยสถิติ Non Parametric Statistics 
(The Mann-Whitney U Test) พบว่า ภายหลังการทดลองนักศึกษากลุ่มทดลองท่ีได้เข้าร่วมโปรแกรม
ปรับพฤติกรรมทางปัญญาเพื่อพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมมีคะแนนจากแบบสอบถามพฤติกรรม  
ความรับผิดชอบต่อสังคมสูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จึงสรุปได้ว่าโปรแกรม
ปรับพฤติกรรมทางปัญญาเพื่อพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมสามารถพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคม
ของนักศึกษากลุ่มทดลองได้ 
 3. จากแบบบันทึกการเรียนรู้ท่ีมีต่อการเข้าร่วมโปรแกรมปรับพฤติกรรมทางปัญญาเพื่อพัฒนา
ความรับผิดชอบต่อสังคม นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเข้าร่วมโปรแกรมพบว่า นักศึกษารู้สึก
ว่าตนเองได้ฝึกความคิดท่ีมีหลายแง่มุมท้ังทางบวก ทางลบ ท่ีสอดคล้องกับความคิด ความรู้สึกและ  
การกระท า ท าให้ได้เข้าใจผู้อื่นและตนเองมากยิ่งขึ้น ได้ทราบถึงการล าดับความส าคัญของปัญหา หลาย
ปัญหาท่ีไม่สามารถแก้ไขได้ หากไม่เรียงล าดับและแก้ไขปัญหาทีละเรื่องเสียก่อน อีกท้ังนักศึกษาได้เรียนรู้
ถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบของตนเองว่าต้องท าอะไรบ้าง รับรู้ผลดี ผลเสียและแนวทางการแก้ไขเพื่อท าให้
การใช้ชีวิตในครอบครัวและสังคมมีความสุข และได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเตือนตนเองในการท าผิด หากรู้ตัว
ว่าจะท าผิดควรมีสติและนึกถึงผลท่ีจะตามมาว่าเกิดผลเสียอะไร ต่อใครบ้าง ทักษะเหล่านี้เป็นพื้นฐาน
ส าคัญของพฤติกรรมทางสังคม ซึ่งบุคคลจ าเป็นต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน ถือได้ว่าโปรแกรมการปรับ
พฤติกรรมทางปัญญาเป็นปัจจัยท่ีส าคัญในการพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนั้น การท่ีนักศึกษาจะ
เป็นบุคคลท่ีรู้จักฐานะหน้าท่ีความรับผิดชอบของตนเองท่ีมีต่อสังคม จึงต้องได้รับการเสริมสร้างเกี่ยวกับ 
การปรับพฤติกรรมทางปัญญา  
 4. เมื่อเสร็จส้ินการทดลองโปรแกรมปรับพฤติกรรมทางปัญญาเพื่อพัฒนาความรับผิดชอบต่อ
สังคมครบท้ังหมด 12 ครั้ง นักศึกษามีความคิดเห็นต่อโปรแกรมปรับพฤติกรรมทางปัญญาในระดับมากถึง
มากท่ีสุด (ระหว่าง 4.20-4.67) และความคิดเห็นต่อผู้น ากลุ่มอยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุด (ระหว่าง 4.27-
4.73) แสดงให้เห็นว่านักศึกษาได้รับประสบการณ์ เข้าใจวัตถุประสงค์ บทบาทหน้าท่ี วิธีการด าเนินการ 
ข้อตกลง มีความรับผิดชอบ มีโอกาสได้แสดงความคิด ความรู้สึกของตนเองต่อเพื่อนสมาชิก มีความรู้ 
ความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของความรับผิดชอบต่อสังคม หลังจากเข้าร่วมโปรแกรมปรับ
พฤติกรรมทางปัญญา 
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 นอกจากนี้ พบว่ารายการประเมินท่ีได้คะแนนมากท่ีสุดในแบบสอบถามความคิดเห็น ของ
นักศึกษาท่ีมีต่อโปรแกรมปรับพฤติกรรมทางปัญญาและความคิดเห็นต่อผู้น ากลุ่ม โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
4.73 ได้แก่ ข้อท่ี 19 ผู้น ากลุ่มสามารถสามารถเรียบเรียง และถ่ายทอดเนื้อหาสาระได้เป็นระบบข้ันตอน
และมีประสิทธิภาพ รายการประเมินท่ีได้คะแนนรองลงมาโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.67 ได้แก่ ข้อท่ี 7 
ข้าพเจ้าตระหนักถึงความส าคัญของความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
อภิปรายผล 

ผลการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าโปรแกรมปรับพฤติกรรมทางปัญญาเพื่อพัฒนา ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมสามารถพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมได้จริง ด้วยการฝึกตามองค์ประกอบการปรับพฤติกรรม
ทางปัญญา โดยในการสร้างกิจกรรมของโปรแกรมปรับพฤติกรรมทางปัญญา เพื่อพัฒนาความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ผู้วิจัยใช้แนวคิดการปรับพฤติกรรมทางปัญญา โดยเน้น การเปล่ียนแปลงทางปัญญา คือ 
การเปล่ียนแปลงความคิดเพื่อน าไปสู่การเปล่ียนแปลงพฤติกรรม ซึ่งประกอบด้วย เทคนิคความสัมพัน ธ์
ระหว่างความคิด ความรู้สึกและพฤติกรรม เทคนิคการฝึกทักษะ การแก้ปัญหา เทคนิคการสร้างความรู้สึก
ภายใน เทคนิคการเตือนตนเอง มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคม  (สมโภชน์  
เอี่ยมสุภาษิต, 2556) โปรแกรมการปรับพฤติกรรมทางปัญญา ช่วยให้นักศึกษาได้เกิดความรู้ ความเข้าใจ 
ตระหนักถึงความส าคัญ และทราบถึงประโยชน์ท่ีจะได้รับ ท าให้นักศึกษาสามารถพัฒนาความรับผิดชอบ
ต่อสังคม และน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ โดยอภิปรายตามแนวคิดการปรับพฤติกรรมทางปัญญา
ดังนี้ 

ความสัมพันธ์ระหว่างความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรม ผู้วิจัยด าเนินกิจกรรมให้นักศึกษา 
กลุ่มทดลองได้เรียนรู้และท าความเข้าใจถึงความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมว่ามีความสัมพันธ์กันอย่าง
เป็นระบบ สอดคล้องกับแนวคิดของ Beck (1976 อ้างถึงใน สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต , 2556) การปรับ
พฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม นักศึกษาจะต้องมีการรับรู้รวมถึงตีความให้ตรงกับสถานการณ์ท่ีเป็น
จริง และปรับเปล่ียนความคิดความรู้สึกพร้อมท้ังเปล่ียนพฤติกรรมไปพร้อมๆ กัน จะเห็นได้จากแบบบันทึก
การเรียนรู้ครั้งท่ี 4 เช่น “…ได้ฝึกความคิดท่ีมีหลายแง่มุมท้ังทางบวก ทางลบ ท่ีสอดคล้องกับความคิด 
ความรู้สึกและการกระท า ท าให้เราได้เข้าใจผู้อื่นและตัวเรามากยิ่งขึ้น…” และ “…ได้เปิดมุมมองใหม่ๆ 
ในการมองโลก ได้เปิดใจตัวเองมากขึ้น ได้รู้ว่าทุกอย่างมีมุมลบ และมุมบวก อยู่ท่ีว่าเราจะเลือกมองจาก  
มุมไหน และท าให้รู้ว่าการท่ีเราไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม ท าให้คนส่วนใหญ่คิดกับเราในแง่ลบ แต่ก็มีคนอื่น 
ท่ียอมรับหากว่าเรามีเหตุผลท่ีจะอธิบาย…” ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุนิสา คงทอง (2557) ได้ศึกษา
เรื่องผลของการใช้โปรแกรมการปรับพฤติกรรมทางปัญญาท่ีมีต่อการพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียน
พยาบาลทหารอากาศ มีการน าเทคนิคความสัมพันธ์ระหว่างความคิด ความรู้ สึก และพฤติกรรม ไปใช้เพื่อ
พัฒนาจิตสาธารณะ ผลพบว่า การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการพัฒนาจิตสาธารณะ จะต้องมีการปรับเปล่ียน
ท้ังความคิด ความรู้สึกและพฤติกรรม ไปพร้อมๆ กัน และพบว่านักเรียนให้ความสนใจกับกิจกรรมจึงน าไป
ปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 

การสร้างความรู้สึกภายในจะเป็นการจินตนาการภาพของพฤติกรรมเป้าหมาย แล้วตามด้วย 
ผลกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ทันที ซึ่งกระบวนการสร้างความรู้สึกภายในเพื่อหลีกเล่ียงจากส่ิงเร้าท่ีไม่ 
พึงประสงค์ โดยการสร้างความรู้สึกภายในจะฝึกให้นักศึกษากลุ่มทดลองเกิดการพัฒนา ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม คือ ให้นักศึกษาจินตนาการถึงผลกรรมท่ีเกิดจากการท่ีนักศึกษาเจอปัญหาจากการไม่มี 
ความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นผลกรรมท่ีนักศึกษาไม่ต้องการ ท าให้นักศึกษาหลีกเล่ียงผลกรรมนั้นโดยการมี
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พฤติกรรมท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเฉพาะ การตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ี ความรับผิดชอบต่อ
ครอบครัวมากขึ้น ดังจะเห็นได้จากแบบบันทึกการเรียนรู้ครั้งท่ี 2 เช่น “…ได้รู้ถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบ
ของตนเองว่าต้อท าอะไรบ้าง รับรู้ผลดี ผลเสียและแนวทางการแก้ไข เพื่อท าให้การใช้ชีวิตในครอบครัวมี
ความสุข…” และ “…ท าให้นึกถึงความรักในครอบครัวมากขึ้น ท าให้รู้ถึงข้อบกพร่องของตัวเอง ใน 
การละเลยหน้าท่ีในครอบครัว และควรท าอย่างไรเพื่อให้ คนในครอบครัวมีความสุข…”  

การฝึกทักษะการแก้ปัญหา เป็นเทคนิคการปรับพฤติกรรมทางปัญญาท่ีมุ่งแก้ปัญหาอย่างเป็น
ระบบ ซึ่ งบุคคลจ าเป็นต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน ซึ่ง D’ Zurillaand & Goldfried (1971 อ้างถึงใน 
สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต, 2556) ได้แบ่งกระบวนการแก้ปัญหาออกเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นสร้างให้เกิด
ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหา 2) ขั้นก าหนดปัญหาและต้ังเป้าหมาย 3) ขั้นเสนอทางเลือกในการแก้ปัญหา  
4) ขั้นตัดสินใจเลือกวิธีแก้ปัญหาท่ีดีท่ีสุด 5) ขั้นด าเนินการแก้ปัญหา ตามวิธีการท่ีเลือกและประเมินผลท่ี
เกิดขึ้น ฉะนั้นการฝึกทักษะการแก้ปัญหาจะฝึกให้นักศึกษาพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมได้ด้วยการมุ่ง
แก้ปัญหาต่างๆ ร่วมกันอย่างเป็นระบบ ดังจะเห็นได้จาก แบบบันทึกการเรียนรู้ครั้งท่ี 9 เช่น “…ได้เรียนรู้
เรื่องการฝึกคิดแก้ไขปัญหา ว่ามีบางปัญหาท่ีเคยคิดแล้วไม่ได้ค าตอบ แต่ลองมาใช้กระบวนการแก้ปัญหา
ร่วมกับเพื่อน ท าให้ได้วีการแก้ไขหลายแนวทาง…” และ “…ได้เรียนรู้เรื่องการล าดับความส าคัญของปัญหา 
มีหลายปัญหาท่ีไม่สามารถแก้ไขได้ หากเราไม่เรียงล าดับและแก้ไขทีละเรื่อง…” ซึ่งสอดคล้องกับ อนันตญา 
ประทุมชาติ (2558) ได้ศึกษาการควบคุมตนเองท่ีมีต่อความเป็นพลเมืองของนิสิตหอพักหญิง ช้ันปีท่ี 1 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมการฝึกแก้ไขปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน โดยให้สมาชิก  
ในกลุ่มทดลองน าปัญหา ท่ีตนเองประสบในแต่ละวันท่ีอยู่ในหอพัก มาฝึกคิดและฝึกแก้ปัญหาซึ่ง
ผลการวิจัยพบว่าพลเมือง ของนิสิตหอพักหญิง ช้ันปีท่ี 1 หลังการเข้าร่วมกิจกรรมตามแนวคิดการปรับ
พฤติกรรมทางปัญญา สูงกว่าก่อนการได้รับการจัดกิจกรรมตามแนวคิดการปรับพฤติกรรมทางปัญญา  

การเตือนตนเอง เป็นเทคนิคท่ีฝึกให้นักศึกษาใช้ภาษาพูดกับตนเองอันเป็นกระบวนการน าไปสู่การ
ก ากับตนเอง โดยนักศึกษากลุ่มทดลองจะได้ฝึกการพูดกับตนเองในใจ ดังจะเห็นได้จาก แบบบันทึกการ
เรียนรู้ครั้งท่ี 7 เช่น “…ได้ฝึกฝนเรื่องการเตือนตนเองในการใช้ค าพูดหรือการคิด เพื่อให้พฤติกรรมทางลบ
ลดลง หรือเพิ่มพฤติกรรมทางบวก…” และ “…ท าให้รู้ว่าการประพฤติตนตามกฎระเบียบของสังคม 
มีความส าคัญมาก เราควรปรับพฤติกรรมให้ดีมากขึ้นตามระเบียบสังคม ซึ่งสอดคล้องกับ ชัยชนะ มิตร
สัมพันธ์ (2552) ได้ศึกษาการควบคุมตนเองท่ีมีต่อความมีระเบียบวินัย ในตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กล่าวว่า ในการจัดการทางความคิดด้วยการบันทึกพฤติกรรมความมีระเบียบ
วินัยในตนเองนั้น คือการฝึกเตือนตนเองเป็นเทคนิค ท่ีมีความส าคัญมากในการควบคุมตนเอง  
ซึ่งผลการวิจัยพบว่าผลของการบันทึกพฤติกรรมการควบคุมตนเองท่ีมีต่อความมีระเบียบวินัยในตนเองของ
นักศึกษามีค่าร้อยละเฉล่ียอยู่ในระดับมาก  

จากผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่าโปรแกรมปรับพฤติกรรมทางปัญญาเพื่อพัฒนาความรับผิดชอบ  
ต่อสังคมของนักศึกษาปริญญาตรีช้ันปีท่ี 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สามารถ
พัฒนาให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อสังคมเพิ่มขึ้น  
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย  

1. จากการศึกษาผลของโปรแกรมปรับพฤติกรรมทางปัญญาเพื่อพัฒนาความรับผิดชอบ ต่อสังคม
ของนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พบว่าสามารถพัฒนา 
ความรับผิดชอบต่อสังคมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมช้ันปีท่ี 1 ได้ จึงควรส่งเสริมให้น า
โปรแกรมปรับพฤติกรรมทางปัญญานี้ ไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการหรือกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษา 
เพื่อพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคม โดยผู้ใช้อาจปรับเปล่ียนกิจกรรม การเรียนรู้ตามความเหมาะสมของ
นักศึกษา อีกท้ังควรศึกษาและท าความเข้าใจวิธีการพัฒนา ความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อท่ีจะสามารถ
น าไปพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. การด าเนินโปรแกรมปรับพฤติกรรมทางปัญญาเพื่อพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมกับ
นักศึกษา ผู้น าไปใช้ควรตระหนักและให้ความส าคัญกับการสร้างสัมพันธภาพกับนักศึกษาในกิจกรรม  
ครั้งแรก และเตรียมความพร้อมก่อนท่ีจะเข้าสู่กิจกรรมจริง เพื่อท าให้นักศึกษาเกิดการผ่อนคลาย พร้อมท่ี
จะร่วมกิจกรรมในแต่ละครั้ง กล้าแสดงความคิดเห็น ซึ่งท าให้บรรยากาศการเรียนรู้ มีความน่าสนใจ 
สนุกสนาน และมีความเป็นกันเอง เพื่อท่ีจะส่งผลให้นักศึกษาได้รับประโยชน์ และความรู้เพื่อน าไปพัฒนา
ความรับผิดชอบต่อสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ผู้น าไปใช้ต้องพยายามกระตุ้นให้
นักศึกษามีส่วนร่วมในทุกกิจกรรม เพื่อให้นักศึกษาเห็นความความส าคัญของความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั งต่อไป 

1. ส าหรับผู้ท่ีสนใจท าการวิจัยเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม หลังจากด าเนินการทดลองแล้ว  
ควรติดตามพฤติกรรมของกลุ่มทดลองว่าพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมยังคงอยู่ในระยะยาวหรือไม่ 
 2. น าโปรแกรมปรับพฤติกรรมทางปัญญาเพื่อพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมไปศึกษา  
กับนักศึกษาระดับช้ันอื่น หรือกลุ่มนักศึกษาท่ีมีบริบทท่ีแตกต่างจากกลุ่มตัวอย่างในครั้งนี้ 
 3. ควรท าการศึกษาตัวแปรท่ีมีผลต่อความรับผิดชอบต่อสังคมในนักศึกษาว่ามีตัวแปรใดบ้าง  
โดยจะเป็นประโยชน์ส าหรับการวางแผนจัดโปรแกรมได้หลากหลาย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ส ารวจเทคโนโลยีท่ีใช้ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  

2) พัฒนาแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3) หาคุณภาพของ 
แนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประชากรในการส ารวจ คือ นิสิต
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ช้ันปีท่ี 3 จ านวน 409 คน กลุ่มตัวอย่างคือ นิสิตช้ันปีท่ี 3 
จาก 7 สาขา การสุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified random sampling) เพื่อให้ได้นิสิตจาก
ทุกสาขา สาขาละ 1 กลุ่มเรียน รวม 159 คน กลุ่มเป้าหมายในการสัมภาษณ์แนวทาง คือ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการวัดและประเมินผล และด้านเทคโนโลยีการศึกษา จ านวน 6 คน ตัวอย่างในการประเมินคุณภาพ
แนวทาง คือ นิสิตช้ันปีท่ี 3 จ านวน 44 คน เครื่องมือท่ีใช้ในงานวิจัยคือ แบบส ารวจ แบบสัมภาษณ์ และ 
แบบประเมิน การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา และการวิเคราะห์สถิติพื้นฐาน ผลการวิจัย พบว่า 
 1. ผลการส ารวจเทคโนโลยีท่ีใช้ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ พบว่า เทคโนโลยีท่ีนิสิตเคย
ใช้ในสถานะผู้เรียนมากท่ีสุด คือ Kahoot (f=70, 44.03%) และ Google form (f=59, 37.11%)  

2. แนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้จัดท าขึ้นเพื่อเป็นแนวทาง
ให้กับผู้สอนในการเลือกใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ซึ่งจะต้องพิจารณาความเหมาะสมของระดับช้ันของ
ผู้เรียน จ านวนผู้เรียน การเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต อุปกรณ์และส่ิงอ านวยความสะดวกภายในห้อ งเรียน 
นอกจากนั้น ต้องค านึงถึงจุดประสงค์ของการวัดและประเมินผลในแต่ละครั้ง ว่าต้องการวัดความรู้   
ความเข้าใจของผู้เรียนระหว่างเรียน ( formative assessment) หรือต้องการให้การทดสอบครั้งนั้น  
เป็นการตัดสินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน (summative assessment) ซึ่งการเลือกใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
จะส่งผลให้ผลการวัดมีความถูกต้องแม่นย า ตรงตามจุดประสงค์ท่ีผู้สอนต้ังไว้ 
 3. ผลการหาคุณภาพของแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
พบว่า ในภาพรวมแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้มีคุณภาพระดับสูง 
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(x ̅= 4.44, SD=.28) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านเนื้อหามีคุณภาพอยู่ในระดับสูงมาก (x ̅= 4.54, 
SD=.18) ส่วนด้านความเป็นประโยชน์และการประยุกต์ใช้มีคุณภาพอยู่ในระดับสูง (x ̅= 4.30, SD=.50)  
 
ค าส าคัญ เทคโนโลยี การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การทดสอบออนไลน์ 
 
Abstract  

The objectives of this research study were to (1) explore the technologies which 
used in learning measurement and evaluation, (2) develop the application of 
technology guidelines for learning measurement and evaluation, and (3) evaluate the 
quality of the application of technology guidelines for learning measurement and 
evaluation. The population in the survey was 409 third-year students who currently study 
at the Faculty of Education, Mahasarakham University. The sample was third-year students 
from 7 fields. In this study, the stratified random sampling was applied in order to obtain 
students from all departments (1 study group for each field, total number of 159 students). 
Furthermore, the target group of the guidelines interview was six experts from learning 
measurement and evaluation and educational technology field. The sample of the 
quality of guidelines evaluation was 44 third-year students, and the tools used in this 
research were survey, interview and evaluation form, data analysis (content analysis) and 
basic statistical analysis. According to the research results, it was found that;  

1. The survey result of the technologies used in learning measurement and 
evaluation of 159 students suggested that Kahoot (f=70, 44.03%) and Google form (f=59, 
37.11%) were the most technologies that the students used to apply in their student 
status.  

2. The application of technology guidelines for learning measurement and 
evaluation was developed as the approach for instructors to use appropriate technology 
considered from the level of the learners, the number of students, internet connection, 
equipment and facilities in the classroom. Furthermore, the objective of each assessment 
should be concerned whether it was formative assessment or summative assessment. The 
selection of the appropriate technology will affect the assessment accuracy in 
correspondence with the instructor’s purpose.  
 3. The quality of the application of technology guidelines for learning 
measurement and evaluation showed that the guidelines were high quality ( x ̅ = 4.44, 
SD=.28)  by overall. However, when considered from each dimension, it was found that 
the content was the highest quality ( x ̅ = 4.54, SD=.18)  whereas the benefits and 
applications dimension was high quality (x ̅= 4.30, SD=.50). 
 
Key Words: Technology, Learning measurement and evaluation, Online Testing  
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บทน า 
 โลกแห่งการศึกษาได้เปล่ียนแปลงไปค่อนข้างมากในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมา การศึกษาท่ียอมรับ
กันว่าเป็นการสร้างความรู้ ความสามารถ และพัฒนาศักยภาพของคน ได้แก่ การศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง หมายถึง การให้โอกาสแก่ผู้เรียนทุกคนได้มีโอกาสรับรู้ เพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ 
ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของแต่ละคนให้ได้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ โดยปราศจากข้อจ ากัด ท้ังระดับ
สติปัญญา ความสามารถ ในการรับรู้และอื่นๆ อีกท้ังยังหวังว่า ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้โดยไม่มีข้อจ ากัด
เกี่ยวกับเวลา และสถานท่ี ท่ีส าคัญอีกประการหนึ่งคือ เปิดโอกาสให้ ผู้เรียนได้ใช้ความคิดท้ังใน  
การแก้ปัญหา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้ในทุกระดับ ในแนวทางท่ีเรียกว่า Constructionism 
ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเป็นปัจจัยท่ีส าคัญท่ีท าให้การศึกษาในอุดมคติ 
เป็นจริงได้ เพราะสามารถแสดงอักษร ภาพ เสียง ภาพเคล่ือนไหว รวมถึงการสร้างสถานการณ์เสมือนจริง 
(virtual situation) ได้เหมือนกับหนังสือ หนังสือภาพ เทปเสียง วีดิทัศน์ หรือส่ืออื่นๆ ท่ีมีท้ังหมดรวมกัน  
อีกท้ังยังเพิ่มการปฏิสัมพันธ์ (interaction) กับผู้ใช้ได้ราวกับอยู่ตรงหน้า (สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ, 2553) 

ปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการได้เล็งเห็นความส าคัญของการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการศึกษา 
โดยมีแนวทางในการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน จัดสภาพแวดล้อม และพัฒนาส่ือการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์
ให้กับสถานศึกษา แต่ส่ิงส าคัญท่ีควรค านึงถึงในการน าเทคโนโลยีเหล่านี้ไปใช้ในการศึกษา คือ การพัฒนา
ครูให้มีความรู้ ความสามารถในการน าไป ประยุกต์ใช้และพัฒนาการเรียนการสอน หากสภาพแวดล้อมและ
อุปกรณ์เอื้ออ านวยแต่ไม่รู้จักน าไปใช้ให้คุ้มค่า การลงทุนเพื่อพัฒนาไอซีทีเพื่อการศึกษานี้จะได้ผลลัพธ์ท่ี 
ไม่คุ้มค่า ดังนั้น การวางแผนพัฒนาการเรียน การสอนโดยใช้ไอซีที เป็นเครื่องมือต้องท าท้ังระบบ เพื่อ
ปฏิรูปการเรียนการสอนให้ได้ผลอย่างแท้จริง (ภาสกร เรืองรอง และคณะ, 2557) 

ดังนั้น จึงควรต้องมีการปรับวัตถุประสงค์ของการผลิตและพัฒนาครูโดยมุ่งเน้นให้ครูสามารถ
ออกแบบการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้ และประเมินผลการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับลักษณะของผู้เรียนและ
ภาวการณ์ของโลกท่ีเปล่ียนแปลงไป รวมทั้งประยุกต์ใช้เทคโนโลยีท่ีมีอยู่ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
เพื่อเตรียมความพร้อม ให้กับนักเรียน ท้ังความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีจ าเป็นส าหรับ 
การเป็นพลเมืองในศตวรรษ ท่ี 21 นอกจากนี้ ความตระหนักในการมุ่งมั่นพัฒนา นักเรียนให้มีความรู้และ
ทักษะท่ีส าคัญ โดยการปรับเปล่ียนวิธีการสอนให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ จากภายในนักเรียนเอง และ
ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ และทักษะท่ีส าคัญก็มีความส าคัญไม่แพ้กัน เพราะถึงแม้ครูจะมีความรู้
ความสามารถเพียงใด แต่หากขาดความตระหนักในการจัดการเรียนรู้ตามความรู้ท่ีได้รับการพัฒนามาแล้ว
นั้น การผลิตและพัฒนาครูเหล่านั้นจะไม่สามารถช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศได้อย่างเต็มท่ี 
(ภาสกร เรืองรอง และคณะ, 2557)  

ในการสอนนักเรียน Bailey & Jakicic (2012 อ้างถึงใน วิชัย พัวรุ่งโรจน์ และคณะ, 2560) ได้ต้ัง
ค าถามท่ีว่า “เราจะรู้ได้อย่างไร ว่านักเรียนก าลังเรียนรู้ส่ิงท่ีเราก าลังสอน” ค าตอบของค าถามนี้ไม่ใช่ 
การสอบวัดความรู้ ตอนปลายภาคเรียนหรือส้ินปีการศึกษาท่ีนิยมใช้ส าหรับวัดประสิทธิผลทางการเรียน 
เนื่องจากเป็นวิธีการวัดผลปลายทางไม่สามารถทราบส่ิงท่ีนักเรียนได้เรียนรู้ระหว่างเรียนได้ Avampato 
(2015) และ Davis (2017) ได้แนะน าค าตอบของค าถามนี้คือ การใช้วิธีการ ประเมินผลระหว่างเรียน  
ซึ่งหมายถึง การใช้วิธีการเฝ้าสังเกตและประเมินผลความก้าวหน้า ของการเรียนระหว่างท่ีด าเนินการเรียน
การสอน เพื่อท่ีครูสามารถน าผลการประเมินท่ีได้นั้น มาปรับปรุงวิธีการสอนของตนเองให้เหมาะกับ
นักเรียนได้ และนักเรียนก็ได้ผลการประเมินนั้น เพื่อน าไปปรับปรุงตัวเองด้วย เครื่องมือประเมินผล
ระหว่างเรียนได้มีการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพัฒนาจากอุปกรณ์ Clicker ท่ีได้มีการใช้
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อย่างแพร่หลายมานาน ส าหรับระบบรับการตอบสนองจากนักเรียน (Student Response System) มา
เป็นแอปพลิเคชันบนเว็บส าหรับใช้กับสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต รวมท้ังคอมพิวเตอร์ท่ัวไป และเนื่องจากมี
การพัฒนาแอปพลิเคชันให้ครอบคลุมวิธีการสอนท่ีหลากหลาย (Avampato, 2015; Smith & Mader, 
2015) มีประสิทธิภาพสูง และใช้งานง่าย ท าให้เครื่องมือประเมินผลระหว่างเรียนได้รับความนิยมมาก
ส าหรับการเรียนการสอน 

จากสภาพปัจจุบันพบว่า ครูสามารถน าเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ในขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน
ได้ แต่ยังน าเทคโนโลยีมาใช้ในขั้นตอนของการประเมินผลการเรียนรู้ไม่มากนัก ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก 
ความรู้ความเข้าใจในการคัดเลือกเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ความกังวลเกี่ยวกับความยุ่งยากในการใช้
เทคโนโลยี หรือความพร้อมของโรงเรียนในการเข้าถึงเทคโนโลยีต่างๆ ท าให้ครูต้องใช้เวลากับการวัดและ
ประเมินผลผู้เรียน ท้ังการสร้างข้อสอบ การตรวจข้อสอบ และการให้ผลสะท้อนกลับ ( feed back) ท่ีมี
ความล่าช้า รวมถึงการส้ินเปลืองทรัพยากร ซึ่งหากครูผู้สอนมีความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีในการวัดและ
ประเมินผลท่ีเหมาะสม จะท าให้สามารถกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียนในยุคปัจจุบัน ท่ีมีความสนใจ  
ในเทคโนโลยี นอกจากนั้น ครูสามารถให้ผลสะท้อนกลับผู้เรียนได้อย่างรวดเร็ว  
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะพัฒนาแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโนการวัด
และประเมินผลให้กับนิสิต คณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งถือเป็นการวางรากฐานทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการเป็นครู
ในอนาคต การยกระดับการศึกษาของประเทศไทยจะต้องมุ่งเน้นการพัฒนาครูเป็นส าคัญ เพื่อให้เป็นครูยุค
ใหม่ท่ีมีความรู้ความสามารถและมุ่งมั่นพัฒนานักเรียนให้เป็นทรัพยากรท่ีมีคุณภาพของประเทศชาติต่อไป 
 

วัตถุประสงค์  
  1) เพื่อส ารวจเทคโนโลยีท่ีใช้ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 2) เพื่อพัฒนาแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 3) เพื่อประเมินคุณภาพของแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้
  

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
1) ได้แนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ส าหรับครูผู้สอนท่ีจะ

น าไปใช้ในการวัดและประเมินผลผู้เรียน 
2) นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ได้รับการพัฒนาทักษะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการวัดและประเมินผล

การเรียนรู้ ซึ่งจะท าให้นิสิตสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม และพร้อมพัฒนาตนเองให้เป็นครู
ในยุค 4.0 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรและตัวอย่างในการส ารวจ 
 ประชากร คือ นิสิตช้ันปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2561 ท่ีเรียนในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ านวน 7 สาขา 19 กลุ่มเรียน จ านวน 409 คน ซึ่งหลักสูตร
ได้ก าหนดให้รายวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษาจัดการเรียนการสอนให้กับนิสิตในช้ันปีท่ี 3 
 ตัวอย่าง คือ นิสิตช้ันปีท่ี 3 จากท้ังหมด 7 สาขา จ านวน 159 คน โดยก าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างร้อยละ 30 (Yamane, 1973 อ้างถึงใน ภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา, 2561) คิดเป็นตัวอย่าง
ขั้นต่ า 123 คน การสุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified random sampling) เพื่อให้ได้นิสิต
จากทุกสาขา สาขาละ 1 กลุ่มเรียน 
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 กลุ่มเป้าหมายในการสัมภาษณ์แนวทางฯ 
 กลุ่มเป้าหมายในการสัมภาษณ์แนวทางประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ คือ ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านการวัดและประเมินผล และด้านเทคโนโลยีการศึกษา จ านวน 6 คน 

ประชากรและตัวอย่างในการประเมินแนวทางฯ 
ประชากร คือ นิสิตช้ันปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2561 ท่ีเรียนในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ านวน 7 สาขา 19 กลุ่มเรียน จ านวน 409 คน 
ตัวอย่าง คือ นิสิตช้ันปีท่ี 3 สาขาภาษาอังกฤษ 21 คน และสาขาสังคมศึกษา 23 คน รวม  

44 คน ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (cluster random sampling)  
 ตัวแปรที่ศึกษา คือ แนวทางประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 เนื อหา/ทฤษฎีที่ใช้ในงานวิจัย 
 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งจ าแนกออกเป็น 2 กลุ่มคือ 
เทคโนโลยีการวัดและประเมินผลย่อย (formative assessment) ท่ีมุ่งเน้นการให้ข้อมูลสารสนเทศท่ีมี
คุณค่า 3 ลักษณะคือ การให้ข้อมูลกระตุ้นการเรียนรู้ (feed-up) การให้ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) และ
การให้ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ต่อยอด (feed-forward) และเทคโนโลยีการวัดและประเมินผลรวม(summative 
assessment) ท่ีให้ความส าคัญต่อการรวบรวมข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ต่างๆ เมื่อส้ินสุดกระบวนการ
เรียนรู้ เพื่อตัดสินคุณค่าในการบรรลุวัตถุประสงค์หรือผลลัพธ์การเรียนรู้ (สรัญญา จันทร์ชูสกุล, 2561) 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 
1.1 แบบส ารวจเทคโนโลยีท่ีใช้ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
1.2 แบบสัมภาษณ์แนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีท่ีใช้ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้
1.3 แบบประเมินคุณภาพแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีท่ีใช้ในการวัดและประเมินผล

การเรียนรู ้
2. การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ 

2.1 การสร้างแบบส ารวจเทคโนโลยีท่ีใช้ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
1) ศึกษาเอกสาร งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องและการส ารวจจากแหล่งข้อมูลออนไลน์ เกี่ยวกับ

เทคโนโลยีทางการศึกษาในยุค 4.0 
2) สัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยี และ ด้านการวัดและประเมินผลยุคใหม่  
3) น าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์มาสร้างแบบส ารวจโดยคัดเลือก

เทคโนโลยีท่ีได้รับความนิยม 
4) น าแบบส ารวจเสนอต่อผู้เช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา  

2.2 แบบสัมภาษณ์แนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีท่ีใช้ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
1) ศึกษาวัตถุประสงค์งานวิจัยให้ชัดเจน และร่างข้อค าถามให้ครอบคลุมประเด็น  

ท่ีต้องการ 
2) น าแบบสัมภาษณ์เสนอต่อผู้เช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 

2.3 สร้างแบบประเมินคุณภาพแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีท่ีใช้ในการวัดและประเมิน 
ผลการเรียนรู้ 

1) ศึกษาเอกสาร งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพ ส่ือ เทคโนโลยี 
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2) ร่างประเด็นการประเมิน ให้ครอบคลุมด้านเนื้อหา และ ด้านความเป็นประโยชน์และ
การประยุกต์ใช้ 

3) น าแบบประเมินเสนอต่อผู้เช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูลในรายวิชาการวัดและประเมินผล ส าหรับนิสิต
ช้ันปีท่ี 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา และสถิติพื้นฐาน ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

เกณฑ์การพิจารณาค่าเฉลี่ยการประเมินคุณภาพแนวทาง 
   ค่าเฉล่ีย  4.51 – 5.00  หมายถึง  แนวทางฯ มีคุณภาพระดับสูงมาก  
   ค่าเฉล่ีย  3.51 – 4.50  หมายถึง  แนวทางฯ มีคุณภาพในระดับสูง  
   ค่าเฉล่ีย  2.51 – 3.50  หมายถึง  แนวทางฯ มีคุณภาพในระดับปานกลาง 
   ค่าเฉล่ีย  1.51 – 2.50  หมายถึง  แนวทางฯ มีคุณภาพในระดับต่ า  
   ค่าเฉล่ีย  1.00 – 1.50  หมายถึง  แนวทางฯ มีคุณภาพในระดับต่ ามาก  
 
ผลการวิจัย 
ตอนที่ 1 ผลการส ารวจเทคโนโลยีที่ใช้ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลการส ารวจเทคโนโลยีท่ีใช้ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้จากการสอบถามนิสิต จ านวน 
159 คน พบว่า Kahoot นิสิตเคยใช้ในสถานะผู้เรียนมากท่ีสุด (f=70, 44.03%) รองลงมาคือ นิสิตเคยใช้ใน
สถานะผู้เรียนและผู้สอน (f=61, 38.36%) ส าหรับ Plicker พบว่า นิสิตส่วนใหญ่ ไม่รู้จักเทคโนโลยีนี้ (f=90, 
56.60%) รองลงมาคือ นิสิตเคยใช้ในสถานะผู้เรียน (f=38, 23.90%) ส าหรับ Socrative พบว่า นิสิต 
ส่วนใหญ่ไม่รู้จักเทคโนโลยีนี้ (f=137, 84.28%) รองลงมาคือ เคยได้ยินช่ือแต่ไม่เข้าใจหลักการท างาน 
(f=17, 10.69%) ส าหรับ Zipgrade พบว่า นิสิตส่วนใหญ่ไม่รู้จักเทคโนโลยีนี้ (f=136, 85.53%) รองลงมา
คือ เคยได้ยินช่ือแต่ไม่เข้าใจหลักการท างาน (f=16, 10.06%) ส าหรับ Google form พบว่า นิสิตเคยใช้ใน
สถานะผู้เรียนมากท่ีสุด (f=59, 37.11%) รองลงมาคือ นิสิตไม่รู้จักเทคโนโลยีนี้ (f=34, 21.38%) ส าหรับ 
Quizlet พบว่า นิสิตส่วนใหญ่ไม่รู้จักเทคโนโลยีนี้ (f=121, 76.10%) รองลงมาคือ เคยได้ยินช่ือแต่ไม่เข้าใจ
หลักการท างาน (f=30, 18.87%) และ Class Dojo พบว่า นิสิตส่วนใหญ่ไม่รู้ จักเทคโนโลยีนี้ ( f=143, 
89.94%) รองลงมาคือ เคยได้ยินช่ือแต่ไม่เข้าใจหลักการท างาน (f=15, 9.43%) รายละเอียดดังตารางท่ี 1 

 
ตารางที่ 1 ความถ่ีและร้อยละของระดับเทคโนโลยีท่ีใช้ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต  
 

เทคโนโลยีทีใ่ช้ใน
การวัดและ
ประเมิน 

ผลการเรียนรู้ 

ระดับการใช้เทคโนโลยี (n = 159) 

รวม 
ไม่รู้จัก 

เคยได้ยินชื่อ 
แต่ไม่เข้าใจ
หลักการ
ท างาน 

เคยได้ยินชื่อ
และเข้าใจ
หลักการ
เบื้องต้น 

เคยใช้ใน
สถานะ
ผู้เรียน 

เคยใช้ใน
สถานะ
ผู้สอน 

เคยใช้ใน
สถานะ

ผู้เรียนและ
ผู้สอน 

Kahoot 14 6 8 70 - 61 159 
 (8.81%) (3.77%) (5.03%) (44.03%)  (38.36%) (100%) 
Plickers 90 10 - 38 2 19 159 
 (56.60%) (6.29%)  (23.90%) (1.26%) (11.95%) (100%) 
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เทคโนโลยีทีใ่ช้ใน
การวัดและ
ประเมิน 

ผลการเรียนรู้ 

ระดับการใช้เทคโนโลยี (n = 159) 

รวม 
ไม่รู้จัก 

เคยได้ยินชื่อ 
แต่ไม่เข้าใจ
หลักการ
ท างาน 

เคยได้ยินชื่อ
และเข้าใจ
หลักการ
เบื้องต้น 

เคยใช้ใน
สถานะ
ผู้เรียน 

เคยใช้ใน
สถานะ
ผู้สอน 

เคยใช้ใน
สถานะ

ผู้เรียนและ
ผู้สอน 

Socrative 134 17 - 1 7 - 159 
 (84.28%) (10.69%)  (.63%) (4.40%)  (100%) 
Zipgrade 136 16 2 5 - - 159 
 (85.53%) (10.06%) (1.26%) (3.14%)   (100%) 
Google 
form 

34 27 15 59 - 24 159 

 (21.38%) (16.98%) (9.43%) (37.11%)  (15.09%) (100%) 
Quizlet 121 30 - 8 - - 159 
 (76.10%) (18.87%)  (5.03%)   (100%) 
Class Dojo 143 15 - 1 - - 159 
 (89.94%) (9.43%)  (.63%)   (100%) 

 
ตอนที่ 2 ผลการพัฒนาแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 ผลการพัฒนาแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  ผู้วิจัย 
ได้พัฒนาจากผลการสัมภาษณ์ท่ีได้จากผู้ทรงคุณวุฒิท้ัง 6 ท่าน รวมถึงการศึกษาการใช้งานเทคโนโลยีแต่
ละประเภท ซึ่งผู้วิจัยขอน าเสนอเป็น 2 หัวข้อคือ ผลการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ และผลการพัฒนา 
แนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
 2.1 ผลการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเก่ียวกับแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลการสัมภาษณ์ พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ โดยให้ค านึงถึงความรู้ความเข้าใจของนิสิตวิชาชีพครูในประเด็นต่างๆ ดังนี้  

1) นิสิตจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการวัดและประเมินผล รวมถึงสามารถ
ออกแบบเครื่องมือได้ตรงกับส่ิงท่ีต้องการจะวัด เป้าหมายของการวัด ระดับพฤติกรรมท่ีต้องการวัด 
ระดับช้ันของผู้เรียน 

2) นิสิตจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีท่ีหลากหลาย รวมไปถึงข้อดี ข้อจ ากัด
ของเทคโนโลยีแต่ละประเภทเพื่อให้สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีในการวัดและประเมินผลได้อย่างเหมาะสม 

3) นิสิตจะต้องค านึงถึงความพร้อมของผู้เรียน ความพร้อมของอุปกรณ์ ความพร้อมของ 
ส่ิงอ านวยความสะดวกอื่นๆ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ หรือการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต  

4) แนวทางท่ีนิสิตจะสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
ได้อย่างเหมาะสมและเกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็ว คือ การลงมือปฏิบัติ ซึ่งสามารถสืบค้น ศึกษาวิธีการและ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกับเพื่อนนิสิต 
 2.2 ผลการพัฒนาแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

แนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้จัดท าขึ้นเพื่อเป็น
แนวทางให้กับผู้สอนในการเลือกใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ซึ่งจะต้องพิจารณาความเหมาะสมของระดับช้ันของ
ผู้เรียน จ านวนผู้เรียน การเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต อุปกรณ์และส่ิงอ านวยความสะดวกภายในห้องเรียน 
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นอกจากนั้น ต้องค านึงถึงจุดประสงค์ของการวัดและประเมินผลในแต่ละครั้ง ว่าต้องการวัดความรู้ ความ
เข้าใจของผู้เรียนระหว่างเรียน (formative assessment) หรือต้องการให้การทดสอบครั้งนั้นเป็นการ
ตัดสินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน (summative assessment) ซึ่งการเลือกใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม จะ
ส่งผลให้ผลการวัดมีความถูกต้องแม่นย า ตรงตามจุดประสงค์ท่ีผู้สอนต้ังไว้ 
 
ตารางที่ 2 สรุปหลักการท างานของเทคโนโลยีแต่ละประเภท 

เทคโนโลยีในการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ จุดเด่น จุดด้อย 
1. Kahoot เป็นเว็บแอปพลิเคชันในการสร้างเกมการตอบค าถาม 
แบบส ารวจ และ เกมการเรียงล าดับเหตุการณ์ซึ่งสามารถใช้งาน
ผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบพกพา ผู้สอนท าหน้าท่ีเหมือนพิธีกร
จัดเกมโชว์คือให้รหสักับผู้เรียนเพ่ือเข้าร่วมเล่นเกม จากน้ันผู้สอน
แสดงค าถามบนหน้าจอทีละข้อให้กับผู้เรียน ขณะเดียวกันผู้เรียนที่
เป็นเสมือนผู้ร่วมเล่นเกมท าการตอบค าถามภายในระยะเวลา 
ที่ก าหนด คะแนนของผู้เรียน คิดค าตอบ ท่ีถูกต้องและความเร็ว 
ในการตอบ เมื่อเข้าสู่ระบบของ Kahoot แสดงจ านวนผู้เข้าร่วม 
เล่นเกม ผลการตอบค าถามในการแข่งขัน ล าดับของผู้เข้าร่วม
แข่งขัน และการวิเคราะห์ผล ในรูปแบบทางสถิติพ้ืนฐานแบบ
ทันทีทันใดหลังการตอบค าถามและเกมเสร็จสิ้น  

จุดเด่น เป็นเกมการตอบค าถามท่ีสามารถสร้าง
แรงจูงใจในการเรียน มีความสนุกสนานและ
แทรกความรู้ 
จุดด้อย ผู้สอนและผู้เรียนต้องเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตขณะใช้งาน การตอบค าถามมีเวลา
เป็นตัวก าหนดท าให้การตอบเร่งรีบไม่ได้คิด
วิเคราะห์ เหมาะกับค าถามท่ีเป็นความจ าเท่าน้ัน 
จึงไม่เหมาะที่จะน ามาใช้ตัดสินผลการเรียน 

https://kahoot.com 

2. Plickers เป็นเว็บแอปพลิเคชันที่สร้างแบบทดสอบเพ่ือ
ประเมินผลนักเรียน โดยที่ผู้เรียนไม่จ าเป็นต้องใช้อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนระหว่างเรียนเหมือนกับการใช้ 
แอปพลิเคชันอื่นๆ การท างานของ Plickers จะใช้วิธีให้รหัสกับ
นักเรียนแต่ละคนด้วยการพิมพ์ลงในบัตรซึ่งมีลักษณะเป็นภาพ 
code โดยผู้สอนต้องเตรียมค าถามไว้ในเว็บไซต์ของ Plickers  
การแสดงค าถามจะแสดงผ่านเว็บไซต์โดยมีผู้สอนเป็นผู้ควบคุม 
เมื่อผู้เรียนต้องการตอบให้ผู้เรียนชูบัตรข้ึน และผู้สอนจะใช้สมาร์ท
โฟนอ่านบัตรของแต่ละคนที่ตอบค าถาม แอปพลิเคชันท าหน้าท่ี
รวบรวมค าตอบของผู้เรียนและสรุปผลการตอบค าถามของผู้เรียน
บนเว็บไซต์  

จุดเด่น เป็นการถามตอบที่ผู้เรียนไม่ต้องมี
อุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต การตอบค าถาม
ง่ายและสะดวก กระดาษรหัสที่ใช้ชคู าตอบ 
สามารถใช้ได้กับทุกกลุ่มไม่ต้องสร้างใหม่ทุกครัง้ 
จุดด้อย ไม่เหมาะกับห้องเรียนขนาดใหญ่ 
เน่ืองจากผู้สอนสแกนค าตอบไม่ท่ัวถึง และระบบ
จ ากัดกระดาษรหัสสงูสุด 63 ใบเท่าน้ัน 

https://www.plickers.com 

3. Google Form เป็นส่วนหน่ึงในบริการของกลุ่ม Google Docs 
ที่ช่วยให้เราสร้างแบบสอบถามออนไลน์ หรือใช้ส าหรับรวบรวม
ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ในการใช้งาน Google Form ผู้ใช้สามารถ
น าไปปรับประยุกต์ใช้งานได้หลายรูปแบบอาทิ เช่น การท า
แบบฟอร์มส ารวจความคิดเห็น การท าแบบฟอร์มส ารวจความพึง
พอใจ การท าแบบฟอร์มลงทะเบียน รวมถึงการทดสอบ
ความสามารถของผู้เรียน ซึ่งการตอบมีหลายรูปแบบทั้งรปูแบบ
หลายตัวเลือก จริง/เท็จ การตอบสั้น โดยที่ค าถามและค าตอบ
สามารถแทรกรูปภาพหรือวิดีโอได้ นอกจากน้ัน ยังสามารถสุ่ม 
ข้อค าถามและสุ่มล าดับของตัวเลือกได้ เหมาะกับการทดสอบใน
ห้องเรียนที่จะลดปัญหาการลอกข้อสอบของผู้เรียนได้ 

จุดเด่น สามารถใช้งานได้หลายรูปแบบ การ
สร้างข้อค าถามและรูปแบบการตอบมีความ
หลากหลาย สามารถเพ่ิมภาพและวิดีโอได้ 
สามารถสุ่มข้อค าถามและสุ่มล าดับตัวเลือกได้ 
จุดด้อย สีสันและลูกเล่นไม่ค่อยดึงดูด การตอบ
ค าถามผู้เรียนต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
https://docs.google.com/forms  

4. Socrative เป็นเว็บแอปพลิเคชันที่สร้างแบบทดสอบเพ่ือ
ประเมินผลนักเรียนแบบออนไลน์ และสามารถแสดงผลการสอบ

จุดเด่น แสดงผลลัพธ์การตอบค าถามทันที 
สามารถดาวน์โหลดผลลัพธ์ และส่งผลลัพธ์ทาง

https://kahoot.com/
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เทคโนโลยีในการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ จุดเด่น จุดด้อย 
ได้ทันที ผู้สอนสามารถสร้างแบบทดสอบแบบ หลายตัวเลือก  
แบบค าตอบสั้น และตัวเลือกถูก/ผิด ผู้เรียนสามารถเข้ามาท า
แบบทดสอบ โดยไม่ต้องสมัครเป็นสมาชิก สามารถใช้งานด้วย 
การกรอกรหสัห้องเรียนและชื่อของผู้เรียนเท่าน้ัน และผู้สอน
สามารถดูผลการท าแบบสอบถามของผู้เรียนได้แบบเวลาจริง 
(Real Time) จากชื่อและผลการตอบในแต่ละข้อ รวมทั้งดาวน์
โหลดผลการทดสอบในรูปแบบ Excel การดูผลการท า
แบบสอบถามของผู้เรียนท าได้ 3 รูปแบบ คือ 1) การตอบกลับ
ทันที (Instant Feedback) ผู้เรียนจะท าการตอบค าถาม
ตามล าดับและไม่สามารถเปลี่ยนค าตอบได้ 2) การใช้ตัวชว่ย 
(Open Navigation) ผู้เรียนสามารถตอบค าถามตามล าดับ  
และสามารถเปลี่ยนค าตอบก่อนที่จะตอบเสร็จและ 3) การควบคุม
ค าถาม (Teacher Paced) ผู้สอนสามารถควบคุมการท า
แบบทดสอบให้ผู้เรียนท าพร้อมกันทีละข้อ นอกจากน้ันยังมี
รูปแบบที่เป็นเกม (Space Race) และข้อค าถามท่ีเป็นการสรุป
บทเรียนหรือเป็นการสะท้อนการเรียนรู้ในฟังก์ชัน (Exit ticket) 

อีเมล สามารถน าเข้าข้อสอบจากไฟล์อื่นที่เตรียม
ไว้ได้ มีรูปแบบการควบคุมการทดสอบอย่าง
หลากหลาย  
จุดด้อย ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตขณะใช้งาน 
ฟังก์ชันที่เป็นเกมยังไม่เร้าใจเท่าท่ีควร เน่ืองจาก
ไม่มีเสียงขณะใช้งาน และหากมีผู้เรียนจ านวน
มากจะไม่สามารถเห็นรายชื่อผู้เรียนครบทุกคน 
https://www.socrative.com 
 

5. Quizlet เป็นเว็บแอปพลิเคชันที่ใช้ในการสร้างเครื่องมือส าหรับ
การเรียนรู้ด้วยบัตรภาพ บัตรค าศัพท์และเกมต่างๆ โดยสามารถ
แสดงความหมายและรูปภาพประกอบค าศัพท์พร้อมทั้งสร้าง
เครื่องมือด้านการเรียนรู้ 6 เครื่องมือ คือ 1) Flashcards เป็นการ
เรียนรู้ค าศัพท์ จากความหมายและภาพ 2) Learn เป็น
แบบทดสอบค าศัพท์ ด้วยการพิมพ์ความหมายและค าศัพท์จากภาพ
ที่ปรากฏ 3) Spell เป็นแบบทดสอบค าศัพท์ด้วยการฟังเสียง แล้ว
พิมพ์ค าศัพท์ตามเสียงที่ได้ยิน 4) Test เป็นการสร้างแบบทดสอบ
โดยใช้การตอบ 3 รูปแบบคือ แบบตอบสั้น แบบหลายตัวเลือก และ
แบบจริงเท็จ 5) Match เป็นเกมจับคู่ค าศัพท์และความหมาย และ 
6) Gravity เป็นเกมพิมพ์ค าศัพท์ ที่ค าถามจะหล่นลงมาใน
อุกกาบาต และให้ผู้เรียนพิมพ์ค าตอบ 

จุดเด่น เหมาะกับการเรียนรู้ค าศัพท์ทางภาษา
และค าศัพท์เฉพาะทาง สามารถฟังเสียงค าศัพท์
ได้ 
จุดด้อย เหมาะกับวิชาท่ีเก่ียวกับภาษาเท่าน้ัน 
หากเป็นค าถามในรูปแบบอื่น แอปพลิเคชันอื่น
จะสะดวกและใช้งานง่ายกว่า 
https://quizlet.com 

 

6. ClassDojo เป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ในการบริหารจัดการชั้นเรียน
ที่มีประสิทธิภาพ วิธีการจัดการเรียน การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง ท่ีมีการผสมผสานวิธีการสอนและวิธีการประเมินที่
หลากหลายได้เป็นอย่างดี รวมถึงยังสามารถเพ่ิมผู้มีส่วนร่วมได้
มากมาย โดยมีระบบที่ส าคัญ ดังน้ี 1. ระบบการสร้างตัวละครของ
นักเรียน โดยนักเรียนจะมีตัวละครประจ าตัวของตนเองในชั้นเรียน 
2. ระบบการเสริมแรง ครูผูส้อนสามารถให้รางวัลเพ่ิมส าหรับ
นักเรียนที่มีพฤติกรรมในชั้นเรียนที่ดี และสามารถลดคะแนน
นักเรียนในกรณีที่นักเรียนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ได้ทันที  
3. ระบบรายงานพฤติกรรมของนักเรียน ครูผู้สอนสามารถแจ้ง
พฤติกรรมของนักเรียนให้แก่ ผู้ปกครอง และผู้บริหารโรงเรียนทราบ
ได้ 4. ระบบการวิเคราะห์คะแนนเบื้องต้น ซึ่งจะประเมินทักษะใน
ด้านต่างๆออกมาเป็นกราฟ โดนัท เพ่ือให้เห็นคะแนนในด้านต่างๆ 

จุดเด่น การท างานมีความครอบคลุมการจัดการ 
ชั้นเรียนที่หลากหลายรูปแบบ มีระบบที่ท าให้
เกิดการมีส่วนร่วมของผู้เก่ียวข้อง เว็บไซต์สีสัน
สดใส มีการ์ตูนแทนตัวผู้เรียน 
จุดด้อย การให้คะแนน และการแสดงคะแนน 
ในด้านลบ อาจส่งผลกระทบต่อผู้เรียน การน า
ข้อมูลออกมาในรูปแบบ Excel ไม่รองรับการ
ก าหนดคุณลักษณะเป็นภาษาไทย  
https://www.classdojo.com 

 

http://www.socrative.com/
https://quizlet.com/
https://www.classdojo.com/
https://www.classdojo.com/
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เทคโนโลยีในการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ จุดเด่น จุดด้อย 
ทั้งบวกและลบได้ในทันที อีกท้ังยังสามารถน าข้อมูลออกมาอยู่ใน
รูปแบบของ Excel ได้อีกด้วย 
7. GoFormative เป็นเว็บแอปพลิเคชันที่มีความสามารถ
หลากหลายทั้งการสร้างบทเรียนและแบบทดสอบ การตอบกลับ
ในทันที เกม และการระดมสมองในกลุ่มเรียน ผู้ใช้สามารถ
ลงทะเบียนเข้าใช้งานด้วยข้อมูลของผู้ใช้หรือบัญชีของ Google 
หรือ Clever ในการสร้างบทเรียน ผู้ใช้สามารถเพ่ิมเน้ือหา รูปภาพ 
วิดีโอจาก YouTube หรือไฟล์เอกสารมอบหมายงาน จากน้ัน
สามารถสร้างค าถามกับผู้เรียน ท้ังแบบหลายตัวเลือก การแสดง
ค าตอบด้วยการวาด ข้อความ หรือรูปภาพ (ในส่วนน้ีเรียกว่า Show 
Your Work) และแบบค าตอบสั้น ผู้สอนสามารถส่งบทเรยีนและ
แบบทดสอบไปยังผู้เรียนภายในห้องเรียนที่สร้างไว้หรือการเข้าถึง
ด้วยรหัสแบบทดสอบ จากน้ันผู้สอนสามารถดูผลการทดสอบได้
แบบเวลาจริง (Real Time) และดาวน์โหลดผลการทดสอบใน
รูปแบบไฟล์ Excel 

จุดเด่น สามารถใช้กับการระดมสมอง  
การสั่งงานเป็นการบ้าน การตอบค าถามของ
ผู้เรียนสามารถวาดภาพ หรือส่งรูปภาพเป็น
ค าตอบได้ และผู้สอนสามารถให้คะแนนได้ทันที 
จุดด้อย เน่ืองจากมีข้ันตอนการสร้าง class  
จึงท าให้มีความยุ่งยากมากข้ึน และในกรณีที่
ผู้เรียนต้องตอบค าถามโดยการวาดภาพ ผู้เรียน
ต้องมีทักษะในการใช้อุปกรณ์พอสมควร 
https://goformative.com  

 

หมายเหตุ ผู้วิจัยส ารวจข้อมูลในปี พ.ศ. 2561 ซึ่งการท างานของเทคโนโลยีแต่ละประเภทอาจมีการเปลี่ยนไป 
 
ตารางที่ 3 สรุปคุณสมบัติของเทคโนโลยีท่ีใช้ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  

ประเด็นพิจารณา 
เทคโนโลยีท่ีใช้ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

Kahoot Plickers GoogleForm Socrative Quizlet ClassDojo  GoFormative 
คุณสมบัติท่ัวไป เกมการ

ตอบ
ค าถาม
ออนไลน์ 

การ
ทดสอบ
ย่อยโดย
การชู
กระดาษ
รหัส 

การทดสอบ
ออนไลน์ที่เป็น
ทางการ ลด
ปัญหาการลอก
ข้อสอบ 

การทดสอบ
ออนไลน์ที่มี
รูปแบบการ
ให้ข้อมูล
ป้อนกลับที่
หลากหลาย 

การเรียนรู้
และ
ทดสอบ
เก่ียวกับ
ค าศัพท ์

การประเมิน
คุณลักษณะ
ของผู้เรียน 
และการ
จัดการชั้น
เรียนโดย
ผู้สอน 

การทดสอบและ
การสั่งงานออนไลน์ 
เหมาะกับการคิด
ขั้นสูง 

การเชื่อมตอ่
อินเทอร์เน็ต 

       

- ผู้สอนและ
ผู้เรียนต้อง
เชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ต 

 
 เชื่อมต่อ
ในเวลา
เดียวกัน 

   
หากต้องการ
แสดงผลแบบ 

real time ต้อง
เชื่อมต่อเวลา

เดียวกัน 

   
หากต้องการ
แสดงผลแบบ 

real time ต้อง
เชื่อมต่อเวลา

เดียวกัน 
- เฉพาะผู้สอนที่

ต้องเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ต 

       

ลักษณะการใช้งาน        
- ส าหรับผู้เรียน

ในและนอก
ห้องเรียน 

       

- ส าหรับผู้เรียน
ในห้องเรียน
เท่านั้น 

       

https://goformative.com/
https://goformative.com/
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ประเด็นพิจารณา 
เทคโนโลยีท่ีใช้ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

Kahoot Plickers GoogleForm Socrative Quizlet ClassDojo  GoFormative 
ประเภทการวัดผล        
- Formative        
- Summative        

ประเภทการ
ประเมิน 

       

- อิงกลุ่ม        
- อิงเกณฑ ์        

ความเหมาะสมใน
การวดัระดับ
พฤติกรรม 

     *ผู้สอนเป็น
ผู้ให้คะแนน 

 

- พุทธิพิสัย        
- ทักษะพิสัย        
- จิตพิสัย        

รูปแบบการตอบ        
- ถูก-ผิด        
- หลายตัวเลือก        
- เรียงค าตอบ        
- เติมค า/ตอบ

สั้น 
       

- ค าตอบเป็น
ภาพวาดหรือ
ไฟล์รูปภาพ 

       

 การสร้างค าถามและ
ตัวเลือก 

       

- ข้อความ        
- เพิ่มรูปภาพได้        
- เพิ่มเสียงได้         
- เพิ่มวิดีโอได้        

เวลาในการตอบ        
- ตอบภายใน

เวลาที่ก าหนด 
       

- ควบคุมเวลาการ
ตอบ ท ากิจกรรม
โดยผู้สอน 

      
 

 

- ก าหนดเวลา
การตอบ
หรือไม่ก็ได้ 

       

การแสดงผล        
- แสดงชื่อ/ID 

ของผู้ตอบ 
       

- แสดงคะแนน
รายบุคคล 

       

- แสดงคะแนน
เฉลี่ย 

       

- แสดงกราฟ
การตอบ 
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ประเด็นพิจารณา 
เทคโนโลยีท่ีใช้ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

Kahoot Plickers GoogleForm Socrative Quizlet ClassDojo  GoFormative 
- แสดงผลลัพธ์

ให้ผู้เรียน
ทราบทันที 

       

การแสดงผลและ
การส่งออกข้อมูล 

       

- แสดงผลใน
เว็บไซต์หรือ
แอปพลิเคชัน 

       

- pdf        
- (CSV) excel        

หมายเหตุ ผู้วิจัยส ารวจข้อมูลในปี พ.ศ. 2561 ซึ่งคุณสมบัติของเทคโนโลยีแต่ละประเภทอาจมีการเปลี่ยนแปลงไป 
 
ตอนที่ 3 ผลการหาคุณภาพของแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 ผลการหาคุณภาพของแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
พบว่า ในภาพรวมแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้มีคุณภาพระดับสูง 
(x ̅= 4.44, SD=.28) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านเนื้อหามีคุณภาพอยู่ในระดับสูงมาก (x ̅= 4.54, 
SD=.18) ส่วนด้านความเป็นประโยชน์และการประยุกต์ใช้มีคุณภาพอยู่ในระดับสูง  (x ̅= 4.30, SD=.50) 
ดังตารางท่ี 4  
 
ตารางที่ 4 ผลการหาคุณภาพของแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

ข้อที ่ ประเด็นการประเมิน x̅ SD ระดับคุณภาพ 

1. ด้านเนื อหา 4.54 .18 สูงมาก 
1.1 ความถูกต้องของเน้ือหา 4.63 .52 สูงมาก 
1.2 ความครอบคลุมของเน้ือหา 3.88 .83 สูง 
1.3 ความเหมาะสมของภาษาท่ีใช ้ 4.25 .46 สูง 
1.4 ความหลากหลายของเทคโนโลยีที่น ามาเสนอ 4.63 .52 สูงมาก 
1.5 ความเหมาะสมในการเลือกเทคโนโลยีมาน าเสนอ 4.63 .52 สูงมาก 
1.6 ความสอดคล้องกับหลักการวัดและประเมินผล 4.75 .46 สูงมาก 
1.7 ความสอดคล้องกับเป้าหมายของการพัฒนาแนวทางฯ 4.38 .52 สูง 
2. ด้านความเป็นประโยชน์และการประยุกต์ใช้ 4.30 .50 สูง 
2.1 ความเหมาะสมกับความสนใจของนักเรียน 4.13 .83 สูง 
2.2 ความสะดวกของผู้สอนในการเลือกใช้เทคโนโลยี 4.13 .35 สูง 
2.3 ความเหมาะสมกับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 4.63 .52 สูงมาก 
2.4 ความเป็นไปได้ในการเลือกใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม 4.13 .35 สูง 
2.5 ความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้ในห้องเรียน 3.88 .64 สูง 

 โดยรวม 4.44 .28 สูง 
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อภิปรายผล 
 1. ผลการส ารวจเทคโนโลยีท่ีใช้ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ท่ีนิสิตรู้จักและใช้บ่อย  คือ 
แอฟพลิเคชัน Kahoot เนื่องจาก ช่วยให้ผู้สอนทราบความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียนได้ทันที การ
นับคะแนนของ Kahoot ใช้การประเมินท้ังค าตอบท่ีถูกต้องและความเร็วในการตอบ จึงท าให้ผู้เรียนสนุก
กับการตอบค าถาม (Smith & Mader, 2015) และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Wang, Zhu & Saetre 
(2016) ท่ีได้ท าการทดลองเปรียบเทียบผลของการใช้เครื่องมือในรูปแบบเกมกับเครื่องมืออื่นๆประกอบด้วย 
กระดาษ, อุปกรณ์ Clicker และ Kahoot กับกลุ่มนักศึกษาของมหาวิทยาลัยและพบว่า Kahoot ช่วยเพิ่ม
แรงจูงใจในการเรียน ความต้ังใจ และความสนุกมากกว่าเครื่องมืออื่น นอกจากนี้ Kahoot ยังช่วยส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในช้ันเรียน ขณะเดียวกัน Wang & Lieberoth (2016) ได้ท าการทดลองหาผลกระทบของ
การให้คะแนนและใช้เสียงในการประเมินผลระหว่างเรียนด้วย Kahoot ซึ่งพบว่าการให้คะแนน และการใช้
เสียงใน Kahoot มีผลต่อความต้ังใจในการเรียน การมีส่วนร่วม ความสนุก ความรู้ท่ีได้รับ ตลอดจน
แรงจูงใจในการเข้าช้ันเรียน นอกจากนั้นยังพบว่า การใช้เทคโนโลยีในการวัดและประเมินผลท าให้ผู้เรียน
สามารถทราบผลการเรียนของตนเองในช่ัวโมงเรียนได้ทันทีเพื่อน าไปปรับวิธีการเตรียมตัวในการเรียน  
จากงานวิจัยในระยะเวลา 2-3 ปีท่ีผ่านมา พบว่า การใช้เครื่องมือประเมินผลระหว่างเรียนมีผลโดยตรง  
ต่อประสิทธิผลของการเรียนของนักเรียน (Faber, Luyten & Visscher, 2017) 
 2. แนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้น  
เป็นการสรุปคุณสมบัติเทคโนโลยีต่างๆ ท่ีใช้ในการวัดและประเมินผล เพื่อให้นิสิตท่ีจะเป็นครูในอนาคต 
ได้เลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตาม แนวทางดังกล่าว เป็นเพียงการช้ีแนะเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับ
สถานการณ์ต่างๆ ไม่ได้เป็นคู่มือในการสอน หรือมีกระบวนการในการอบรมให้สามารถใช้เทคโนโลยีนั้นๆ ได้ 
ผู้ใช้จ าเป็นต้องศึกษาและทดลองใช้ด้วยตนเอง ซึ่งเทคโนโลยีต่างๆ ส่วนใหญ่ใช้งานได้ง่าย มีวิดีโอแนะน า
การใช้งานอยู่ในเว็บไซต์ จึงมิใช่เรื่องยากท่ีผู้ใช้จะสามารถศึกษาค้นคว้าและทดลองใช้ได้ด้วยตนเอง 
สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของ วิชัย พัวรุ่งโรจน์และคณะ (2560) ท่ีได้ให้ข้อเสนอแนะว่า 1) ผู้สอนควรเริ่ม
เรียนรู้และใช้งานในทันที เนื่องจากเครื่องมือส่วนใหญ่ใช้งานง่าย และเป็นมิตรกับผู้ใช้ ดังนั้น จึงเป็นเรื่อง
ง่ายท่ีจะใช้เครื่องมือเหล่านี้ด้วยการฝึกเพียงเล็กน้อย 2) วางแผนในการใช้งานและใช้อย่างต่อเนื่อง เพราะ
การใช้งานเพียงเล็กน้อยในรายวิชา อาจไม่มีผลต่อการเรียนของผู้เรียน เนื่องจากผู้สอนไม่สามารถติดตาม
ความก้าวหน้าเกี่ยวกับการเรียนรู้ของผู้เรียน ท าให้ไม่สามารถปรับวิธีการสอนตามความสามารถผู้เรียนได้ 
และ 3) การใช้งานเครื่องมือเหล่านี้สามารถใช้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งโดยท่ัวไปแล้วการใช้งาน ในลักษณะนี้
เพียงพอต่อการเรียนการสอน แต่ถ้าหากต้องการคุณสมบัติอื่นๆ เพิ่มเติม ผู้ใช้สามารถเลือกใช้แบบท่ีมี
ค่าใช้จ่ายได้ นอกจากนี้ พัชรภรณ์ สุนทรวิบูลย์ (2561) กล่าวว่า การสร้างแบบวัดด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
เป็นอีกทางเลือกหนึ่งท่ีผู้สร้างแบบวัดหรือนักวิจัยใช้ในการสร้างและเก็บรวมรวมข้อมูลท่ีช่วยประหยัด
ค่าใช้จ่าย สะดวก รวดเร็ว ซึ่งการสร้างแบบวัดด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นขั้นตอนสุดท้ายหลังจากการพัฒนา
เครื่องมือวัดท่ีมีคุณภาพเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น การใช้แบบวัดดิจิทัลจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งหรือใช้ควบคู่กับ
การใช้การพิมพ์แบบวัดด้วยกระดาษ จะท าให้การเก็บรวบรวมข้อมูลสมบูรณ์และเข้าถึงกลุ่มตัวอย่างได้เป็น
อย่างดี โดยเฉพาะการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวนมาก ผู้เก็บข้อมูลจะลดขั้นตอนการบันทึก
ข้อมูลได้ทันที ท าให้ไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่าย ได้เป็นอย่างดี 
 3. คุณภาพของแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ พบว่า  
ในภาพรวมแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้มีคุณภาพระดับสูง ท้ังนี้ 
เนื่องมาจาก ผู้วิจัยได้ศึกษาและสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีประสบการณ์ในด้านนี้เป็นอย่างดี จึงท าให้เนื้อหา 



วารสารการวัดผลการศึกษา      ปีที่ 37 ฉบับที่ 102 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563 
 

หน้า 41  

ท่ีน าเสนอในแนวทางฯ มีคุณภาพระดับสูง ส่วนด้านความเป็นประโยชน์และการประยุกต์ใช้มีคุณภาพท่ี
น้อยกว่า เนื่องจากนิสิตผู้ใช้แนวทางฯ ไม่ได้ลงมือปฏิบัติจริง จึงคิดว่าตนเองยังไม่สามารถจะน าไปใช้ได้จริง 
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช ้
 1. ผลจากการส ารวจท าให้ทราบว่า ความนิยมในการเลือกใช้คือเทคโนโลยีใด ซึ่งผลการวิจัยจาก
การศึกษาครั้งนี้คือ แอปพลิเคชัน Kahoot ท้ังนี้ ผู้สนใจสามารถน าเทคโนโลยีดังกล่าวไปทดลองใช้
ห้องเรียนได้ เนื่องจาก ความนิยมเกิดมาจากความพึงพอใจของท้ังผู้สอนและผู้เรียน ซึ่งหากน าเทคโนโลยี
ดังกล่าวมาใช้ การจัดการเรียนการสอนน่าจะประสบความส าเร็จมากขึ้น 
 2. การน าแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้มาใช้ ผู้ใช้ต้อง
พร้อมจะเรียนรู้เพิ่มเติม หลังจากตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีแต่ละประเภท เนื่องจากแนวทางดังกล่าว  
เป็นเพียงการช้ีแนะให้ผู้ใช้เลือกเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์การวัดและประเมินผลเท่านั้น การ
จะน าไปใช้ในห้องเรียนได้จริง ต้องทดลองใช้จริงในห้องเรียนเท่านั้น 
 3. คุณสมบัติต่างๆ ท่ีน าเสนอไว้ในงานวิจัยเรื่องนี้ อาจมีการเปล่ียนแปลง เนื่องจากผู้พัฒนาระบบ
อาจมีการเพิ่มเติมคุณสมบัติหรือลดทอนบางส่วนได้ในอนาคต 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั งต่อไป 
 1. ควรมีการพัฒนาส่ือท่ีช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถศึกษาวิธีการใช้งานเทคโนโลยีหรือแอปพลิเคชัน
แต่ละประเภท เช่น การท าเป็นวิดีโอแนะน า 
 2. ควรมีการวัดทักษะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ โดยให้
สถานการณ์ให้นิสิตได้ลองปฏิบัติจริง 
 3. ควรมีการศึกษาการใช้เทคโนโลยีในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ในระดับโรงเรียน เพื่อให้
ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการใช้ในบริบทท่ีแตกต่างกันไป เพื่อหาแนวทางหรือมาตรการช่วยเหลือ
เพื่อโรงเรียนต่างๆ สามารถเป็น Smart school ให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล 
 
เอกสารอ้างอิง 
พัชรภรณ์ สุนทรวิบูลย์. (2561). แนวคิดการสร้างแบบวัดด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล. วารสารการวัดผลการศึกษา, 35(97), 10-

21. 
ภาสกร เรืองรอง และคณะ. (2557). เทคโนโลยีการศึกษากับครูไทยในศตวรรษที่ 21. วารสารปัญญาภิวัฒน์, 5 (พิเศษ), 

195-207. 
วิชัย พัวรุ่งโรจน์ และคณะ. (2560). แนวโน้มวิธีการเรียนการสอนยุคใหม่ด้วยเครื่องมือประเมินผลระหว่างเรียนออนไลน์. 

วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 3(2), 45-68.  
สรัญญา จันทร์ชูสกุล. (2561). แนวคิด หลักการ และยุทธวิธีการประเมินผลเพ่ือการเรียนรู้. วารสารการวัดผลการศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 24(1), 14-28. 
สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ. (2553). การเปลี่ยนแปลงโลกของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการพัฒนาสู่ครูมืออาชีพ.  

การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง. สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่ง
ประเทศไทย: กรุงเทพมหานคร. 

Avampato, C. (2015). Weekly Trend: Formative Assessment Is Newest Trend in Personalized Learning. 
Retrieved from https://www.1776.vc/insights/ 
weekly-trend-formative-assessment-is-newest-trend-in-personalizedlearning. 



วารสารการวัดผลการศึกษา      ปีที่ 37 ฉบับที่ 102 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563 
 

หน้า 42  

Davis, V. (2017). Fantastic, Fast Formative Assessment Tools, Retrieved from 
https://www.edutopia.org/blog/5-fast-formative-assessment-tools-vicki-davis. 

Faber, J. M., Luyten, H. & Visscher, A. J. (2017). The Effects of a Digital Formative Assessment Tool on 
Mathematics Achievement and Student Motivation: Results of a Randomized Experiment, 
Computer & Education, 106, 83-96. 

Smith, B. & Mader, J. (2015) Formative Assessment with Online Tools. Science Teacher, 82(4), 10. 
Wang, A. I., Meng, Z., & Sætre, R. (2016). The Effect of Digitizing and Gamifying Quizzing in Classrooms. 

In T. Connolly & L. Boyle (Eds.). Proceedings of the European Conference on Games Based 
Learning, (pp. 737-748). 1729-737. UK: Reading. 

Wang, A. I., & Lieberoth, A. (2016). The Effect of Points and Audio on Concentration, Engagement, 
Enjoyment, Learning, Motivation, and Classroom Dynamics Using Kahoot!. Proceedings of the 
European Conference on Games Based Learning, 738-746. 

 

  

https://www.edutopia.org/blog/5-fast-formative-assessment-tools-vicki-davis


วารสารการวัดผลการศึกษา      ปีที่ 37 ฉบับที่ 102 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563 
 

หน้า 43  

การเปรยีบเทียบผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีนและทักษะการคิดวิเคราะห์วิชา
คณิตศาสตรข์องนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือกันเรียนรู้เทคนิคกลุ่มผลสัมฤทธิ์ กับการจดัการเรียนรู้แบบรว่มมือกัน
เรียนรู้เทคนิคทีมเกมแข่งขัน 
Comparison of learning achievement and analytical thinking skills 
in mathematicts of mathayomsuksa III students receiving 
cooperative learning by using student teams achievement divisions 
and team games tournaments technique 
 
กิตติศักด์ิ บุญทอง 1 สุพจน์ เกิดสุวรรณ์ 2 ทองปาน บุญกุศล 3 

Kittisak Boonthong 1 Suphot Koedsuwan 2 Thongpan Boonkusol 3 
 
1 นิสิตปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู ้
คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยปรัชญาและการศึกษา มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 
Master degree of Education in Master of Education (Curriculum and Learning 
Management), Accepted by The College of Philosophy and Education, Saint John’s 
University, Corresponding author, E-mail: kittisak012024@gmail.com 
2 อาจารย์ ดร. อาจารย์ประจ าวิทยาลัยปรัชญาและการศึกษา มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 
College of Philosophy and Education, Saint John’s University 
E-mail: supod123@hotmail.com 
3 อาจารย์ ดร. อาจารย์ประจ าวิทยาลัยปรัชญาและการศึกษา มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 
College of Philosophy and Education, Saint John’s University 
E-mail: Thongpanboonkusol@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และทักษะ 
การคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้เทคนิค 
STAD กับเทคนิค TGT 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และทักษะการคิดวิเคราะห์
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้เทคนิค STAD กับเทคนิค TGT 
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ
คลองหลวง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จ านวน 2 ห้อง จ านวน 85 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม 
(Cluster Random Sampling) เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ 2) แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 3) แบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ชนิด 4 
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ตัวเลือก จ านวน 10 ข้อ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉล่ียเลขคณิต (x̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) ค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ และสถิ ติทดสอบ t-test independent ผลการวิจัยพบว่า 1) 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นท่ีผิวและปริมาตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 หลัง
เรียน ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้เทคนิค STAD กับเทคนิค TGT พบว่า กลุ่มท่ีได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้เทคนิค STAD (x̅ = 13.00 , S. D. = 4.88) และกลุ่มท่ีได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้ เทคนิค TGT (x̅ = 13.73 , S. D. = 4.53) ส่วนทักษะการคิดวิเคราะห์วิชา
คณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นท่ีผิวและปริมาตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 หลังเรียน ระหว่างการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือกันเรียนรู้เทคนิค STAD กับเทคนิค TGT พบว่า กลุ่มท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค STAD (x̅ = 5.09 , S. D. = 1.30) และกลุ่มท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT (x̅ =

5.27 , S. D. = 1.55) 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นท่ีผิวและปริมาตร ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 หลังเรียน ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้เทคนิค STAD กับ
เทคนิค TGT ไม่แตกต่างกัน และทักษะ การคิดวิเคราะห์วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นท่ีผิวและปริมาตร ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 หลังเรียน ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้เทคนิค STAD กับเทคนิค 
TGT ไม่แตกต่างกัน 

 
ค าส าคัญ : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน , ทักษะการคิดวิเคราะห์ , การเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้เทคนิค STAD , 
การเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้เทคนิค TGT 
 
ABSTRACT 

This research aims to 1 )  to academic achievement in mathematics and analytical 
thinking skills of students of Matthayomsuksa 3 receiving cooperative learning by using STAD 
and TGT technique , 2) to compare of learning achievement and analytical thinking skills in 
mathematicts of Matthayomsuksa 3 students receiving cooperative learning by using STAD 
and TGT technique. A sample selected by cluster random sampling two groups of 
Matthayomsuksa 3 students in the first semester of academic year 2019 at Sarasas Witaed 
Klongluang School, Klongluang district, Pathumthani, number of students 85 people. The 
research instruments used were 1) lesson plan 2) a learning achievement test 3) analytical 
thinking skills test. The data were analyzed in terms of mean (x̅), standard deviation (S.D.), 
reliability value and t-test independent. The research found that 1 )  Achievement in 
mathematics matter, surface area and volume of students of Matthayomsuksa 3 between 
management, who learned through STAD learning technique (x̅ = 13.00, S.D. = 4.88) and who 
learned through TGT learning technique x̅ = 13 .73 , S.D. = 4 .53 ), analytical thinking skills 
mathematics matter, surface area and volume of students of Matthayomsuksa 3 between 
management, who learned through STAD learning technique (x̅ = 5 . 0 9 , S.D. = 1 . 3 0 ) and 
who learned through TGT learning technique (x̅  = 5 . 2 7 , S.D. = 1.55). 2 )  Achievement in 
mathematics matter, surface area and volume of students of Matthayomsuksa 3 between 
management, collaborative learning techniques STAD with TGT were not different in their 
learning achievement, and analytical thinking skills in mathematics matter, surface area 
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and volume of students of Matthayomsuksa 3 between management, collaborative 
learning techniques STAD with TGT were not different in their analytical thinking skills. 

 
Keywords : Learning Achievement , Analytical Thinking Skills , Student Teams 
Achievement Divisions (STAD) , Teams Games Tournaments (TGT) 
 
บทน า 

จากการท่ีคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ได้ด าเนินการทบทวนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เพื่อพัฒนาไปสู่หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยน าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาวิจัย และข้อมูลจากแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554) มาใช้ในการพัฒนาหลักสูตร ให้มีความ
เหมาะสมชัดเจนยิ่งขึ้น ท้ังเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และกระบวนการน าหลักสูตรไปสู่  
การปฏิบัติ ในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา ในส่วนของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มุ่งให้
เยาวชนทุกคนได้เรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่องตามศักยภาพ เพราะคณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อ
การพัฒนาความคิดมนุษย์ ท าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน 
สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ 
แก้ปัญหา และน าไปใช้ ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือ
ในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศาสตร์อื่นๆ คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด าเนิน
ชีวิต ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (ส านักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา, 2552) 

จากข้อมูลรายงานผลการทดสอบระดับชาติ O-NET (Ordinary National Education) นักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระหว่างปีการศึกษา 2558-2560 ของสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พบว่า คะแนนเฉล่ียระดับประเทศในแต่ละปีเท่ากับ 
32.40 29.31 และ 26.30 ตามล าดับ (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 2559 -2561)  
จะเห็นว่าคะแนนเฉล่ีย วิชาคณิตศาสตร์มีแนวโน้มลดน้อยลงทุกปี ซึ่งสะท้อนถึงสภาพปัญหาการเรียนการสอน วิชา
คณิตศาสตร์ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จึงมีความจ าเป็นและความส าคัญอย่างยิ่งท่ีต้องเร่งพัฒนาแก้ไข
ปัญหาท่ีเกิดขึ้น ซึ่งคณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ีต้องใช้ทักษะ เนื้อหาส่วนใหญ่เป็นเรื่องท่ีเกี่ยวกับนามธรรม จึงยาก 
ท่ีจะอธิบายและยกตัวอย่างให้เห็นชัดเจน ท าให้การเรียนการสอนไม่บรรลุวัตถุประสงค์และผู้เรียนส่วนใหญ่
ไม่ให้ความร่วมมือในการเรียน ไม่เห็นความส าคัญของวิชาคณิตศาสตร์ ท าให้ผู้เรียนไม่อยากเรียน หนีเรียน ไม่
ชอบวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ชอบครู ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์ต่ า ซึ่งเป็นปัญหาหนึ่งท่ี
ได้รับความสนใจมากท่ีสุด จึงได้มีการแก้ปัญหาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์หลายวิธี โดยเฉพาะในส่วน
ปัญหาการจัดการเกี่ยวกับผู้เรียน การเรียนแบบร่วมมือเป็นวิธีหนึ่งท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ ท่ีสัมพันธ์กับชีวิตจริง ได้รับการฝึกฝนทักษะกระบวนการแสวงหา
ความรู้ ทักษะการบันทึกความรู้ ทักษะการคิด ทักษะการจัดการกับความรู้ ทักษะการแสดงออก ทักษะการสร้าง
ความรู้ใหม่ และทักษะการท างานเป็นกลุ่ม จัดว่าเป็นวิธีเรียนท่ีสามารถน ามาประยุกต์ให้เหมาะสมกับการ
เรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ สอดคล้องกับ สุวิทย์ มูลค า และ อรทัย มูลค า (2560) ท่ีช้ีให้เห็นว่า การจัดการ
เรียนรู้โดยใช้เทคนิค STAD และ TGT มีความส าคัญต่อผู้เรียน กล่าวคือ ท าให้ผู้เรียนมีความเอาใจใส่รับผิดชอบ
ตัวเองและกลุ่มร่วมกับสมาชิกอื่น ส่งเสริมให้ผู้เรียนท่ีมีความสามารถต่างกันได้เรียนรู้ร่วมกัน ส่งเสริมให้
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ผู้เรียนผลัดเปล่ียนกันเป็นผู้น า ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกและเรียนรู้ทักษะทางสังคมโดยตรงและ ท าให้ผู้เรียน
มีความต่ืนเต้น สนุกสนานกับการเรียนรู้ 

ส าหรับแนวทางในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ได้มีผู้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ  
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ อาทิ งานวิจัยของ สุพรรณ สิงหนุวัฒนะ (2558) ศึกษาผลการใช้ แบบฝึกทักษะ
คณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม โดยการใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ STAD ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ท่ี 1 พบว่า แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม โดยการใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ STAD 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.42/86.22 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีได้ต้ังไว้ 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ค่า
ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนเท่ากับ 0.7250 หรือคิดเป็น ร้อยละ 72.50 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อ
การเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด งานวิจัยของ พัฒนพงศ์ สมคะเน (2558) ศึกษาการพัฒนาชุดการสอน
คณิตศาสตร์ท่ีเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบแข่งขันเป็นทีม (TGT) เรื่อง เลขยกก าลัง ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 พบว่า ประสิทธิภาพของชุดการสอนคณิตศาสตร์ท่ีเน้นกระบวนการเรียนรู้
แบบร่วมมือแบบแข่งขันเป็นทีม (TGT) เรื่อง เลขยกก าลัง ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 81.44/81.80 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเน้น
กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบแข่งขันเป็นทีม (TGT) เรื่อง เลขยกก าลัง สูงกว่ากลุ่มควบคุมท่ีเรียน
โดยวิธีการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 งานวิจัยของ นารีรัตน์ ขวัญรักษ์ (2558) 
ศึกษาการพัฒนาชุดการสอนคณิตศาสตร์ท่ีเน้นวิธีเรียนแบบร่วมมือกลุ่มแข่งขันตอบปัญหา (TGT) เรื่อง 
พหุนาม ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 พบว่า ประสิทธิภาพของชุดการสอนคณิตศาสตร์ท่ีเน้นวิธีเรียนแบบร่วมมือ
กลุ่มแข่งขันตอบปัญหา (TGT) เรื่อง พหุนาม ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.31/79.40 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 กลุ่มทดลองท่ีเรียนโดยใช้ชุดการสอน
คณิตศาสตร์ ท่ีเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือกลุ่มแข่งขันตอบปัญหา (TGT) เรื่อง พหุนาม สูงกว่ากลุ่ม
ควบคุมท่ีเรียนโดยวิธีการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

งานวิจัยของ สุวารี ศรีอ าไพวิวัฒน์ (2560) ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับเทคนิค
ทีจีที (TGT) ท่ีมีต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 พบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ โดยการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับเทคนิคทีจีที (TGT) หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยการ
เรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับเทคนิคทีจีที (TGT) สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 โดยมีคะแนนเฉล่ีย 17.90 คิดเป็นร้อยละ 74.58 งานวิจัยของ แคทลียา เคนทุม (2560) ศึกษาการ
พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวัฏจักรการเรียนรู้แบบ 5E ร่วมกับการเรียนรู้ร่วมมือแบบแข่งขันเป็นทีม 
(TGT) ต่อมโนมติสารละลายและความสามารถ ในการคิดวิเคราะห์ส าหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปี
ท่ี 5 ท่ีมีความสามารถทางการเรียนต่างกัน พบว่า นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนและผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุนามแบบทางเดียวของคะแนนหลังเรียนของ
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีความสามารถทางการเรียนต่างกัน (เก่ง กลาง และอ่อน) มีมโนมติ
สารละลายและความสามารถในการคิดวิเคราะห์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

งานวิจัยของ นราวดี จ้อยรุ่ง (2561) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชาชีววิทยาและทักษะ
กระบวนการกลุ่มของนักเรียนสายวิทยาศาสตร์พิเศษ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
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ร่วมมือเทคนิค TGT พบว่า การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ส่งผลให้นักเรียนมีพัฒนาการด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาสูงขึ้นโดยมีคะแนนพัฒนาการ ร้อยละ 65.44 ซึ่งอยู่ในระดับสูง และส่งผล
ให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านทักษะกระบวนการกลุ่มสูงขึ้นโดยมีคะแนนพัฒนาการ ร้อยละ 81.96  
ซึ่งอยู่ในระดับสูงมาก งานวิจัยของ หนึ่งฤทัย ชูแก้ว (2556) ศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียน
การ์ตูนร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้ แบบ STAD เรื่อง คู่อันดับและกราฟ ท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์และความพึงพอใจในการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทาง  
การเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนการ์ตูนร่วมกับเทคนิค 
การเรียนรู้แบบ STAD สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 งานวิจัยของ 
ธนิสา กองเพ็ชร (2561) ศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง  
ความคล้าย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา โดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือตามรูปแบบ STAD พบว่า แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง ความคล้าย ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีประสิทธิภาพท่ีระดับ 78.00/75.25 สูงกว่าเกณฑ์ท่ีต้ังไว้ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 งานวิจัยของ วาสนา พิระชัย 
(2560) ศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD เรื่อง การแยกตัวประกอบพหุนาม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนพูล
เจริญวิทยาคม พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ท่ีเรียนด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 งานวิจัยของ 
กรวีณา ศรีละพันธ์ (2559) ศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจในการเรียน เรื่อง ความ
น่าจะเป็น ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยวิธีการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคแข่งขัน TGT พบว่า การจัดการ
เรียนรู้โดยวิธีเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคแข่งขัน TGT ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีประสิทธิภาพท่ีระดับ 
85.32/84.90 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคแข่งขัน 
TGT แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  

งานวิจัยของ วาสนา จันทร์แจ้ง (2561) ศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
เรื่อง เลขยกก าลัง โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TGT กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน เรื่อง เลขยกก าลัง ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีสอนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TGT สูงกว่าการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 งานวิจัยของ ศิริณา จ่าทอง (2560) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ระหว่างการจัดการ
เรียนรู้แบบ TGT กับแบบปกติ โรงเรียนพรตพิทยพยัต พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนโดยการจัดการ
เรียนรู้แบบ TGT มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ TGT มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่านักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 งานวิจัยของ Slavin (1980) ศึกษาปฏิสัมพันธ์ในกลุ่มเพื่อนท่ีเป็นผิวขาว ผิวด า กลุ่มท่ีมี
ผลสัมฤทธิ์สูงและกลุ่มท่ีมีผลสัมฤทธิ์ต่ า โดยแบ่งกลุ่มทดลองเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มท่ี 1 จัดการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิค STAD กลุ่มท่ี 2 จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค TGT ผลการทดลองพบว่า ปฏิสัมพันธ์ในกลุ่มเพื่อนใน
กลุ่มท่ี 1 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค STAD มีความสนิทสนมช่วยเหลือกัน มีความห่วงใยเพื่อนใน
กลุ่มมากกว่ากลุ่มท่ี 2 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค TGT งานวิจัยของ Spuler (1991) ได้ศึกษา
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ประสิทธิภาพของการเรียนแบบร่วมมือ 2 รูปแบบ คือ STAD และ TGT เพื่อเพิ่ม
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน K-12 จุดประสงค์เพื่อสรุปท้ังปริมาณและทิศทางของ
ประสิทธิภาพการใช้เทคนิคการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ เพื่อน ามาศึกษาและเปรียบเทียบระหว่างการสอนแบบ TGT 
กับแบบด้ังเดิม ผลการศึกษาพบว่า ร้อยละ 80 ออกมาในเชิงสถิติผลสัมฤทธิ์สูงกว่า เมื่อเปรียบเทียบ STAD กับ
การเรียนแบบด้ังเดิมผลสัมฤทธิ์สูงกว่าร้อยละ 51 และในการศึกษายังพบว่านักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการแบบ STAD 
และ TGT มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านคณิตศาสตร์สูงกว่าการเรียนแบบด้ังเดิม และงานวิจัยของ Nichols 
(1994) ศึกษาประสิทธิภาพโครงสร้างของกิจกรรมการเรียนร่วมท่ีใช้เทคนิค STAD กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ท่ีเรียนเรขาคณิต จ านวน 81 คน สุ่มเข้ากลุ่มกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือและกลุ่มเพื่อนท่ีสอน
ปกติโดยการบรรยายเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การมุ่งเป้าหมายประสิทธิภาพในตนเอง การเห็น
คุณค่าของการเรียนรู้จากงาน ตลอดจนการใช้ยุทธวิธีทางการคิด ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มท่ีใช้กิจก รรม 
การเรียนรู้แบบร่วมมือมีผลสัมฤทธิ์สูงกว่ากลุ่มท่ีสอนปกติโดยการบรรยาย 

ท้ังนี้ การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้เทคนิคกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) มีลักษณะท่ีส าคัญ 
กล่าวคือ ครูท าหน้าท่ีในการเตรียมเนื้อหาท่ีจะให้นักเรียนได้เรียนรู้ รวมถึงส่ือ วัสดุอุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้ 
ใบความรู้ ใบงาน แบบทดสอบ กระดาษค าตอบ ตลอดจนเกณฑ์การให้คะแนน จากนั้ นจัดทีมนักเรียน 
โดยคละกันท้ังเพศและความสามารถ ครูแนะน าวิธีการเรียนรู้ให้แต่ละทีมทราบอย่างท่ัวถึง ซึ่งการเรียนรู้ 
ในลักษณะนี้ทุกคนในทีมต้องให้ความช่วยเหลือกันให้มากท่ีสุด หลังจากท่ีการเรียนรู้เสร็จส้ินลง นักเรียน
ต้องท าแบบทดสอบย่อยเป็นรายบุคคล ครูและนักเรียนร่วมกันตรวจผลการทดสอบ แต่ละทีมจัดท า
คะแนน การพัฒนาของสมาชิกแต่ละคนและคะแนนการพัฒนาของทีม ครูรับรองผลงาน ประกาศผลงานของ
แต่ละทีมว่าอยู่ในระดับคุณภาพใด ส่วนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้เทคนิคทีมเกมแข่งขัน 
(TGT) มีลักษณะส าคัญ กล่าวคือ ครูท าหน้าท่ีในการเตรียมเนื้อหาท่ีจะให้นักเรียนได้เรียนรู้ รวมถึงส่ือ วัสดุ
อุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้ ใบความรู้ ใบงาน ชุดค าถาม กระดาษบันทึกค าตอบและบันทึกคะแนน จากนั้นจัด
ทีมแข่งขันโดยคละกันท้ังเพศและความสามารถ ครูแนะน าวิธีการเรียนรู้ให้แต่ละทีมทราบอย่างท่ัวถึง หลังจาก
ท่ีแต่ละทีมได้เรียนรู้จากใบความรู้ ใบงาน ครูแนะน าเกี่ยวกับเกมการแข่งขันให้แต่ละทีมทราบถึงกติกา 
การแข่งขัน เริ่มการแข่งขันโดยแต่ละทีมส่งตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันครั้งละ 1 คน (คนท่ีมีความสามารถ
เท่ากันจาก แต่ละทีมจะแข่งขันกัน) จนครบทุกคนในทีม เมื่อการแข่งขันจบลงให้แต่ละทีมรวบรวมคะแนน 
ทีมท่ีได้คะแนนสูงสุดเป็นทีมชนะเลิศ ครูประกาศผลการแข่งขัน 

จะเห็นได้ว่า การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้เทคนิคกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) กับ การจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้เทคนิคทีมเกมแข่งขัน (TGT) จะมีความแตกต่างกันในขั้นตอนของการ
เตรียมการ ซึ่งหากเป็นการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้เทคนิคกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) ครูต้องเตรียม
แบบทดสอบ เพื่อใช้ทดสอบรายบุคคล ส่วนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้เทคนิคทีมเกมแข่งขัน 
(TGT) ครูต้องเตรียมชุดค าถาม ซึ่งค าถามก็จะแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ค าถามส าหรับคนเก่ง ค าถามส าหรับ
คนปานกลาง และค าถามส าหรับคนอ่อน และยังมีความแตกต่างกันในขั้นของการวัดความรู้ความเข้าใจ 
โดยหากเป็นการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้เทคนิคกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) วัดความรู้ความเข้าใจ  
ของนักเรียนเป็นรายบุคคล ส่วนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้เทคนิคทีมเกมแข่งขัน (TGT) วัด
ความรู้ความเข้าใจนักเรียนโดยการเล่มเกมแข่งขันกันตอบค าถามเป็นทีม 

ดังนั้น จากกระบวนการในการจัดการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกันของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน
เรียนรู้เทคนิคกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) กับ การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้เทคนิคทีมเกมแข่งขัน 
(TGT) ท่ีกล่าวมาข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยสนใจท่ีจะศึกษาและเปรียบเทียบวิธีการจัดการเรียนรู้ของท้ัง 2 วิธีนี้ ผู้วิจัย 
มีแนวคิดว่า บนพื้นฐานของกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกันจะท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน



วารสารการวัดผลการศึกษา      ปีที่ 37 ฉบับที่ 102 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563 
 

หน้า 49  

และทักษะการคิดวิเคราะห์วิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้น จึงน าไปสู่การต้ังสมมติฐานว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และทักษะการคิดวิเคราะห์ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
กันเรียนรู้เทคนิค STAD กับเทคนิค TGT แตกต่างกัน  
 

วัตถุประสงค์  
1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน  

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้เทคนิค STAD กับเทคนิค TGT  
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และทักษะการคิดวิเคราะห์ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้เทคนิค STAD กับเทคนิค TGT 
 

สมมติฐาน 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และทักษะการคิดวิเคราะห์  

ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้เทคนิค STAD กับเทคนิค TGT แตกต่างกัน 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากร คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียน 

สารสาสน์วิเทศคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จ านวน 210 คน 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เนื่องจากนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มี 6 ห้อง และมีการจัด

นักเรียนแบบคละความสามารถในแต่ละห้อง ผู้วิจัยจึงท าการสุ่มนักเรียนโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster 
Random Sampling) แล้วจับสลากมา 2 ห้องเรียน จ านวน 85 คน จากนั้น ใช้วิธีจับสลากกลุ่มทดลอง  
ห้องแรกท่ีจับได้เป็นกลุ่มทดลองท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้เทคนิค STAD และห้องท่ีสอง
เป็นกลุ่มทดลองท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้เทคนิค TGT 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 เป็นกลุ่มตัวอย่างท่ี 1 สอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้
เทคนิค STAD จ านวน 44 คน  

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/2 เป็นกลุ่มตัวอย่างท่ี 2 สอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้
เทคนิค TGT จ านวน 41 คน  
 

ตัวแปรที่ศึกษา 
1. ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการเรียนรู้ แบ่งได้ดังนี้ 

1.1 การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้เทคนิค STAD 
1.2 การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้เทคนิค TGT 

2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลการจัดการเรียนรู้ แบ่งได้ดังนี้ 
2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
2.2 ทักษะการคิดวิเคราะห์ 

 

ขอบเขตด้านเนื อหา 
การวิจัยครั้งนี้ด าเนินการวิจัยในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 เรื่อง พื้นท่ีผิวและปริมาตร จ านวน 15 

คาบ คาบละ 50 นาที ดังนี้ 
1. เรื่องท่ี 1 พื้นท่ีผิวและปริมาตรของปริซึม  จ านวน 3 คาบ 
2. เรื่องท่ี 2 พื้นท่ีผิวและปริมาตรของพีระมิด  จ านวน 3 คาบ 
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3. เรื่องท่ี 3 พื้นท่ีผิวและปริมาตรของทรงกระบอก จ านวน 3 คาบ 
4. เรื่องท่ี 4 พื้นท่ีผิวและปริมาตรของกรวย  จ านวน 3 คาบ 
5. เรื่องท่ี 5 พื้นท่ีผิวและปริมาตรของทรงกลม  จ านวน 3 คาบ 

 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

1. ครูผู้สอนจะได้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดวิเคราะห์วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นท่ี
ผิวและปริมาตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้เทคนิค 
STAD กับเทคนิค TGT อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้เทคนิค STAD กับ
เทคนิค TGT จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดวิเคราะห์วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นท่ีผิวและ
ปริมาตร ท่ีสูงขึ้น 
 
กรอบแนวคิดงานวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยต่างๆ ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับ
รูปแบบการสอน ซึ่งสอดคล้องกับ วัชรา เล่าเรียนดี (2547) ได้กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
จะต้องเริ่มต้นด้วยการสอนของครูเสมอ ครูต้องสอนหรือให้ข้อมูลความรู้กับนักเรียนอย่างชัดเจนท่ีสุด  
ครูสามารถน ากระบวนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพของนักการศึกษา หรือผลการวิจัยต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
เทคนิคการสอนแบบต่างๆ มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม (Johnson & Johnson อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี, 
2560) ช้ีให้เห็นว่า ผู้เรียนควรร่วมมือกันในการเรียนรู้มากกว่าการแข่งขันกัน เพราะการแข่งขันก่อให้เกิด
สภาพการณ์ของการแพ้-ชนะ ต่างจากการร่วมมือกัน ซึ่งก่อให้เกิดสภาพการณ์ ชนะ-ชนะ อันเป็น
สภาพการณ์ท่ีดีกว่าท้ังทางด้านจิตใจและสติปัญญา หลักการเรียนรู้แบบร่วมมือมี 5 ประการประกอบด้วย 
การเรียนรู้ต้องอาศัยหลักการพึ่งพากัน การเรียนรู้ท่ีดี ต้องอาศัยการหันหน้าเข้าหากันและมีปฏิสัมพันธ์กัน 
การเรียนรู้ร่วมกันต้องอาศัยทักษะทางสังคม การเรียนรู้ร่วมกันควรมีการวิเคราะห์กระบวนการกลุ่ม และ 
การเรียนรู้ร่วมกันจะต้องมีผลงานหรือผลสัมฤทธิ์ท้ังรายบุคคลและรายกลุ่มท่ีสามารถตรวจสอบและ 
วัดประเมินได้ ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD และเทคนิค TGT มา
ใช้ในการสอน เรื่อง พื้นท่ีผิวและปริมาตร เพราะเป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับกิจกรรม การเรียน
การสอนคณิตศาสตร์ ท่ีส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การใช้เหตุผลท่ีเหมาะสมในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ตลอดจนการท างานกลุ่มท่ีต้องช่วยเหลือกันภายในกลุ่ม และการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือท้ัง 2 วิธีดังกล่าว มีวิธีการและขั้นตอนท่ีคล้ายคลึงกันมาก การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือกันเรียนรู้เทคนิค STAD และเทคนิค TGT โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น กลุ่มย่อยๆ กลุ่มละ 4-5 คน 
เรียกว่า กลุ่มบ้านเรา แต่ละกลุ่มมีนักเรียนท่ี เก่ง ปานกลาง และอ่อน ในสัดส่วน 1:2:1 ทุกคนภายในกลุ่มจะ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อความส าเร็จของกลุ่ม ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นเตรียมความพร้อมของ
ครูและผู้เรียน ประกอบด้วย การเตรียมใบงาน ใบความรู้ แบบทดสอบย่อย ช้ีแจงวัตถุประสงค์ของบทเรียน 
ช้ีแจงบทบาทหน้าท่ีของการท างานกลุ่ม รวมถึงช้ีแจงวิธีคิดคะแนนพัฒนาและคะแนนเฉล่ียของกลุ่ม 2) ขั้น
สอน ประกอบด้วย การทบทวนความรู้เดิม ด าเนินการสอน ตรวจสอบความเข้าใจว่านักเรียนเข้าใจอย่าง
ถ่องแท้ ให้ฝึกโดยครูคอยแนะน าแก้ไขและให้ฝึกเองโดยล าพัง 3) ขั้นกิจกรรมกลุ่ม ประกอบด้วย จัดกลุ่มให้
ร่วมมือกันเรียนรู้ ปฏิบัติตามใบงาน ใบกิจกรรม (ตามเวลา ท่ีก าหนด) ร่วมกันอภิปรายปัญหาจนแน่ใจว่า 
ทุกคนมีความเข้าใจในเนื้อหาอย่างถ่องแท้ 4) ขั้นการแข่งขันเกม ประกอบด้วย ส าหรับเทคนิค STAD สมาชิก
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แต่ละคนท าแบบทดสอบย่อยเป็นรายบุคคล ส าหรับเทคนิค TGT สมาชิกแต่ละคนจะแยกไปแข่งขันตอบ
ค าถามกับสมาชิกกลุ่มอื่น เรียกว่า กลุ่มแข่งขัน จากนั้นจึงกลับกลุ่มบ้านของเราตามเดิม ตรวจให้คะแนน 
ค านวณคะแนนของแต่ละคนรวมคะแนนการพัฒนาเฉล่ียของกลุ่ม 5) ขั้นสรุปและประเมินผล ประกอบด้วย 
การแจ้งผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกลุ่ม ให้รางวัลกลุ่มท่ีประสบผลส าเร็จสูงสุด และช่วยกันสรุป
บทเรียน 

จากการศึกษาแนวคิดต่างๆ ท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยได้ก าหนดเป็นกรอบแนวคิด ไว้ดังนี้ 
 
 
 
 

 
 

 
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พื้นท่ีผิวและปริมาตร ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เป็นแบบทดสอบ

ชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 
2. แบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่อง พื้นท่ีผิวและปริมาตร ช้ันมัธยมศึกษา ปีท่ี 3 เป็นแบบทดสอบ

ชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 10 ข้อ 
3. แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นท่ีผิวและปริมาตร จ านวน 5 แผน รวม 15 คาบ 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ผู้วิจัยด าเนินการสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
1. สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ส าหรับใช้ทดสอบก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้

แบบร่วมมือกันเรียนรู้เทคนิค STAD กับเทคนิค TGT แบบทดสอบเป็นปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จ านวน 40 ข้อ ให้สอดคล้องกับเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ แล้วน าแบบทดสอบเสนอต่อคณะกรรมการและ
ผู้เช่ียวชาญ 5 ท่าน โดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิมีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และมีความรู้ 
ความเช่ียวชาญทางด้านคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 5 ปี เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา พิจารณาว่า
แบบทดสอบท่ีสร้างขึ้นนั้นสอดคล้องกับเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้หรือไม่ น าคะแนนท่ีได้จากคณะกรรมการ
และผู้เช่ียวชาญ ไปค านวณหาค่า IOC พบว่าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่
ระหว่าง 0.50-1.00 และน าแบบทดสอบไปทดลองใช้ (Try out) กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 40 คน น าคะแนนท่ีได้ค านวณหาค่าความยาก (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) แล้วคัดเลือกข้อสอบ
ท่ีมีค่าความยากอยู่ในช่วง 0.20-0.80 และ ค่าอ านาจจ าแนก 0.20 ขึ้นไป ได้ข้อสอบจ านวน 30 ข้อ และ
ค านวณหาค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ โดยวิธีของ คูเดอร์-ริชาร์ดสัน (Kuder-Richardson procedure) 
สูตร KR-20 ได้ค่าความเช่ือมั่น 0.87 จากนั้นน าแบบทดสอบ ไปใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ปีท่ี 3 โรงเรียนสาร
สาสน์วิเทศคลองหลวง จ านวน 2 ห้องเรียนจ านวนนักเรียน 85 คน ซึ่งเป็นนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง โดยทดสอบ
ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้เทคนิค SATD กับเทคนิค TGT 

1. การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้เทคนิค
กลุ่มผลสัมฤทธิ์  (Student teams achievement 
divisions : STAD ) 
2. การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้เทคนิคทีม
เกมแข่งขัน ( Team games tournaments : TGT) 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
2. ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
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2. สร้างแบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ส าหรับใช้ทดสอบก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือกันเรียนรู้เทคนิค STAD กับเทคนิค TGT แบบทดสอบเป็นปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จ านวน 15 ข้อ ให้สอดคล้องกับเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ แล้วน าแบบทดสอบเสนอต่อคณะกรรมการและ
ผู้เช่ียวชาญ 5 ท่าน โดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิมีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และมีความรู้ความ
เช่ียวชาญทางด้านคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 5 ปี น าคะแนนท่ีได้จากคณะกรรมการและผู้เช่ียวชาญไปค านวณหาค่า 
IOC พบว่าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.50-1.00 และน าแบบทดสอบ
ไปทดลองใช้ (Try out) กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ปีท่ี 4 ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 40 คน น าคะแนนท่ีได้
ค านวณหาค่าความยาก (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) แล้วคัดเลือกข้อสอบท่ีมีค่าความยากอยู่ในช่วง 0.20-0.74 
และค่าอ านาจจ าแนก 0.20 ขึ้นไป ได้ข้อสอบจ านวน 10 ข้อ และค านวณหาค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ 
โดยวิธีของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน (Kuder-Richardson procedure) สูตร KR-20 ได้ค่าความเช่ือมั่น 0.76 
จากนั้นน าแบบทดสอบไปใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวง จ านวน  
2 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 85 คน ซึ่งเป็นนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง โดยทดสอบก่อนและหลังการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้เทคนิค SATD กับเทคนิค TGT 

3. จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นท่ีผิวและปริมาตร จ านวน 5 แผน รวม 15 คาบ 
น าแผนการจัดการเรียนรู้ เสนอต่อคณะกรรมการและผู้เช่ียวชาญ 5 ท่าน โดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิมีวุฒิ
การศึกษาในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และมีความรู้ความเช่ียวชาญทางด้านคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 5 ปี 
เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหา ตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมท้ังให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข 
น าแผน การจัดการเรียนรู้ ท่ีได้รับการตรวจสอบจากคณะกรรมการและผู้เช่ียวชาญแล้ว ไปแก้ไขปรับปรุง 
ตามค าแนะน า จากนั้นน าแผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นท่ีผิวและปริมาตร ท่ีจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือกันเรียนรู้เทคนิค SATD กับเทคนิค TGT ไปทดลองกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวง จ านวน 2 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 85 คน 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. ผู้วิจัยด าเนินการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง 
2 ห้อง จ านวน 85 คน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 
และแบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 10 ข้อ 

2. ผู้วิจัยด าเนินการสอนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง 2 ห้อง จ านวน 85 คน 
ตามแผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งระยะเวลาท่ีใช้สอน คือ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 เรื่อง พื้นท่ีผิวและ
ปริมาตร รวม 15 คาบ โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้เทคนิค STAD กับกลุ่มตัวอย่างท่ี 1 
จ านวน 5 แผน แผนละ 3 คาบ ด้วยการจัดนักเรียนเข้ากลุ่มแบบคละความสามารถ กลุ่มละ 5 คน คือ เก่ง 
ปานกลาง อ่อน ในอัตราส่วน 1:3:1 ครูสอนบทเรียนแล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มท างานร่วมกันตามท่ีครูก าหนด 
ซักถามกัน ตรวจงานกัน นักเรียนเก่งช่วยเหลือนักเรียนอ่อน ในคาบท่ี 3 คาบสุดท้ายของแต่ละแผนให้นักเรียน
ทุกคน ท าข้อสอบรายบุคคล แล้วน าคะแนนของสมาชิกทุกคนภายในกลุ่มมาคิดเป็นคะแนนของกลุ่ม 
จัดล าดับประกาศผล ให้รางวัล ยกย่องชมเชย ให้กับกลุ่มท่ีท าคะแนนได้สูงสุด ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป
บทเรียน และจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้เทคนิค TGT กับกลุ่มตัวอย่างท่ี 2 จ านวน 5 แผน 
แผนละ 3 คาบ ด้วยการจัดนักเรียนเข้ากลุ่มแบบคละความสามารถ กลุ่มละ 5 คน (กลุ่มบ้านของเรา) คือ เก่ง ปาน
กลาง อ่อน ในอัตราส่วน 1:3:1 ครูสอนบทเรียนแล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มท างานร่วมกันตามท่ีครูก าหนด 
ซักถามกัน ตรวจงานกัน นักเรียนเก่งช่วยเหลือนักเรียนอ่อน ในคาบท่ี 3 คาบสุดท้ายของแต่ละแผน จัดกลุ่ม
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ใหม่เพื่อแข่งขันเกมวิชาการตอบค าถามเกี่ยวกับเนื้อหา โดยนักเรียนท่ีเรียนเก่งของแต่ละกลุ่มแข่งขันกัน 
นักเรียนท่ีเรียนปานกลางของแต่ละกลุ่มแข่งขันกัน นักเรียนท่ีเรียนอ่อนของแต่ละกลุ่มแข่งขันกัน (กลุ่มแข่งขัน) 
นักเรียนท่ีเข้าร่วมการแข่งขันหมุนเวียนกันอ่านค าถามให้ผู้เข้าแข่งขันฟังและเขียนค าตอบจนหมดค าถาม ตรวจ
และให้คะแนน หลังจากแข่งขันเสร็จแล้วนักเรียนแต่ละคนกลับกลุ่มเดิม (กลุ่มบ้านของเรา) น าคะแนนของแต่
ละคนมารวมกัน จัดล าดับ ประกาศผล ให้รางวัล ยกย่องชมเชย ให้กับกลุ่มท่ีท าคะแนนได้สูงสุด ครูและ
นักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน 

การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้ เทคนิค STAD กับเทคนิค TGT ท้ังสองวิธีต่างกันในขั้นตอน 
การทดสอบและขั้นตอนการแข่งขันเกมวิชาการ การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้ เทคนิค STAD ใช้ 
การทดสอบความรู้รายบุคคล ส่วนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้เทคนิค TGT ใช้การจัดการ
แข่งขันเกมวิชาการ 

3. เมื่อส้ินสุดการเรียนแผนการจัดการเรียนรู้ท้ังสองกลุ่ม ผู้วิจัยด าเนินการทดสอบหลังเรียน ด้วย
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ ฉบับเดียวกับวัดผล
ก่อนเรียน 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. วิเคราะห์ข้อมูลของคะแนนท่ีได้จากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคะแนนท่ีได้
จากการทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่อง พื้นท่ีผิวและปริมาตร โดยใช้ค่าเฉล่ียเลขคณิต (x̅) และ 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

2. ทดสอบสมมติฐานท่ีว่านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และ
ทักษะการคิดวิเคราะห์ ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้เทคนิค STAD กับเทคนิค TGT แตกต่างกัน 
โดยการทดสอบด้วยสถิติ t-test independent  

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้เทคนิค STAD กับเทคนิค TGT พบว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นท่ีผิวและปริมาตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 หลัง
เรียน ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้ เทคนิค STAD กับเทคนิค TGT พบว่า กลุ่มท่ีได้รับ 
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน เรียนรู้ เทคนิค STAD (x̅ = 13.00 , S. D. = 4.88) และกลุ่มท่ีได้รับ 
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้ เทคนิค TGT (x̅ = 13.73 , S. D. = 4.53) ส่วนทักษะการคิด
วิเคราะห์วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นท่ีผิวและปริมาตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 หลังเรียน ระหว่าง 
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้เทคนิค STAD กับเทคนิค TGT พบว่า กลุ่มท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือกันเรียนรู้เทคนิค STAD (x̅ = 5.09 , S. D. = 1.30) และกลุ่มท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือกันเรียนรู้เทคนิค TGT (x̅ = 5.27 , S. D. = 1.55)  

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และทักษะการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้เทคนิค STAD กับเทคนิค TGT 
ดังนี้ 
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 2.1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นท่ีผิวและปริมาตร ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 หลังเรียน ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้เทคนิค STAD กับ
เทคนิค TGT ปรากฏดังตารางท่ี 1 

 
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นท่ีผิวและปริมาตรของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 หลังเรียน ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้  
เทคนิค STAD กับเทคนิค TGT 

การจัดการเรียนรู้ N X �̅� S.D. t Sig. 
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือกันเรียนรู้เทคนิค STAD 
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือกันเรียนรู้เทคนิค TGT 

44 
 

41 

30 
 

30 

13.00 
 

13.73 

4.88 
 

4.53 

 
0.716 

 
0.924 

 
จากตารางท่ี 1 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นท่ีผิวและปริมาตรของนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 หลังเรียน ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้เทคนิค STAD กับเทคนิค 
TGT ไม่แตกต่างกัน 

 2.2 การเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นท่ีผิวและปริมาตร ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 หลังเรียน ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้เทคนิค STAD  
กับเทคนิค TGT ปรากฏดังตารางท่ี 2 
 
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นท่ีผิวและปริมาตร ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 หลังเรียน ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้
เทคนิค STAD กับเทคนิค TGT 

การจัดการเรียนรู้ N X �̅� S.D. t Sig. 
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือกันเรียนรู้เทคนิค STAD 
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือกันเรียนรู้เทคนิค TGT 

44 
 

41 

10 
 

10 

5.09 
 

5.27 

1.30 
 

1.55 

 
0.572 

 
0.106 

 
จากตารางท่ี 2 พบว่า ทักษะการคิดวิเคราะห์วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นท่ีผิวและปริมาตร ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 หลังเรียน ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้เทคนิค STAD กับ
เทคนิค TGT ไม่แตกต่างกัน 
 
สรุปผลการวิจัย 

จากการวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดวิเคราะห์วิชาคณิตศาสตร์ 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้เทคนิค STAD กับเทคนิค 
TGT มีผลการวิจัย ดังนี้ 
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1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นท่ีผิวและปริมาตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ปีท่ี 3 
หลังเรียน ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้เทคนิค STAD กับเทคนิค TGT พบว่า กลุ่มท่ี
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้เทคนิค STAD (x̅ = 13.00 , S. D. = 4.88) และกลุ่มท่ีได้รับ
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้เทคนิค TGT (x̅ = 13.73 , S. D. = 4.53) ส่วนทักษะการคิดวิเคราะห์
วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นท่ีผิวและปริมาตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 หลังเรียน ระหว่าง  
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้เทคนิค STAD กับเทคนิค TGT พบว่า กลุ่มท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือกันเรียนรู้เทคนิค STAD (x̅ = 5.09 , S. D. = 1.30) และกลุ่มท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน
เรียนรู้เทคนิค TGT (x̅ = 5.27 , S. D. = 1.55) 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องพื้นท่ีผิวและปริมาตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 3 หลังเรียน ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้เทคนิค STAD กับเทคนิค TGT ไม่แตกต่างกัน 
และทักษะการคิดวิเคราะห์วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นท่ีผิวและปริมาตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 หลังเรียน 
ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้เทคนิค STAD กับเทคนิค TGT ไม่แตกต่างกัน 
 
อภิปรายผล 

การวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดวิเคราะห์วิชาคณิตศาสตร์ 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้เทคนิค STAD กับเทคนิค 
TGT ได้ข้อค้นพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้เทคนิค STAD กับเทคนิค TGT ไม่
แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ ซึ่งสอดคล้องกับ อรัญญา แวงดีสอน (2557) ได้ท าการวิจัย  
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การค านวณเกี่ยวกับปริมาณสารในปฏิกิริยาเคมี กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ ระหว่างนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีได้รับการสอนโดยใช้กลุ่มร่วมมือเทคนิคการ เรียนรู้
แบบ TGT และนักเรียนท่ีได้รับการสอนแบบเทคนิคการเรียนรู้แบบ STAD พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ไม่
แตกต่างกัน สอดคล้องกับ วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2545) ช้ีให้เห็นว่า การเรียนรู้แบบร่วมมือนั้น ผู้เรียนมีการ
พึ่งพาอาศัยกัน สมาชิกทุกคนมีหน้าท่ีและความรับรับผิดชอบเท่าเทียมกัน แต่ละคนตระหนักดีว่าความส าเร็จ
ของกลุ่มข้ึนอยู่กับสมาชิกภายในกลุ่ม มีการปฏิสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด เนื่องด้วยนักเรียนจะนั่งด้วยกันเป็น
กลุ่มหันหน้าเข้าหากันเพื่อจะได้ซักถาม ตอบค าถาม อธิบายโต้ตอบซึ่งกันและกัน โต้เถียงด้วยเหตุผลและ
สนับสนุนชมเชยผู้อื่น และสอดคล้องกับ Slavin (1995) ท่ีช้ีให้เห็นถึงเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค 
STAD ว่าเป็นเทคนิคท่ีจัดผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละประมาณ 4 คน ท่ีมีความสามารถคละกัน มีเพศ และ
เช้ือชาติต่างกัน กระบวนการจัดการเรียนรู้ประกอบด้วย ครูน าเสนอบทเรียนต่อท้ังช้ัน จากนั้นนักเรียน
ภายในกลุ่มร่วมกันศึกษาข้อเท็จจริง ความคิดรวบยอด ตลอดถึงกระบวนการต่างๆ ท่ีครูน าเสนอ จนมั่นใจว่า
ทุกคนเข้าใจและมีความช านาญในเรื่องนั้นๆ จึงท าการทดสอบเป็นรายบุคคล ครูตรวจให้คะแนนของแต่ละคน
และน าคะแนนของแต่ละคนไปหาคะแนนความก้าวหน้าโดยเทียบกับคะแนนฐานของแต่ละคน  
น าคะแนนความก้าวหน้าของแต่ละคนไปหาคะแนนกลุ่ม กลุ่มใดได้คะแนนผ่านเกณฑ์จะได้รับรางวัล ส่วน
เทคนิค TGT เป็นเทคนิคท่ีมีกระบวนการจัดการเรียนรู้คล้ายกับวิธี STAD วิธี TGT จะใช้การเล่นเกมทาง
วิชาการรายสัปดาห์แทนการทดสอบรายบุคคล โดยท่ีนักเรียนของแต่ละกลุ่มจะต้องแข่งขันกันเพื่อน าคะแนน
มาให้กลุ่มของตน นักเรียนจะเล่นเกมอยู่ท่ีโต๊ะการแข่งขันกับนักเรียนกลุ่มอื่นท่ีมีศักยภาพทุกๆ ด้านเท่าเทียม
กัน ในการเล่นเกมต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกคน และทุกๆ คนมีโอกาสได้ตอบค าถามเป็นคนแรก เท่าๆ กัน 
กลุ่มใดได้คะแนนผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้จะได้รับรางวัล จะเห็นได้ว่า การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค 
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STAD กับเทคนิค TGT เป็นกิจกรรมท่ีกระตุ้นให้นักเรียนมีความปรารถนาท่ีจะท าให้กลุ่มประสบผลส าเร็จ
เหมือนกัน จึงท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์และทักษะการคิดวิเคราะห์ของท้ัง 2 วิธี  
ไม่แตกต่างกัน 

ท้ังนี้ การท่ีผลการวิจัยไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ อาจเนื่องด้วยสาเหตุหลายประการท่ีเป็น
ปัจจัย หรือตัวแปรแทรกซ้อนท่ีไม่สามารถควบคุมได้ อาทิ การท่ีนักเรียนเรียนกวดวิชาเพิ่มมากขึ้น นักเรียน
มีความสนใจและแข่งขันกันเรียนมากขึ้น มีช่องทางหรือแหล่งเรียนรู้ท่ีทันสมัยและรวดเร็วมากขึ้น เช่น 
เรียนรู้ผ่าน Youtube เป็นต้น ซึ่งหากผู้สนใจจะน าเทคนิคท้ัง 2 นี้ไปใช้ ก็จะท าให้การจัดการเรียนรู้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อนักเรียน เนื่องจากเทคนิคท้ัง 2 เป็นเทคนิค ท่ีกระตุ้นให้
นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ท่ีดีได้ไม่แตกต่างกัน สามารถเลือกใช้เทคนิคใดเทคนิคหนึ่ง หรือใช้ท้ัง  
2 เทคนิคก็ได้ ซึ่งไม่ว่าจะเลือกใช้เทคนิคใดนักเรียนก็มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะ การคิดวิเคราะห์
วิชาคณิตศาสตร์ท่ีสูงขึ้น  

สรุปได้ว่า การวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดวิเคราะห์วิชา
คณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้เทคนิค 
STAD กับเทคนิค TGT ผลการวิจัยในครั้งนี้เป็นส่ิงยืนยันได้ว่า การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือกันเรียนรู้เทคนิค STAD กับเทคนิค TGT ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิด
วิเคราะห์ไม่แตกต่างกัน เนื่องจากมีขั้นตอนกระบวนการจัดการเรียนรู้บางขั้นตอนท่ีเหมือนกัน คือ มีข้ันเตรียม
ผู้เรียน ขั้นเสนอเนื้อหา ขั้นกิจกรรมกลุ่ม และขั้นการประเมินผลให้รางวัล และบางขั้นตอนท่ีแตกต่างกัน คือ  
ขั้นทดสอบ (STAD) ขั้นแข่งขันเกมวิชาการ (TGT) ซึ่งการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้ เทคนิค STAD ใช้ 
การทดสอบความรู้รายบุคคล ส่วนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้ เทคนิค TGT ใช้การจัด 
การแข่งขันเกมวิชาการ  
 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดวิเคราะห์วิชาคณิตศาสตร์
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้เทคนิค STAD กับเทคนิค 
TGT แสดงให้เห็นว่า 

1. การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้เทคนิค STAD กับเทคนิค TGT มีกระบวนการจัดการเรียนรู้  
ท่ีคล้ายกันมาก ท่ีแตกต่างกัน คือ การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้เทคนิค STAD ใช้การทดสอบความรู้
ส่วนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้เทคนิค TGT ใช้เกมการแข่งขันวิชาการ ซึ่งท้ัง 2 วิธี เป็น
กิจกรรมท่ีกระตุ้นให้นักเรียนมีความปรารถนาท่ีจะท าให้กลุ่มประสบผลส าเร็จเหมือนกัน จึงท าให้นักเรียน เกิด
การเรียนรู้ได้ไม่แตกต่างกัน ในส่วนของการจัดกิจกรรมการแข่งขันเกมวิชาการ ต้องใช้เวลามากพอสมควร ดังนั้น
ผู้สอนควรมีการวางแผนในการจัดกิจกรรม ท าความเข้าใจกับนักเรียนเพื่อให้จัดกิจกรรมได้ทันเวลา 

2. ครูท่ีน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้เทคนิค STAD กับเทคนิค TGT ไปใช้  
ควรศึกษาหลักสูตร เนื้อหาของบทเรียนว่าบริบทของเนื้อหานั้นมีความเหมาะสมท่ีจะใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้เทคนิค STAD กับเทคนิค TGT หรือไม่ ตลอดจนแผนการจัดการเรียนรู้และการ
เตรียมการสอนให้พร้อม เพื่อให้เกิดความเข้าใจและช่วยให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

3. การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้เทคนิค STAD กับเทคนิค TGT ในขั้นตอนของการท า
แบบฝึกหัดในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การทดสอบรายบุคคลและการแข่งขันเกมวิชาการ ควรแจ้งผล 
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ให้นักเรียนทราบทันที ท้ังนี้เพื่อใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้น  
ในการท างานท้ังในส่วนของตนและการท ากิจกรรมกลุ่มมากยิ่งขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั งต่อไป 

1. ผู้สอนควรน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้เทคนิค STAD กับเทคนิค TGT  
ไปใช้กับนักเรียนกลุ่มอื่น เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะทางสังคมในการท างานกลุ่ม ช่วยเหลือพึ่งพาอาศัย 
ซึ่งกันและกันท้ังนี้เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ให้สูงขึ้น 

2. ผู้สอนควรน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้ เทคนิค STAD กับเทคนิค TGT  
ไปเปรียบเทียบกับเทคนิคการสอนแบบต่างๆ เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักเรียนให้สูงขึ้น 

3. ผู้สอนทุกวิชาสามารถน าเทคนิคท้ัง 2 นี้ไปใช้ได้ตามความเหมาะสม ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับบริบทของ
เนื้อหาสาระท่ีเรียนในช่วงเวลานั้นๆ เป็นส าคัญ ขึ้นอยู่กับกิจกรรมการเรียนรู้ว่า ต้องการให้นักเรียนท างาน
เป็นทีมหรือไม่ เพราะท้ัง 2 เทคนิคนี้เน้นการท างานเป็นทีม 
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การสร้างแบบวัดภาคปฏิบตัิ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั นประถมศึกษาปีที่ 6  
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 1 
A construction of performance tests in the learning strand of 
career and technology for prathomsuksa 6 entitled information 
technology at schools under Nongbualamphu primary educational 
services area office 1. 
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บทคัดย่อ 
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างแบบวัดภาคปฏิบัติ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและ  
การส่ือสาร ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวล าภู เขต 1 และ 2) เพื่อหาคุณภาพของแบบวัดภาคปฏิบัติ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การส่ือสาร ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 357 คน 
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 1 โดยการสุ่มแบบหลาย
ขั้นตอน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบวัดภาคปฏิบัติ วิ เคราะห์คุณภาพเครื่องมือโดย
การหาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา อ านาจจ าแนก ความเช่ือมั่นของแบบวัด ความเช่ือมั่นของผู้ประเมิน 
ความเท่ียงตรงเชิงสภาพ และความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการวัด ผลการวิจัย พบว่า 
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1) แบบวัดภาคปฏิบัติ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มี 5 ฉบับ ฉบับละ 10 ข้อ ประกอบด้วย ฉบับท่ี 1 เรื่องการใช้
ระบบปฏิบัติการ ฉบับท่ี 2 เรื่องการสืบค้นข้อมูลและการจัดการแฟ้มข้อมูล ฉบับท่ี 3 เรื่องการใช้โปรแกรม
ประมวลผลค า ฉบับท่ี 4 เรื่องการใช้โปรแกรมตารางท างาน และฉบับท่ี 5 เรื่องการใช้โปรแกรมน าเสนอ
ผลงาน  

2) คุณภาพของแบบวัดภาคปฏิบัติ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร พบว่า มีค่า 
ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา มีค่าอยู่ระหว่าง 0.67 ถึง 1.00 ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ ท้ัง 5 ฉบับ มีค่าอยู่
ระหว่าง 0.31 ถึง 0.79 ความเช่ือมั่นของแบบวัดภาคปฏิบัติ ท้ัง 5 ฉบับ มีค่าอยู่ระหว่าง 0.81 ถึง 0.84 
และค่าความเช่ือมั่นของผู้ประเมินให้คะแนน 2 คน ท้ัง 5 ฉบับมีค่าอยู่ระหว่าง 0.88 ถึง 0.99 ค่าความ
เท่ียงตรงเชิงสภาพของแบบวัดภาคปฏิบัติ ท้ัง 5 ฉบับ มีค่าอยู่ระหว่าง 0.71 ถึง 0.80 และค่าความคาด
เคล่ือนมาตรฐานในการวัดท้ัง 5 ฉบับ มีค่าอยู่ระหว่าง 0.40 ถึง 0.45 
 
ค าส าคัญ : การสร้างแบบวัด ; เทคโนโลยีสารสนเทศ ; นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
 
ABSTRACT 
 The purposes of this research were: 1) to construct the performance test in the 
learning strand of career and information technology for Prathomsuksa 6 at schools under 
Nongbualamphu Primary Educational Service Area Office 1, and 2) to examine the quality 
of the performance test. The samples were 357 students derived by multi–stage random 
sampling. The research instrument was the measurement in performance test. The quality 
of performance test was analyzed by the content validity, the discrimination indices, 
reliability of the test, inter-rater reliability, the concurrent validity and standard errors in 
measurement. The research findings were as follows:  
 1) The performance test in the learning strand of career and information technology 
for Prathomsuksa 6 was divided into 5 tests. Each test contained 10 items including: (1) 
using the operating system, (2) data retrieval and data file management, (3) using a word 
processing program, (4) using spreadsheet programs, and (5) using the presentation 
program. 
 2) The content validity of the performance test was 0.67-1.00, and the 5 tests on 
the performance test had discriminating index ranging 0.31-0.79 and reliabilities ranging 
0.81-0.84; reliabilities of 2 raters ranging 0.88-0.99, The concurrent validity ranging 0.71-0.80 
and standard errors ranging 0.40-0.45. 
 
Keywords : Development the test ; Information technology ; Prathomsuksa VI students 
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บทน า 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ( Information and Communication Technology)  

ได้เข้ามามีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาขีดความสามารถของประเทศและในสังคมโลกปัจจุบัน เป็นกลไก
ส าคัญในการเปล่ียนแปลงวิถีการด ารงชีวิตของประชาชน ส่งผลต่อการพัฒนาในทุกด้านไม่ว่าจะเป็น
เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อมและการศึกษา การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประเทศไทยจะต้องเผชิญกับกระแสการเปล่ียนแปลงท่ีส าคัญ 
ท้ังภายนอกและภายในประเทศท่ีปรับเปล่ียนอย่างรวดเร็วและซับซ้อนมากขึ้นเป็นท้ังโอกาสและความเส่ียง
ต่อการพัฒนาประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถ
ปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนและ
สังคมไทยให้มีคุณภาพ มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากร และได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
อย่างเป็นธรรม รวมท้ังสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิด
สร้างสรรค์ จึงต้องมีการใช้ ICT เป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ส านักงาน
คณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560)  

แนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนของชาติ 
เข้าสู่โลกยุคศตวรรษท่ี 21 โดยมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม รักความเป็นไทย มีทักษะการคิดวิเคราะห์
คิดสร้างสรรค์ มีทักษะด้านเทคโนโลยี สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม
โลกอย่างสันติ รวมถึงกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารระยะ พ.ศ. 2554 -2563  
ของประเทศไทยได้กล่าวถึงเรื่องทุนมนุษย์ว่าจะต้องพัฒนาท่ีมีความสามารถในการสร้างสรรค์และการใช้
สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ มีวิจารณญาณและรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีท่ีเป็นไปแบบ
ก้าวกระโดด โดยเฉพาะการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการส่งข้อมูลข่าวสาร และการส่งต่อผ่านส่ือใน
รูปแบบต่างๆ นอกจากนี้เทคโนโลยียังช่วยอ านวยความสะดวกในด้านต่างๆ มากมาย เช่น การส่งจดหมาย 
การติดต่อส่ือสาร การสืบค้น การบันทึกข้อมูล เป็นต้น (พัชรภรณ์ สุนทรวิบูลย์, 2561 :10) อีกท้ังแผน
แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2557-2561) มีเป้าหมายในการเตรียม 
ความพร้อมของประเทศไทยสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) อย่างยั่งยืน ท่ัวถึงและเท่าเทียม 
ด้วยความมั่นคงปลอดภัย โดยให้ความส าคัญกับการน า ICT มาใช้พัฒนาประเทศด้านทุนมนุษย์  

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนซึ่งเป็นก า ลัง
ของชาติให้เป็นมนุษย์ท่ีมีความสมดุลท้ังด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทย
และเป็นพลโลก จึงเน้นไปท่ีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มศักยภาพในห้องเรียน สถานศึกษาไม่สามารถหลีกเล่ียงการน าเทคโนโลยี
มาใช้ในการเรียนการสอน ตรงข้ามยังต้องตระหนักว่าจะน ามาใช้อย่างไรจึงจะส่งเสริมการเรียนรู้  
ของผู้เรียน รวมท้ังผลักดันให้ก้าวไปสู่สังคมสารสนเทศและสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต การน าเอา
เทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมเท่ากับเป็นการขยายขอบเขตของการเรียนรู้ออกไปอย่างกว้างขวาง 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเป็นสาระท่ี 3 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี เป็นสาระเกี่ยวกับกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ การติดต่อส่ือสาร การค้นหาข้อมูล การใช้
ข้อมูลและสารสนเทศ การแก้ปัญหาหรือ การสร้างงาน คุณค่าและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล และเก็บรักษาข้อมูลในรูปแบบต่างๆ 
สามารถใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ในการน าเสนอข้อมูลในรูปแบบท่ีเหมาะสมเห็นคุณค่าของการน าความรู้ไป
ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการท างาน ใช้คอมพิวเตอร์สร้างช้ินงานได้อย่างเป็นขั้นตอน และมีประสิทธิภาพ มี
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จิตส านึกรับผิดชอบในการใช้เทคโนโลยี โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ไม่คัดลอกผลงานผู้อื่น และไม่สร้าง
ความเสียหายต่อผู้อื่น  

ดังนั้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมีเนื้อหาครอบคลุมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ แนวคิด 
หลักการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้งานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และคุณธรรมจริยธรรม และ
ผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสังคม และการจัดการเรียนการสอนจะเน้นให้นักเรียนได้มี
โอกาสฝึกปฏิบัติ ใช้โปรแกรมต่างๆ ในการท างาน และเน้นให้นักเรียนมีทักษะเกี่ยวกับการจัดการ
สารสนเทศ คุณธรรมจริยธรรม และผลกระทบในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสังคม ดังนั้นนักเรียนต้อง
เรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อน ามาใช้ในชีวิตประจ าวันและอยู่ในสังคมด้วยความรับผิดชอบ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพจ าเป็นต้อง
อาศัยทักษะต่างๆ เป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และมีศักยภาพในการเรียนรู้
ตลอดชีวิต เนื่องจากในยุคสารสนเทศ ( Information age) ซึ่งมีการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีและมี
สารสนเทศใหม่ๆ เกิดขึ้นรวดเร็วและตลอดเวลาสารสนเทศท่ีเข้ามาสู่บุคคลในรูปแบบต่างๆ นั้นเป็น
สารสนเทศท่ีผ่านการกล่ันกรองเป็นอย่างดีและไม่ได้มีการกล่ันกรอง จึงท าให้ผู้เรียนต้องพิจารณาเลือก
สารสนเทศให้เหมาะสมกับความต้องการของตนเอง (วรวัฒน์ ชาญนรา, 2551) 

การวัดผลและประเมินผลของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เน้นการวัดและ
ประเมินผลการปฏิบัติ เพราะเป็นสาระท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะในทางปฏิบัติ ในการวัดผลภาคปฏิบัติมี
ข้อจ ากัดประการหนึ่ง คือ การให้คะแนนการวัดผลงานภาคปฏิบัติจะคล้ายกับการตรวจข้อสอบแบบอัตนัย 
ซึ่งขึ้นอยู่กับผู้ตรวจให้คะแนนอาจมีความล าเอียง ขาดความคงท่ีคงวา (สมนึก ภัททิยธนี, 2558 : 56) ใน
กระบวนการสร้างแบบวัดประเภทนี้จึงต้องมีการตรวจสอบความเช่ือมั่นของผู้ประเมิน โดยให้ผู้ประเมิน
ต้ังแต่ 2 คน ขึ้นไป ประเมินการปฏิบัติของแต่ละคนหรือเป็นกลุ่มในกลุ่มเดิม แล้วน าผลท่ีได้มาหาความ
เช่ือมั่นของผู้ประเมิน ซึ่งก็คือความสอดคล้องในการประเมิน (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 61) แต่ในความ
เป็นจริงแล้วผู้สอนนิยมให้คะแนนผลการปฏิบัติของผู้เรียน โดยใช้ผู้สังเกตเพียงคนเดียว และสังเกตครั้ง
เดียวแล้วตัดสินให้คะแนนทันทีจึงเกิดการผิดพลาดได้ง่าย ดังนั้นในการตรวจให้คะแนนการวัดภาคปฏิบัติท่ี
ดีนั้น จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องสร้างเครื่องมือส าหรับการวัดผลประเมินเพื่อพิจารณาขั้นตอนการปฏิบัติ
และผลงานการปฏิบัติ ซึ่งควรพิจารณาอย่างรอบคอบท้ังในด้านปริมาณและคุณภาพ เมื่อสร้างเครื่องมือ
แล้วควรต้ังเกณฑ์ในการตรวจให้คะแนนอย่างชัดเจน โดยก าหนดรายละเอียดต่างๆ ท่ีใช้พิจารณาในการให้
คะแนนไว้อย่างเหมาะสมครบถ้วน (ส.วาสนา ประวาลพฤกษ์. 2527 : 36) อีกท้ังเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลนั้นต้องเป็นเครื่องมือท่ีมีคุณภาพ จึงจะท าให้ได้ข้อมูลท่ีถูกต้องสอดคล้องกับความเป็นจริง
และท าให้ผลการประเมินถูกต้องน่าเช่ือถือ ดังนั้นในการสร้างเครื่องมือเพื่อวัดผล เครื่องมือท่ีใช้ต้องผ่าน
การตรวจสอบคุณภาพ เพื่อให้แน่ใจว่าแบบวัดมีความสอดคล้องกันในทฤษฎี แนวคิด มโนทัศน์ต่างๆ 
สามารถเช่ือมโยงกันได้อย่างกลมกลืน เพื่อให้การวัดผลมีความถูกต้องและคลาดเคล่ือนน้อยท่ีสุด (เชาว์ 
อินใย, 2553)  

ดังนั้น การสร้างแบบวัดภาคปฏิบัติมาใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมจึงเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับ
ครูผู้สอน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะสร้างเครื่องมือวัดภาคปฏิบัติ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นแบบวัด 2 ประเภท คือ วัด
กระบวนการปฏิบัติและวัดผลงาน 
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วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อสร้างแบบวัดภาคปฏิบัติ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
2. เพื่อหาคุณภาพของแบบวัดภาคปฏิบัติ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กลุ่มสาระ

การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการสร้างแบบวัดภาคปฏิบัติ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ผู้วิจัย
วิเคราะห์ความสอดคล้องจาก 4 แนวคิด ได้แก่ หลักสูตรและตัวช้ีวัดกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร การวัดภาคปฏิบัติ และแบบประเมินรูบริค ดังนี้ 

แนวคิด/ทฤษฎี  จุดประสงค์เชิง
พฤติกรรม 
เทคโนโลยี

สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

 การหาคุณภาพ
เคร่ืองมือ 

 แบบวัดภาคปฏิบัติ 
เร่ือง เทคโนโลยี

สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

1. หลักสูตรและ
ตัวชี้วัดกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลยี 
2. เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
ส่ือสาร 
3. การวัด
ภาคปฏิบัติ 
4. แบบประเมิน
รูบริค  

 1. การใช้
ระบบปฏิบัติการ 
2. การสืบค้นข้อมูล
และการจัดการ
แฟ้มข้อมูล 
3. การใช้โปรแกรม
ประมวลผลค า 
4. การใช้โปรแกรม
ตารางท างาน 
5. การใช้โปรแกรม
น าเสนอผลงาน 

 1. ความเท่ียงตรง 
เชิงเนื้อหา 
2. ความเท่ียงตรง 
เชิงสภาพ 
3. อ านาจจ าแนก 
4. ความเช่ือมั่นของ
แบบวัด 
5. ความเช่ือมั่นของ
ผู้ประเมิน 2 คน 
 

 แบบวัดภาคปฏิบัติ
มาตราส่วน
ประมาณค่า 3 
ระดับ เป็นแบบวัด 
2 ประเภท คือ  
1. วัดกระบวนการ
ปฏิบัติ  
2. วัดผลงาน 
จ านวน 5 ฉบับ 
ฉบับละ 10 ข้อ 
รวมเป็น 50 ข้อ  
ท่ีมีคุณภาพ 

 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการสร้างและหาคุณภาพของแบบวัดภาคปฏิบัติ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. กลุ่มเป้าหมายส าหรับการสร้างเครื่องมือ คือ ผู้เช่ียวชาญทางด้านเทคโนโลยี ซึ่งเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญด้านเทคโนโลยี การใช้คอมพิวเตอร์ หรือครูผู้สอนท่ีจบการศึกษา
ทางด้านคอมพิวเตอร์ จ านวน 10 คน และผู้เช่ียวชาญทางด้านการวัดและประเมินผล จ านวน 2 คน  
รวม 12 คน 

2. กลุ่มเป้าหมายส าหรับใช้ตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดภาคปฏิบัติ คือ นักเรียนระดับประถม
ศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2561 ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 1 
ได้มาจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage random sampling) โดยใช้ตารางทาโร่ ยามาเน่ (Taro 
Yamane, 1967 : 99 อ้างถึงในภัทราพร เกษสังข์, 2549 : 74) ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 ท้ังนี้ยอมให้
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เกิดความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 จากประชากร 3,318 คน กลุ่มตัวอย่าง 357 คน มีขั้นตอนดังนี้ ขั้นท่ี 1 
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 1 มี 3 อ าเภอ ขั้นท่ี 2 
จ าแนกโรงเรียนในแต่ละอ าเภอ ออกเป็น 5 ขนาด โดยใช้เกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ขั้นท่ี 3 ก าหนดขนาดโรงเรียนเป็นช้ันและมีโรงเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม ขั้นท่ี 4 ก าหนดห้องเรียน
เป็นหน่วยในการสุ่ม โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจับสลากจาก
โรงเรียนในแต่ละขนาด ขั้นที่ 5 ท าการสุ่มนักเรียนกลุ่มตัวอย่างอย่างง่าย ตามสัดส่วน  
 
ขอบเขตด้านเนื อหา 
  เนื้ อหา ท่ีน ามาสร้ างแบบวัดภาคปฏิบั ติ  เรื่ อง  เทคโนโลยีสารสนเทศและการ ส่ือสาร  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระ  
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระท่ี 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เฉพาะหน่วย  
การเรียนรู้ท่ีมีจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมในการลงมือปฏิบัติช้ินงาน ประกอบด้วย 1) การใช้ระบบปฏิบัติการ 
2) การสืบค้นข้อมูลและการจัดการแฟ้มข้อมูล 3) การใช้โปรแกรมประมวลผลค า 4) การใช้โปรแกรม
ตารางท างาน 5) การใช้โปรแกรมน าเสนอ 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
  แบบวัดภาคปฏิบัติ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
3 ระดับ เป็นแบบวัด 2 ประเภท คือ 1. วัดกระบวนการปฏิบัติ ประกอบไปด้วย 2 ขั้น คือขั้นเตรียมการ
ปฏิบัติ และขั้นกระบวนการปฏิบัติ 2. วัดผลงาน คือพิจารณาผลการปฏิบัติและกิจนิสัย มีจ านวน 5 ฉบับ 
ดังนี้ ฉบับท่ี 1 เรื่อง การใช้ระบบปฏิบัติการ ฉบับท่ี 2 เรื่อง การสืบค้นข้อมูลและการจัดการแฟ้มข้อมูล 
ฉบับท่ี 3 เรื่อง การใช้โปรแกรมประมวลผลค า ฉบับท่ี 4 เรื่อง การใช้โปรแกรมตารางท างาน และฉบับท่ี 5 
เรื่อง การใช้โปรแกรมน าเสนอผลงาน ฉบับละ 10 ข้อ รวมเป็น 50 ข้อ 
 
การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

1. ก าหนดจุดมุ่งหมายในการสร้างแบบวัดภาคปฏิบัติ 
 2. ศึกษาทฤษฎี หลักสูตร เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง โดยศึกษาเนื้อหาวิชา และจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระท่ี 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การส่ือสาร ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  

3. วิเคราะห์เนื้อหา และเขียนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พ.ศ. 2551 สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระท่ี 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
จากหน่วยการเรียนรู้ เพื่อวิเคราะห์ว่าจะเลือกเนื้อหาใดบ้างท่ีต้องการให้เกิดทักษะปฏิบัติ จากนั้นคัดเลือก
เนื้อหาท่ีต้องการสร้างแบบวัดภาคปฏิบัติ ซึ่งมีเกณฑ์ในการคัดเลือกวิเคราะห์พฤติกรรมตามหน่วย  
การเรียนรู้ และคัดเลือกเนื้อหาท่ีจะน ามาสร้างแบบวัดภาคปฏิบัติได้ดังนี้ 1. การใช้ระบบปฏิบัติการ  
2. การสืบค้นข้อมูลและการจัดการแฟ้มข้อมูล 3. การใช้โปรแกรมประมวลผลค า 4. การใช้โปรแกรมตาราง
ท างานและ 5. การใช้โปรแกรมน าเสนอ 

การศึกษาเอกสารและการเขียนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ในการวัดกระบวนการปฏิบัติและวัดผล
งาน โดยการวัดกระบวนการปฏิบัติ ประกอบไปด้วย 2 ประเภท คือ 1) ขั้นเตรียมการปฏิบัติ และขั้น
กระบวนการปฏิบัติ และ 2) การวัดผลงาน คือพิจารณาผลการปฏิบัติและกิจนิสัย  
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4. ศึกษาแนวทางและวิธีการสร้างแบบวัดโดยการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญการวัดผลการศึกษา 
จ านวน 2 คน พิจารณาเลือกจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม สัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญทางเทคโนโลยี โดยพิจารณา
เลือกและสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญส าหรับสร้างแบบวัดภาคปฏิบัติโดยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง ดังนี้ผู้เช่ียวชาญ
ทางด้านเทคโนโลยี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญด้านเทคโนโลยี การใช้คอมพิวเตอร์  
มีประสบการณ์ในการท างาน 10 ปีขึ้นไป จ านวน 5 คน ครูผู้สอนท่ีจบการศึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์  
มีประสบการณ์ในการท างานอย่างน้อย 5 ปี จ านวน 5 คน เพื่อขอค าแนะน าและข้อมูลในการสร้างข้อ
ปฏิบัติและเกณฑ์การให้คะแนนของแบบวัดภาคปฏิบัติ 

5. สร้างข้อปฏิบัติของแบบวัดและเกณฑ์การให้คะแนน  จากการรวบรวมความคิดเห็นจากการ
สัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญมาสร้างแบบวัดภาคปฏิบัติ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร จ านวน 5 
เรื่อง มีข้อปฏิบัติ เรื่องละ 10 ข้อ ซึ่งเป็นข้อปฏิบัติตามงานท่ีวิเคราะห์และจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม พร้อม
ท้ังระบุเกณฑ์การให้คะแนนในการวัดแต่ละข้อปฏิบัติของขั้นตอนต่างๆ ในการวัดภาคปฏิบัติ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร ดังตารางท่ี 1 

 
ตารางที่ 1 แสดงตัวอย่างรายการกับเกณฑ์การให้คะแนน เรื่อง การใช้ระบบปฏิบัติการ ในการวัด 
 กระบวนการปฏิบัติ ใน 2 ข้ัน คือขั้นเตรียมการปฏิบัติ และขั้นกระบวนการปฏิบัติ  

รายการ เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
1. ขั นเตรียมการปฏบิัต ิ
 1. นักเรียนสามารถจัดเตรียม
อุปกรณ์ เปิดเครื่อง
คอมพิวเตอร์ตามข้ันตอน 
ตรวจสอบอุปกรณ์ต่อพ่วงให้อยู่
ในสภาพท่ีพร้อมใช้งาน มีความ
ระมัดระวังการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า 

 
2 คะแนน 
 
 
1 คะแนน 
 
 
0 คะแนน 

 
นักเรียนจัดเตรียมอุปกรณ์ เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ตามข้ันตอน 
ตรวจสอบอุปกรณ์ต่อพ่วงให้อยู่ในสภาพท่ีพร้อมใช้งานด้วยความ
คล่องแคล่ว รวดเร็วอย่างระมัดระวัง  
นักเรียนจัดเตรียมอุปกรณ์ เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ตามข้ันตอน 
ตรวจสอบอุปกรณ์ต่อพ่วงให้อยู่ในสภาพท่ีพร้อมใช้งานโดยขาด
ความระมัดระวัง   
นักเรียนขาดความกระตือรือร้น รอรับค าสั่งก่อนลงมือปฏิบัติ
กิจกรรม  

 2. นักเรียนอยู่ในลักษณะทาง
กายภาพท่ีพร้อมจะเร่ิมการ
ปฏิบัติกิจกรรม 

2 คะแนน 
 
 
 
1 คะแนน 
 
0 คะแนน 

นักเรียนอยู่ในลักษณะทางกายภาพท่ีพร้อมจะเร่ิมการปฏิบัติ
กิจกรรม น่ังตัวตรง คอต้ังตรง วางเท้าราบกับพื้นท้ังสองข้าง  
มือท้ังสองข้างวางด้านข้างหรือด้านบนแป้นพิมพ์ ขาและแขนอยู่
ในท่าผ่อนคลาย 
นักเรียนไม่อยู่ในลักษณะทางกายภาพท่ีพร้อมจะเร่ิมการปฏิบัติ
กิจกรรม น่ังตามสบาย ไม่สุภาพ 
นักเรียนไม่เข้าประจ าท่ีน่ัง เดินไปมา 

2. ขั นกระบวนการปฏบิัต ิ
 3. นักเรียนสร้างโฟลเดอร์และ
ต้ังช่ือโฟลเดอร์เป็นช่ือนักเรียน
เองใน C:\ 
 

 
2 คะแนน 
 
 
1 คะแนน 
 
0 คะแนน 

 
นักเรียนสร้างโฟลเดอร์และต้ังช่ือโฟลเดอร์เป็นช่ือนักเรียนเองใน 
C:\ ได้อย่างถูกต้องตามล าดับข้ันตอน และมีความคล่องแคล่ว  
นักเรียนสร้างโฟลเดอร์และต้ังช่ือโฟลเดอร์เป็นช่ือนักเรียนเองใน 
C:\ ได้อย่างถูกต้องตามล าดับข้ันตอน  
นักเรียนสร้างโฟลเดอร์และต้ังช่ือโฟลเดอร์เป็นช่ือนักเรียนเองใน 
C:\ ได้ตามค าแนะน า 
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6. ให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเนื้อหากับเกณฑ์การให้คะแนน   
7. เขียนคู่มือและจัดพิมพ์แบบวัดและเกณฑ์การให้คะแนนฉบับทดลอง 

  8. ทดลองครั้งท่ี 1 ผู้วิจัยเป็นผู้ประเมินคนท่ี1 กับผู้ร่วมประเมินคนท่ี 2 ร่วมกันประชุมช้ีแจงและ
ท าความเข้าใจในการให้คะแนนของแบบวัดภาคปฏิบัติ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารก่อนท่ีจะน า
แบบวัดไปใช้กับกลุ่มทดลอง จ านวน 100 คน น าผลคะแนนจากแบบวัดภาคปฏิบัติท่ีได้จากการทดลอง 
ครั้งท่ี 1 มาวิเคราะห์ คัดเลือก และปรับปรุง โดยการหาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ คัดเลือกข้อท่ีมีค่าอ านาจ
จ าแนกตั้งแต่ 0.20 ไว้ พบว่า ข้อค าถามของแบบวัดภาคปฏิบัติ จ านวน 50 ข้อ มีค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ
ต้ังแต่ 0.35 ถึง 0.83 ผลการพิจารณาคัดเลือกไว้ท้ัง 50 ข้อ หาค่าความเช่ือมั่นของแบบวัดภาคปฏิบัติ  
โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach alpha method) มีค่า 0.80 ถึง 0.86 ส่วน
ความเช่ือมั่นของผู้ประเมิน 2 คน หาโดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน โดยการหาความสัมพันธ์
คะแนนของแบบวัดภาคปฏิบัติท่ีสร้างขึ้นของผู้วิจัยเป็นผู้ประเมินคนท่ี 1 กับครูประจ าช้ัน เป็นผู้ประเมิน
คนท่ี 2 โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson product moment correlation) ซึ่งมี
ค่า 0.93 ถึง 0.98 

9. ทดลองครั้งท่ี 2 น าแบบวัดภาคปฏิบัติท่ีปรับปรุงแล้วจากการทดลองครั้งท่ี 1 ไปทดลองกับกลุ่ม
ตัวอย่างครั้งท่ี 2 จ านวน 100 คน วิเคราะห์คุณภาพ คัดเลือก และปรับปรุง ดังนี้ ผลคะแนนจากแบบวัด
ภาคปฏิบัติท่ีได้จากการทดลองครั้งท่ี 2 มา หาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ เลือกข้อท่ีมีค่าอ านาจจ าแนกราย
ข้อต้ังแต่ 0.34 ถึง 0.91 ไว้ใช้ หาค่าความเช่ือมั่นของแบบวัดภาคปฏิบัติ โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค (Cronbach alpha method) มีค่า 0.79 ถึง 0.86 ส่วนความเช่ือมั่นของผู้ประเมิน 2 คน 
หาโดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ซึ่งมีค่า 0.88 ถึง 0.98  

10. ทดลองครั้ง ท่ี 3 ผู้วิจัยได้น าแบบวัดภาคปฏิบัติเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
ท่ีปรับปรุงแล้วจากการทดลองครั้งท่ี 2 ไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างครั้งท่ี 3 จ านวน 157 คน วิเคราะห์หา
คุณภาพของแบบวัด โดยผู้วิจัยน าผลคะแนนจากแบบวัดภาคปฏิบัติท่ีได้จากการทดลองครั้งท่ี 3 มา
วิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนก ค่าความเช่ือมั่นของแบบวัดภาคปฏิบัติ ค่าความเช่ือมั่นของผู้ประเมิน 2 คน 
ค่าความตรงเชิงสภาพของแบบวัดภาคปฏิบัติด้วยการหาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนท่ีได้จาก
แบบวัดภาคปฏิบัติกับค่าเกรดเฉล่ีย (GPA) ในสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) 
ของนักเรียน และค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการวัด 

11. เขียนคู่มือและจัดพิมพ์แบบวัดและเกณฑ์การให้คะแนนฉบับสมบูรณ์ 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามล าดับขั้นตอน โดยขอหนังสือจากส านักงานบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ไปยังผู้อ านวยการโรงเรียนเพื่อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ติดต่อโรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างเพื่อก าหนดวัน เวลา สถานท่ีท่ีจะน าเครื่องมือไปทดลองใช้ในแต่ละครั้ง 
ประสานงานกับครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เป็นผู้ร่วมประเมิน ช้ีแจงการใช้แบบวัดภาคปฏิบัติกับเกณฑ์
การให้คะแนน น าเครื่องมือไปทดลองใช้ตามท่ีได้นัดหมายไว้ พร้อมท้ังหาคุณภาพและปรับปรุงการใช้
เครื่องมือ  
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ คุณภาพเครื่ องมือ หาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา  (Content Validity) หาค่า 
อ านาจจ าแนก (Discrimination) หาความเช่ือมั่น (Reliability) ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงสภาพ 
(Concurrent validity) และหาค่าความคาดเคล่ือนมาตรฐานในการวัด 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลการสร้างแบบวัดภาคปฏิบัติ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ เป็นแบบ
วัด 2 ประเภท คือ 1. วัดกระบวนการปฏิบัติ ประกอบไปด้วย 2 ขั้น คือขั้นเตรียมการปฏิบัติ และ 
ขั้นกระบวนการปฏิบัติ 2. วัดผลงาน คือพิจารณาผลการปฏิบัติและกิจนิสัย มีท้ังหมด 5 ฉบับ ฉบับละ 10 
ข้อ ประกอบด้วย ฉบับท่ี 1 เรื่องการใช้ระบบปฏิบัติการ ฉบับท่ี 2 เรื่องการสืบค้นข้อมูลและการจัดการ
แฟ้มข้อมูล ฉบับท่ี 3 เรื่องการใช้โปรแกรมประมวลผลค า ฉบับท่ี 4 เรื่องการใช้โปรแกรมตารางท างาน 
และฉบับท่ี 5 เรื่องการใช้โปรแกรมน าเสนอผลงาน  
 2. ผลการหาคุณภาพของแบบวัดภาคปฏิบัติ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 พบว่า มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด ดังนี้  
 1) ค่าความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาโดยให้ผู้เช่ียวชาญพิจารณาความสอดคล้องของจุดประสงค์ 
เชิงพฤติกรรมกับรายการของแบบวัดภาคปฏิบัติ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.67-
1.00 และ ค่าความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาโดยให้ผู้เช่ียวชาญพิจารณาความสอดคล้องของรายการกับเกณฑ์
การให้คะแนนของแบบวัดภาคปฏิบัติ ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น มีค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) มีค่าอยู่ระหว่าง 
0.67-1.00 
  2) ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ ท้ัง 5 ฉบับ มีค่าอยู่ระหว่าง 0.31 ถึง 0.79  
  3) ความเช่ือมั่นของแบบวัดภาคปฏิบัติ ท้ัง 5 ฉบับ มีค่าอยู่ระหว่าง 0.81 ถึง 0.84 และค่าความ
เช่ือมั่นของผู้สังเกตให้คะแนน 2 คน ท้ัง 5 ฉบับมีค่าอยู่ระหว่าง 0.88 ถึง 0.99  
  4) ความเท่ียงตรงเชิงสภาพแบบวัดภาคปฏิบัติ ท้ัง 5 ฉบับ มีค่าอยู่ระหว่าง 0.71 ถึง 0.80  
  5) ความคาดเคล่ือนมาตรฐานในการวัดท้ัง 5 ฉบับ มีค่าอยู่ระหว่าง 0.40 ถึง 0.45  
 
อภิปรายผล 
  1. การสร้างแบบวัดภาคปฏิบัติ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ เป็นแบบวัด 2 
ประเภท คือ (1) วัดกระบวนการปฏิบัติ ประกอบไปด้วย 2 ขั้น คือขั้นเตรียมการปฏิบัติ และขั้น
กระบวนการปฏิบัติ (2) วัดผลงาน คือพิจารณาผลการปฏิบัติและกิจนิสัย มี 5 ฉบับ ฉบับละ 10 ข้อ 
ประกอบด้วย ฉบับท่ี 1 เรื่องการใช้ระบบปฏิบัติการ ฉบับท่ี 2 เรื่องการสืบค้นข้อมูลและการจัดการ
แฟ้มข้อมูล ฉบับท่ี 3 เรื่องการใช้โปรแกรมประมวลผลค า ฉบับท่ี 4 เรื่องการใช้โปรแกรมตารางท างาน 
และฉบับท่ี 5 เรื่องการใช้โปรแกรมน าเสนอผลงาน ผู้วิจัยเลือกสร้างแบบวัดภาคปฏิบัติ ชนิดมาตราส่วน
ประมาณค่า เนื่องจากการวัดทักษะการปฏิบัติงานหรือกิจกรรม เป็นการวัดความสามารถของบุคคลในการ
ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งในขณะท่ีลงมือปฏิบัติงานนั้นๆ สอดคล้องกับเผียน ไชยศร (2529 : 37) ท่ีว่า
การวัดทักษะภาคปฏิบัติ เป็นการวัดความสามารถของบุคคลในการท างานอย่างหนึ่ง โดยบุคคลนั้นได้ลง
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มือปฏิบัติ นอกจากนี้ นิโลบล นิ่มกิ่งรัตน์ (2531 : 1) กล่าวว่า การวัดความสามารถของบุคคลอาจจะเริ่ม
วัดต้ังแต่ขั้นเตรียม ขั้นลงมือปฏิบัติ ขั้นของผลงาน การสร้างเครื่องมือวัดส าหรับการลงมือปฏิบัติงานใน
สถานการณ์จริง การสังเกตเป็นกระบวณการท่ีใช้วัดพฤติกรรมท่ีดีอย่างหนึ่ง  

2. คุณภาพของแบบวัดภาคปฏิบัติ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีผู้วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้นมีคุณภาพเป็นไปตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด ดังนี้ 

2.1 ค่าความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาโดยให้ผู้เช่ียวชาญพิจารณาความสอดคล้องของจุดประสงค์เชิง
พฤติกรรมกับรายการของแบบวัดภาคปฏิบัติ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.67-1.00 
และ ค่าความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาโดยให้ผู้เช่ียวชาญพิจารณาความสอดคล้องของรายการกับเกณฑ์การให้
คะแนนของแบบวัดภาคปฏิบัติ ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น มีค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.67-
1.00 แสดงว่า แบบวัดภาคปฏิบัติ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สาระการเรีย นรู้ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นมีค่าความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาสูงและ
ใช้ได้ เป็นเช่นนี้เนื่องจากการสร้างเครื่องมือผ่านการศึกษากรอบของเนื้อหา ตัวช้ีวัด จุดประสงค์เชิง
พฤติกรรมกับเกณฑ์การให้คะแนนท่ีชัดเจน สามารถวัดได้ตรงตามนิยามศัพท์ สอดคล้องกับ Yaghmaie F 
(2003: 25) กล่าวว่า ในการสร้างเครื่องมือส าหรับงานวิจัยให้สามารถวัดได้อย่างเหมาะสมและแปล
ความหมายข้อมูลได้ตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ หากค่าความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาสูงและสามารถวัดได้ตรง
ตามนิยามศัพท์เฉพาะ เป็นการสร้างและพัฒนาเครื่องมือส าหรับงานวิจัยให้สามารถวัดได้อย่างเหมาะสม
และแปลความหมายข้อมูลได้ตรงตามประเด็นท่ีต้องการหรือตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ ความเท่ียงตรง
เชิงเนื้อหาของเครื่องมือมีความส าคัญมาก เช่นเดียวกับ Gronlund (1985 : 51 อ้างถึงใน พิชิต ฤทธิ์จรูญ. 
2556 : 135-137) กล่าวว่าความเท่ียงตรง (Validity) เป็นคุณสมบัติของเครื่องมือท่ีสามารถวัดได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ท่ีต้องการวัด สอดคล้องกับงานวิจัยของปวีณา มะแซ (2561 : 127) พบว่า แบบวัดทักษะการ
รู้เท่าทันส่ือทุกข้อค าถามมีค่า IOC มากกว่า 0.60 ทุกข้อ และเมื่อน าแบบวัดมาหาค่าความเท่ียงท้ังฉบับ 
พบว่ามีค่าความเท่ียงเท่ากับ 0.87  

2.2 ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อของแบบวัดภาคปฏิบัติท้ัง 5 ฉบับ มีค่าต้ังแต่ 0.308-0.785 จะ
เห็นว่าแบบวัดภาคปฏิบัติมีค่าอ านาจจ าแนก สามารถจ าแนกนักเรียนกลุ่มสูงออกจากกลุ่มต่ าได้ดี ถือว่า
แบบวัดภาคปฏิบัติท่ีมีคุณภาพสอดคล้องกับ Iyewarun (1988 : 1677- A) มีค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ 
ระหว่าง 0.210-0.690 เช่นเดียวกับงานวิจัยของศิริขวัญ ใสแสง (2561 : 71-72) ได้วิจัยการสร้างแบบวัด
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการ
สรุปอ้างอิงความน่าเช่ือถือของผลการวัด (Generalizability Theory) พบว่า ค่าอ านาจจ าแนกต้ังแต่ 
0.20- 0.35 ซึ่งมีอ านาจจ าแนกอยู่ในเกณฑ์ สามารถใช้วัดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ได้  

2.3 ความเช่ือมั่นแบบวัดภาคปฏิบัติท้ัง 5 ฉบับ โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 
(Alpha Coefficient) สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach alpha method) ปรากฏว่า
ความเช่ือมั่นมีค่าต้ังแต่ 0.81-0.84 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน แสดงให้เห็นว่าแบบวัดภาคปฏิบัติท่ีสร้าง
ขึ้นมีค่าความเช่ือมั่นเป็นท่ีเช่ือถือได้ วัดในส่ิงท่ีต้องการวัดไม่ผิดพลาด ข้อค าถามกับเกณฑ์การให้คะแนน
ถูกต้องชัดเจนใช้ภาษาเข้าใจง่าย ท าให้แบบวัดมีความเช่ือมั่น จึงถือว่าเป็นแบบวัดท่ีดี ล้วน สายยศและ
อังคณา สายยศ (2543 : 209) ได้ก าหนดค่าความเช่ือมั่นไว้ว่าค่าความเช่ือมั่นมีค่าระหว่าง -1 ถึง +1 และ
พิจารณาเฉพาะค่าบวก ซึ่งควรมีค่ามากกว่า 0.70 ขึ้นไปจึงจะถือว่าเป็นแบบทดสอบท่ีมีความเช่ือมั่นได้ 
และสอดคล้องกับ Klem (1996 : 2013-A) ได้ค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบโดยใช้สูตรวิธีหา
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สัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach ซึ่งมีค่าความช่ือมั่นเท่ากับ 0.81 และซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
เบญจนาฏ ใจบุญ (2561 : 38) ได้ศึกษาผลของกิจกรรมกลุ่มเพื่อเสริมสร้างความพอเพียงแห่งตนของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษา โรงเรียนวัดศาลาเขื่อน (อุภัยเพชร) จังหวัดเพชรบุรี พบว่า ค่าความเช่ือมั่น 
(Reliability) ท้ังฉบับ ของแบบวัดความพอเพียงแห่ งตน โดยวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของ 
ครอนบาค อยู่ท่ีระดับ 0.969  

2.4 ความเช่ือมั่นของผู้สังเกตให้คะแนน 2 คนของแบบวัดภาคปฏิบัติท้ัง 5 ฉบับมีค่าต้ังแต่ 
0.88-0.99 แสดงว่าแบบวัดท่ีสร้างขึ้นทุกฉบับมีความเป็นปรนัยในการให้คะแนนสูง ไม่ว่าใครตรวจ 
ให้คะแนนก็ได้คะแนนท่ีใกล้เคียงกัน ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากการใช้ภาษาท่ีเข้าใจได้ง่ายไม่ต้องตีความ ดังนั้น
จึงถือได้ว่าเป็นแบบวัดภาคปฏิบัติท่ีมีความเช่ือมั่น ดังท่ีประวิต เอราวรรณ์ (2543 : 112) กล่าวว่า 
ความเช่ือมั่น เป็นคุณสมบัติท่ีมีความส าคัญมากท่ีสุด การท่ีจะได้รับข้อมูลท่ีครบถ้วนขึ้นอยู่กับผู้รวบรวม
ข้อมูล ผู้ให้ข้อมูล วิธีการรวบรวมข้อมูลไม่มีอคติ ไม่ล าเอียง ท างานด้วยความรอบคอบ การพิจารณาความ
เช่ือมั่นนิยมใช้การพิจารณาความสอดคล้องระหว่างการสังเกตของผู้สังเกตหลายคนในการพิจารณา
ตัดสินใจ สอดคล้องกับงานวิจัยของศักด์ิดา สาดา (2555 : 76) ได้สร้างเครื่องมือวัดภาคปฏิบัติการทดลอง 
เรื่องพลังงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มี 4 ฉบับ พบว่า แบบวัดท่ีสร้างขึ้นมี
ค่าความเช่ือมั่นของผู้ตรวจให้คะแนน 2 คน หาโดยใช้สูตรสัมปสิทธิ์แบบเพียร์สัน มีค่า 0.727, 0.944, 
0.599 และ 0.943  

2.5 ค่าความเท่ียงตรงเชิงสภาพ พบว่าแบบวัดภาคปฏิบัติ ท่ีสร้างขึ้น ท้ัง 5 ฉบับมี ค่า 
ความเท่ียงตรงเชิงสภาพสูง โดยผู้วิจัยหาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนท่ีได้จากแบบวัดภาคปฏิบัติกับค่า
เกรดเฉล่ีย (GPA) ในสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ของนักเรียนในระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 พิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน พบว่า มีค่าความเท่ียงตรง 
เชิงสภาพระหว่าง 0.71-0.80 จึงถือว่าแบบวัดภาคปฏิบัตินั้นสามารถวัดได้ตรงตามสภาพจริง ซึ่งแบบวัด
ควรมีค่าความเท่ียงตรงมากกว่า 0.50 (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2539 : 257) สอดคล้องกับ
งานวิจัยของบุษกร ทองจินดา (2561 : 27) ได้ศึกษาเรื่องการสร้างแบบวัดความเป็นพลเมืองดี ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู 
เขต 2 พบว่า ค่าความเท่ียงตรงเชิงสภาพ (concurrent validity) ของแบบวัดความเป็นพลเมืองดี มีค่า
เท่ากับ 0.836 แสดงให้เห็นว่าแบบวัดความเป็นพลเมืองดีมีความเท่ียงตรงเชิงสภาพ  

2.6 ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการวัด เมื่อพิจารณาค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน  
ในการวัด ปรากฏว่าค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการวัดการน าไปใช้จริง มีค่าต้ังแต่ 0.40 ถึง 0.45 
แสดงว่าแบบวัดภาคปฏิบัติท่ี ผู้วิ จัยสร้างขึ้นสามารถวัดความสามารถของนักเรียนได้ใกล้เคียงกับ
ความสามารถท่ีแท้จริงของนักเรียน อาจเป็นเพราะว่ากลุ่มตัวอย่างมีพื้นความรู้ประสบการณ์ความสามารถ
ไม่แตกต่างกันมาก ท าให้คะแนนท่ีได้มีคลาดเคล่ือนน้อย 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้  
 1. ผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า แบบวัดภาคปฏิบัติ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีสร้างขึ้นมีคุณภาพท้ังด้านความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา ความเท่ียงตรงเชิงสภาพและ
ความเช่ือมั่น ดังนั้น สามารถน าแบบวัดภาคปฏิบัตินี้ ไปใช้วัดทักษะปฏิบัติและประเมินผลการเรียนและใช้
เป็นแนวทางการวัดทักษะปฏิบัติในช้ันอื่นๆ ได้  
 2. ในการด าเนินการวัดภาคปฏิบัติควรค านึงถึงเวลาท่ีใช้ในการท างานของนักเรียน  
โดยก าหนดเวลาท่ีใช้อย่างชัดเจน ท าข้อตกลง ช้ีแจงเรื่องเวลาให้นักเรียนทราบ และควบคุมไม่ให้นักเรียน
ท างานเกินเวลาท่ีก าหนด 
 3. ในการน าแบบวัดภาคปฏิบัติ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
6 ไปใช้ควรศึกษาเกณฑ์การให้คะแนน ค านึงถึงความพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์และบุคลากร  
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั งต่อไป 
 1. ควรมีการวิจัยการสร้างแบบวัดภาคปฏิบัติ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารกับ
นักเรียนในระดับช้ันอื่นๆ หรือกับสังกัดอื่น   
 2. ควรให้นักเรียนได้ท าแบบทดสอบวัดความรู้เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารร่วมกับ
การวัดภาคปฏิบัติ เพื่อทราบถึงพื้นฐานความรู้ของนักเรียน  
 3. ควรก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนให้มีช่วงระดับการให้คะแนนท่ีกว้างมากขึ้น เช่น ก าหนดช่วง
คะแนน 5 ระดับ เพื่อให้เกิดความเช่ือมั่นของแบบวัดท่ีสูงขึ้น 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพปัญหา และแนวทาง 
การด าเนินงานประกันคุณภาพ (2) เพื่อศึกษารูปแบบการพัฒนาการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
เชิงปริมาณ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้รับผิดชอบงานประกัน จ านวน 170 คน กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
เชิงคุณภาพได้แก่ ผู้บริหาร ครู กรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง จากโรงเรียนต้นแบบด้านงานประกัน
คุณภาพการศึกษา จ านวน 21 คน เครื่องมือท่ีใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ แบบสอบถาม 
เครื่องมือท่ีใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้ 
ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย 
พบว่า 
 1. สภาพการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าท่ีสุด คือการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง ( X =3.21,S=0.49) ปัญหาการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด คือ การจัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ( X =4.64,S=0.29)  
แนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา พบว่า ควรมีการด าเนินงานตามแผนในกรอบและ
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เป้าหมายท่ีต้ังไว้ รวมทั้งน าผลการประเมินมาปรับปรุงคุณภาพการศึกษา และนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง 
 2. รูปแบบการพัฒนาการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 มี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย (1) การสร้างความตระหนัก (2) การมีส่วนร่วม (3) การตรวจสอบ
คุณภาพนักเรียน 2) กระบวนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย (1) การเตรียมความ
พร้อม (2) การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน (3) ด าเนินการตามแผน (4) ติดตามและสรุป (5) ปรับปรุงและประเมิน 
3) กลยุทธ์ในการขับเคล่ือนงานประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย (1) การอ านวยความสะดวก  
(2) การฝึกอบรม (3) การให้ค าปรึกษา เป็นรูปแบบการด าเนินงานประกันคุณภาพท่ีพัฒนาขึ้นมีความ
เหมาะสมและมีความเป็นไปได้ 

 

Abstract 
 The purposes of this research were 1) to study the current conditions, problems, 
guideline for quality assurance operations. 2) to develop a model for educational quality 
assurance operations of schools under the Office of Nongbualamphu Primary Education 
Area, office. 2. The amount is school administrators. And 170 teachers were responsible 
for insurance work. The quality informants were administrators, teachers, school directors 
and parents. The model school for educational quality assurance, consisted of 21 people. 
The tools used to collect quantitative data were questionnaires. The tools used to collect 
qualitative data were interview forms, quantitative data analysis using mean and standard 
deviation. Qualitative data analysis used content analysis. The research finding were as 
follows: 
 1.The lowest average of Educational quality assurance operation conditions. was 
the continuous improvement of educational quality ( X =3.21,S=0.49).And the highest 
average of educational quality assurance operation problems was the preparation of the 
annual report that is an internal quality assessment report ( X =4.64, S=0.29). The guideline 
for quality assurance operations, found that the plan should be implemented in the 
framework and goals that set up bring evaluation results to improve the quality of 
education and continuous monitoring. 
 2. The model for the development of educational quality assurance operation of 
schools under the Office of Nongbualamphu Primary Education Area 2 had 3 
components,which were 1) Principles of educational quality assurance consisting of  
(1) raising awareness (2) Participation (3) Student quality examination 2) The educational 
quality assurance operation process consisting of (1) preparation (2) fundamental of 
information education (3) implementation of the plan(4)follow-up and summary (5) 
improvement and evaluation 3) the strategies for driving Educational quality assurance 
consisting of (1) Facilitation (2) Training (3) Counseling was Quality assurance operations of 
developed model that was suitable and feasible. 
 

Keywords : educational quality assurance, principles, processes 
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บทน า 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 หมวด 
6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 ให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน  และระบบการประกัน คุณภาพภายนอก ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงมาตรา 48 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2545) สอดคล้องกับกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1) การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
2) การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 3) การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ  
4) การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 5) การติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา 6) การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 7) การจัดท ารายงาน
ประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 8) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2556) ให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวน
การบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงาน
ต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน อีก ทั้ง เป้าหมายการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552-2561) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การเพิ่มโอกาสทาง
การศึกษาและการเรียนรู้ และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ท้ังนี้ เพื่อให้คนไทยได้เรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ตระหนักและ
ด าเนินการจนบรรลุเป้าหมาย ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 ส าหรับแนวทางในการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษานั้น มีนักวิจัยและหน่วยงานทาง  
การศึกษา ได้ท าการศึกษาการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานท่ีประสบความส าเร็จมาแล้ว คือ เทคนิค 
การบริหารและการจัดการตามวงจรการพัฒนาคุณภาพ PDCA ประกอบด้วย ขั้นวางแผน (Plan) ขั้น 
การปฏิบัติตามแผน (Do) ขั้นการตรวจสอบและประเมินผล (Check) และขั้นการพัฒนาปรับปรุงแก้ไข 
(Action) สอดคล้องกับงานวิจัยของอุดม แว่นแก้ว (2558) ศึกษาการพัฒนารูปแบบการด าเนินงานระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล พบว่าสภาพปัจจุบันมีการ
ด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก รูปแบบการด าเนินงานระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลมี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1. หลักการ 
2. กระบวนการ 3. กลยุทธ์สู่ความเข้มแข็งและความยั่งยืน 4. บทบาทผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 5. เงื่อนไข
ความส าเร็จ และงานวิจัยของ พรรณวุฒิ จูโพธิ์แก้ว (2559) ศึกษาการจัดการสารสนเทศเพื่อการประกัน
คุณภาพการศึกษาข้อเสนอรูปแบบและการประยุกต์ใช้ พบว่าการจัดการสารสนเทศเพื่อการประกัน
คุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการท่ีแฝงอยู่ในกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีการควบคุม
คุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ เป็นกระบวนการท่ีกระตุ้นให้กระบวนการต่างๆ 
ภายในสถานศึกษาผลิตสารสนเทศท่ีตรงตามมาตรฐานคุณภาพ แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ วาสนา  
สุนทโรวิทย์ (2559) ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการประเมินด้านคุณภาพผู้เรียนในระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่ง จังหวัดนครปฐม พบว่า ปัจจัยด้านผู้บริหารอยู่ในระดับดีเย่ียม แสดง
ว่าผู้บริหารมีส่วนส าคัญในการผลักดันและขับเคล่ือนให้การพัฒนาด้านคุณภาพผู้เรียนสอดคล้องตามระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามากท่ีสุด และจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างพบข้อมูลสนับสนุน  
แนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้ความส าคัญด้านผู้บริหารเป็นอันดับแรก จากงานวิจัยจึงต้องการ
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ศึกษาการด าเนินงานเพื่อส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และพัฒนางานประกัน
คุณภาพการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษา สามารถ
น าไปใช้ในการวางแผนก าหนดนโยบายและพัฒนาสถานศึกษาต่อไป 
 จากความส าคัญดังกล่าว จึงท าให้ผู้วิจัยสนใจท่ีจะศึกษารูปแบบการพัฒนาการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู 
เขต 2 ซึ่งยังไม่มีการศึกษาท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาระดับประถมศึกษา เพื่อน ามาเป็นรูปแบบท่ีเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา ท่ีจะน ามา
ปรับใช้ในการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานการศึกษา ซึ่งจะส่งผลดีต่อคุณภาพ
การศึกษาต่อไป  
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพปัญหา และแนวทางในการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2  
 2. เพื่อศึกษารูปแบบการพัฒนาการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2  
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 1. ระยะท่ี 1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพปัญหาและแนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2  
มีข้ันตอนการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 

1. ศึกษาต ารา เอกสารแนวคิด ทฤษฎี แนวปฏิบัติและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ การด าเนินงาน
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 เป้าหมายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.2552-2561) 
มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การบริหารคุณภาพการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์
มาตรฐานการประกันคุณภาพ และงานวิจัยเพื่อก าหนดกรอบประเด็นสอบถาม เพื่อทราบสภาพปัจจุบัน 
ปัญหา และแนวทางในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 

2. ด าเนินการสร้างกรอบประเด็นสอบถาม ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้รับผิดชอบ 
เพื่อสอบถามเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวทางในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา  

3. น ากรอบประเด็นของแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นปรึกษาท่ีอาจารย์ ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ตรวจสอบความครอบคุลมเนื้อหา น ามาปรับปรุงแก้ไข จากนั้นน าไปหาคุณภาพของเครื่องมือ โดยเสนอ
ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน ตรวจสอบความตรงเนื้อหา (Content validity) และวิเคราะห์ค่าดัชนี 
ความสอดคล้อง  (Index of congruency: IOC) ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.80-1.00 และน าไปทดลองใช้ 
(Tryout) ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ .93 กับผู้บริหารและครูท่ีไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 30 ชุด 

4. ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้วิจัยท าหนังสือถึงคณะครุศาสตร์เพื่อส่งถึงโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมายในการแจกแบบสอบถาม จ านวน 85 โรงเรียน จ านวน 170 คน และน าข้อมูลท่ีได้มา
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วิเคราะห์และสรุปประเด็นสาระส าคัญ เกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวทางในการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู 
เขต 2 เพื่อน าผลมาสังเคราะห์กรอบประเด็น 
 2. ระยะท่ี 2 เพื่อศึกษารูปแบบการพัฒนาการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 

1. สัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นบุคลากรในโรงเรียนต้นแบบท่ีมีคุณภาพและประสบ
ความส าเร็จด้านการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และผ่านการประเมิน สมศ.รอบสาม 
จ านวน 3 โรง ตามขนาดโรงเรียน จ านวน 21 คน ได้แก่  ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 3 คน  
ครูผู้รับผิดชอบ จ านวน 6 คน ตัวแทนกรรมการสถานศึกษา จ านวน 6 คน และตัวแทนผู้ปกครอง จ านวน 
6 คน น าผลจากการสอบถาม สภาพปัจจุบัน สภาพปัญหาและแนวทางมาวิเคราะห์เนื้อหา สรุปประเด็น
ส าคัญ พร้อมท้ังข้อเสนอแนะเพื่อก าหนดร่างรูปแบบการพัฒนาการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

2. จัดระดมแนวคิดของ ผู้ เ ช่ียวชาญ จ านวน 5 คน โดยน าร่ างรู ปแบบการพัฒนา  
การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 เสนอให้ผู้เช่ียวชาญวิพากษ์เสนอแนะเพิ่มเติมและตรวจสอบคุณภาพร่าง
รูปแบบ ปรับแก้ไข จนได้รูปแบบการพัฒนาการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 
ผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพปัญหา และแนวทางในการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ดังนี้  
 

ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลสภาพปัจจุบัน สภาพปัญหาในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 

ด้าน 
สภาพปจัจุบัน สภาพปัญหา 

X  S ระดบั X  S ระดบั 
1. การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 3.88 0.39 มาก 2.72 0.46 ปานกลาง 
2. ด้านการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

3.75 0.56 มาก 2.49 0.42 น้อย 

3. ด้านการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 3.99 0.57 มาก 2.48 0.41 น้อย 
4. การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 

3.61 0.74 มาก 4.52 0.35 มากที่สุด 

5. การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 3.76 0.60 มาก 2.64 0.64 ปานกลาง 
6. การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

3.63 0.52 มาก 4.61 0.33 มากที่สุด 

7. การจัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมิน
คุณภาพภายใน 

3.40 0.41 ปาน
กลาง 

4.64 0.29 มากที่สุด 

8. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 3.21 0.49 ปาน
กลาง 

4.60 0.33 มากที่สุด 

ภาพรวม 3.65 0.23 มาก 3.59 0.18 มาก 
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 ภาพรวม สภาพปัจจุบันมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับ มาก ( X =3.65, S=0.23) ค่าเฉล่ียต่ าท่ีสุด คือ 
การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ( X =3.21, S=0.49) สภาพปัญหา มี ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับ มาก  
( X =3.59, S=0.18) ค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ การจัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
( X =4.64, S=0.29) แนวทางการด าเนินงาน พบว่า ควรให้ด าเนินการตามแผนในกรอบและเป้าหมาย
ท่ีต้ังไว้ น าผลการประเมินมาปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ให้แต่งต้ังคณะกรรมการท่ีชัดเจน และให้นิเทศ
ติดตามอย่างต่อเนื่อง 
 2. รูปแบบการพัฒนาการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ประกอบด้วย 
  2.1 หลักการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่  (1) การสร้างความตระหนัก  
มีเป้าหมายในการพัฒนาร่วมกัน แสดงถึงความมุ่งมั่นต้ังใจในการท างาน (2) การมีส่วนร่วม เป็นการท างาน
เป็นทีม ทุกคนมีส่วนเกี่ยวข้องในการท าให้บรรลุเป้าหมาย (3) การตรวจสอบคุณภาพนักเรียน มีการวัด
และประเมินผลคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องเพื่อน ามาวางแผนยกระดับมาตรฐานการศึกษา 
 2.2 กระบวนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่ (1) การเตรียมความพร้อม 
ก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายของโรงเรียน (2) การศึกษาข้อมูลพื้นฐานมีข้อมูลสารสนเทศเป็น
ปัจจุบัน (3) การด าเนินการตามแผน เป็นวิธีด าเนินการตามแผนท่ีได้ก าหนดไว้ เป้าหมายชัดเจน (4) การ
ติดตามและสรุปผล มีตัวช้ีวัดท่ีมีลักษณะเชิงปริมาณและคุณภาพ (5) ปรับปรุงและประเมิน น าข้อมูลท่ี
ได้มาปรับปรุงแก้ไข และตัดสินคุณค่า  
 2.3 กลยุทธ์ ในการขับเคล่ือนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่ (1) การอ านวย
ความสะดวก สร้างเครือข่ายของบุคลากรเพื่อพัฒนาร่วมกัน (2) การฝึกอบรม เป็นกระบวนการพัฒนา
บุคลากรด้านองค์ความรู้ประกอบด้วย หลักสูตรการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ หลักสูตรการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษาและหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น ผู้เรียนเป็นส าคัญ (3) การให้
ค าปรึกษาเป็นกระบวนการให้ความรู้ ค าแนะน า จัดหาแหล่งความรู้ เป็นรูปแบบการด าเนินงานประกัน
คุณภาพท่ีพัฒนาขึ้นที่มีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้  

ภาพ 1 รูปแบบการพัฒนาการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
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อภิปรายผล 
 1. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพปัญหาและแนวทางในการด าเนินงานประกันคุณภาพของ
สถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
 สภาพปัจจุบันในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ียท่ีต่ าท่ีสุด คือ
ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ( X =3.21, s=0.49) ท้ังนี้อาจเป็นเพราะสถานศึกษาไม่มี 
การพัฒนางานประกันคุณภาพให้ต่อเนื่อง อาจเกิดจากภาระงานหรือความไม่ชัดเจนในการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายใน บทบาทหน้าท่ีไม่ชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ของธัญลักษณ์ มณีโชติ (2559) 
ศึกษาการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษากรณีศึกษาโรงเรียนวัดน้ าพุ 
ผลการวิจัย พบว่าการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มีการด าเนินการแต่ขาดความต่อเนื่อง 
และบุคลากรบางท่านขาดความรู้ในเรื่องของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จะเห็นได้ว่า บุคลากร
ในสถานศึกษายังขาดความต่อเนื่องในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ท าให้การด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาจึงต้องได้รับการพัฒนา นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของอุดม แว่นแก้ว (2558) เรื่อง
ศึกษาการพัฒนารูปแบบการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พบว่า สภาพปัจจุบัน มีการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ด้านสภาพปัญหา มีการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับมาก และด้าน ท่ีมี
คะแนนเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ด้าน การจัดท ารายงานประจ าปี ถือเป็นปัญหาท่ีมีผลต่อการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาต้องได้ รับการแก้ไข ท้ังนี้อาจเป็นเพราะบุคลากรมีการด าเนินงานประเมินคุณภาพ
ภายในเป็นอย่างดี แต่ยังเขียนรายงานการด าเนินงานยังไม่ชัดเจน  
 สภาพปัญหา มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับ มาก ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ การจัดท ารายงานประจ าปี ท่ีเป็น
รายงานประเมินคุณภาพภายใน ( X =4.64, S=0.29) ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ นริสรา หร่ายพิมาย
(2559) ท่ีศึกษา สภาพการด าเนินการและปัญหาในการด าเนินการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนแห่ง
หนึ่งในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี เขต 1 พบว่า (1) สภาพการ
ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  สามารถ
เรียงล าดับ ดังนี้ คือ ด้านการรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ด้านการด าเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน และด้านการเตรียมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามล าดับ (2) ปัญหา
ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง สามารถ
เรียงล าดับ ดังนี้คือ ด้านการเตรียมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ด้านการด าเนินการประกั น
คุณภาพการศึกษาภายในและด้านการรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และไม่สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วาสนา สุนทโรวิทย์ (2559) ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการประเมินด้านคุณภาพผู้เรียนในระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่ง จังหวัดนครปฐม พบว่า ปัจจัยด้านผู้บริหาร 
อยู่ในระดับดีเยี่ยม แสดงว่าผู้บริหารมีส่วนส าคัญในการผลักดันและขับเคล่ือนให้การพัฒนาด้านคุณภาพ
ผู้เรียนสอดคล้องตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามากท่ีสุด และจากการสัมภาษณ์กลุ่ม
ตัวอย่างพบข้อมูลสนับสนุนแนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ความส าคัญด้านผู้บริหารเป็นอันดับแรก 

ด้านแนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพต้องการให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ใช้ข้อมูล
สารสนเทศในการพัฒนา สอดคล้องกับผลการวิจัยของ พรรณวุฒิ จูโพธิ์แก้ว (2559) ศึกษาการจัดการ
สารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาข้อเสนอรูปแบบและการประยุกต์ใช้ พบว่าการ จัดการ
สารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการท่ีแฝงอยู่ในกระบวนการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยมีการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ เป็นกระบวนการ 
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ท่ีกระตุ้นให้กระบวนการต่างๆ ภายในสถานศึกษาผลิตสารสนเทศท่ีตรงตามมาตรฐานคุณภาพโดยให้ทุก
ฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องมีความตระหนัก มีการประชุม เพื่อวางแผนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 2. รูปแบบการพัฒนาการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 มี 3 องค์ประกอบ คือ 1. หลักการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 2. กระบวนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 3. กลยุทธ์ ใน
การขับเคล่ือนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา มีรายละเอียด ดังนี้ 
  2.1 หลักการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการขับเคล่ือน การ
ด าเนินงานประกันคุณภาพให้ไปในทิศทางเดียวกันประกอบด้วย 1) การสร้างความตระหนัก ให้ทุกคนเห็น
ความส าคัญของงานประกันคุณภาพการศึกษา 2) การมีส่วนร่วม เป็นการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมาย โดยทุกคนมีความรับผิดชอบในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยอาศัยความร่วมมือ
กับหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน 3) การตรวจสอบคุณภาพ
นักเรียน โดยใช้เครื่องมือติดตามตรวจสอบ ในรูปแบบ ของคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา  
 2.2 กระบวนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการท่ีด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษาท่ีต้องด าเนินการให้เป็น วรจรคุณภาพ PDCA มีการบริหาร 
จัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ การด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA รูปแบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยวิธีการเทียบเคียงสมรรถนะนี้ สามารถน าไปใช้ได้จริงในสถานศึกษา โดยท้ัง   
3 โรงเรียน มีคุณภาพการจัดการศึกษาเพิ่มขึ้น ผู้บริหารและคณะครูท่ีร่วมทดลองใช้รูปแบบ เห็นด้วยว่า 
รูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ท่ีพัฒนาขึ้นมีความเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประกอบด้วย 1) การเตรียมความพร้อม 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ นิวไบ (Newby,1998:89) ได้ศึกษาเรื่องการบริหารคุณภาพท้ังองค์กร 
(TQM) ในโรงเรียนประถมศึกษา ผลการศึกษา พบว่าบุคลากรในโรงเรียน ท้ัง 2 ประเภท มีความ
รับผิดชอบต่องานในหน้าท่ีแตกต่างกัน ท าให้โรงเรียนมีคุณภาพแตกต่างกัน โรงเรียนท่ีใช้ระบบบริหาร
คุณภาพท้ังองค์กร (TQM) จะบริหารงานตามความต้องการ ความพอใจ ของผู้ปกครอง ชุมชนและนักเรียน 
บุคลากรทุกฝ่ายมีความร่วมมือกัน จึงท าให้โรงเรียนมีประสิทธิภาพ  2. การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 
ของสถานศึกษา ใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3) ด าเนินงานตามแผนท่ี
ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการหรือมาตรฐานการศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนด โดยครอบคลุมวิธีการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 8 ด้าน 4) การก ากับ ติดตาม การด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ในรูปแบบของคณะกรรมการ 5) ปรับปรุงและประเมิน น าผลการด าเนินงานประกันคุณภาพ 
มาแก้ไข พัฒนาในส่วนท่ียังบกพร่องและพัฒนาในส่วน ท่ีดีต่อไป  
  2.3 กลยุทธ์ในการขับเคล่ือนงานประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย 1) การอ านวย
ความสะดวก เป็นการพัฒนาบุคลากรให้ความสะดวกเกี่ยวกับการด าเนินงานท่ีจ าเป็น ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิ จัยของ ของซี เกอร์และซี  (Segers and Dochy 1996) ศึกษาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ 
ในระดับอุดมศึกษา ศึกษาด้านทฤษฎีและปฏิบัติ การใช้ปัจจัยบ่งช้ีการปฏิบัติ ในระบบการประกันคุณภาพ
ในระดับอุดมศึกษาของประเทศเนเธอร์แลนด์ พบว่า การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ต้องอาศัยแนวทางในการขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายใน ท่ีเข้มแข็ง สอดคล้องกับ
สภาพและความต้องการของแต่ละสถานศึกษา ซึ่งต้องอาศัยพลังร่วมท่ีทุกฝ่ายมีส่วนร่วมรับรู้ เข้าใจ  
ร่วมพัฒนา รวมถึงต้องค านึงถึงระบบการนิเทศ ติดตาม สนับสนุนของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. ก่อนน างานวิ จัยนี้ ไปใ ช้ควรศึกษาสภาพปัจจุบัน  สภาพปัญหา และความต้องการ  
ของสถานศึกษา เพื่อจะได้เป็นข้อมูลในการน ารูปแบบการพัฒนางานประกันคุณภาพไปใช้จริง 
 2. การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ควรด าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นปัจจุบัน จะท าให้
รูปแบบการพัฒนาการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ 
 3. การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษารูปแบบการพัฒนาการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 เท่านั้น ถ้าจะน าไปใช้
กับโรงเรียนท่ีต่างขนาดกันต้องวิเคราะห์รูปแบบพัฒนาแนวใหม่เพิ่มเติม ให้เหมาะสมกับบริบทสถานศึกษา 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั งต่อไป 
 1. ควรจัดท าวิจัยเกี่ยวกับการสร้างรูปแบบการพัฒนาการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาในภายในจังหวัดหนองบัวล าภู เพื่อน ามาเป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 2. ควรน ารูปแบบการพัฒนาท่ีได้ไปทดลองใช้ เพื่อจะได้รูปแบบท่ีเหมาะสมกับสถานศึกษาใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 อย่างครอบคลุมเหมาะสมกับ
สถานศึกษา 
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The causal factors influencing teacher competency in 21st century 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัย 
ด้านส่ิงแวดล้อม กับสมรรถนะครูศตวรรษท่ี 21 ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 19 2) เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุของสมรรถนะครูศตวรรษท่ี 
21 กับข้อมูลเชิงประจักษ์ 3) เพื่อศึกษาอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมท่ีส่งผลต่อสมรรถนะครูศตวรรษท่ี 21 
ประชากรท่ีใช้ในงานวิจัย คือ ครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19  
ปีการศึกษา 2561 จ านวน 2,032 คน กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัย คือ ครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 จ านวน 360 คน โดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ัน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้วิ เคราะห์ข้อมูล คือ ค่า เฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลตามสมมติฐาน
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

ผลการวิจัย พบว่า 1) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อม มีความสัมพันธ์
กับสมรรถนะครูศตวรรษท่ี 21 ของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ในระหว่าง 0.25-0.77 2) โมเดล 
เชิงสาเหตุของสมรรถนะครูศตวรรษท่ี 21 มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูล เชิงประจักษ์ (2= 24.53, 
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df = 18, p-Value = 0.14, 2/df = 1.36, GFI = 0.99, AGFI = 0.96, RMSEA = 0.03, AGFI = 0.96, CFI 
= 1.00, RMSEA = 0.03) 3) ปัจจัยด้านบุคคลมีอิทธิพลทางตรงต่อสมรรถนะครูศตวรรษท่ี 21 อย่าง 
มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.78 และปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อม 
มีอิทธิพลทางอ้อมต่อสมรรถนะครูศตวรรษท่ี 21 โดยส่งผ่านปัจจัยด้านบุคคล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ท่ีระดับ .05 มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.73  

 

ค าส าคัญ : ปัจจัยเชิงสาเหตุ, สมรรถนะครูในศตวรรษท่ี 21 
 

Abstract 
The purposes of this research were: 1) to study the relationship between factor of 

environmental, personality and 21st teacher competency in school under the secondary 
educational service area office 19, 2) to verify the goodness-of-fit between the 
hypothesized model of causal factors influencing teacher competency in 21st were related 
to empirical data, and 3) to study direct, indirect of causal factors influencing teacher 
competency in 21st. The population was 2,683 teachers in school under the secondary 
educational service area office 19 in academic year 2561. Research sample consisted of 
360 teachers in school under the secondary educational service area office 19 derived by 
a stratified random sampling. The research instrument was questionnaires. The data analysis 
were done by analyzed the mean, standard deviation, Pearson’s product moment 
correlation coefficient and to verify the goodness-of-fit between the hypothesized model 
and the empirical data.  
 The research findings were as follows: 1) The relationship between factor of 
environmental, personality and 21st teacher competency was found positive between 0.25-
0.77 and moderate at a significant level of .01. 2) The construct validity of the models was 
consistent with empirical data, which were in accordance with the researchers' established 
hypothesis. (2= 24.53, df = 18, p-Value = 0.14, 2/df = 1.36, GFI = 0.99, AGFI = 0.96, 
RMSEA = 0.03, AGFI = 0.96, CFI = 1.00, RMSEA = 0.03) 3) The factor of personality had a 
direct positive effect on 21st teacher competency with effect size of 0 . 7 8  and the factor of 
environmental had a indirect positive effect on 21st teacher competency by personality 
with effect size of 0.73 with the statistical significant at .05 level. 
 

Keywords: The causal factors influencing, 21st teacher competency 
 

บทน า 
การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 มีความแตกต่างจากศตวรรษท่ี 20 โดยส้ินเชิง ซึ่งระบบการศึกษา 

ต้องมีการพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับยุคท่ีโลกต้องเผชิญกับความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และ
ข้อมูลข่าวสารทุกอย่างไม่ได้จ ากัดอยู่เพียงรอบตัวเราอีกต่อไป (พิศมัย ศรีเมฆ , 2559:3) เป็นการศึกษาท่ี
สร้างกระบวนการเรียนการสอนพร้อมเปิดโอกาสให้ ผู้เรียนได้คิดอย่างสร้างสรรค์และสามารถน า
แนวความคิดปรับเข้ากับบริบทของโลกท่ีเปล่ียนแปลงไปได้อย่างเหมาะสม บทบาทของครูต้องเปล่ียนไป



วารสารการวัดผลการศึกษา      ปีที่ 37 ฉบับที่ 102 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563 
 

หน้า 83  

เช่นกัน ครูต้องเปล่ียนจุดเน้นจากการสอนมาเน้นท่ีรูปแบบการเรียนรู้ท่ีเน้นให้นักเรียนคิดแก้ปัญหาเอง   
ซึ่งครูในศตวรรษท่ี 21 จ าเป็นต้องออกแบบการเรียนรู้ อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ โดยครูช่วย
แนะน าและช่วยออกแบบกิจกรรมท่ีช่วยให้นักเรียน แต่ละคนสามารถประเมินความก้าวหน้าของการ
เรียนรู้ของตนเองได้ ครูในศตวรรษท่ี 21 ต้องเปล่ียนแปลงตัวเองเพื่อให้เป็น “ ครูเพื่อศิษย์ ” หรือ เป็นโค้ช 
ครูเป็นเพียงผู้ช้ีแนะแนวทางในการเรียนรู้ตามหลักสูตร และมีหน้าท่ีออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน
เน้นการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้นักเรียน ส่งเสริมการค้นคว้าด้วยตนเองโดยน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยใน
การจัดการเรียนรู้ ให้มากท่ีสุด  ซึ่งเทคโนโลยีช่วยอ านวยความสะดวกในด้านต่างๆ มากมาย เช่น  
การติดต่อส่ือสาร การสืบค้น การบันทึกข้อมูล กระบวนการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูลในปัจจุบันจึง
จ าเป็นใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้การท างานท่ีหลากหลาย (พัชรภรณ์ สุนทรวิบูลย์ , 2561: 10) ครูต้องมี
ทักษะในการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใช้
เทคโนโลยีจะช่วยกระตุ้นความสนใจให้กับนักเรียน และหากออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ จะส่งเสริมความรู้และทักษะท่ีต้องการได้เป็นอย่างดี เป็นการน าโลกของโรงเรียนเข้าสู่โลก
ของนักเรียน 

ดังนั้นครูจึงต้องพัฒนาตนเองให้มีทักษะของการเรียนรู้อยู่ตลอดชีวิต (พิศมัย ศรีเมฆ , 2559) คือ 
3R x 7C ได้แก่ อ่านออก , เขียนได้, คิดเลขเป็น , ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะในการ
แก้ปัญหา, ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรมทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวน
ทัศน์, ทักษะด้านความร่วมมือท างานเป็นทีม และภาวะผู้น าทักษะด้านการส่ือสารสารสนเทศ และรู้เท่าทัน
ส่ือ, ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และทักษะด้านความเข้าใจต่าง
วัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ โดยคุณลักษณะความเป็นครูวิชาชีพในศตวรรษท่ี  21 มี ด้านเจตคติต่อ
วิชาชีพครู ด้านการพัฒนาตนเอง ด้านการยอมรับต่อองค์กร และด้านคุณลักษณะของอาจารย์ผู้สอน  
(วันเพ็ญ นันทะศรี, 2559) สอดคล้องกับองค์ประกอบของสมรรถนะครูในศตวรรษท่ี 21 ซี่งประกอบด้วย
การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ ภาวะผู้น าและการบริหารจัดการ ประสิทธิผลส่วนบุคคล  (Seng Dean, 
2010: 50-59) จากงานวิจัยท่ีผ่านมาท าให้ผู้วิจัยอยากต่อยอดเพิ่มเติมการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยด้านบุคคล 
ปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อม ปัจจัยด้านพฤติกรรม ซึ่งเป็นส่ิงจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาสมรรถนะครูใน
ศตวรรษท่ี 21 ให้ปฏิบัติงานในวิชาชีพครูให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ 

ด้วยเหตุท่ีกล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงเห็นส าคัญ และจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องหาปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีส่งผล
ต่อสมรรถนะครูศตวรรษท่ี 21 เพื่อมาพัฒนาเตรียมความพร้อมรับมือต่อการเปล่ียนแปลงในการสร้าง
นักเรียนท่ีดีอย่างมีคุณภาพ และมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีส่งผล
สมรรถนะครูศตวรรษท่ี 21 ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19  
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อม กับสมรรถนะครูศตวรรษ

ท่ี 21 ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19  
2. เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลปัจจัย เชิงสาเหตุของสมรรถนะครู 

ศตวรรษท่ี 21 กับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
3. เพื่อศึกษาอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมท่ีส่งผลต่อสมรรถนะครูศตวรรษท่ี 21  
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สมมติฐาน 
 1. ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อม มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะครูสตวรรษท่ี 21  
ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19  

2. ปัจจัยเชิงสาเหตุของสมรรถนะครูศตวรรษท่ี 21 ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

3. ปัจจัยด้านบุคคลมีอิทธิพลทางตรง และปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อมมีอิทธิพลทางอ้อมท่ีส่งผลต่อ
สมรรถนะครูศตวรรษท่ี 21 ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19  
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 

ภาพ 1 ปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อสมรรถนะครูศตวรรษท่ี 21  
ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 

 

 สมรรถนะครูศตวรรษท่ี 21 เป็นคุณลักษณะความเป็นครูวิชาชีพในศตวรรษท่ี 21 มีด้านเจตคติต่อ
วิชาชีพครู ด้านการพัฒนาตนเอง ด้านการยอมรับต่อองค์กร และด้านคุณลักษณะของอาจารย์ผู้สอน  
(วันเพ็ญ นันทะศรี, 2559) สอดคล้องกับการปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพ ภาวะผู้น าและการบริหาร
จัดการเป็นความสามารถท่ีจะสร้างอิทธิพลต่อพฤติกรรมของสมาชิกในองค์กรให้ไปในทิศทางเดียวกัน  
ส่งผลให้ครูมีประสิทธิผลส่วนบุคคลประสบความส าเร็จ สรุปได้ว่า การปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพ 
ภาวะผู้น าและการบริหารจัดการ และประสิทธิผลส่วนบุคคลส่งผลต่อสมรรถนะครูศตวรรษท่ี 21 
  ปัจจัยด้านบุคคล จากการศึกษาของ ธนา ดุจเพ็ญ (2558) พบว่า แรงจูงใจมีผลต่อการปฏิบัติงาน
เป็นอย่างมากในการท างานให้ส าเร็จ และโดยการฝึกฝนทักษะในการท างานจากภาระงานท่ีครูได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติท้ังงานสอน และงานท่ีนอกเหนือจากการปฏิบัติการสอนท าให้ครูมีเจตคติท่ีดีมีผลให้
การปฏิบัติงานดีขึ้น เกิดความเช่ือมั่นในอาชีพครูเป็นอาชีพท่ีมีความส าคัญและจ าเป็นต่อสังคม สรุปได้ว่า 
การมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ และภาระงานท่ีรับผิดชอบมีผลต่อปัจจัยด้านบุคคล 

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม จากทฤษฎีมนุษย์เนื่องจากมนุษย์ทุกคนอยู่ในสังคม จึงต้องมี 
การปรับตัวให้เข้ากันได้กับเพื่อนมนุษย์และส่ิงแวดล้อม (Schultz, 1960: 57-60) จากงานวิจัยพบว่าปัจจัย
ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน บรรยากาศองค์กร ส่งผลเชิงบวกต่อความผูกพันต่อองค์กรและ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ความผูกพันต่อองค์กรส่งผลเชิงบวกต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
(รินดา ขันธกรรม , 2556:376-385) สอดคล้องกับภาวะผู้น าผู้บริหาร คือ พฤติกรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษาเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดท้ังการสร้างบรรยากาศในโรงเรียนให้เอื้อต่อ
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การเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตาม
จุดหมายของหลักสูตร สรุปได้ว่า ภาวะผู้น าผู้บริหาร ความสัมพันธ์ในองค์กร และบรรยากาศองค์กร ส่งผล
ต่อปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม 

ปัจจัยด้านบุคคลมีอิทธิพลทางตรงต่อสมรรถนะครูศตวรรษท่ี 21 ต้องมีปัจจัยด้านบุคคล 
มาเกี่ยวข้อง สอดคล้องกับสุดารัตน์ เพชรปานวงศ์ (2559) พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลมีอิทธิพลท่ีส่งผลทางตรง
ต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา สอดคล้องกับกรุณา โถชารี และคณะ 
(2560) พบว่าปัจจัยทัศนคติต่อวิชาชีพครูส่งผลต่อสมรรถนะครู ได้ร้อยละ 81 จากผลการศึกษาอิทธิพล
ทางตรง ส่วนปัจจัยส่ิงแวดล้อมมีอิทธิพลทางอ้อมต่อสมรรถนะครู โดยผ่านปัจจัยด้านบุคคล จากงานวิจัย
พบว่าปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการท างานและปัจจัยส่วนบุคคลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 (สุดารัตน์ เพชรปานวงศ์, 2559)  
 

ขอบเขตของการศึกษา 
1. ประชากร ประชากรท่ีใช้ในงานวิจัยครั้งนี้เป็นครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 19 จ านวน 2,032 คน  
 2. กลุ่มตัวอย่าง คือ ครู จ านวน 360 คน โดยงานวิจัยนี้ใช้การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง 
จึงมีความจ าเป็นท่ีต้องใช้ตัวอย่างงานวิจัยท่ีมีขนาดใหญ่ คือ ไม่ควรน้อยกว่า 10 ต่อหนึ่ง ของจ านวน
พารามิเตอร์ ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยก าหนดขนาดตัวอย่างอยู่ท่ี 20 คน ต่อ 1 พารามิเตอร์ ซึ่งงานวิจัยนี้ 
มีพารามิเตอร์ท่ีต้องประมาณค่า จ านวน 12 ค่า ตัวอย่างท่ีเหมาะสมจึงควรมีอย่างน้อย 240 คน ผู้วิจัยจึง
ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multistage Random Sampling) ดังนี้ ขั้นท่ี 1 สุ่มโรงเรียนแต่
ละขนาด โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน (Stratified Random Sampling) ตามขนาดของโรงเรียน 
โดยจ าแนกตามขนาดโรงเรียนเล็ก กลาง ใหญ่ และใหญ่พิเศษ ขั้นท่ี 2 สุ่มครูจากแต่ละขนาดโรงเรียนตาม
สัดส่วน จึงได้กลุ่มตัวอย่างจากโรงเรียนขนาดเล็ก 74 คน โรงเรียนขนาดกลาง 147 คน โรงเรียนขนาดใหญ่ 
44 คน และโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ 95 คน รวมจ านวนตัวอย่าง 360 คน 
 3. ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย จ าแนกออกได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 
  3.1 ตัวแปรแฝงภายนอก ได้แก่ ปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อม ซึ่งวัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ต่อไปนี้  
1) ภาวะผู้น าของผู้บริหาร 2) ความสัมพันธ์ภายในองค์กร และ 3) บรรยากาศองค์กร 
  3.2 ตัวแปรแทรกกลาง ได้แก่ ปัจจัยด้านบุคคล ซึ่งวัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ต่อไปนี้ 1) แรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงาน 2) ภาระงานท่ีรับผิดชอบ และ 3) เจตคติต่อวิชาชีพ  
  3.3 ตัวแปรแฝงภายใน ได้แก่ สมรรถนะครูศตวรรษท่ี 21 ซึ่งวัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ต่อไปนี้  
1) การปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพ 2) ภาวะผู้น าและการบริหารจัดการ 3) ประสิทธิผลส่วนบุคคล  
  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลในการวิจัยเพื่อพัฒนาปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อสมรรถนะครู

ศตวรรษท่ี 21 ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม 
1 ฉบับ ประกอบด้วย ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านสมรรถนะครูในศตวรรษท่ี 21 ตอนท่ี 2 
แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านบุคคล และตอนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อม  
 1. คุณภาพเครื่องมือวิจัยท่ีผู้วิจัยสร้างและพัฒนา 
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 โดยศึกษาการสร้างแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า ชนิด 5 ตัวเลือก ตามแบบลิเคิร์ท สรุป
และสังเคราะห์องค์ประกอบท่ีเด่นชัดเกี่ยวกับปัจจัยด้านสมรรถนะครูในศตวรรษท่ี 21 ปัจจัยด้านบุคคล 
และปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อม น ามาเขียนข้อค าถามเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อขอค าแนะน าและ
ปรับปรุงแก้ไขได้จ านวนข้อค าถามเพื่อน ามาสร้างแบบสอบถาม 1 ฉบับ 
 2. การหาคุณภาพเครื่องมือ 

1) สร้างเป็นแบบสอบถามแล้วน าไปให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน พิจารณาความเท่ียงตรง 
เชิงเนื้อหา (Content validity) ว่าข้อค าถามแต่ละข้อมีเนื้อหาสอดคล้องกับพฤติกรรมท่ีระบุไว้ในนิยาม 
ตัวแปรหรือไม่ โดยวิธีหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับนิยามศัพท์ (Item of congruence: 
IOC) พิจารณาเลือกใช้เฉพาะข้อท่ีมีค่า IOC ต้ังแต่ .50 ขึ้นไป จึงถือว่าข้อค าถามมีความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา  

2) น าแบบสอบถามท่ีผ่านการพิจารณาจากผู้เช่ียวชาญมาปรับแก้ไขขั้นต้น ไปทดลองใช้เก็บ
ข้อมูล (Try out) กับครูโรงเรียนนาวังวิทยา จ านวน 110 คน  

3) น าข้อมูลท่ีได้หาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ เพียร์สัน 
พิจารณาเลือกค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.20-1.00 และวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่นด้วยสัมประสิทธิ์
แอลฟาครอนบาค (Cronbach’s alpha-coefficient) โดยจ าแนกเป็นแบบวัดปัจจัยด้านสมรรถนะครู   
ในศตวรรษท่ี 21 มีอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.31-0.73 และเมื่อพิจารณาค่าความเช่ือมั่นด้วยสัมประสิทธิ์
แอลฟาครอนบาค มีค่าเท่ากับ 0.96 แบบวัดปัจจัยด้านบุคคลมีอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.38-0.72 และ
เมื่อพิจารณาค่าความเช่ือมั่นด้วยสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค มีค่าเท่ากับ 0.91 และแบบวัดปัจจัย 
ด้านส่ิงแวดล้อม มีอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.56-0.77 และเมื่อพิจารณาค่าความเช่ือมั่นด้วยสัมประสิทธิ์
แอลฟาครอนบาค มีค่าเท่ากับ 0.93  

4) พร้อมท้ังตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างของแบบวัดโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) เพื่อให้ครอบคลุมลักษณะท่ีต้องการ ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 แบบวัดปัจจัยด้านสมรรถนะครูในศตวรรษท่ี 21 แบ่งเป็น 3 องค์ประกอบ ได้แก่  
1) การปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพ 2) ภาวะผู้น าและการบริหารจัดการ และ 3) ประสิทธิผลส่วนบุคคล 
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) ของปัจจัยด้านสมรรถนะครูในศตวรรษท่ี 21 ค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบ (b) มีค่าระหว่าง 0.83-1.08 มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 t-Value มีค่าระหว่าง 2.67-
5.43 (t > 2.58) ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (SE) เท่ากับ 0.11 เมื่อพิจารณาความกลมกลืนของโมเดล
พบว่า 2= 47.86, df = 43, 2/df = 1.11, p = 0.28, RMR = 0.02, RMSEA = 0.03, NFI = 0.97, 
NNFI = 0.99, AGFI = 0.88, GFI = 0.93, RFI = 0.96, IFI = 0.99, CFI = 1.00 โมเดลมีความสอดคล้อง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านบุคคล แบ่งเป็น 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) แรงจูงใจ 
ในการปฏิบัติงาน 2) ภาระงานท่ีรับผิดชอบ และ 3) เจตคติต่อวิชาชีพ จากผลการศึกษาคุณภาพของ 
ข้อค าถามในโมเดลปัจจัยด้านบุคคล พบว่าตัวแปรท่ีสังเกตได้ จ านวน 3 ตัวแปรแฝง รวม 15 ข้อค าถาม 
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) ของปัจจัยด้านบุคคล ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (b) มีค่า
ระหว่าง 0.55-0.99 มีนัยส าคัญทางสถิ ติท่ีระดับ .01 t-Value มีค่าระหว่าง 2.08-4.10 (t > 2.58)  
ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (SE) มีค่าระหว่าง 0.12-2.12 เมื่อพิจารณาความกลมกลืนของโมเดลพบว่า 
2= 206.72, df = 87, 2/df = 2.38, p = 0.00, RMR = 0.07, RMSEA = 0.11, NFI = 0.91, NNFI = 
0.93, AGFI = 0.72, GFI = 0.95, RFI = 0.89, IFI = 0.95, CFI = 0.95 โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืน
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
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ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อม แบ่งเป็น 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ภาวะ
ผู้น าของผู้บริหาร 2) ความสัมพันธ์ภายในองค์กร และ 3) บรรยากาศองค์กร ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยัน (CFA) ของปัจจัยด้านบุคคล ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (b) มีค่าระหว่าง 0.09-0.48 มีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (SE) มีค่าระหว่าง 0.08-0.12 t-Value มีค่าระหว่าง 
1.07-4.12 (t > 2.58) เมื่อพิจารณาความกลมกลืนของโมเดลพบว่า 2= 47.44, df = 69, 2/df = 0.69, 
p = 0.98, RMR = 0.02, RMSEA = 0.00, NFI = 0.98, NNFI = 1.01, AGFI = 0.91, GFI = 0.95, RFI = 
0.97, IFI = 1.01, CFI = 1.00 โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. สถิติท่ีใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่ ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) การวิเคราะห์หา 
ค่าอ านาจจ าแนกของแบบวัดด้วยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน  วิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่น 
ด้วยสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบัค วิเคราะห์ความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบ 
เชิงยืนยัน (CFA)  
 2. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 1) ค่าสถิติพื้นฐาน ค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(SD) และค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย (C.V.) 2) วิเคราะห์โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของโมเดล
สมมติฐานสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (SEM) ค่าสถิติส าคัญท่ีใช้ตรวจสอบความสอดคล้อง
กลมกลืนของโมเดลตามสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 2, df, p-Value, RMR, RMSEA, NFI, NNFI, 
AGFI, GFI, RFI, IFI, และ CFI  
   

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพื นฐานของตัวแปรในการวิจัย 
ตารางที่ 1 ค่าสถิติเชิงบรรยายลักษณะตัวแปรในการวิจัยของกลุ่มตัวอย่าง 

ตัวแปร 
ครูในโรงเรียนสังกัด สพม. 19 (360 คน) 

Mean ระดับ SD C.V. SK KU p-Value 
ปัจจัยด้านบุคคล (PER) 
1 แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน (Y1) 3.93 มาก 0.54 0.14 -0.25 0.64 0.14 
2 ภาระงานที่รับผิดชอบ (Y2)  3.91 มาก 0.57 0.15 -0.26 -0.01 0.13 
3 เจตคติต่อวิชาชีพ (Y3) 3.89 มาก 0.59 0.15 -0.12 -0.22 0.43 

รวม 3.91 มาก 0.57 0.15    
ปัจจัยด้านสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 (COM) 
1 การปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพ (Y4) 3.98 มาก 0.57 0.14 -0.29 -0.02 0.13 
2 ภาวะผู้น าและการบริหารจัดการ (Y5) 3.93 มาก 0.59 0.15 -0.17 -0.39 0.15 
3 ประสิทธิผลส่วนบุคคล (Y6) 3.93 มาก 0.57 0.15 -0.28 -0.16 0.38 

รวม 3.94 มาก 0.57 0.15    
ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม (ENV) 
1 ภาวะผู้น าของผู้บริหาร (X1) 3.93 มาก 0.60 0.15 -0.17 -0.22 0.36 
2 ความสัมพันธ์ภายในองค์กร (X2) 3.92 มาก 0.59 0.15 -0.27 0.04 0.17 
3 บรรยากาศองค์กร (X3) 3.97 มาก 0.56 0.14 -0.26 0.07 0.10 

รวม 3.94 มาก 0.58 0.15    
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จากตารางท่ี 1 พบว่าปัจจัยด้านบุคคล (PER) มีค่าสถิติพื้นฐานอยู่ในระดับมาก ( X = 3.91, SD = 
0.57) ตัวแปรสังเกตได้ มีการกระจายไม่แตกต่างกันมาก อยู่ระหว่างร้อยละ 15 มีค่าโค้งปกติอยู่ระหว่าง -
0.12 ถึง -0.26 ค่าความโด่ง อยู่ระหว่าง -0.01 ถึง -0.26 ปัจจัยด้านสมรรถนะครูในศตวรรษท่ี 21 (COM) 
มีค่าสถิติพื้นฐานอยู่ในระดับมาก ( X = 3.94, SD = 0.57) ตัวแปรสังเกตได้ มีการกระจายไม่แตกต่างกัน
มาก อยู่ระหว่างร้อยละ 15 มีค่าโค้งปกติ อยู่ระหว่าง -0.17 ถึง -0.29 ค่าความโด่ง อยู่ระหว่าง -0.16 ถึง -
0.39 และปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อม (ENV) มีค่าสถิติพื้นฐานอยู่ในระดับมาก ( X  = 3.94, SD = 0.58)  
ตัวแปรสังเกตได้ มีการกระจายไม่แตกต่างกันมาก อยู่ระหว่างร้อยละ 15 มีค่าโค้งปกติ อยู่ระหว่าง -0.17 
ถึง -0.27 ค่าความโด่ง KU อยู่ระหว่าง -0.17 ถึง -0.27 
 
ตอนที่ 2 ผลการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของปัจจัยต่างๆ 
ตารางที่ 2 ผลการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรท่ีสังเกตได้ 

ตัวแปร 
PER COM ENV 

Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 X1 X2 X3 
 
PER 

Y1 1         
Y2 0.59** 1        
Y3 0.32** 0.35** 1       

 
COM 

Y4 0.58** 0.47** 0.39** 1      
Y5 0.25** 0.39** 0.13** 0.42** 1     
Y6 0.36** 0.50** 0.32** 0.57** 0.37** 1    

 
ENV 
 

X1 0.42** 0.52** 0.36** 0.53** 0.33** 0.77** 1   
X2 0.42** 0.57** 0.30** 0.59** 0.36** 0.54** 0.66** 1  
X3 0.52** 0.53** 0.29** 0.56** 0.37** 0.42** 0.50** 0.52** 1 

 Mean 3.93 3.91 3.89 3.98 3.98 9.93 3.93 3.92 3.97 
 S.D. 0.54 0.57 0.59 0.57 0.59 0.57 0.60 0.59 0.56 
  Bartlett’s Test of Sphericity 2= 1476.72, P= 0.000, df = 36 
  Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO) = 0.86 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ** มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ มีตัวแปรสังเกตได้ จ านวน 9 ตัวแปร ดังนี้  

ตัวแปรสังเกตได้ของปัจจัยด้านบุคคล (PER) มี 3 ตัวแปร ได้แก่ Y1, Y2 และ Y3 ตัวแปรสังเกตของปัจจัย
ด้านสมรรถนะครูในศตวรรษท่ี 21 (COM) มี 3 ตัวแปร ได้แก่ Y4, Y5 และ Y6 ตัวแปรสังเกตของปัจจัย
ด้านส่ิงแวดล้อม (ENV) มี 3 ตัวแปร ได้แก่ X1, X2 และ X3 ซึ่งผลจาการวิเคราะห์พบว่า ความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อม มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะครูศตวรรษท่ี 21 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .01 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ ระหว่าง 0.25-0.77 ตัวแปรทุกคู่มี
ความสัมพันธ์กันในกลุ่มของตัวแปรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .01 มีค่า Bartlett’s Test of Sphericity: 
2= 1476.72, P= 0.00, df = 36, และค่าดัชนี KMO = 0.86  
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ตอนที่ 3 ผลการตรวจสอบปัจจัยเชิงสาเหตุของสมรรถนะครูศตวรรษที่ 21 
ตารางที่ 3 การตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลเชิงสาเหตุตามสมมุติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

ดัชนีความ
สอดคล้อง 

สอดคล้องระดับดี 
(Good fit) 

สอดคล้องระดับพอใช้ 
(Acceptable fit) 

ค่าดัชนีของ
โมเดล 

สรุปผล 

p-Value .05 < p ≤ 1.00 .01 < p ≤ .05 0.14 สอดคล้องระดับดี 
2/df 0 < 2/df ≤ 2 2 < 2/df ≤ 3 1.36 สอดคล้องระดับดี 
GFI .95 < GFI ≤ 1.00 .90 < GFI ≤ .95 0.99 สอดคล้องระดับดี 
AGFI .90 < AGFI ≤ 1.00 .85 < AGFI ≤ 0.90 0.96 สอดคล้องระดับดี 

RMSEA 0 < RMSEA ≤ .05 .05 < RMSEA ≤ .08 0.03 สอดคล้องระดับดี 
NFI .95 < NFI ≤ 1.00 .90 < NFI ≤ .95 0.99 สอดคล้องระดับดี 
CFI .97 < CFI ≤ 1.00 .95 < CFI ≤ .97 1.00 สอดคล้องระดับดี 
CN ≥ 200 ≥ 200 510.10 สอดคล้องระดับดี 

  
 จากตารางท่ี 2 พบว่าโมเดลเชิงสาเหตุของสมรรถนะครูศตวรรษท่ี 21 มีความสอดคล้องกลมกลืน
กับข้อมูลเชิงประจักษ์  ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีต้ังไว้  มีค่า 2= 24.53, df = 18, p-Value = 0.14 
2/df = 1.36 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) มีค่าเท่ากับ 0.99 ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนท่ีปรับแก้ 
(AGFI) มีค่าเท่ากับ 0.96 ดัชนีรากก าลังสองเฉล่ียของความแตกต่างโดยประมาณ (RMSEA) มีค่าเท่ากับ 
0.03 ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบ (NFI) มีค่าเท่ากับ 0.99 ดัชนี (CFI) มีค่าเท่ากับ 1.00  
ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนเชิงประจักษ์ CN มีค่าเท่ากับ 510.10 ผ่านเกณฑ์การประเมินความสอดคล้อง
ระดับดี 
 
ตอนที่ 4 ผลการศึกษาอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมส่งผลต่อสมรรถนะครูศตวรรษที่ 21 
ตารางที่ 4 อิทธิพลทางตรง (DE) อิทธิพลทางอ้อม (IE) และอิทธิพลรวม (TE) ของโมเดลปัจจัย เชิงสาเหตุ
ท่ีมีอิทธิพลต่อสมรรถนะครูศตวรรษท่ี 21  

ตัวแปรผล E1 PER E2 COM 
ตัวแปรเหตุ DE IE TE DE IE TE 
  (b) 0.93 - 0.93 0.05 0.73 0.77 

K1 ENV  (e) 0.07 - 0.07 0.28 0.28 0.08 
 (t) 13.07 - 13.07 0.17 2.59 9.47 
  (b) - - - 0.78 - 0.78 

E1 PER  (e) - - - 0.30 - 0.30 

 (t) - - - 2.59 - 2.59 
ตัวแปรแฝง PER COM ENV 

PER 1.00   
COM 0.83 1.00  
ENV 0.93 0.77 1.00 
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จากตารางท่ี 4 พบว่าปัจจัยด้านบุคคลมีอิทธิพลทางตรงต่อสมรรถนะครูศตวรรษท่ี 21 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.78 ปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อมมีอิทธิพล
ทางตรงต่อสมรรถนะครูศตวรรษท่ี 21 อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 
0.05 และปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อมมีอิทธิพลทางอ้อมต่อสมรรถนะครูศตวรรษท่ี 21 โดยส่งผ่านปัจจัยด้าน
บุคคล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.73 
 

 
 

ภาพ 2 ผลการพัฒนาโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อสมรรถนะครูศตวรรษท่ี 21 ในโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 

 
สรุปผล  

1. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อม มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะครู
ศตวรรษท่ี 21 ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .01 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ในระหว่าง 0.25-0.77  

2. โมเดลเชิงสาเหตุของสมรรถนะครูศตวรรษท่ี 21 มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูล 
เชิงประจักษ์ ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีต้ังไว้ (2= 24.53, df = 18, p-Value = 0.14, 2/df = 1.36, 
GFI = 0.99, AGFI = 0.96, RMSEA = 0.03, AGFI = 0.96, CFI = 1.00, RMSEA = 0.03)  

3. ปัจจัยด้านบุคคลมีอิทธิพลทางตรงต่อสมรรถนะครูศตวรรษท่ี 21 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ท่ีระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.78 ปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อมมีอิทธิพลทางตรงต่อสมรรถนะ
ครูศตวรรษท่ี 21 อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.05 และปัจจัยด้าน
ส่ิงแวดล้อมมีอิทธิพลทางอ้อมต่อสมรรถนะครูศตวรรษท่ี 21 โดยส่งผ่านปัจจัยด้านบุคคล อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.73 
 
อภิปรายผล  

จากผลการวิจัยท่ีน าเสนอข้างต้นโดยรวมภาพโมเดลมีความสอดคล้องกับกรอบแนวคิดและ
สมมุติฐาน ผู้วิจัยมีประเด็นส าหรับอธิบายผล ดังนี้ 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อม มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะครู
ศตวรรษท่ี 21 ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
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ท่ีระดับ .01 สัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์อยู่ในช่วงตัวแปรทุกคู่มีความสัมพันธ์กัน ในกลุ่มของตัวแปร 
สอดคล้องกับงานวิจัยของสุดารัตน์ เพชรปานวงศ์ (2559) พบว่าปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน
และปัจจัยส่วนบุคคล จากการศึกษามีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
ท่ีระดับ .01 และสอดคล้องกับทฤษฎีทางสังคมว่าปัจจัยท่ีเป็นสาเหตุอยู่ 3 ประการ คือ บุคคล ส่ิงแวดล้อม 
และพฤติกรรม การเรียนรู้โดยการก ากับตนเอง มิได้เกิดจากกระบวนการภายในตัวบุคคลเพียงอย่างเดียว
แต่ได้รับอิทธิพลจากเหตุการณ์ในส่ิงแวดล้อม และเหตุการณ์ในด้านพฤติกรรมด้วย และขณะเดียวกัน
ปัจจัยด้านบุคคล ส่ิงแวดล้อม และพฤติกรรมต่างก็มีอิทธิพลซึ่งกันและกัน แสดงว่าปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัย
ด้านส่ิงแวดล้อม มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะครูศตวรรษท่ี 21  
 2. โมเดลเชิงสาเหตุของสมรรถนะครูศตวรรษท่ี 21 มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีต้ังไว้ท่ีโมเดลตามสมมุติฐานสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
สอดคล้องกับโมเดลเชิงสาเหตุและผลของสมรรถนะของครูสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พบว่าปัจจัยท่ีมีอิทธิทางตรงต่อสมรรถนะของครูมากท่ีสุดคือ ปัจจัยด้านองค์กร มีขนาดอิทธิพล 
0.53 (สุรเดช อนันตสวัสด์ิ, 2554) การวิจัยการพัฒนาตัวบ่ง ช้ีสมรรถนะครูในศตวรรษท่ี 21 สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพบว่า องค์ประกอบด้านการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ 
องค์ประกอบภาวะผู้น าและการบริหารจัดการ และองค์ประกอบด้านประสิทธิผลส่วนบุคคล โมเดลมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และงานวิจัยของ Seng Dean (2010: 50-59) ได้กล่าวถึง องค์ประกอบ
ของสมรรถนะครูในศตวรรษท่ี 21 ประกอบด้วย การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ ภาวะผู้น าและการ
บริหารจัดการประสิทธิผลส่วนบุคคล และท าการสังเคราะห์คัดเลือกตัวแปรท่ีดีท่ีสุด โดยพิจารณาความถี่
ของตัวแปรสูงสุดท่ีมีโอกาสเป็นไปได้ จึงส่งผลให้โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์  
 3. ปัจจัยด้านบุคคลมีอิทธิพลทางตรงต่อสมรรถนะครูศตวรรษท่ี 21 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ท่ีระดับ .05 แสดงว่าครูท่ีมีการพัฒนาด้านสมรรถนะครูศตวรรษท่ี 21 ท่ีดี ต้องมีปัจจัยด้านบุคคลมา
เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย การมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานท่ีดี เจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ ภาระงานท่ีเหมาะสม 
สอดคล้องกับสุดารัตน์ เพชรปานวงศ์ (2559) พบว่าปัจจัยส่วนบุคคล มีอิทธิพลท่ีส่งผลทางตรงต่อแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา สอดคล้องกับทฤษฎีการก าหนดตนเองของ Ryan & 
Deci (2000: 68) ท่ีกล่าวไว้ว่า ทฤษฎีแรงจูงใจบนพื้นฐานของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และทฤษฎี
แรงจูงใจของวรูม และ Davis and Newstrom (1985: 95) ท่ีกล่าวว่า รูปแบบของการจูงใจตามทฤษฎีนี้ 
ประกอบด้วย ความพอใจ ความคาดหมาย จะเป็นตัวท่ีท าให้เกิดการจูงใจ และผลลัพธ์ นอกจากนั้นยังต้อง
มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพอีกด้วย สอดคล้องกับ กรุณา โถชารี และคณะ (2560) ท่ีกล่าวว่าเจตคติต่อวิชาชีพ
เป็นลักษณะภายในจิตใจของบุคลากรครูเป็นสมรรถนะท่ีส าคัญในการปฏิบัติงานของบุคลากรครู  
ความเข้าใจต่อวิชาชีพครู ความนิยมชมชอบวิชาชีพครู และการปฏิบัติต่อวิชาชีพครู จากวิจัยพบว่าปัจจัย
ทัศนคติต่อวิชาชีพครูส่งผลต่อสมรรถนะครู ได้ร้อยละ 81 จากผลการศึกษาอิทธิพลทางตรง  สรุปได้ว่า 
ปัจจัยด้านบุคคล ประกอบด้วย การมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานท่ีดี  เจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ ภาระงานท่ี
เหมาะสมส่งผลให้ครูมีการพัฒนาสมรรถนะครูศตวรรษท่ี 21 เพิ่มมากขึ้น 

 ปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อมจึงมีอิทธิพลทางอ้อมต่อสมรรถนะครูศตวรรษท่ี 21 โดยส่งผ่านปัจจัยด้าน
บุคคล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แสดงว่าการบริหารจัดการการด าเนินงานใดๆ ภายใน
โรงเรียนการปฏิบัติงานส าเร็จลงด้วยความร่วมมือร่วมใจของบุคลากร มี ภาวะผู้น าบริหารงานอย่าง 
เป็นธรรมและเท่ียงตรง มีการแก้ไขปัญหา การตัดสินใจอย่างมีวิจารณญาณบนพื้นฐานความมีเหตุผลของ
ภาวะผู้น าของผู้บริหาร และส่ิงแวดล้อมภายในโรงเรียนสะอาด บรรยากาศร่มรื่นไม่มีผลต่อการพัฒนา
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สมรรถนะครูศตวรรษท่ี 21 โดยตรง แต่จะมีต่อปัจจัยด้านบุคคลโดยท าให้ครูมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพครูเพื่อแสดงผลต่อการพัฒนาสมรรถนะครูศตวรรษท่ี 21 ให้ดีขึ้น จากผลการศึกษา
อิทธิพลทางอ้อมสรุปได้ว่า ปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อมจึงมีอิทธิพลทางอ้อมต่อสมรรถนะครูศตวรรษท่ี 21  
โดยส่งผ่านปัจจัยด้านบุคคล 

 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะการน าผลงานวิจัยไปใช้ 
  1. จากการศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุสมรรถนะครูศตวรรษท่ี 21 ของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 พบว่า ปัจจัยด้านบุคคลส่งผลต่อสมรรถนะครูศตวรรษท่ี 21  
มีอิทธิพลทางตรง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนา
บุคคลากร รวมท้ังหน่วยงานต้นสังกัด ควรมีการด าเนินการพัฒนาองค์ประกอบของปัจจัยด้านบุคคลท่ี
ส่งผลต่อสมรรถนะครูศตวรรษท่ี 21 เป็นส าคัญ เช่น ทางด้านเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ มีแรงจูใจในการ
ปฏิบัติงาน มีภาระงานท่ีรับผิดชอบอย่างเหมาะสม ส่งผลให้ผลการปฏิบัติงานของครูเป็นไปอย่าง  
มีประสิทธิภาพส่งผลให้โรงเรียนมีคุณภาพสร้างความก้าวหน้าแก่โรงเรียน 
 2. จากการศึกษาท าให้ได้แนวทางในการพัฒนาสมรรถนะครูศตวรรษท่ี 21 เพื่อให้ครูได้พัฒนา
ตัวเองให้ทันเหตุการณ์ในปัจจุบัน และท างานในอาชีพครูอย่างมีความสุข โดยงานวิจัยย่อมเป็นสารสนเทศ
ท่ีเอื้อต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย น าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อกระบวนการพัฒนาศักยภาพครูได้
ตามความเหมาะสม 
 
ข้อเสนอแนะการน าผลงานวิจัยครั งต่อไป 
  ควรท าวิจัยปัจจัยเชิงสาเหตุสมรรถนะครูศตวรรษท่ี 21 ของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาในระดับอื่นนอกจากระดับมัธยมศึกษา เช่น ครูสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษา ครูสังกัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครู
สังกัดอาชีวศึกษา เพื่อได้องค์ความรู้ท่ีเป็นภาพรวมของสมรรถนะครูศตวรรษท่ี 21 ในระดับต่างๆ ผลท่ีได้
จะเป็นแนวทางให้ครูได้พัฒนาตนเอง 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับการใช้รูปแบบการสอนของครูกลุ่มโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 2) ศึกษาระดับของคุณลักษณะจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียน 3) ศึกษา
สหสัมพันธ์คาโนนิคอลของชุดตัวแปรรูปแบบการสอนของครูกับชุดตัวแปรคุณลักษณะจิตวิทยาศาสตร์  
ของนักเรียน กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยคือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ  
ราชวิทยาลัย ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 600 คน โดยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ันอย่างเป็น
สัดส่วน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูล
โดยการหาค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์
สหสัมพันธ์คาโนนิคอล ผลการวิจัย พบว่า 
 1) ระดับการใช้รูปแบบการสอนของครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยท้ัง 5 รูปแบบ 
มีระดับการปฏิบัติบ่อยครั้ง โดยรูปแบบการสอนท่ีมีค่าเฉล่ียในการปฏิบัติสูงสุดคือ การสอนแบบสะเต็ม
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ศึกษา ( X = 4.06, S.D. = 0.438) และการสอนแบบนิรนัย ( X = 4.06, S.D. =0.429) ส่วนการสอนแบบ 
สืบเสาะหาความรู้ ( X = 4.04, S.D. = 0.417) มีค่าเฉล่ียในการปฏิบัติต่ าสุด 
 2) คุณลักษณะจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ท้ัง 10 ด้าน มีพฤติกรรมอยู่ในระดับมาก โดยคุณลักษณะ
ท่ีมีค่าเฉล่ียพฤติกรรมสูงสุดคือ ความพยายามมุ่งมั่น ( X = 4.08, S.D. = 0.429) ส่วนคุณลักษณะท่ีมี
ค่าเฉล่ียพฤติกรรมต่ าสุด คือ ความสร้างสรรค์ ( X = 4.03, S.D. = 0.413) 
 3) สหสัมพันธ์คาโนนิคอลระหว่างรูปแบบการสอนของครูกับคุณลักษณะจิตวิทยาศาสตร์         
ของนักเรียน ในฟังก์ชันคาโนนิคอลท่ี 1 มีค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอลเท่ากับ 0.784 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ     
ท่ีระดับ .01 มีความแปรรวนร่วมกัน ร้อยละ 61.50 (R2 =0.615) ซึ่งค่าน้ าหนักความส าคัญคาโนนิคอล
ระหว่างรูปแบบการสอนของครูและคุณลักษณะจิตวิทยาศาสตร์นักเรียนท่ีส่งผลซึ่งกันและกัน ( .30) 
ส่งผลมากเรียงตามล าดับในชุดตัวแปรอิสระรูปแบบการสอนของครู ได้แก่ การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 
การสอนแบบสะเต็มศึกษา การสอนแบบนิรนัย การสอนแบบบรรยาย และการสอนแบบอุปนัย โดยมีค่า
น้ าหนัก -.687, -.655, -.616, -.581, -.500 ตามล าดับ กับชุดตัวแปรตามคุณลักษณะจิตวิทยาศาสตร์     
ของนักเรียน ส่งผลมากเรียงตามล าดับ ได้แก่ ด้านความรับผิดชอบ ด้านเจตคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์ ด้าน
ความพยายามมุ่งมั่น ด้านความร่วมมือช่วยเหลือ ด้านคิดความสร้างสรรค์ ด้านความมีเหตุผล ด้านความ
อยากรู้อยากเห็น ด้านความใจกว้าง ด้านความซื่อสัตย์ และด้านความรอบคอบ โดยมีค่าน้ าหนัก -.689, 
-.632, -.595, . -.587, -.569, -.549, -.539 -.535 -.530 -.460 ตามล าดับ 
  
ค าส าคัญ: สหสัมพันธ์คาโนนิคอล, รูปแบบการสอน, คุณลักษณะจิตวิทยาศาสตร์ 
 
Abstract 
 The purposes of this research were; 1) to study the teaching model of teachers in 
Princess Chulabhorn Science High School.  2) to study the scientific mind characteristic of 
students in Princess Chulabhorn Science High School. 3) to study the canonical correlation 
analysis among teaching model and scientific mind characteristic of students in Princess 
Chulabhorn Science High School. The samples used in the study were 600 Mattahayomsuksa 
6 in Princess Chulabhorn Science High School in 1st semester, academic year 2018. They 
were obtained by using stratified random sampling. The instrument for data collection was 
the rating scale questionnaire with 5-level rating scales. Statistics used in data analysis 
were mean, standard deviation, Pearson product-moment correlation coefficient and 
Canonical Correlation Analysis. The research findings were as follows: 
 1) All five teaching model of teachers in Princess Chulabhorn Science High School 
were frequently level.  The highest average were STEM education ( x̄  = 4 .06, S.D. = 0. 438) 
and inductive (  x̄  = 4 . 06, S.D. = 0. 429). The lowest average was inquiry based teaching      
( x̄ = 4.04, S.D. = 0.417).  
 2) All ten scientific mind characteristic of students in Princess Chulabhorn Science 
High School were high level. The highest average was effort commitment (x̄ = 4.08, S.D. = 
0.429) and the lowest average was creativity ( x̄ = 4.03, S.D. = 0.413). 
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 3) The canonical correlations between the independent variable sets of teaching 
models and the dependent variable sets of scientific mind characteristic of the first 
function had the canonical correlation value was 0.784 with statistically significant at the 
0.01 level and had covariance was 61.46 %. By ordering factor loading (   . 3 0 , the 
independent variable sets of teaching models factor loading’s consisted of inquiry based 
teaching, STEM education, deductive, lecture, inductive were -.687, -.655, -.616, -.581, -.500 
respectively, and factor loading’s dependent variable sets of scientific mind characteristic 
consisted of curiosity, honesty, open-mindedness, prudent, effort commitment, rationality, 
responsibility, assistance, creativity, and a good attitude toward science were -.689, -.632, 
-.595, . -.587, -.569, -.549, -.539 -.535 -.530 -.460 respectively.  
 
Keywords: canonical correlation, teaching model, scientific mind characteristic 
 
บทน า 

การศึกษาคือเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาคนและสังคมโดยสามารถพัฒนาคนให้มีคุณลักษณะ
ตามท่ีสังคมต้องการ เพื่อให้คนเป็นปัจจัยในการพัฒนาสังคม การจัดการศึกษาจึงมีบทบาทส าคัญในการ
ก่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ (Knowledge Society) ซึ่งต้องพึ่งพาความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ในการพัฒนาคน องค์กร เศรษฐกิจ สังคม อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และการบริการ อันเป็นปัจจัยส าคัญ
ในการพัฒนาประเทศ ท้ังนี้ระบบและกระบวนการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ประยุกต์ท่ีเหมาะสมและมีคุณภาพ จึงเป็นกลไกส าคัญในการน าพาประเทศไปอยู่ในกลุ่มประเทศก้าวหน้า 
(กรมวิชาการ, 2551) ดังนั้นการสอนวิทยาศาสตร์ของครูในศตวรรษท่ี 21 จึงต้องมีรูปแบบการสอนและ
เทคนิคการสอนท่ีหลากหลายซึ่งมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและเป็นการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โดยให้ผู้เรียน  
ได้ลงมือปฏิบัติจริง โดยใช้รูปแบบท่ีมีการช้ีแนะหรือให้ความช่วยเหลือค าแนะน า หาวัสดุและส่งเสริม      
ให้ผู้เรียนคิดท าส่ิงต่างๆ ท่ีอยากรู้อยากเห็น การให้ความรู้โดยการจัดความรู้ให้ง่ายและน่าสนใจเหมาะสม
กับผู้เรียน การท างานร่วมกับผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบ รู้จักคิด
และท าด้วยตนเองรวมท้ังการแนะแนวทางให้กับผู้เรียนโดยใช้วิธีการสอนแบบต่างๆ และจัดกิจกรรม       
ท่ีเหมาะสมให้เรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความเจริญและพัฒนาไปในทางท่ีพึงปรารถนาตามวัตถุประสงค์
ของการจัดการศึกษา ตลอดจนท าให้เกิดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ด้านต่างๆ (นุชเนตร ตุ้ยระพิ้ง, 2556)  

ดังท่ีวิจารณ์ พานิช (2556) กล่าวว่าความรู้ท่ีอยู่ในการปฏิบัตินั้นเป็นความรู้ท่ีไม่ชัดเจน แต่ปฏิบัติได้ 
ท าแล้วได้ผลหรือบางทีไม่ได้ผล แต่เกิดการเรียนรู้ ดังนั้น การเรียนสมัยใหม่ต้องไม่ใช่แค่เพื่อให้ได้ความรู้ 
แต่ต้องได้ทักษะ และให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติถือเป็นการเรียนรู้เชิงรุก (ปรียานุช พรหมภาสิต , 2558)   
โดยวิธีการสอนแบบเชิงรุกท่ีครูน ามาใช้ ได้แก่ การเรียนรู้แบบแลกเปล่ียนความคิด (Think-Pair-Share) 
การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative Learning Group) ซึ่งเน้นให้ผู้เรียนให้มีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรมเป็นกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความส าเร็จร่วมกันในการท างาน  มีปฏิสัมพันธ์ มีการ
แลกเปล่ียนความคิดเห็น ข้อมูล และการเรียนรู้ต่างๆ รวมท้ังทักษะการแสวงหาความรู้ ทักษะการท างาน 
ทักษะการคิด และการแก้ปัญหา (สุลักขณา ใจองอาจ, 2561) รวมถึงวิธีการสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบ
กระบวนการวิจัย (Mini-research Proposals or Project) การสอนแบบโครงงาน (Project-based 
Learning) การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) ซึ่งการเรียนรู้ดังกล่าวช่วยส่งเสริม
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ให้นักเรียนเกิดความคิดท่ีจะสามารถน าไปใช้ในสังคมโลกได้ นอกจากการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแล้วครูอาจใช้
รูปแบบการสอนแบบต่างๆ เช่น รูปแบบการสอนแบบบรรยาย รูปแบบการสอนแบบนิรนัย รูปแบบการสอน
แบบอุปนัย รูปแบบการสอนแบบสะเต็มศึกษา และรูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ซึ่งจะส่งผล   
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มมากขึ้นและมีคุณลักษณะ
จิตวิทยาศาสตร์ท่ีดีขึ้น (จารี ผลมูล, 2558) 
 จิตวิทยาศาสตร์เป็นคุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงความรู้สึกซึ่งเกี่ยวข้องกับจิตใจ มีท้ังความรู้สึกชอบ 
ไม่ชอบ ต่อส่ิงใดส่ิงหนึ่งไม่ว่าจะเป็นทางด้านบวกหรือด้านลบ ซึ่งความรู้สึกนี้จะก่อให้เกิดพฤติกรรมท่ีเกิดขึ้น
จากการศึกษาหาความรู้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ท่ีอยู่บนพื้นฐานวิธีการทางวิทยาศาสตร์    
และทรรศนะการมองโลกแบบวิทยาศาสตร์ (ธีรภัทร สุดโต, 2560) การมีจิตวิทยาศาสตร์เป็นส่ิงท่ีมีบทบาท
ส าคัญต่อความส าเร็จในการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพของผู้เรียน (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2546)  
 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาท่ีมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอน
ส าหรับนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ท่ีจัดต้ังขึ้น    
ตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2553 อนุมัติให้กระทรวงศึกษาธิการ
ด าเนินงานโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยท้ัง 12 โรง เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค    
มีภารกิจในการจัดการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ท้ังใน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายโดยมีภารกิจในการศึกษาค้นคว้าและพัฒนานักเรียนผู้มี
ความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เหล่านั้นไปสู่ความเป็นนักวิจัยนักประดิษฐ์นักคิดค้น
ด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครูผู้สอนจ าเป็นต้องมีรูปแบบการสอนท่ีหลากหลาย ส่งเสริม
ผู้เรียนเกิดการกระบวนการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ได้ดี เข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎีการเรียนรู้ และ
กระบวนการ โดยครูน ากระบวนการท่ีหลายหลาย เช่น การเรียนรู้แบบสืบเสาะ การเรียนรู้แบบโครงงาน 
การเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา เป็นรูปแบบการสอนท่ีครูผู้สอนน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อน
ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการ ส่งผลให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาอย่างท่องแท้ และพัฒนา
ความสามารถและทักษะท่ีส าคัญของผู้เรียน (สสวท., 2560) พร้อมท้ังคุณลักษณะจิตวิทยาศาสตร์ท่ีท าให้มี
ความสามารถระดับสูงเยี่ยมเทียบเคียงกับนักวิจัยช้ันน าของนานาชาติมีจิตวิญญาณมุ่งมั่นพัฒนา
ประเทศชาติมีเจตคติท่ีดีต่อเพื่อนร่วมโลกและธรรมชาติสามารถสร้างองค์ความรู้ด้านคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ประเทศชาติสังคมไทยในอนาคตช่วยพัฒนาประเทศชาติให้สามารถด ารงอยู่
และแข่งขันได้ในประชาคมโลก (คณะกรรมการจัดท าหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค, 2560)  
 จากท่ีกล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่ารูปแบบการสอนมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการเรียนรู้เพื่อสอดคล้อง
กับหลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย และพัฒนาคุณลักษณะจิตวิทยาศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างให้เกิด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ผู้วิจัยจึงสนใจท่ี จะศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการสอนกับคุณลักษณะจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนาต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาระดับการใช้รูปแบบการสอนของครูกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
2. เพื่อศึกษาระดับของคุณลักษณะจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 กลุ่มโรงเรียน

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  
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3. เพื่อศึกษาสหสัมพันธ์คาโนนิคอลของชุดตัวแปรรูปแบบการสอนกับชุดตัวแปรคุณลักษณะ
จิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  
 
สมมุติฐานของงานวิจัย 
 รูปแบบการสอนของครูกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มีความสัมพันธ์กับ
คุณลักษณะจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

จากการศึกษาแนวคิด เอกสาร งานวิจัย และหลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยท่ีเกี่ยวข้อง
กับรูปแบบการการสอน และคุณลักษณะจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ผู้วิจัยได้ท าการสังเคราะห์           
เพื่อก าหนดเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย  

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย    
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 12 โรง จ านวนประชากรท้ังหมด 1,728 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 12 โรง จ านวน 600 คน โดยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ตามกฎ
อย่างง่าย (rule of thumb) จ านวนข้อมูลท่ีจะใช้ในการวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล ควรจะมีอย่างน้อย 
4 รายต่อหนึ่งตัวแปรท่ีใช้ในการวิเคราะห์จึงจะถือว่าเหมาะสมในการวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล   
หากน้อยกว่านี้ค่าน้ าหนัก (weight) หรือค่าความแปรปรวนมาตรฐาน (standardize coefficients)        
ท่ีค านวณได้จะไม่คงท่ี ซึ่งการวิจัยนี้มีตัวแปรท่ีต้องการวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอลจ านวน 15 ตัว      
จึงต้องการข้อมูลอย่างน้อย 60 ราย แต่การวิจัยนี้มีจ านวนข้อมูล 600 ราย ซึ่งมากกว่ากฎท่ีต้ังไว้ แล้วท าการ
สุ่มตัวอย่างใช้วิธี สุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified random sampling) อย่างเป็นสัดส่วนโดยใช้โรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ท้ัง 12 แห่งเป็นช้ันในการสุ่ม ซึ่งแต่ละโรงมีนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
โรงเรียนละ 144 คน (จ านวนประชากรนักเรียนเท่ากันท้ัง 12 แห่ง ตามนโยบายการรับนักเรียนของกลุ่ม

ชุดตัวแปรอิสระ (รูปแบบการสอน) 
1. รูปแบบการสอนแบบบรรยาย  
2. รูปแบบการสอนแบบนิรนัย  
3. รูปแบบการสอนแบบอุปนัย  
4. รูปแบบการสอนแบบสะเต็มศึกษา 
5. รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู ้

 
 

ชุดตัวแปรตาม (คุณลักษณะจิตวิทยาศาสตร์) 
1. ความอยากรู้อยากเห็น  
2. ความซื่อสัตย์  
3. ความใจกว้าง  
4. ความรอบคอบ  
5. ความพยายามมุ่งมั่น  
6. ความมีเหตุผล  
7. ความรับผิดชอบ  
8. ความร่วมมือช่วยเหลือ  
9. ความคิดสร้างสรรค์  
10. เจตคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์  
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย) เมื่อท าการสุ่มตัวอย่าง จะได้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างโรงเรียนละ 
50 คน รวมทั้งส้ิน 600 คน  
 
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
 ชุดตัวแปรรูปแบบการสอนของครู 5 รูปแบบคือ การสอนแบบบรรยาย การสอนแบบนิรนัย    
การสอนแบบอุปนัย การสอนแบบสะเต็มศึกษา และการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้  
 ชุดตัวแปรคุณลักษณะจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียน 10 ด้าน คือ ความอยากรู้อยากเห็น ความซื่อสัตย์ 
ความใจกว้าง ความรอบคอบ ความพยายามมุ่งมั่น ความมีเหตุผล ความรับผิดชอบ ความร่วมมือช่วยเหลือ 
ความคิดสร้างสรรค์ และเจคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์ 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการศึกษาเอกสาร งานวิ จัย
และทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องและน ามาวิเคราะห์ตัวแปรท่ีต้องการศึกษา ซึ่งเป็นแบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ตอน 
ดังนี้ ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ตอนท่ี 2 รูปแบบการสอนของครู 
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยวัดจากระดับการปฏิบัติของครูในการใช้
รูปแบบการสอนแบบต่างๆ ประกอบด้วย มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด ตอนท่ี 3 
แบบสอบถามคุณลักษณะจิตวิทยาศาสตร์ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ   
โดยวัดจากระดับพฤติกรรมของนักเรียน ผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน พิจารณา
ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) และหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective 
Congruence : IOC) ด้วยการ น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6   
ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 40 คน แล้วน าแบบสอบไปหาคุณภาพของเครื่องมือ โดยการค านวณหาค่า
อ านาจจ าแนกของแบบสอบถามเป็นรายข้อ และน าข้อมูลจากแบบสอบถามมาหาค่าความเช่ือมั่น 
(Reliability) ของแบบสอบถามท้ังฉบับ ตอนท่ี 2 รูปแบบการสอนแบบบรรยาย  จ านวน 10 ข้อ มีค่า
อ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.471-0.753 และมีความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.753 รูปแบบการสอนแบบนิรนัย จ านวน 
10 ข้อ มีค่าอ านาจจ าแนกต้ังแต่ 0.430-0.767 และมีความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.853 รูปแบบการสอนแบบ
อุปนัย จ านวน 10 ข้อ มีค่าอ านาจจ าแนกต้ังแต่ 0.316-0.696 และมีความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.815 รูปแบบ
การสอนแบบสะเต็มศึกษา จ านวน 10 ข้อ มีค่าอ านาจจ าแนกต้ังแต่ 0.312-0.583 และมีความเช่ือมั่น
เท่ากับ 0.756 รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ จ านวน 10 ข้อ มีค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.310 -
0.541 และมีความเช่ือมั่นเท่ากับ0.776 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามคุณลักษณะจิตวิทยาศาสตร์ เป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ด้านความอยากรู้อยากเห็น จ านวน 3 ข้อ มีค่าอ านาจ
จ าแนกต้ังแต่ 0.622-0.676 และมีความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.804 ด้านความมีเหตุผล จ านวน 3 ข้อ มีค่า
อ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.527-0.770 และมีความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.813 ด้านความใจกว้าง จ านวน 3 ข้อ มีค่า
อ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.388-0.590 และมีความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.700 ด้านความซื่อสัตย์ จ านวน 3 ข้อ มีค่า
อ านาจจ าแนกต้ังแต่ 0.657-0.789 และมีความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.845 ด้านความพยายามมุ่งมั่น จ านวน    
3 ข้อ มีค่าอ านาจจ าแนกต้ังแต่ 0.544-0.652 และมีความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.750 ด้านความรอบคอบ 
จ านวน 3 ข้อ มีค่าอ านาจจ าแนกต้ังแต่ 0.604-0.783 และมีความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.821 ด้านความ
รับผิดชอบ จ านวน 3 ข้อ มีค่าอ านาจจ าแนกต้ังแต่ 0.714-0.850 และมีความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.874      
ด้านความร่วมมือช่วยเหลือ จ านวน 3 ข้อ มีค่าอ านาจจ าแนกต้ังแต่ 0.546-0.766 และมีความเช่ือมั่น
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เท่ากับ 0.756 ด้านความสร้างสรรค์ จ านวน 3 ข้อ มีค่าอ านาจจ าแนกต้ังแต่ 0.544 -0.652 และมีความ
เช่ือมั่นเท่ากับ 0.750 ด้านเจคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์ จ านวน 3 ข้อ มีค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.526-0.837 
และมีความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.825 
 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติ 
 การวิเคราะห์ของการวิจัยครั้งนี้ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการสอน 5 รูปแบบ สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ คือ ค่าเฉล่ีย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การแปลความหมายของค่าเฉล่ียตามเกณฑ์ระดับมาตราส่วนประมาณค่า 
5 ระดับ ปรับปรุงจากบุญชม ศรีสะอาด (2554 : 121) ดังนี้ 
 ค่าเฉล่ียระหว่าง 1.00-1.49 หมายถึง ครูไม่เคยปฏิบัติตามรูปแบบนี้ในการสอน 
 ค่าเฉล่ียระหว่าง 1.50-2.49 หมายถึง ครูมีการปฏิบัติตามรูปแบบนี้น้อยครั้งในการสอน 
 ค่าเฉล่ียระหว่าง 2.50-3.49 หมายถึง ครูมีการปฏิบัติตามรูปแบบนี้เป็นครั้งคราวในการสอน 
 ค่าเฉล่ียระหว่าง 3.50-4.49 หมายถึง ครูมีการปฏิบัติตามรูปแบบนี้บ่อยครั้งในการสอน 
 ค่าเฉล่ียระหว่าง 4.50-5.00 หมายถึง ครูมีการปฏิบัติตามรูปแบบนี้เป็นประจ าในการสอน
 ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะจิตวิทยาศาสตร์ สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ คือ ค่าเฉล่ีย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การแปลความหมายของค่าเฉล่ียตามเกณฑ์ระดับมาตราส่วนประมาณค่า 
5 ระดับ ปรับปรุงจากบุญชม ศรีสะอาด (2554 : 121) ดังนี้ 
 ค่าเฉล่ียระหว่าง 1.00-1.49 หมายถึง นักเรียนปฏิบัติพฤติกรรมนี้น้อยท่ีสุด 
 ค่าเฉล่ียระหว่าง 1.50-2.49 หมายถึง นักเรียนมีการปฏิบัติพฤติกรรมนี้น้อย 
 ค่าเฉล่ียระหว่าง 2.50-3.49 หมายถึง นักเรียนมีการปฏิบัติพฤติกรรมนี้ปานกลาง 
 ค่าเฉล่ียระหว่าง 3.50-4.49 หมายถึง นักเรียนมีการปฏิบัติพฤติกรรมนี้มาก 
 ค่าเฉล่ียระหว่าง 4.50-5.00 หมายถึง นักเรียนมีการปฏิบัติพฤติกรรมนี้มากท่ีสุด 
 ส่วนท่ี 3 วิเคราะห์หาสหสัมพันธ์คาโนนิคอลระหว่างรูปแบบการสอนกับจิตวิทยาศาสตร์ วิเคราะห์
โดยใช้การวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล (Canonical Correlation Analysis) และพิจารณาค่าน้ าหนัก
คาโนนิคอลในการแปลผล ตามท่ี Alamgir Kabir, et al (2014) กล่าวว่า ตัวแปรท่ีมีค่าน้ าหนักคาโนนิคอ
ลสูงกว่าหรือเท่ากับ 30.0  มากพอเหมาะส าหรับการแปลความหมายข้อมูล นอกจากนี้ Laessig and 
Duckett (1979) กล่าวว่า การเลือกน้ าหนักคาโนนิคอลในการแปลผลเป็นส่ิงส าคัญ แม้ว่าจะไม่มีกฎ
ตายตัวว่าต้องเลือกน้ าหนักคาโนนิคอลท่ีระดับใดจึงจะเหมาะสมในการแปลผล แต่อาจพิจารณาได้ว่า     
ค่าน้ าหนักคาโนนิคอลท่ี 40.0  หรือต่ ากว่าถือว่าต่ ากว่าค่าน้ าหนัก 70.041.0   ถือว่าพอประมาณ และ
ค่าน้ าหนักคาโนนิคอล 70.0  ขึ้นไปถือว่าสูง 
 
ผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาระดับการใช้รูปแบบการสอนครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 12 โรงเรียน 
พบว่า รูปแบบการสอนของครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยท้ัง 5 รูปแบบ มีระดับการปฏิบัติบ่อยครั้ง 
โดยรูปแบบการสอนแบบสะเต็มศึกษา ( X = 4.06; S.D. = 0.438) มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาได้แก่ การ
สอนแบบนิรนัย ( X =4.06; S.D. = 0.429) และการสอนแบบอุปนัยเท่ากัน คือ 4.06 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.429 และ 0.460 ตามล าดับ การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้และการสอนแบบบรรยาย            
มีค่าเฉล่ียเท่ากัน คือ 4.04 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.405 และ 0.417 ตามล าดับ 
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2. ผลการศึกษาคุณลักษณะจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียน พบว่า คุณลักษณะจิตวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนท้ัง 10 ด้าน มีพฤติกรรมอยู่ในระดับมาก โดย ความพยายามมุ่งมั่นมีค่าเฉล่ียสูงสุด ( X = 4.08; 
S.D. = 0.429) รองลงมาได้แก่ ความซื่อสัตย์ ( X  = 4.06; S.D. = 0.429) เจตคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์ ( X = 
4.06; S.D. = 0.419) ความใจกว้าง ( X = 4.05; S.D. = 0.416) ความรอบคอบ ( X = 4.05; S.D. = 0.430) 
ความอยากรู้อยากเห็น ( X = 4.05; S.D. = 0.445) ความรับผิดชอบ ( X = 4.05; S.D. = 0.416) ความมี
เหตุผล ( X = 4.06; S.D. =0.407) ความร่วมมือช่วยเหลือ ( X = 4.04; S.D. = 0.419) และความสร้างสรรค์
ค่าเฉล่ียต่ าท่ีสุด ( X = 4.03; S.D. = 0.413)  
 3. ผลการศึกษาสหสัมพันธ์คาโนนิคอล  

3.1 การตรวจสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในตัวแปรด้าน
รูปแบบการสอน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในตัวแปรด้านคุณลักษณะจิตวิทยาศาสตร์ และค่า
สหสัมพันธ์ภายในระหว่างชุดตัวแปรแสดงดังตารางท่ี 1 
 
ตารางที่ 1 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สันระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 
ตัวแปร X1 X2 X3 X4 X5 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 

X1 1               
X2 .519 ** 1              
X3 .487 ** .557 ** 1             
X4 .580** .588** .514 ** 1            
X5 .512** .544 ** .503** .595 ** 1           
Y1 .372 ** .461 ** .346 ** .474 ** .450 ** 1          
Y2 .446 ** .406 ** .339 ** .448 ** .444 ** .423 ** 1         
Y3 .375 ** .418 ** .415 ** .439 ** .482 ** .430 ** .421 ** 1        
Y4 .343 ** .367 ** .328 ** .405 ** .385 ** .474 ** .527 ** .493 ** 1       
Y5 .411 ** .474 ** .381 ** .475 ** .545 ** .514 ** .431 ** .552 ** .537 ** 1      
Y6 .393 ** .438 ** .379 ** .438 ** .496 ** .356 ** .433 ** .575 ** .503 ** .526 ** 1     
Y7 .538 ** .516 ** .421 ** .576 ** .606 ** .462 ** .600 ** .488 ** .547 ** .507 ** .609** 1    
Y8 .409 ** .466 ** .397 ** .475 ** .533 ** .476 ** .456 ** .472 ** .478 ** .665 ** .567** .552** 1   
Y9 .460 ** .483 ** .354** .514 ** .438 ** .463 ** .524 ** .550 ** .585 ** .564 ** .610** .593** .540 ** 1  
Y10 .458 ** .512 ** .410 ** .553 ** .534 ** .515 ** .524 ** .596 ** .650 ** .654 ** .558** .652** .578 ** .661 ** .1 

** P < .01 
 

จากตารางท่ี 1 พบว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในตัวแปรอิสระรูปแบบการสอนของครู
วิทยาศาสตร์มีค่าอยู่ระหว่าง .487 ถึง .595 ซึ่งมีความสัมพันธ์กันในทางบวกทุกรูปแบบ อย่างมีนัยส าคัญท่ี
ระดับ .01 และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในระหว่างกลุ่มตัวแปรตามคุณลักษณะจิตวิทยาศาสตร์ของ
นกัเรียนมีค่าอยู่ระหว่าง .356 ถึง .665 ซึ่งมีความสัมพันธ์กันในทางบวกอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ .01 

เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในระหว่างกลุ่มตัวแปรอิสระรูปแบบการสอนของครู
วิทยาศาสตร์กับกลุ่มตัวแปรตามคุณลักษณะจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียน มีค่าอยู่ระหว่าง .328 ถึง .606 
ซึ่งมีความสัมพันธ์กันในทางบวกอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ .01 และพบว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ข้ามกลุ่ม
ตัวแปรไม่มีค่าเป็นศูนย์ แสดงว่าตัวแปรท้ังสองกลุ่มมีความสัมพันธ์กันข้ามกลุ่ม จึงมีความเหมาะสมท่ีจะ
วิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอลต่อไป 
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3.2 ผลการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอลระหว่างกลุ่มตัวแปรอิสระ รูปแบบการสอนของ
ครูวิทยาศาสตร์ 5 รูปแบบ กับกลุ่มตัวแปรตาม คุณลักษณะจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียน 10 คุณลักษณะ 
ปรากฏผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตารางท่ี 2 
 
ตารางที่ 2 ค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอลระหว่างกลุ่มตัวแปรอิสระและกลุ่มตัวแปรตาม 

ฟังก์ชัน Rc   2 df p  
1 .784** .615 .342 633.984 50 .000 
2 .262** .068 .887 71.113 36 .000 
3 .169 .029 .952 29.026 24 .219 
4 .127 .016 .980 11.980 14 .608 
5 .064 .004 .996 2.442 6 .875 

** p < .01 
 
 ค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอลระหว่างกลุ่มตัวแปรอิสระ รูปแบบการสอนของครูวิทยาศาสตร์           
5 รูปแบบ กับกลุ่มตัวแปรตาม คุณลักษณะจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียน 10 คุณลักษณะ ฟังก์ชัน 1 มีค่า
สหสัมพันธ์คาโนนิคอลเท่ากับ .784 เมื่อพิจารณาความแปรปรวนของสหสัมพันธ์คาโนนิคอลมีค่า
เท่ากับ .615 แสดงว่า ตัวแปรอิสระเหล่านั้นส่งผลต่อชุดของตัวแปรตามท้ังหมดได้สูงสุดร้อยละ 61.5 
ฟังก์ชัน 2 มีค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอลเท่ากับ .262 มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
ส่วนฟังก์ชัน 3 มีค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอลเท่ากับ .169 ฟังก์ชัน 4 มีค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอลเท่ากับ .127 
และฟังก์ชัน 5 มีค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอลเท่ากับ .064 มีความสัมพันธ์กันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  

3.3 ผลการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอลและค่าน้ าหนักความส าคัญคาโนนิคอลระหว่าง 
กลุ่มตัวแปร  
 
ตารางที่ 3 ค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอลและค่าน้ าหนักความส าคัญคาโนนิคอลระหว่างชุดตัวแปรรูปแบบ 
การสอนกับชุดตัวแปรคุณลักษณะจิตวิทยาศาสตร์ 

ตัวแปร 
ฟังก์ชันที่ 1 ฟังก์ชันที่ 2 

Canonical 
Cross loading 

Canonical R2 Canonical 
Cross loading 

Canonical R2 

ชุดกลุ่มตัวแปรอิสระ รูปแบบการสอน 
 การสอนแบบบรรยาย (X1) 
 การสอนแบบนิรนัย (X2)  
 การสอนแบบอุปนัย (X3) 
 การสอนแบบสะเต็มศึกษา (X4) 
 การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (X5) 
ชุดกลุ่มตัวแปรตาม  
คุณลักษณะจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียน (Y) 
 ความอยากรู้อยากเห็น (Y1) 
 ความซื่อสัตย์ (Y2)  
 ความใจกว้าง (Y3) 

 
-.581a 
-.616a 
-.500a 
-.655a 
-.687a  

 
 

-.539a 
-.530a 
-.535a 

 
0.338 
0.379 
0.250 
0.429 
0.472 

 
 

0.291 
0.281 
0.286 

 
-.077 
-.048 
.070 
-.082 
.109 

 
 

-.039 
-.044 
.072 

 
0.006 
0.002 
0.005 
0.007 
0.012 

 
 

0.002 
0.002 
0.005 
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ตัวแปร 
ฟังก์ชันที่ 1 ฟังก์ชันที่ 2 

Canonical 
Cross loading 

Canonical R2 Canonical 
Cross loading 

Canonical R2 

 ความรอบคอบ (Y4)  
 ความพยายามมุ่งมั่น (Y5) 
 ความมีเหตุมีผล (Y6)  
 ความรับผิดชอบ (Y7) 
 ความร่วมมือช่วยเหลือ (Y8) 
 ความคิดสร้างสรรค์ (Y9)  
 เจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ (Y10) 

-.460a 
-.595a 
-.549a 
-.689a 
-.587a 

-.569a 
-.632a 

0.212 
0.354 
0.301 
0.475 
0.345 
0.324 
0.399 

.016 

.052 

.050 
-.012 
.053 
-.125 
-.034 

0.000 
0.003 
0.003 
0.000 
0.003 
0.016 
0.001 

 a ค่าท่ีสูงกว่าหรือเท่ากับ .30 มากพอเหมาะส าหรับการแปลความหมายข้อมูล 
 

จากตารางท่ี 3 พบว่า สหสัมพันธ์คาโนนิคอลระหว่างชุดตัวแปรรูปแบบการสอนกับชุดตัวแปร
คุณลักษณะจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ท่ีมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 มี 2 ฟังก์ชัน  

เมื่อพิจารณาฟังก์ชันท่ี 1 พบว่าความสัมพันธ์เชิงเส้นตัวแปรรูปแบบการสอนมีค่าพอประมาณคือ 
การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (-.687) การสอนแบบสะเต็มศึกษา (-.655) การสอนแบบนิรนัย (-.616) 
การสอนแบบบรรยาย ( -.581) และ การสอนแบบอุปนัย (-.500) ตามล าดับ  และเมื่อพิจารณา 
ค่า Canonical R2 ซึ่งเป็นค่าความแปรปรวนร้อยละของตัวแปรชุดรูปแบบการสอน ในแต่ละตัวที่อธิบาย 
คาโนนิคอลฟังก์ชันท่ี 1 พบว่า การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ มีค่าร้อยละของความแปรปรวนสูงสุด คือ 
47.20 รองลงมาคือ การสอนแบบสะเต็มศึกษา 42.90 การสอนแบบนิรนัย 37.95 การสอนแบบบรรยาย 
33.76 การสอนแบบอุปนัย 25.00 ส่วนตัวแปรคุณลักษณะจิตวิทยาศาสตร์มีค่าพอประมาณ คือ 
ความรับผิดชอบ (-.689) เจตคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์ (-.632) ความพยายามมุ่งมั่น (-.595) ความร่วมมือ
ช่วยเหลือ (-.587) ความสร้างสรรค์ (-.569) ความมีเหตุผล (-.549) ความอยากรู้อยากเห็น (-.539)  
ความใจกว้าง (-.535) ความซื่อสัตย์ (-.530) ความรอบคอบ (-.460) ตามล าดับ และเมื่อพิจารณาค่า 
Canonical R2 ซึ่งเป็นค่าความแปรปรวนร้อยละของตัวแปรคุณลักษณะจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียน  
ในแต่ละตัวท่ีอธิบายคาโนนิคอลฟังก์ชันท่ี 1 พบว่าความรับผิดชอบมีค่าร้อยละของความแปรปรวนสูงสุด 
คือ 47.47 รองลงมาคือ เจตคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์ 39.94 ความพยายามมุ่งมั่น 35.40 ความร่วมมือ
ช่วยเหลือ 34.46 ความสร้างสรรค์ 32.38 ความมีเหตุผล 30.14 ความอยากรู้อยากเห็น 29.05 ความใจกว้าง 
28.62 ความซื่อสัตย์ 28.09 ความรอบคอบ 21.16 และมีค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอล เท่ากับ .784 เป็นชุด 
ท่ีมีค่าสหสัมพันธ์สูงท่ีสุด มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ หรือค่าไอเกนแวลู (Eigen value) เท่ากับ .615 
แสดงว่าชุดตัวแปรอิสระส่งผลต่อชุดตัวแปรตามได้สูงสุดประมาณร้อยละ 61.5 ความสัมพันธ์นี้เกิดจาก  
ชุดตัวแปรอิสระมีค่าน้ าหนักมากท่ีสุด การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้  (-.655) และจากค่าน้ าหนัก  
ชุดตัวแปรตาม คือ ด้านความรับผิดชอบ (-.689)  

เมื่อพิจารณาฟังก์ชันท่ี 2 พบว่าเครื่องหมายของค่าน้ าหนักความส าคัญของคาโนนิคอลของตัวแปร
มีเครื่องหมายท้ังบวกและลบไม่ไปในทิศทางเดียวกัน และค่าน้ าหนักความส าคัญคาโนนิคอลระหว่างชุดตัวแปร
รูปแบบการสอนกับชุดตัวแปรคุณลักษณะจิตวิทยาศาสตร์ทุกตัวมีค่าน้อยกว่า 30.0  นอกจากนี้ค่าคาโนนิคอล
ฟังก์ชันท่ี 2 อธิบายความแปรปรวนได้ต่ ากว่าร้อยละ 10 จึงถือว่าไม่มีนัยส าคัญในทางปฏิบัติ นั่นคือ ในการ
วิจัยครั้งนี้ถือว่า คาโนนิคอลฟังก์ชันท่ี 1 เป็นฟังก์ชันเดียวท่ีมีความเหมาะสมในการแสดงความสัมพันธ์   
ของชุดตัวแปรอิสระและชุดตัวแปรตาม  
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อภิปรายผล 
 1. ผลการศึกษาระดับการใช้รูปแบบการสอนของครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
พบว่า รูปแบบการสอนท้ัง 5 รูปแบบ มีระดับการปฏิบัติบ่อยครั้ง โดยรูปแบบการสอนท่ีมีค่าเฉล่ียในการ
ปฏิบัติสูงสุดคือ การสอนแบบสะเต็มศึกษา และการสอนแบบนิรนัย เนื่องจากการสอนท้ังสองวิธีนี้ 
เหมาะสมกับธรรมชาติของเนื้อหารายวิชาและเหมาะสมกับบริบทของการพัฒนาคุณลักษณะนักเรียน
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค การสอนแบบสะเต็มศึกษาเป็นการจัดการเรียนรู้จากการบูรณาการระหว่าง
ศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ไม่เน้น  
การท่องจ าเนื้อหาสาระแต่จะมุ่งเน้นหรือฝึกให้ผู้เรียนรู้จักการคิด วางแผนการศึกษาและให้ความส าคัญ กับ
กระบวนการในการน าความรู้และประสบการณ์ท่ีเกิดจาก การเรียนรู้น า ไปใช้แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต
จริง เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ นักเรียนจึงเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมายและมีบทบาทส าคัญ 
ในการเรียนรู้ สร้างเจตคติเชิงบวกในการเรียนรู้ สอดคล้องกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท., 2560) ได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดยให้ครูจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนท าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎีการเรียนรู้ และ
กระบวนการ โดยครูน ากระบวนการท่ีหลายหลาย เช่น การเรียนรู้แบบสืบเสาะ การเรียนรู้แบบโครงงาน 
การเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา เพื่อน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ส่งผลให้นักเรียนเข้าใจเนื้อ หา 
อย่างท่องแท้ และพัฒนาความสามารถและทักษะท่ีส าคัญของผู้เรียน พร้อมท้ังเจตคติทางวิทยาศาสตร์  
 2. ผลการศึกษาคุณลักษณะจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียน พบว่า คุณลักษณะจิตวิทยาศาสตร์ 
ของนักเรียน ท้ัง 10 ด้าน อยู่ในระดับมาก โดยคุณลักษณะท่ีมีค่าเฉล่ียพฤติกรรมสูงสุดคือ ความพยายาม
มุ่งมั่น ซึ่งเป็นผลจากกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีออกแบบให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการ
แก้ปัญหา ครูมีบทบาทเป็นผู้คอยอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ สอดคล้องกับหลักสูตรท่ีใช้จัดการเรียน
การสอนท่ีมุ่งเน้นการลงมือปฏิบัติมุ่งเน้นการท าโครงงาน มุ่งเน้นการเรียนเพื่อศึกษาวิจัย เพื่อสร้าง  
องค์ความรู้ด้วยตนเอง จึงส่งผลให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะวิทยาศาสตร์ด้านพยายามมุ่งมั่น  เพื่อใช้ใน  
ความต้ังใจต่อการค้นหาความรู้ ทดลอง การท างานท่ีได้รับให้เสร็จสมบูรณ์ หรือด าเนินการแก้ปัญหาจนถึง
ท่ีสุด หรือจนกว่าจะได้รับค าตอบสอดคล้องกับวัชราภรณ์ อมรศักด์ิ (2556) ท่ีได้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัย 
เชิงเหตุและผลของพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียน พบว่านักเรียนท่ีมีต้ังใจเรียนและความ
พยายามมุ่งมั่นพบในนักเรียนท่ีมีจิตวิทยาศาสตร์มากและนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมแสวงหาความรู้มาก พบใน
กลุ่มนักเรียนท่ีมีความมุ่งมั่นในการเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์  
 3. สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์คาโนนิคอลในฟังก์ชันท่ี 1 ระหว่างชุดตัวแปรอิสระรูปแบบการสอน
ของครูกับชุดตัวแปรตามคุณลักษณะจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียน มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01 โดย ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยท่ีต้ังไว้ โดยค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอลฟังก์ชันท่ี 1 
เท่ากับ .784 เป็นชุดท่ีมีค่าสหสัมพันธ์สูงท่ีสุดมีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ หรือค่าไอเกนแวลู (Eigen 
value) เท่ากับ .615 แสดงว่าชุดตัวแปรอิสระส่งผลต่อชุดตัวแปรตามได้สูงสุดประมาณร้อยละ 61.5  
มีเครื่องหมายของค่าน้ าหนักความส าคัญคาโนนิคอลเหมือนกันและมีค่ามากกว่า 30.0  นั้นคือตัวแปร   
ทุกตัวมีความสัมพันธ์ส่งผลซึ่งกันและกันและไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าครูใช้รูปแบบการสอน
แบบสืบเสาะหาความรู้ การสอนแบบสะเต็มศึกษา การสอนแบบนิรนัย การสอนแบบอุปนัย การสอนแบบ
บรรยาย ส่งผลต่อคุณลักษณะจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ด้านความรับผิดชอบ ด้านเจตคติท่ีดีต่อ
วิทยาศาสตร์ ด้านความพยายามมุ่งมั่น ด้านความร่วมมือช่วยเหลือ ด้านความมีเหตุผล ด้านความคิด
สร้างสรรค์ ด้านความอยากรู้อยากเห็น ด้านความใจกว้าง ด้านความซื่อสัตย์ ด้านความรอบคอบ ท้ังนี้
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เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนท้ัง 5 รูปแบบ เป็นการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 
โดยเฉพาะ รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ มีกระบวนการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นให้นักเรียนสามารถเข้าใจ
และเรียนรู้โดยผ่านการลงมือปฏิบัติและมีความร่วมมือระหว่างนักเรียนด้วยกัน นักเรียนได้แสดงความ
คิดเห็น และสรุปองค์ความรู้ แสดงว่าการจัดการเรียนการสอนท่ีดีจะกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และ
ส่งผลต่อจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนซึ่งสอดคล้องกับ ณัชชากัญญ์ วิรัตนชัยวรรณ (2555) ท่ีได้ศึกษา
เกี่ยวกับจิตวิทยาศาสตร์จากการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ได้ผลการสอดคล้องกันว่าการจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ท าให้จิตวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 สอดคล้องกับการศึกษาของกัญญาภรณ์ นามทอง (2558) พบว่าการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 
หาความรู้ (7E) ช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์
สูงขึ้น รองลงมา คือ การสอนแบบสะเต็มศึกษา เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีมีการบูรณาการศาสตร์เนื้อหา 
ความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ โดยผ่านกระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร์ โดยใช้      
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เพื่อเน้นให้ผู้เรียน
น าความรู้ในภาคทฤษฎีมาใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริงท่ีเกิดขึ้น ส่งผลให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญของความรู้  
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันเป็นส่ิงส าคัญท่ีเป็นความรู้และทักษะพื้นฐานในการด ารงชีวิต          
ซึ่งสอดคล้องกับ การศึกษาของประภาณี ราญมีชัย (2558) ท่ีศึกษาการเปรียบเทียบผลการจัดการเรียนรู้
เรื่องไฟฟ้าเคมีของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5ท่ีได้รับการสอนในรูปแบบสะเต็มศึกษามีคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และมีคะแนนความสามารถในการ
แก้ปัญหาสูงกว่านักเรียนท่ีได้รับการสอนตามปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 และยังสอดคล้อง
กับ รักษ์ศิริ จิตอารี (2560) ท่ีศึกษาการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์มีความส าคัญและเป็นสมรรถนะท่ีส าคัญต่อ 
การจัดการเรียนการสอนของนักเรียนโดยจัดการเรียนรู้ STEM Education ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน 
พบว่ารูปแบบท่ีพัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมอยู่ในระดับดีมาก นักเรียนมีคะแนนการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ใน  
3 ด้าน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนการสอบแบบนิรนัย ซึ่งเป็นวิธีการ
สอนท่ีเริ่มจากความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎี หลักการ กฎ หรือข้อสรุปนั้นไปในสถานการณ์ใหม่ๆ ท่ีหลากหลาย 
ทฤษฎี กฎ หรือหลักการต่างๆ แล้วให้ผู้เรียนหาหลักฐานหรือเหตุผลมาพิสูจน์ให้เห็นข้อเท็จจริงเสียก่อน 
หรือการสอนหลักการไปสู่ตัวอย่างย่อยๆ แม้จะมีความแตกต่างกับการสอนแบบอุปนัย ซึ่งเป็นวิธีการสอน
ท่ีผู้สอนใช้ในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เป็นการสอนจากรายละเอียดปลีกย่อยไปหากฎเกณฑ์ 
หลักการ ข้อเท็จจริงหรือข้อสรุป เป็นการสอนท่ีผู้เรียนสรุปหลักการจากตัวอย่างต่างๆ ด้วยตนเอง       
โดยรูปแบบการสอนท้ังสองนี้เป็นการสรุปผลตามข้อเท็จจริง ก่อให้เกิดความมีเหตุมีผล ในการสรุปอ้างอิง 
ในเชิงวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคุณลักษณะของจิตวิทยาศาสตร์ สอดคล้องกับ
เยาว์ประภา สิงห์มหาไชย (2561) ท่ีศึกษาจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยและนิรนัย ท่ีมีต่อความสามารถในการ
ให้เหตุผล และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ล าดับของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 พบว่า
ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยและนิรนัย สูงกว่ า
เกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช ้  
  1.1. รูปแบบการสอนท่ีส่งผลต่อคุณลักษณะจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนมากท่ีสุด คือรูปแบบ
การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ดังนั้น ผู้บริหารควรสนับสนุนส่งเสริมให้ครูมีการเพิ่มทักษะเกี่ยวกับเทคนิค
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การสัมมนา การแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวิชาการ การจัดการฝึกอบรมต่างๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดใน
การปฏิบัติงานของครูผู้สอน 
  1.2. ครูควรน ารูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ไปใช้ให้หลากหลายมากขึ้นและมีการ
ขยายผลการสอนสู่การเรียนรายวิชาอื่นๆ ในโรงเรียน 
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั งต่อไป 
 2.1. ควรท าการวิเคราะห์ต่อโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ซึ่งจะสามารถใช้ค่าของ
ตัวแปรอิสระไปพยากรณ์ค่าของตัวแปรตามได้ 
 2.2. ควรท าการวิจัยในลักษณะนี้กับกลุ่มตัวอย่างอื่น เช่น นักเรียนท่ีอยู่ในกลุ่มโรงเรียนท่ีไม่ได้
เน้นการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมทักษะ

การบรรเลงรวมวงของวงโยธวาทิตโรงเรียนพระแม่มารีโดยใช้ระบบการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบทักษะการบรรเลงรวมวงของวงโยธวาทิตของนักเรียน
กับเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ร้อยละ 80 หลังใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการบรรเลงรวมวงของวงโยธวาทิตโรงเรียน
พระแม่มารี โดยใช้ระบบการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนวงโยธวาทิต ประเภท
เครื่องเป่า โรงเรียนพระแม่มารี ปีการศึกษา 2562 ท่ีมีความสามารถในการปฏิบัติบันไดเสียง C Major,   
G Major และ F Major จ านวน 12 คน ใช้การเลือกตัวอย่าง แบบเจาะจง (Purposive sampling) 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ ชุดกิจกรรม  Daily Warm-Ups จ านวน 6 เรื่อง ชุดกิจกรรม 
Performance Spotlight จ านวน 4 เพลง บทเพลงส าหรับการบรรเลงรวมวง จ านวน 2 เพลง แบบประเมิน
ชุดกิจกรรม Daily Warm-Ups แบบประเมินชุดกิจกรรม Performance Spotlight แบบประเมินทักษะ
การบรรเลงรวมวง ก่อน-หลัง การใช้ชุดกิจกรรมและแบบประเมินทักษะการบรรเลงรวมวง การวิเคราะห์
ข้อมูลโดย ใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่าผลของการบรรเลงรวมวงโดยใช้ชุดกิจกรรม 
มีนักเรียนท่ีมีคะแนนผ่านเกณฑ์ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 97.00 ของคะแนน
ท้ังหมด และคิดเป็นร้อยละ 100 ของนักเรียนท้ังหมดของนักเรียน 
 

ค าส าคัญ: ชุดกิจกรรม, การบรรเลงรวมวง, วงโยธวาทิต, เพื่อนช่วยเพื่อน 
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Abstract 
 The purposes of this research were 1) to develop activities kit to enhance the 
ensemble skills Phramaemaree Marching Band by peer-assisted learning system to be 
effective according to the criteria 80/80. 2) To compare the ensemble skills of the students 
and the specified criteria, 80% after using the activities kit to enhance the ensemble skills 
by peer-assisted learning system. The sample consisted of Phramaemaree marching band’s 
students, academic year 2019, which can perform scale of C Major scale, G Major scale 
and F Major scale by Purposive sampling. The instruments used in this research are 6 kits 
of Daily Warm-Ups activity kit. Performance Spotlight activity kit, 4 songs, 2 songs for 
ensemble performance, Daily Warm-Ups activity kit evaluation form, Performance Spotlight 
activity assessment form, music skill assessment form Band before-after a series of events, 
and evaluation skills, ensemble. The data was analyzed by using basic statistics such as 
percentages. The result of the research found that the result of band playing using activity 
sets. 12 students have passed the criteria not less than 80 percent, representing 97.00 
percent of the total score. And account for 100 percent of all students of the student. 
 
Keyword: Activities Kit, Ensemble, Marching Band, Peer-Assisted 
 
บทน า 
 วิชาดนตรีได้รับการยอมรับว่าเป็นวิชาท่ีมีเนื้อหาสาระส าคัญท่ีเป็นลักษณะเฉพาะ วงการศึกษา  
จึงจัดวิชาดนตรีไว้ในกลุ่มของวิชาศิลปะ เพราะวิชาดนตรีสนับสนุนการท างานร่ วมกันของร่างกายและ
สมอง ซึ่งเป็นคุณสมบัติส าคัญส าหรับวิชาท่ีเป็นพื้นฐาน ดังนั้นสาระดนตรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ      
จึงเป็นกลุ่มสาระท่ีจะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียน มีจินตนาการทางศิลปะช่ืนชมความงามมีสุนทรียภาพและ      
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีผลต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์ กิจกรรมทางดนตรีจะช่วยพัฒนาผู้เรียนท้ังด้าน
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม ตลอดจนการน าไปสู่การพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม ส่งเสริม    
ให้ผู้เรียนมีความเช่ือมั่นในตนเอง อันเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้  (สุธีระ เดชค าภู, 
2559) 
 การบรรเลงรวมวง คือ การบรรเลงดนตรีท่ีประกอบไปด้วยเครื่องดนตรีประเภทเครื่องลม (Wind 
and Brass Instrument) ท่ีใช้ในการบรรเลงเป็นหลักและมีกลุ่มเครื่องเพอร์คัชช่ัน (Percussion) เข้ามาใช้
ในการร่วมบรรเลง ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การบรรเลงรวมวงได้มีวิวัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องจากแตรวง
ทหารของยุโรปไปจนถึงแถบอเมริกา และพัฒนามาอย่างต่อเนื่องไปสู่สถานศึกษาจนถึงปัจจุบัน จนกระท่ัง
มาเป็นรูปแบบ ของการบรรเลงรวมวงแบบนั่งบรรเลงและใช้เป็นกิจกรรมดนตรีในสถานศึกษาท้ังระดับ
ประถมศึกษา จนถึงระดับช้ันมัธยมศึกษา และมีพัฒนาการทางด้านทักษะทางการบรรเลงจนรวมวงจนเป็น
ท่ียอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ท าให้เยาวชนของไทยมีศักยภาพทางการบรรเลงรวมวงท่ีมีมาตรฐาน
มากยิ่งขึ้น และหันมาสนใจท่ีจะต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านทักษะการบรรเลงรวมวงมากยิ่งขึ้น (วานิช    
โปตะวานิช, 2560) 
 กิจกรรมประเภทวงโยธวาทิต จัดเป็นกิจกรรมของนักเรียน เช่นเดียวกับกิจกรรมอื่นๆ ท่ีโรงเรียน
จัดขึ้น นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมวงโยธวาทิต ต้องมีความต้ังใจจริงและพร้อมท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ี           
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โดยกิจกรรมมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถทางดนตรีอย่างถูกต้องและมีมาตรฐาน
ทางการบรรเลง ฝึกฝนให้เป็นผู้มี ระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบท้ังต่อตนเองและผู้อื่น เสริมสร้าง      
ความสามัคคี มีน้ าใจต่อเพื่อนร่วมงาน มีความขยัน อดทน และมีความเสียสละ (สยามกลการ, 2534) 

ชุดกิจกรรมเป็นอุปกรณ์อย่างหนึ่งท่ีใช้ส าหรับการเรียนการสอน เป็นชุดการเรียนการสอนประเภท
ส่ิงตีพิมพ์และกิจกรรมท่ีเน้นให้ผู้เรียนท ากิจกรรมด้วยกระบวนการกลุ่ม ซึ่งแต่ละรายวิชาจะจัดท าขึ้น   
ช่วยส่งเสริมให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามจุดประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยยึดผู้เรียน เป็นศูนย์กลาง ผู้เรียนจะมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ตามความสามารถของแต่ละ
บุคคล ส าหรับประโยชน์ของชุดกิจกรรม คือ นักเรียนสามารถทดสอบตัวเองก่อนว่ามีความสามารถระดับใด 
หลังจากนั้นก็เริ่มต้นเรียนในส่ิงท่ีตนเองไม่ทราบ ท าให้ไม่ต้องเสียเวลามาเรียนในส่ิงท่ีตนเองรู้อยู่แล้ว 
สามารถน าบทเรียนไปเรียนท่ีไหนก็ได้ตามความพอใจ เมื่อเรียนจบแล้วผู้เรียนสามารถทดสอบตัวเอง       
ได้ทันที มีโอกาสได้พบปะกับผู้สอนมากขึ้น เพราะผู้เรียนสามารถเรียนรู้ ด้วยตนเอง ครูก็มีเวลา              
ให้ค าปรึกษากับผู้เรียนท่ีมีปัญหาในขณะใช้ชุดกิจกรรมด้วยตนเอง นักเรียนจะได้รับคะแนนอะไรนั้นขึ้นอยู่กับ
ความสามารถของผู้เรียนเองไม่มีค าว่าสอบตกส าหรับผู้ท่ีเรียนไม่ส าเร็จแต่จะท าให้ผู้เรียนกลับไปศึกษา 
เรื่องเดิมนั้นใหม่จนผลการเรียน ได้ตามมาตรฐานท่ีต้ังไว้ (ประเสริฐ ส าเภารอด, 2552) 
 การเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer-Assisted) เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มี
การแลกเปล่ียนความคิดเห็นท่ีหลากหลาย ประสบการณ์ทักษะความรู้ซึ่งกันและกัน ซึ่งน าไปสู่            
การสร้างสรรค์ความรู้ หรือผลงานใหม่ๆ อย่างมีประสิทธิภาพร่วมกัน การเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน   
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีผู้เรียนมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการคิด การวางแผน การปฏิบัติงาน
โดยการท าเป็นคู่ เป็นกลุ่ม ภายในห้องเดียวกัน โรงเรียนเดียวกัน หรือต่างโรงเรียน โดยการท่ีผู้ท่ีมีความรู้
มากกว่า หรือเก่งกว่าจะช่วยเหลือเพื่อนท่ีอ่อนกว่าในเนื้อหานั้น และมีการสลับบทบาทระหว่างกันในการ
เรียนรู้ ซึ่งผู้สอนเป็นเพียงผู้ท่ีให้ค าแนะน าและดูแลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (วิจารณ์ พานิช, 2554)  
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะสร้างชุดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการบรรเลงรวมวงของวงโยธวาทิต
โรงเรียนพระแม่มารี โดยใช้ระบบการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อเสริมสร้างทักษะการบรรเลงรวมวง
ให้นักเรียนสามารถบรรเลงรวมวงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการวางรากฐานทักษะการบรรเลง   
รวมวงท่ีจะน าไปสู่การบรรเลงรวมวงและศึกษาดนตรีในระดับสูงต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการบรรเลงรวมวงของวงโยธวาทิตโรงเรียนพระแม่มารี
โดยใช้ระบบการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการบรรเลงรวมวงของวงโยธวาทิต ของผู้เรียนก่อนและหลังใช้         
ชุดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการบรรเลงรวมวงของวงโยธวาทิตโรงเรียนพระแม่มารีโดยใช้ระบบ          
การเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน 
 
สมมติฐาน 
 นักเรียนท่ีได้รับการเสริมสร้างทักษะการบรรเลงรวมวงโดยใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะ การบรรเลง
รวมวงของวงโยธวาทิตโรงเรียนพระแม่มารี โดยใช้ระบบการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน มีทักษะ         
การบรรเลงรวมวงสูงกว่าก่อนใช้ชุดกิจกรรม 
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ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
 1. นักเรียนวงโยธวาทิตโรงเรียนพระแม่มารี มีพัฒนาการด้านทักษะการบรรเลงรวมวงท่ีดีขึ้น 
 2. เป็นแนวทางส าหรับครูผู้ฝึกสอนวงโยธวาทิตในการเสริมสร้างทักษะการบรรเลงรวมวง โดยการใช้
ชุดกิจกรรมท่ีมีผลท าให้การบรรเลงรวมวงมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการบรรเลงรวมวงของวงโยธวาทิตโรงเรียนพระแม่มารี
โดยใช้ระบบการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดเพื่อเป็นแนวทางในการวิจัย ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย เรื่อง ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการบรรเลงรวมวงของวงโยธวาทิตโรงเรียน
พระแม่มารี โดยใช้ระบบการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน มีค่า IOC เท่ากับ 0.67 ประกอบไปด้วย          
ชุดกิจกรรม ดังนี้ 
 1. ชุดกิจกรรม Daily Warm-Ups จ านวน 6 เรื่อง 
 2. ชุดกิจกรรม Performance Spotlight จ านวน 4 เพลง 
 3. บทเพลงส าหรับการรวมวง จ านวน 2 เพลง  
 4. แผนการจัดการเสริมทักษะการบรรเลงรวมวงของวงโยธวาทิตโรงเรียนพระแม่มารี โดยระบบ
การเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน จ านวน 12 แผน รวม 28 ช่ัวโมง โดยช่ัวโมงแรก และช่ัวโมงสุดท้ายมีเป็น
การประเมินทักษะการบรรเลงรวมวงก่อนและหลังการเสริมสร้างทักษะ การบรรเลงรวมวงของวงโยธวาทิต 
โรงเรียนพระแม่มารี โดยใช้ระบบการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน 
 5. แบบประเมินการเสริมทักษะชุด Daily Warm-Ups 
 6. แบบประเมินการเสริมทักษะชุด Performance Spotlight 
 7. แบบประเมินทักษะการบรรเลงของวงโยธวาทิตก่อน-หลังใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการบรรเลง
รวมวงของวงโยธวาทิตโรงเรียนพระแม่มารีโดยใช้ระบบการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน 
 
  

ตัวแปร
ต้น ชุดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการบรรเลงรวมวง

ของวงโยธวาทิต โรงเรียนพระแม่มารี โดยระบบ
การเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน 
- ชุดกิจกรรม Daily Warm – Up 
- ชุดกิจกรรม Performance Spotlight 
- ชุดกิจกรรม บทเพลงส าหรับการบรรเลงรวมวง 

ตัวแปรตาม 

ทักษะการบรรเลงรวมวงของวงโยธวาทิต  
โรงเรียนพระแม่มาร ี
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร คือ ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้า คือ นักเรียนวงโยธวาทิต ประเภทเครื่องเป่า
โรงเรียนพระแม่มารี ปีการศึกษา 2562 จ านวน 35 คน  

กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนวงโยธวาทิต ประเภทเครื่องเป่า โรงเรียนพระแม่มารี ปีการศึกษา 2562 
ท่ีสามารถในการปฏิบัติบันไดเสียง C Major, G Major และ F Major จ านวน 12 คน ใช้การเลือกตัวอย่าง
แบบเจาะจง (Purposive sampling) 
 
ระยะเวลาในการวิจัย 
 ด าเนินการทดลองในการวิจัย ด าเนินการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างในช่วงภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 
2562 (พฤษภาคม-ตุลาคม) 
 
การด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ท่ีผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลอง
ตามแผนการวิจัยขั้นพื้นฐาน (Pre-Experimental Research) แบบหนึ่งกลุ่ม โดยประเมินก่อนและหลัง
การเสริมทักษะการบรรเลงรวมวง (One Group Pretest-Posttest Design) (มาเรียม นิลพันธุ์, 2553) 
ซึ่งมีแบบแผนการวิจัย ดังนี้  
 
ตารางที่ 1 แบบแผนการวิจัย 
ประเมินก่อนการเสริมทักษะฯ ระหว่างการเสริมทักษะฯ  ประเมินหลังการเสริมทักษะฯ 
T1 E1 E2 T2 

 
สัญลักษณ์ท่ีใช้ในแบบแผนการวิจัย 
 T1 แทน การประเมินก่อนการเสริมทักษะการบรรเลงรวมวง 
 E1 แทน การเสริมทักษะการบรรเลงรวมวงด้วยชุดกิจกรรม Daily Warm-Ups 
 E2 แทน การเสริมทักษะการบรรเลงรวมวงด้วยชุดกิจกรรม Performance Spotlight 
 T2 แทน การประเมินหลังการเสริมทักษะการบรรเลงรวมวง 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ปฐมนิเทศนักเรียน ช้ีแจงวัตถุประสงค์ ขั้นตอน และรายละเอียดเกี่ยวกับการเสริมทักษะ    
การบรรเลงรวมวงของวงโยธวาทิต โรงเรียนพระแม่มารี โดยใช้ระบบการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน 
 2. ด าเนินการประเมินทักษะการบรรเลงรวมวง ด้วยบทเพลงส าหรับการบรรเลงรวมวง จ านวน   
2 บทเพลง 
 3. ด าเนินการจัดการเสริมทักษะการบรรเลงรวมวงของวงโยธวาทิต โดยให้นักเรียนจับคู่       
เครื่องดนตรีท่ีเหมือนกันโดยใช้เกณฑ์ คนเก่งช่วยคนอ่อน และรุ่นพี่ช่วยรุ่นน้อง ตามแนวคิดของระบบ  
การเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน และด าเนินการเสริมสร้างทักษะการบรรเลงรวมวง ตามแผนการจัดการ
เสริมทักษะการบรรเลงรวมวงโดยใช้ระบบการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน พร้อมชุดกิจกรรม Daily 
Warm-Ups และชุดกิจกรรม Performance Spotlight กับกลุ่มทดลองดังกล่าว จ านวน 12 แผน 
ชุดกิจกรรมจ านวน 2 ชุด ใช้เวลาท้ังหมด 28 ช่ัวโมง โดยใช้เวลาหลังเลิกเรียน วันละ 1 ช่ัวโมง โดยช่ัวโมง 
แรกและช่ัวโมงสุดท้ายมีการประเมินทักษะการบรรเลงรวมวงก่อนและ หลังการเสริมสร้างทักษะ         
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การบรรเลงรวมวง โดยใช้ระบบการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน โดยการจัดการเสริมทักษะการบรรเลง   
รวมวงเป็นระยะเวลา 5 สัปดาห์ รายละเอียดดังนี้ 
  แผนท่ี 1 เรื่อง ประเมินทักษะการบรรเลงรวมวงก่อนการเสริมทักษะฯ 
  แผนท่ี 2 เรื่อง Tone Builder (ชุดกิจกรรม Daily Warm-Ups) 
  แผนท่ี 3 เรื่อง Rhythm Builder (ชุดกิจกรรม Daily Warm-Ups) 
  แผนท่ี 4 เรื่อง Technique Trax (ชุดกิจกรรม Daily Warm-Ups) 
  แผนท่ี 5 เรื่อง Chorale (ชุดกิจกรรม Daily Warm-Ups) 
  แผนท่ี 6 เรื่อง Variations on familiar theme (ชุดกิจกรรม Daily Warm-Ups) 
  แผนท่ี 7 เรื่อง  RuBank Scale and Arpeggio Studies  
    (ชุดกิจกรรม Daily Warm-Ups) 
  แผนท่ี 8 เรื่อง  A Mozart Melody (ชุดกิจกรรม Performance Spotlight) 
  แผนท่ี 9 เรื่อง  Sakura, Sakura (ชุดกิจกรรม Performance Spotlight) 
  แผนท่ี 10 เรื่อง Theme from “New World Symphony”  
     (ชุดกิจกรรม Performance Spotlight) 
  แผนท่ี 11 เรื่อง  Morning (from Peer Gynt) (ชุดกิจกรรม Performance Spotlight) 
  แผนท่ี 12 เรื่อง ประเมินทักษะการบรรเลงรวมวงหลังการเสริมทักษะฯ 
 4. ด าเนินการเสริมทักษะการบรรเลงรวมวงตามข้ันตอนการใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการบรรเลง
รวมวงของวงโยธวาทิตโรงเรียนพระแม่มารี โดยใช้ระบบการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน เป็นส่วนช่วย  
ในการเสริมทักษะครั้งนี้ 
 5. เมื่อเสร็จส้ินการเสริมทักษะในแต่ละชุดกิจกรรมการเสริมทักษะบรรเลงรวมวงของวงโยธวาทิต 
โรงเรียนพระแม่มารี โดยใช้ระบบการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน แล้วผู้วิจัยท าการประเมินทักษะย่อย  
ในแต่ละชุดกิจกรรม โดยนักเรียนกลุ่มทดลองจะต้องมีผลการประเมินท่ีเท่ากัน 
 6. เมื่อส้ินสุดการเสริมทักษะทุกชุดกิจกรรมการเสริมทักษะบรรเลงรวมวงของวงโยธวาทิต 
โรงเรียนพระแม่มารี โดยใช้ระบบการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน ผู้วิจัยด าเนินการประเมินทักษะ  
การบรรเลงรวมวงหลังการเสริมทักษะโดยใช้บทเพลงเดียวกันกับการประเมินทักษะการบรรเลงรวมวง 
ก่อนการเสริมทักษะ 
 

วิธีการทางสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูล  
โดยใช้โปรแกรมทางสถิติส าเร็จรูป มีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. ผู้วิจัยได้น าผลการประเมินทักษะหลังการใช้ชุดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการบรรเลงรวมวงของ
วงโยธวาทิต โรงเรียนพระแม่มารี ท้ังหมดมาวิเคราะห์ โดยใช้สถิติพื้นฐานด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป ได้แก่  
ค่าร้อยละและค่าเฉล่ีย 
 2. ประมวลผล แปลผล และวิเคราะห์ข้อมูล 
 3. อภิปรายผล โดยใช้ตารางและการพรรณนา 
การวิจัยครั้งนี้ใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้  
 1. สถิติพื้นฐาน 
  1.1 ค่าเฉล่ีย (mean) โดยใช้สูตร (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) 
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  1.2 ค่าร้อยละ (Percentage) โดยใช้สูตร (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) 
 2. สถิติในการหาคุณภาพเครื่องมือ 
  ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) (เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย, 2539) 
 3. การทดสอบประสิทธิภาพส่ือหรือชุดกิจกรรม 

วิธีการค านวณหาประสิทธิภาพท าได้ โดยใช้สูตร ดังนี้ (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2531) 
E1 คือประสิทธิภาพของกระบวนการท่ีจัดไว้ในชุดการสอนคิดเป็นร้อยละจากการท าแบบฝึกหัด

และหรือประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนระหว่างเรียน 
  E2 คือ ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (พฤติกรรมท่ีเปล่ียนในตัวผู้เรียนหลังการเรียนด้วยชุด การเรียน
การสอน) คิดเป็นอัตราส่วนจากการท าแบบทดสอบหลังเรียนและหรือประกอบกิจกรรมหลังเรียน 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตารางที่ 2 ตารางผลการวิเคราะห์ผลการประเมินทักษะการบรรเลงรวมวงของวงโยธวาทิต โรงเรียนพระแม่มารี   
โดยระบบการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน  

 

 จากตารางท่ี 2 พบว่าผลคะแนน / ร้อยละ การประเมินทักษะการบรรเลงรวมวงของวงโยธวาทิต 
โรงเรียนพระแม่มารี โดยใช้ระบบการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน พบว่า มีนักเรียนท่ีมีคะแนนผ่านเกณฑ์  
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมระหว่าง
เสริมสร้างทักษะคิดเป็นร้อยละ 97.00 
 

สรุปผลการวิจัย 
 1. ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการบรรเลงรวมวงของวงโยธวาทิตโรงเรียนพระแม่มารี โดยใช้ระบบ
การเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น ประกอบด้วย 2 ชุดกิจกรรมกับ 2 บทเพลง และ 
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ท่ีต้ังไว้ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 91.11/90.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐานท่ีก าหนดไว้  
 2. ผลการเปรียบเทียบทักษะการบรรเลงรวมวงของวงโยธวาทิตโรงเรียนพระแม่มารี โดยใช้ระบบ
การเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน หลังการใช้ชุดกิจกรรมมีระดับคะแนนสูงกว่าก่อนการใช้ชุดกิจกรรม  
 
อภิปรายผล 

ผลจากการศึกษาวิจัยเรื่อง ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการบรรเลงรวมวงของนักเรียนวงโยธวาทิต
โรงเรียนพระแม่มารี โดยใช้ระบบการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน สามารถสรุปและอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
 1. จากการวิจัย พบว่าชุดกิจกรรมเสริมทักษะการบรรเลงรวมวง ของวงโยธวาทิตโรงเรียนพระแม่มาร ี
โดยระบบการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน มีประสิทธิภาพ 91.11/90.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
ท่ีก าหนดไว้ 

กล
ุ่มตั

วอ
ย่า

ง 

ผลการประเมินทักษะ (ร้อยละ) 
ผลการบรรเลงรวมวง 

ก่อน 
การเสริมสร้างทักษะ 

ระหว่างการเสริมสร้างทักษะ ผลการบรรเลงรวมวง 
หลัง 

การเสริมสร้างทักษะ 
Daily 

 Warm-Up 
Performance 

Spotlight 
41.00 91.11 90.00 97.00 
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 2. ผลการเปรียบเทียบทักษะการบรรเลงรวมวงของวงโยธวาทิตของผู้เรียนหลังใช้ชุดกิจกรรม 
เสริมทักษะการบรรเลงรวมวงของวงโยธวาทิตโรงเรียนพระแม่มารี โดยใช้ระบบการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน 
มีระดับคะแนนสูงกว่าก่อนการใช้ชุดกิจกรรม เนื่องจากเหตุผลต่อไปนี้ 
 2.1 แผนการเสริมสร้างทักษะการบรรเลงรวมวงของวงโยธวาทิตของโรงเรียนพระแม่มารี 
ตลอดเวลาท่ีท าการวิจัย มีเกณฑ์ท่ีต้องพิจารณาและวางแผนการการเสริมสร้างทักษะการบรรเลงรวมวง 
โดยระบบการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงได้จัดตารางฝึกท่ีแน่นอนและ
ชัดเจนเพื่อสะดวกต่อการปฏิบัติท้ังครูผู้สอนและนักเรียน ได้แก่ แผนการฝึกระหว่างเปิดภาคเรียน การงด
การเสริมสร้างทักษะการบรรเลงรวมวง โดยระบบการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนก่อนการสอบของโรงเรียน
การก าหนดเวลาเริ่มเสริมสร้างทักษะการบรรเลงรวมวง โดยระบบการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนหลังการสอบ
ของโรงเรียน และการก าหนดการเสริมสร้างทักษะการบรรเลงรวมวง โดยระบบการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน
ระหว่างปิดภาคเรียนสอดคล้องกับ ณรุทธ์ สุทธจิตต์ (2535) ว่า การฝึกซ้อมการบรรเลงรวมวงและเทคนิคต่างๆ 
ส่ิงท่ีควรปฏิบัติเป็นอันดับแรก ในการฝึกซ้อมประจ าวัน คือ การแก้ไขข้อบกพร่องในการบรรเลงรวมวง  
ของแต่ละบุคคล ผู้ฝึกควรตรวจสอบให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนการฝึกซ้อมในแต่ละวัน โดยฝึกช้าๆ ค่อยๆ ท า  
ทีละขั้นตอนและฝึกในรูปแบบท่ีถูกต้องเสมอ เพื่อป้องกันการเกิดข้อผิดพลาดในการฝึกซ้อมเทคนิคต่างๆ 
ส่ิงท่ีควรฝึกซ้อมเพื่อพัฒนาเทคนิคนั้นมี 3 ประการ คือ 1) บันไดเสียงและอาร์เพจจิโอ ซึ่งในบทเพลงต่างๆ นั้น
ล้วนมีโครงสร้างจากบันไดเสียง (Scales) และอาร์เพจจิโอ (Arpeggios) การฝึกซ้อมโดยเน้นท้ังสองเรื่องนี้
จนช านาญจะช่วยให้สามารถเล่นบทเพลงได้ง่ายขึ้น 2) แบบฝึกหัดเฉพาะทาง คือ แบบฝึกหัดท่ีก าหนด
เทคนิคเป็นเรื่องๆ ไป ไม่ค านึงถึงในแง่ของดนตรี 3) แบบฝึกหัดแบบผสมผสาน หรือแบบฝึกหัดประยุกต์ 
เป็นการประยุกต์แบบฝึกอันน าไปสู่การเล่นบทเพลง ส่วนมากออกมาในลักษณะของ Etude ซึ่งจะฝึก
เทคนิค และเรื่องของดนตรีควบคู่กันไป สอดคล้องกับณัฐศรัณย์ ทฤษฎิคุณ (2556) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ    
การฝึกซ้อมวงซิมโฟนิคแบนด์ ระดับมัธยมศึกษาเพื่อการประกวด พบว่า วงซิมโฟนิคแบนด์ ได้มีการ     
วางแผนการฝึกซ้อมโดยแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงเปิดและปิดภาคเรียน ซึ่งครูได้จัดให้มีการฝึกซ้อมทุกวัน 
ยกเว้น วันอาทิตย์ โดยเฉพาะในช่วงเปิดภาคเรียน ซึ่งส่วนใหญ่ ได้ท าการฝึกซ้อมในช่วงเย็น หลังเลิกเรียน-
ช่วงค ่า ส่วนช่วงปิดภาคเรียน ครูได้จัดช่วงเวลาของการฝึกซ้อมต้ังแต่ ช่วงเช้า -ช่วงค ่า โดยมีรูปแบบ 
ของการฝึกซ้อมต่างๆ เช่น การฝึกซ้อมรวมวง การฝึกซ้อมกลุ่มย่อย และการฝึกซ้อมส่วนตัวให้ครอบคลุม
อยู่ในวันเดียวกัน ส าหรับการวางแผนการฝึกซ้อม ได้มุ่งเน้นเนื้อหาในด้านของการฝึกซ้อมบรรเลงบทเพลง
ประกวด การแก้ไขปัญหาและปรับรายละเอียดของบทเพลงให้มีความสมบูรณ์ และการคัดเลือกน าเอา
เทคนิคท่ีส าคัญจากแบบฝึกหัดต่างๆ ท่ีมีความเกี่ยวข้องกับบทเพลงประกวดมาใช้ในการฝึกซ้อม  และ     
ยังสอดคล้องกับณัฎฐกาญจน์ อนันทราวัน (2559) ผู้เรียนต้องมีความเข้าใจและความซาบซึ้งในวิชาดนตรี
อย่างแท้จริง ก่อนท่ีจะน าไปใช้บูรณาการกับความรู้อื่นๆ ไม่เช่นนั้นจะไม่เกิดประโยชน์จากการเช่ือมโยง
องค์ประกอบต่างๆ เข้าด้วยกัน 

 2.2 ชุดกิจกรรมท่ีน ามาเสริมสร้างทักษะการบรรเลงรวมวงนั้น มีล าดับขั้นตอนท่ีกระตุ้น      
การเรียนรู้ของนักเรียน ได้พัฒนาพื้นฐานการการบรรเลงดนตรีด้านต่างๆ ท่ีจ าเป็นต่อการบรรเลงรวมวง  
ได้ท าความเข้าใจด้วยตนเองและได้ถ่ายทอดให้กลับคู่ซ้อมของตน ท าให้สามารถบรรเลงรวมวงออกมา     
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสุรพล ธัญญวิบูลย์  และวานิช โปตะวานิช (2560) กล่าวไว้ว่า       
การฝึกซ้อมดนตรีควรค านึงถึงพื้นฐานของการบรรเลงดนตรีในด้านต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องการหายใจ และ
รูปปากท่ีดีและถูกต้อง ยังรวมไปถึงการควบคุมเสียงให้อยู่ในระดับเสียงท่ีถูกต้องและมีคุณภาพควรฝึกซ้อม
ให้ครอบคลุมทุกองค์ประกอบของการบรรเลง คือ ด้านเสียง , เทคนิค และการแสดงออกทางด้านดนตรี 
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อย่างมีคุณภาพ โดยการใช้แบบฝึกหัดท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐานมาเป็นเครื่องมือในการฝึกซ้อม เพื่อให้
เกิดคุณภาพในการฝึกซ้อมท่ีไปในแนวทางเดียวกัน และสอดคล้องกับกิตติ ละออกุล (2562) และ พรสุข 
ตันตระรุ่งโรจน์ (2562) ว่าปัจจุบันเด็กสามารถค้นคว้าความรู้ให้ตนเองเพิ่มเติมจากข้อมูล และแหล่งข้อมูล
ท่ีหลายรูปแบบ ซึ่งเด็กจะได้เรียนรู้ได้โดยใช้ชุดกิจกรรมต่างๆ เข้ามามีบทบาทเสริมสร้างในการเรียนรู้จน
เกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และยังสอดคล้องกับ ประเสริฐ ส าเภารอด (2552) ส าหรับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ครูควรจัดบรรยากาศของห้องเรียน ให้เหมาะสมหรืออาจใช้แหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย โดยชุด
กิจกรรมเป็นเครื่องมือท่ีช่วยในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง มีบทบาททางการ
เรียนมากขึ้น ซึ่งผู้เรียนจะด าเนินการเรียนจากค าแนะน าท่ีปรากฏอยู่ในชุดกิจกรรมตามล าดับข้ันตอน โดย
มีครูเป็นผู้แนะน า นอกจากนี้ชุดกิจกรรมยังช่วยพัฒนาให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 2.3 ระบบการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน เป็นการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับการเรียนรู้เชิงปฏิบัติ
ไม่ใช่เพียงแค่การบรรเลงรวมวงของวงโยธวาทิต แต่ยังรวมถึงการท างานร่วมกันของนักเรียนในวงโยธวาทิต 
โรงเรียนพระแม่มารี เนื่องจากเป็นการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน ดังนั้น ทุกคนจะช่วยกันท้ังในแง่ของ  
คนเก่งช่วยคนอ่อนและรุ่นพี่ช่วยรุ่นน้อง เกิดการแลกเปล่ียนความรู้ซึ่งกันและกัน  ท าให้นักเรียนเกิด
ปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้น เมื่อนักเรียนมีการส่ือสารกันมากขึ้น การบรรเลงรวมวงก็จะดีขึ้นและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน การด าเนินงานต่างๆ ก็ราบรื่นและไปได้อย่างรวดเร็ว สอดคล้องกับ  ฉวีวรรณ ท่าไม้สุข 
(2559) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการโค้ชแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ท่ีส่งเสริม
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ พบว่าสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูหลังได้รับการโค้ชแบบเพื่อน
ช่วยเพื่อน ครูมีความรู้ความเข้าใจการโค้ชแบบเพื่อนช่วยเพื่อนและการจัดการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมทักษะ 
ระดับสูง สมรรถนะของครูในด้านการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการวิจัย    
ในช้ันเรียนด้านการโค้ชแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ระดับสูง ครูมีความคิดเห็นต่อการโค้ชแบบเพื่อนช่วยเพื่อน   
มีความเหมาะสมกับสภาพ การจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน
อยู่ในระดับสูง คะแนนเฉล่ียผลการเรียนรู้ของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 
ข้อเสนอแนะ 

ผลการวิจัยพบว่าชุดกิจกรรมเสริมทักษะการบรรเลงรวมวงของวงโยธวาทิตโรงเรียนพระแม่มารี 
โดยใช้ระบบการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น ประกอบด้วย 2 ชุดกิจกรรมกับ 2 บทเพลง 
และมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ท่ีต้ังไว้ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 91.11/90.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐานท่ีก าหนดไว้ และผลการเปรียบเทียบทักษะการบรรเลงรวมวงของวงโยธวาทิตโรงเรียนพระแม่มารี 
โดยใช้ระบบการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน หลังการใช้ ชุดกิจกรรมมีระดับคะแนนสูงกว่าก่อนการใช้     
ชุดกิจกรรม  

การใช้ชุดกิจกรรมร่วมกับระบบการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนนั้น ครูควรศึกษาวิธีการของระบบ
การเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนท่ีใช้ควบคู่กับชุดกิจกรรมให้เข้าใจอย่างชัดเจน ก่อนท่ีจะน าไปใช้กับ
นักเรียน เพื่อจะได้ดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างถูกต้องและในการใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการบรรเลง
รวมวง โดยใช้ระบบการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน ครูผู้สอนจะต้องเพิ่มบทบาทของตนเอง นอกจากเป็น
ครู ผู้สอนแล้ว ต้องท าหน้าท่ีโค้ชชิงคอยก ากับให้ค าช้ีแนะแก่นักเรียนในขณะท่ีฝึกฝนและฝึกซ้อม          
เพื่อกระตุ้นผู้เรียนตลอดเวลา ให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น และควรเพิ่มระยะเวลาท่ีใช้      
ในการทดลองให้เหมาะสมกับกิจกรรม เนื่องจากการบรรเลงรวมวงของวงโยธวาทิตจะเน้นการปฏิบัติ 
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ผู้เรียนจะต้องใช้เวลาในการฝึกฝนค่อนข้างมากและต้องฝึกซ้อมตนเองร่วมกับเพื่อนอย่างสม่ าเสมอ 
เพื่อท่ีจะสามารถบรรเลงบรรเลงรวมวงได้ดีมากขึ้น  
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั งต่อไป 
 ควรมีการพัฒนาชุดกิจกรรมส าหรับนักเรียนท่ีเล่นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องกระทบ เพื่อให้
ผู้เรียนได้ความรู้และฝึกฝนพัฒนาความสามารถของตนเองต่อไป และเพิ่มจ านวนของกลุ่มตัวอย่าง        
เพื่อประสิทธิภาพท่ีเห็นผลผลเชิงประจักษ์มากยิ่งขึ้น โดยการท าวิจัยเรื่อง ชุดกิจกรรมเสริมทักษะ        
การบรรเลงรวมวงของวงซิมโฟนิคแบนด์ของโรงเรียนพระแม่มารี เพื่อการประกวด 
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แนวทางการประเมินโครงการในโรงเรยีน 
Project Evaluation Approach in School 
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บทคัดย่อ 
 การประเมินโครงการในโรงเรียนท่ีพบท่ัวไปแบ่งเป็น 3 ลักษณะ คือ การประเมินเพื่อตรวจสอบว่า
โครงการบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ เพื่อประเมินโครงการและปรับปรุงแก้ไขต้ังแต่เริ่มโครงการจนกระท่ัง
โครงการได้ด าเนินการส้ินสุด เพื่อตรวจสอบความส าเร็จของการจัดโครงการฝึกอบรม ผู้เขียนแนะน า 
แนวทางการประเมินโครงการในโรงเรียน 3 แนวทาง ได้แก่ แนวทางการประเมินของไทเลอร์ (1942)  
 เพื่อตรวจสอบว่าโครงการบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ แนวทางการประเมินของแดเนียล แอล สตัฟเฟิลบีม 
และคณะ (1971) เพื่อประเมินโครงการและปรับปรุงแก้ไขต้ังแต่เริ่มโครงการจนกระท่ังโครงการ  
ได้ด าเนินการส้ินสุด และแนวทางการประเมินของโดนัลค์ แอล เคิร์กแพทริค (1978) เพื่อตรวจสอบ
ความส าเร็จของการจัดโครงการฝึกอบรม อย่างไรก็ตาม ผู้ประเมินจะต้องพิจารณาจุดมุ่งหมายของประเมิน
เป็นหลักเพื่อจะได้เลือกแนวทางการประเมินท่ีเหมาะสมกับโครงการ 
 
ค าส าคัญ: แนวทาง โครงการ โรงเรียน 
 
ABSTRACT 
 The project evaluation in school divided into 3 types, which are assessments to 
determine whether the project success purpose, to assess the project and improve it from 
the beginning of the project until the project is finished, to check the success of the training 
project. The author has proposed 3 methods for evaluating school projects, Tyler's evaluation 
approach (1942) has used for to determine whether the project success purpose, Daniel 
L. Stufflebeam's evaluation approach (1971) has used for to assess the project and improve 
it from the beginning of the project until the project and Donald L. Kirkpartrick's evaluation 
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approach (1978) has used for to check the success of the training project. However, the 
appraiser must mainly consider the purpose of the appraiser in order to select an 
evaluation approach that is suitable for the project. 
 

Keyword: Evaluation, Project, School 
 

บทน า 
จากอดีตถึงปัจจุบันสังเกตได้ว่าการประเมินโครงการในโรงเรียน ส่วนใหญ่เป็นการประเมิน

โครงการแบบฉาบฉวย ไม่ได้มุ่งเน้นการประเมินตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างแท้จริง แต่เป็น 
การประเมินเพียงแค่จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการครบตามจ านวนท่ีระบุในโครงการหรือไม่ และส ารวจ    
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการเท่านั้น โดยไม่ได้ให้ความส าคัญต่อการประเมินโครงการตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ ท้ังท่ีนักทฤษฎีการประเมินและนักวิชาการศึกษาต่างมีความเห็นสอดคล้องกันว่า 
“การประเมิน = การตัดสินคุณค่า” ดังนั้น การตัดสินคุณค่าของโครงการว่าประสบความส าเร็จมากน้อย
เพียงใด หรือโครงการมีอุปสรรคท่ีจะต้องได้รับการพัฒนาขั้นตอนใดบ้าง ผู้ประเมินมีความจ าเป็นต้องรู้
จุดมุ่งหมาย (Goal) และวัตถุประสงค์ (Objectives) ของโครงการท่ีชัดเจน หลังจากนั้นจึงเลือก 
แนวทางการประเมินให้เหมาะสมกับโครงการท่ีจะด าเนินการประเมิน และทุกครั้งท่ีจะด าเนินการประเมิน
โครงการ ผู้ประเมินต้องพิจารณาข้อมูลดังกล่าวข้างต้นทุกครั้ง โดยเฉพาะการประเมินโครงการในโรงเรียน 
แม้จะเป็นโครงการท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกัน แต่ระดับช้ันของนักเรียนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการ
แตกต่างกัน อาจท าให้มีวัตถุประสงค์ของโครงการแตกต่างกัน การประเมินโครงการมีวัตถุประสงค์ท่ีส าคัญ 
3 ประการดังนี้ 
 1. เพื่อช่วยในการตัดสินใจน าโครงการไปใช้ เป็นการศึกษาว่าโครงการท่ีจะด าเนินการมีความ 
จ าเป็นมากน้อยเพียงใด ตอบสนองความต้องการของผู้เกี่ยวข้อง/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือไม่ 
 2. เพื่อช่วยในการตัดสินใจพัฒนาโครงการ การประเมินโครงการในประเด็นนี้จะประเมินได้ต่อเมื่อ
ได้น าผลจากโครงการไปใช้แล้ว ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับอุปสรรคต่างๆ ท่ีอาจเกิดขึ้น 
 3. เพื่อช่วยในการตัดสินเกี่ยวกับอนาคตของโครงการว่าจะด าเนินการต่อไปหรือไม่ โดยมุ่ง
พิจารณาด้านผลผลิต (Output) ผลกระทบ (Impact) และผลลัพธ์ (Outcome) 
 การพิจารณาผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ จะต้องพิจารณา 2 แง่มุม คือ 
ประสิทธิผล (Effectiveness) คือ การบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้หรือไม่ และประสิทธิภาพ 
(Efficiency) คือ การพิจารณาด้านการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
 จากประสบการณ์และข้อมูลท่ีผู้เขียนได้ศึกษาเกี่ยวกับโครงการในโรงเรียน สถานศึกษามีการ
ด าเนินการโครงการ 3 ลักษณะ คือ โครงการท่ีด าเนินการโครงการ 1 วัน โครงการท่ีด าเนินการโครงการ
มากกว่า 1 วัน และโครงการฝึกอบรม ดังนั้น ผู้เขียนจะน าเสนอแนวทางการประเมินโครงการในโรงเรียน 
3 ลักษณะ ได้แก่ 
  1. แนวทางการประเมินของไทเลอร์ (Tyler, 1942) เป็นการประเมินผลการด าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งมักพบเห็นในการด าเนินโครงการในโรงเรียนท่ีมีการจัดกิจกรรม/ โครงการ 
ในระยะส้ัน  

2. แดเนียล แอล สตัฟเฟิลบีม และคณะ (Daniel L. Stufflebeam, 1971) เป็นการประเมิน
โครงการท้ังกระบวนการของโครงการ โดยแบ่งกาประเมินเป็น 4 ประเภทหลัก คือ การประเมินสภาวะ
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แวดล้อมหรือบริบท (Context Evaluation: C) การประเมินปัจจัยเบื้องต้น ( Input Evaluation: I)      
การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation: P) และการประเมินผลผลิต (Product Evaluation: P) 

3. โดนัลค์ แอล เคิร์กแพทริค (Donald L. Kirkpartrick, 1978) เป็นการประเมินโครงการ
ฝึกอบรม ซึ่งแบ่งรูปแบบการประเมินเป็น 4 ลักษณะ ได้แก่ ประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง (Reaction 
Evaluation) ประเมินการเรียนรู้ (Learning Evaluation) ประเมินพฤติกรรมท่ีเปล่ียนไปหลังการอบรม 
(Behavior Evaluation) และประเมินผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนต่อหน่วยงาน (Results Evaluation) 

 

แนวทางการประเมินโครงการ 
 การเลือกแนวทางการประเมินโครงการในโรงเรียน ผู้ประเมินจะต้องพิจารณาว่ามีจุดมุ่งหมายใด
ในการประเมิน เช่น เพื่อตรวจสอบว่าโครงการบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ หรือเพื่อปรับปรุงแก้ไขต้ังแต่  
เริ่มโครงการจนกระท่ังโครงการได้ด าเนินการส้ินสุดแล้ว หรือเพื่อตรวจสอบความส าเร็จของการจัด
โครงการฝึกอบรม ในการน าเสนอแนวทางการประเมินโครงการในโรงเรียน ผู้เขียนน าเสนอแนวทาง การ
ประเมิน 3 ลักษณะ จ าแนกตามจุดมุ่งหมายของการประเมินโครงการ ได้แก่  

1. การประเมินเพื่อตรวจสอบว่าโครงการบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ การประเมินลักษณะนี้มี  
แนวทางการประเมินมากมาย แต่ท่ีได้รับความนิยมคือแนวทางการประเมินไทเลอร์ (Tyler, 1942)  

2. การประเมินเพื่อปรับปรุงแก้ไขต้ังแต่เริ่มโครงการจนกระท่ังโครงการได้ด าเนินการ ส้ินสุดแล้ว 
โดยใช้แนวทางการประเมินของแดเนียล แอล สตัฟเฟิลบีม และคณะ (Daniel L. Stufflebeam, 1971)  

3. การประเมินเพื่อตรวจสอบความส าเร็จของการจัดโครงการฝึกอบรม โดยใช้แนวทางของ
โดนัลค์ แอล เคิร์กแพทริค (Donald L. Kirkpartrick, 1978) 
 

แนวทางการประเมินโครงการเพื่อตรวจสอบว่าโครงการบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ 
 การจัดโครงการในโรงเรียน โดยท่ัวไปแล้วเป็นโครงการระยะส้ัน ซึ่งมีระยะเวลาด าเนินการ 
เพียงไม่กี่ช่ัวโมง หรือบางโครงการอาจมีระยะเวลาด าเนินการไม่ถึง 1 วัน เช่น โครงการวันไหว้ครู โครงการ   
วันส าคัญต่างๆ ดังนั้น แนวทางการประเมินโครงการท่ีมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะโครงการ
ระยะส้ัน ผู้เขียนเสนอให้ใช้แนวทางการประเมินเพื่อตรวจสอบว่าโครงการบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ 

ผู้คิดค้นแนวทางการประเมินตามวัตถุประสงค์ คือ ไทเลอร์ (Tyler, 1942) ซึ่งเป็นผู้น าท่ีส าคัญ  
ในการประเมินโครงการ ต่อมาได้รับการขนานนามว่าเป็น “บิดาแห่งการประเมิน” ไทเลอร์ได้ให้
ความหมายของการประเมิน คือ การเปรียบเทียบพฤติกรรมท่ีเกิดขึ้นกับจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม  
ท่ีก าหนดไว้ โดยมีความเช่ือว่า การก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการให้อยู่ในรูปของวัตถุประสงค์ 
เชิงพฤติกรรม แล้วประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีได้ก าหนดไว้ เพื่อให้เห็นภาพของกระบวนการ
ประเมินได้อย่างชัดเจนต้ังแต่การก าหนดวัตถุประสงค์จนกระท่ังการเปรียบเทียบผลการประเมินกับ
วัตถุประสงค์ ไทเลอร์ได้เสนอกระบวนการประเมิน 7 ขั้นตอนดังนี้ 

1. ก าหนดจุดหมายหรือวัตถุประสงค์ท่ัวไป 
2. จัดจ าแนกจุดหมายหรือวัตถุประสงค์ท่ัวไป 
3. เขียนวัตถุประสงค์โดยใช้ค ากิริยาแสดงพฤติกรรมให้ชัดเจน 
4. ระบุสถานการณ์ท่ีแสดงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์ชัดเจน หรือวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
5. พัฒนาหรือพิจารณาวิธีการวัดผล 
6. รวบรวมข้อมูลท่ีได้จากผลประกอบการ (Performance) ในการด าเนินโครงการ 
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7. เปรียบเทียบข้อมูลท่ีได้จากผลประกอบการ (ขั้นตอนท่ี 6) กับวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจนหรือ
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม (ขัน้ตอนท่ี 4) 

ผลการเปรียบเทียบในขั้นตอนท่ี 7 ถ้าพบความแตกต่างระหว่างผลประกอบการกับการปฏิบัติ 
ตามวัตถุประสงค์ จะน าไปสู่การปรับปรุงกระบวนการต่างๆ เพื่อให้การด าเนินโครงการครั้งต่อไปบรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการ แต่หากผลการเปรียบเทียบในขั้นตอนท่ี 7 พบว่า ผลประกอบการเป็นไป     
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ย่อมหมายถึง ผลการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ถึงแม้ว่า
แนวทางการประเมินตามวัตถุประสงค์ของโครงการมีข้อดี คือ สามารถบอกความส าเร็จของโครงการ หรือ
ความล้มเหลวของโครงการได้อย่างชัดเจน เข้าใจง่าย และสะดวกต่อการปฏิบัติ แต่การประเมิน           
ตามแนวทางนี้มีข้อจ ากัดเกี่ยวกับผลการประเมินท่ีได้รับ กล่าวคือ เป็นการให้ความส าคัญเมื่อโครงการ
ส้ินสุดจึงค่อยด าเนินการประเมิน ไม่สนใจการประเมินท่ีอาจได้รับจากโครงการในด้านอื่นๆ และในระยะอื่นๆ 
 
แนวทางการประเมินโครงการเพื่อปรับปรุงแก้ไขตั งแต่เร่ิมโครงการจนกระทั่งโครงการได้ด าเนินการ
สิ นสุดแล้ว 
 การประเมินโครงการเพื่อปรับปรุงแก้ไขต้ังแต่เริ่มโครงการจนกระท่ังโครงการได้ด าเนินการส้ินสุดแล้ว 
หรืออาจเรียกว่า “การประเมินท้ังกระบวนการโครงการ” แนวทางการประเมินโครงการลักษณะนี้      
ส่วนใหญ่จะมีการด าเนินการโครงการต่อเนื่องนานพอสมควร เพื่อให้มีระยะเวลาในการปรับปรุง แก้ไข 
หรือพัฒนาระหว่างท่ีโครงการยังคงด าเนินการอยู่ จนกระท่ังโครงการได้ด าเนินการส้ินสุด ผู้เขียนเสนอ   
ให้ใช้การประเมินตามแนวทาง CIPP เนื่องจากเป็นการประเมินเพื่อการจัดการ 
 แดเนียล แอล สตัฟเฟิลบีม และคณะ (Daniel L. Stufflebeam, 1971) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับ
รูปแบบการประเมินเรียกว่า ซิบโมแดล (CIPP Model) เป็นการประเมินท่ีมีลักษณะกระบวนการต่อเนื่อง 
มีจุดเน้นท่ีส าคัญ คือ ใช้ควบคู่กับการบริหารโครงการ เพื่อหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจอย่างต่อเนื่อง
ตลอดเวลา และก าหนดวัตถุประสงค์การประเมินไว้ว่า เพื่อใช้สารสนเทศประกอบการตัดสินใจ โดยแบ่ง
ประเภทการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการเป็น 4 ประเภท (สมหวัง พิธิยานุวัฒน์, 2559) ดังนี้ 
 1. การตัดสินใจเพื่อก าหนดผลลัพธ์ที่คาดหวังของโครงการ (Planning Decisions) 
 2. การตัดสินใจเกี่ยวกับการวางโครงการ (Structuring Decisions) คือ การก าหนดวิธีการด าเนิน
โครงการ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 3. การตัดสินใจเกี่ยวกับการน าโครงการไปปฏิบัติ ( Implementing Decisions) คือ การหาวิธี   
ท่ีจะท าให้โครงการด าเนินการได้อย่างราบรื่นและประสบความส าเร็จ 
 4. การตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของโครงการว่าจะท าต่อหรือควรยกเลิก (Recycling Decisions) 
โดยการพิจารณาจากผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนจริง 
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ภาพ 1 ประเภทการตัดสินใจ (PSIR) (ราตรี นันทสุคนธ์, 2546: 165) 
 
 จากประเภทการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการท้ัง 4 ประเภท แสดงให้เห็นว่าการปร ะเมิน 
ตามแนวทาง CIPP แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ Context Input Process และ Product ดังนี้ 
 1. การประเมินสภาวะแวดล้อมหรือบริบท (Context Evaluation : C) เป็นการด าเนินการก่อนท่ี
จะด าเนินโครงการ เพื่อก าหนดทิศทาง วัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการ ตลอดจนพิจารณา        
ความจ าเป็นท่ีต้องด าเนินโครงการ ซึ่งอาจพิจารณาลักษณะค าถามต่างๆ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการ
ประเมิน เช่น เป็นโครงการท่ีตอบสนองความต้องการจ าเป็นท่ีแท้จริงหรือไม่ วัตถุประสงค์ของโครงการ   
มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายของสถานศึกษาเพียงใด 
 2. การประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation : I) เป็นการประเมินเพื่อพิจารณาความพร้อม 
ความเพียงพอของทรัพยากรท่ีจะใช้ในการด าเนินโครงการ ประกอบด้วย งบประมาณ บุคคล สถานท่ี และ
อุปกรณ์ การพิจารณาทางเลือกท่ีเหมาะสมจะท าให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์  
 3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P) เป็นการประเมินเพื่อศึกษาขั้นตอน   
การด าเนินการโครงการว่ามีอุปสรรคอย่างไร การด าเนินการเป็นไปตามแผนท่ีก าหนดหรือไม่ หากพบ
อุปสรรคระหว่างการด าเนินการโครงการ จะได้แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ เพื่อให้การด าเนินการโครงการ
ประสบผลส าเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด 
 4. การประเมินผลผลิต (Product Evaluation : P) เป็นการประเมินเพื่อศึกษาผลการด าเนิน
โครงการว่าประสบความส าเร็จตามโครงการหรือไม่ ศึกษาผลกระทบของการด าเนินการโครงการ 
ตลอดจนศึกษาความคุ้มค่าของโครงการ และน าข้อมูลท่ีได้รับจากการศึกษาประกอบการตัดสินใจต่อไป 

จากประเภทการตัดสินใจ (PSIR) และประเภทการประเมินตามแนวทาง CIPP สามารถสรุป  
ความเช่ือมโยงได้ดังภาพ 2  
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ภาพ 2 แนวทางการประเมินแบบซิป (CIPP Model) (ราตรี นันทสุคนธ์, 2546: 166) 

 
 หากสถานศึกษาน าแนวทางการประเมินรูปแบบ CIPP ไปใช้กับการประเมินโครงการในโรงเรียน
ครบท้ังกระบวนการประเมินต้ังแต่เริ่มโครงการจนกระท่ังส้ินสุดโครงการ มิใช่ประเมินเมื่อส้ินสุดโครงการ
จะท าให้โครงการมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
 
แนวทางการประเมินโครงการเพื่อตรวจสอบความส าเร็จของการจัดโครงการฝึกอบรม  
 โดนัลค์ แอล เคิร์กแพทริค (Donald L. Kirkpartrick, 1978) ได้กล่าวว่า การจัดโครงการฝึกอบรม
เป็นการช่วยเหลือบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Efficiency) ดังนั้น โครงการ
ฝึกอบรมจึงควรมีการด าเนินการประเมินผลของโครงการ ซึ่งเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีจะช่วยให้ทราบว่าการจัด
โครงการฝึกอบรมมีประสิทธิผล (Effectiveness) เพียงใด  
 การประเมินความส าเร็จของการฝึกอบรมตามแนวทางของเคิร์ก แพทริค เป็นการประเมิน     
หลังการฝึกอบรม (Post-Implementation Evaluation) ท่ีได้รับความนิยมโดยท่ัวไป แบ่งรูปแบบการประเมิน
เป็น 4 ลักษณะ ได้แก่ ประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง (Reaction Evaluation) ประเมินการเรียนรู้ (Learning 
Evaluation) ประเมินพฤติกรรมท่ีเปล่ียนไปหลังการอบรม (Behavior Evaluation) และประเมินผลลัพธ์
ท่ีเกิดขึ้นต่อหน่วยงาน (Results Evaluation) ดังนี้ 

1. ประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง (Reaction Evaluation) คือ การประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง 
ของผู้เข้ารับการอบรมว่ามีความรู้สึกอย่างไรต่อโครงการฝึกอบรม เนื้อหาตรงตามความต้องการหรือไม่ 
ความพร้อมในด้านต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับการฝึกอบรม ความคาดหวังท่ีจะน าข้อมูลท่ีได้รับไปประยุกต์ต่อการ
ปฏิบัติงาน เช่น โรงเรียนต้องการจัดโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับการฟ้อนร าหรือท่าร าให้กับครูท่ีสอน
นาฏศิลป์ ผู้รับผิดชอบโครงการฝึกอบรมสามารถประเมินปฏิกิริยาต่อโครงการในประเด็นความพึงพอใจ
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ของโครงการด้านวิทยากร สถานท่ี เครื่องเสียง ส่ือ และระยะเวลาการฝึกอบรม การประเมินในลักษณะ
เช่นนี้ นับได้ว่าเป็นตัวบ่งช้ีประสิทธิผลของการฝึกอบรมเป็นอันดับแรก ซึ่งผู้ประเมินสามารถพิจารณา
เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น แบบสอบถามมาตรประมาณค่า (Rating Scale) การสัมภาษณ์ 
(Interview) ท้ังนี้หากใช้แบบสอบถามส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ประเมินควรมีค าถามปลายเปิด (Open 
questionnaire) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เสนอความคิดเห็นตามท่ีต้องการ 

2. ประเมินการเรียนรู้ (Learning Evaluation) เป็นการประเมินการเรียนรู้ท่ีเกิดขึ้นกับผู้เข้ารับ
การอบรม หลังจากท่ีได้เข้ารับการฝึกอบรมแล้วในด้านความรู้ ความคิด ทัศนคติ ทักษะการปฏิบัติงาน 
หรือด้านอื่นๆ ท่ีคาดว่าจะท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงไปจากเดิม โดยประเด็นการประเมินการเรียนรู้      
ต้องเกี่ยวข้องกับหัวข้อของการฝึกอบรม และประเมินระหว่างการฝึกอบรม เช่น โครงการฝึกอบรม
เกี่ยวกับการฟ้อนร าหรือท่าร า ระหว่างการฝึกอบรมผู้ฝึกอบรมอาจประเมินการเรียนรู้โดยใช้แบบทดสอบ
เพื่อวัดความรู้ความคิดเกี่ยวกับทฤษฎีหรือภูมิหลังของท่าร า วัดทักษะการปฏิบัติโดยการให้ผู้เข้ารับ      
การฝึกอบรมแสดงท่าร าประกอบเพลง ส่วนการวัดทัศนคติอาจพิจารณาใช้วิธีการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็น
ทางการหรือใช้แบบวัดทัศนคติต่อการร า ท้ังนี้ผู้ประเมินสามารถพิจารณาเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล    
ให้เหมาะสมกับหัวข้อการฝึกอบรมได้อย่างหลากหลาย เช่น แบบทดสอบ การสอบวัดทักษะการปฏิบัติ 
การสังเกตพฤติกรรม  

3. ประเมินพฤติกรรมท่ีเปล่ียนไปหลังเข้ารับการฝึกอบรม (Behavior Evaluation) คือ  
การประเมินการเปล่ียนแปลงด้านพฤติกรรมเป็นไปในทิศทางท่ีพึงประสงค์หรือไม่ เมื่อผู้เข้ารับการอบรม
ปฏิบัติงานตามปกติ การประเมินพฤติกรรมควรประเมินหลังจากได้รับการฝึกอบรมโดยเว้นระยะห่าง     
หลังการฝึกอบรมพอสมควร (ประมาณ 6 สัปดาห์ขึ้นไป) เพื่อท าให้เกิดความมั่นใจว่าพ ฤติกรรม              
ท่ีเปล่ียนเป็นพฤติกรรมท่ีเกิดขึ้นถาวร ไม่ใช่เกิดการเปล่ียนแปลงแค่หลังจากการอบรมช่วงระยะเวลาส้ันๆ 
เช่น โรงเรียนจัดโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับการฟ้อนร าหรือท่าร าให้กับครูท่ีสอนนาฏศิลป์ หลังจากท่ีครู
ได้รับการฝึกอบรมแล้ว หัวหน้ากลุ่มสาระสามารถประเมินพฤติกรรมท่ีเปล่ียนไปหลังเข้ารับการฝึกอบรมได้
โดยการนิเทศการสอน และเก็บข้อมูลเพิ่มเติมโดยการพูดคุยกับนักเรียนเพื่อเป็นการตรวจสอบยืนยันว่า
เกิดการเปล่ียนพฤติกรรมท่ีถาวร หรือเฉพาะช่ัวโมงท่ีรับการนิเทศเท่านั้น ผู้ประเมินสามารถพิจารณา
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ หรือแบบวัดพฤติกรรมจากผู้เกี่ยวข้อง 
โดยค านึงถึงสาระจากหัวข้อท่ีฝึกอบรม 

4. ประเมินผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นต่อหน่วยงาน (Results Evaluation) คือ การประเมินผลลัพธ์หรือ
ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นต่อหน่วยงาน อันเนื่องมาจากการน าความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ หรือการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมของผู้เข้ารับการอบรมท่ีส่งผลให้หน่วยงานเกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม เช่น การส่งครูนาฏศิลป์
เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการฟ้อนร าหรือท่าร า ต่อมาครูท่ีเข้ารับการฝึกอบรมได้น าความรู้ท่ีได้รับมาประยุกต์
และสอนผู้เรียน พร้อมท้ังส่งผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขันจนท าให้ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันนั้นๆ 
ส่งผลให้โรงเรียนมีช่ือเสียง ท้ังนี้ ผู้ประเมินท่ีจะด าเนินการประเมินผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นต่อหน่วยงานจะต้อง
มั่นใจว่า ผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นเป็นผลลัพธ์ที่เกิดจากการฝึกอบรมอย่างแท้จริง มิใช่เกิดจากเหตุผลอื่นๆ ดังเช่น
ตัวอย่างข้างต้น การท่ีผู้เรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันและส่งผลให้โรงเรียนมีช่ือเสียง การสอนผู้เรียน
เกี่ยวกับท่าร าเกิดจากการสอนของครูท่ีเข้ารับการอบรมเท่านั้น ไม่ใช่เกิดจากการสอนจากผู้เกี่ยวข้อง หรือ
เกิดจากองค์ประกอบอื่นๆ เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินอาจเป็นแบบบันทึกข้อมูล การสัมภาษณ์จาก
ผู้บังคับบัญชา หรือหลักฐานเชิงประจักษ์ต่างๆ เช่น ภาพถ่าย รางวัล ค าส่ังแต่งต้ัง และประกาศผล      
การแข่งขัน 
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สรุป 
การประเมินโครงการในโรงเรียนท่ีพบท่ัวไปแบ่งเป็น 3 ลักษณะ คือ การประเมินเพื่อตรวจสอบว่า

โครงการบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ เพื่อปรับปรุงแก้ไขต้ังแต่เริ่มโครงการจนกระท่ังโครงการได้ด าเนินการ
ส้ินสุดแล้ว เพื่อตรวจสอบความส าเร็จของการจัดโครงการฝึกอบรม ดังนั้น  ผู้ประเมินจะต้องพิจารณา
จุดมุ่งหมายของประเมินเป็นหลัก แนวทางการประเมินเพื่อตรวจสอบว่าโครงการบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ 
ท่ีรับความนิยมมากท่ีสุด คือ แนวทางการประเมินของไทเลอร์ มีกระบวนการประเมิน 7 ขั้นตอน คือ 
ก าหนดจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ท่ัวไป จัดจ าแนกจุดหมายหรือวัตถุประสงค์ท่ัวไป เขียนวัตถุประสงค์
โดยใช้ค ากิริยาแสดงพฤติกรรมให้ชัดเจน ระบุสถานการณ์ท่ีแสดงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์ชัดเจน หรือ
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม พัฒนาหรือพิจารณาวิธีการวัดผล รวบรวมข้อมูลท่ีได้จากผลประกอบการ     
ในการด าเนินโครงการ และเปรียบเทียบข้อมูลท่ีได้จากผลประกอบการกับวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจนหรือ
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม แนวทางการประเมินเพื่อปรับปรุงแก้ไขต้ังแต่เริ่มโครงการจนกระท่ังโครงการ
ได้ด าเนินการส้ินสุดแล้ว เป็นการประเมินตามแนวทางของแดเนียล แอล สตัฟเฟิลบีม และคณะ ท่ีเรียกว่า 
CIPP Model คือ การประเมินสภาวะแวดล้อมหรือบริบท การประเมินปัจจัยเบื้องต้น การประเมิน
กระบวนการ และการประเมินผลผลิต แนวทางการประเมินเพื่อตรวจสอบความส าเร็จของการจัดโครงการ
ฝึกอบรม เป็นแนวทางการประเมินของโดนัลค์ แอล เคิร์กแพทริค ซึ่งเป็นการประเมินหลังการฝึกอบรม   
4 ลักษณะ ได้แก่ ประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง ประเมินการเรียนรู้ ประเมินพฤติกรรมท่ีเปล่ียนไปหลังการ
อบรม และประเมินผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนต่อหน่วยงาน 

ผู้รับผิดชอบโครงการในโรงเรียนสามารถพิจารณาใช้แนวทางการประเมินท้ัง 3 รูปแบบเป็นกรอบ
ส าหรับด าเนินการประเมิน หรือใช้ส าหรับการประเมินโครงการ เพื่อท าให้การประเมินเกิดความมั่นใจได้ว่า
มีคุณภาพสามารถสะท้อนคุณค่าของโครงการได้อย่างแท้จริง  ท้ังนี้หากต้องการประเมินรายงาน 
การประเมินโครงการ ผู้ได้รับมอบหมายสามารถศึกษาแนวทางการประเมินตามทฤษฎีการประเมิน  
งานประเมิน (Meta-Evaluation) เพิ่มเติมได้จากหนังสือหรือต าราท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับทฤษฎีการประเมิน 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่องแนวทางเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารของชุมชนชายแดนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดเชียงราย มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสถานการณ์ความมั่นคงทางอาหาร ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความมั่นคง
ทางอาหาร และแนวทางเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร ใช้วิธีการศึกษาวิจัยแบบผสมผสานประกอบด้วย
การวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้การวิจัยเชิงปริมาณเพื่อศึกษาระดับความมั่นคง       
ทางอาหารของชุมชนและประเมินปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางอาหาร และใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ
เพื่อสร้างแนวทางความมั่นคงทางอาหารของชุมชน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามท่ีผ่านการ
ตรวจสอบโดยผู้เช่ียวชาญร่วมกับการสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม โดยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ขั้นตอนแรก  
ใช้แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่าง โดยการสุ่มแบบง่าย ขั้นตอนท่ี 2 ใช้สถิติวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ วิเคราะห์
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความมั่นคงทางอาหาร ร่วมกับการสัมภาษณ์ และขั้นตอนท่ี 3 จัดการสนทนากลุ่มเพื่อหา
แนวทางเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและประเมินแนวทางโดยผู้เช่ียวชาญ ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่าง
มีความมั่นคงทางอาหารในภาพรวมระดับค่อนข้างสูง แยกเป็นด้านความพอเพียง ด้านการเข้าถึง และ      
ด้านการใช้ประโยชน์ มีระดับความมั่นคงทางอาหารอยู่ในระดับค่อนข้างสูง ค่าเฉล่ีย 4.00 3.79 และ 4.09 
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ตามล าดับ แต่ในด้านเสถียรภาพพบว่า มีระดับความมั่นคงทางอาหารปานกลาง ค่าเฉล่ีย 2.77 ผลการ
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนพบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความมั่นคงทางอาหาร สามารถร่วมอธิบาย 
ความมั่นคงทางอาหารได้ร้อยละ 25.9 (R2 = 0.259, P = 0.05) ตัวแปรท่ีมีอิทธิพลสูงสุด คือรายได้ รองลงมา 
คือ แหล่งอาหารพืชผักสวนครัว จ านวนสมาชิกในครัวเรือน และอายุ ตามล าดับ ผลการสนทนากลุ่มและ
ประเมินแนวทางเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารโดยผู้เช่ียวชาญพบว่า ในระดับพื้นท่ีควรมีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการปลูกพืชปลอดสารเคมี และสร้างการรับรู้ให้กับผู้บริโภคเกี่ยวกับผลผลิตจาก
แปลงท่ีปลูกพืช ปลอดสารเคมีท่ีอาจมีลักษณะไม่สวยงามเหมือนท้องตลาดท่ัว ไป จัดหาตลาดส าหรับ        
พืชอินทรีย์และขยายการรับรู้ในวงกว้าง ส่วนแนวทางเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับภาคคือ    
การวางกรอบนโยบายส่งเสริมการปลูกพืชปลอดสารเคมีให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ีเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมให้ดี 
ปลูกพืชปลอดสารเคมีเพื่อความยั่งยืนของระบบผลิตอาหาร สร้างความเช่ือมโยงระหว่างการท่องเท่ียวกับ 
การผลิตอาหารปลอดสารพิษเพื่อให้เกิดการพัฒนาห่วงโซ่อาหารอย่างสอดคล้องกัน 
 
ค าส าคัญ : ความมั่นคงทางอาหาร , แนวทางเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร , ชุมชนชายแดนในเขต
เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย 
 
Abstract 

The research entitled "Guidelines Strengthening Border Community Food Security 
in Special Economic Zone of ChiangRai Province"  aimed to study the situation of food 
security, the factors affecting food security, and the guidelines to strengthen the food 
security.  The research was implemented by using mixed methods.  The data were 
collected by using a questionnaire which was examined by the experts, as well as from 
the interview and focus group. The data collection was done in three steps. The first step 
was using a questionnaire with the sample group which was chosen by the simple random 
sampling.  The second step was using Multiple Linear Regression to analyze the factors 
affecting food security, and the third step was implementing the focus group to find the 
guidelines to strengthen the food security and evaluate the guidelines by the experts. 

The results of the study were found that, in general, the sample group had high 
food security classified by sufficiency, access, and usage ( Mean =  4. 00, 3. 79, and 4. 09 
respectively). However, stability had an average level of food security (Mean = 2.77). The 
results from the analysis of Multiple Linear Regression were found that the factors affecting 
food security could explain the food security for 25.9 % (R2 = 0.259, P = 0.05). The most 
important factor was income, followed by the vegetable garden, the number of family 
members, and age were ranked respectively.  

The results from the focus group and the evaluation of the guidelines to 
strengthen the food security appeared that in the area level, the establishment the 
knowledge for growing non- chemical plants and the awareness of the consumers on the 
different appearance of plants with pesticide residue- free should be done.  The organic 
plants market should be organized and spread the awareness to the public. The guidelines 
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to strengthen the food security in the regional level appeared that the framework on the 
promotion of growing non- chemical plants to save the environment and establish the 
sustainability of the food production should be set as the policy, moreover, the 
connection between tourism and non- chemical plant production should be established 
to develop the food chain.  
 
Keywords : Border Community Food Security , The guidelines to strengthen the food 
security , Special Economic Zone of ChiangRai Province  
 
บทน า 
 ความมั่นคงทางอาหารมีความส าคัญเนื่องจากเป็นปัจจัยพื้นฐานส าหรับมนุษย์ทุกคนท่ีมีความต้องการ
อาหารเพื่อการด ารงชีวิต เมื่อพิจารณาความมั่นคงทางอาหารกับความมั่นคงของมนุษย์ภายใต้การเปล่ียนแปลง
ทางสังคมของโลกท่ีมีมิติท่ีซับซ้อนขึ้น ค าว่าความมั่นคงทางอาหาร จึงมิได้หมายถึงการได้รับประทานอาหาร
อย่างพอเพียงเท่านั้น แต่ยังหมายถึงการท่ีมนุษย์ทุกคนสามารถเข้าถึงอาหารได้ทุกท่ี ทุกเวลา ซึ่งหมายถึงว่า
จะไม่เกิดความหิวโหยแม้ในยามเกิดสงครามหรือเกิดภัยพิบัติ ต่างๆ  ซึ่งอาจส่งผลต่อคุณภาพชีวิต                
ซึ่งหมายความถึงความปลอดภัยในชีวิตของคนซึ่งต้องมีแบบแผนท่ีเหมาะสมในการส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
(เลอลักษณ์ โอทกานนท์ และคณะ, 2562) ท้ังนี้เนื่องจากด้วยการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เกิดความ
แปรปรวนทางธรรมชาติในหลายพื้นท่ีท่ัวโลกรวมถึงประเทศไทย รวมถึงสาเหตุของราคาพลังงานเช้ือเพลิง
เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง ท าให้มีการเปล่ียนแปลงพื้นท่ีเพาะปลูกอาหารไปปลูกพืชพลังงานทดแทนมากขึ้น และ
ประชากรโลกท่ีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ภัยพิบัติส าหรับประเทศไทยนั้นในปัจจุบันพบว่ามีการเปล่ียนแปลงพื้นท่ี
เพาะปลูกอาหารไปเป็นการปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นหรือปลูกพืชเพื่อท าเช้ือเพลิงแทนน้ ามันเพิ่มมากขึ้น 
เนื่องจากสภาวการณ์ขาดแคลนพลังงานท าให้ต้องหาพลังงานทางเลือกเพิ่มมากขึ้น จึงพบว่าการใช้พื้นท่ี   
ของประเทศไทยจากเดิมแบ่งเป็นพื้นท่ีป่าและพื้นท่ีเกษตรกรรม ซึ่งพื้นท่ีปลูกพืชอาหารและปศุสัตว์มีเนื้อท่ี 
ใช้สอยโดยรวมสูง แต่ในภายหลังกลับพบว่า มีการเพิ่มขึ้นของการเพาะปลูกพืชพลังงาน เช่น อ้อย        
มันส าปะหลัง เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นท่ีการปลูกข้าวที่มีแนวโน้มลดลง ซึ่งสาเหตุหนึ่งคือฤดูกาล   
ท่ีเปล่ียนแปลงไปส่งผลต่อปริมาณน้ าฝนท่ีจ าเป็นต่อการท านาปีและน้ าท่ีถูกกักเก็บในแหล่งกักเก็บน้ าต่างๆ  
มีปริมาณน้ าไม่เพียงพอต่อการท านาปรัง เกษตรกรจึงหันมาปลูกพืชเศรษฐกิจอื่นเพิ่มมากขึ้น จึงส่งผลกระทบ
ต่อพื้นท่ีเพาะปลูกพืชอาหารให้ลดน้อยลงมาก ซึ่งพื้นท่ีท่ีเหลือท่ีท าการปลูกพืชอาหารก็พบว่า จ านวนไม่น้อย
มีปัญหาของสารเคมีตกค้าง อันอาจส่งผลต่อสุขภาพของผู้บริโภค และยังมีความเหล่ือมล้ าในด้านความมั่นคง
ทางอาหารกับป่าชุมชน (ศยามนต์ เจริญรัตน์, 2560) การก้าวไปสู่เออีซี (Asian Economic Community) 

ในปี ค.ศ. 2015 ท าให้เกิดการรุกคืบของระบบทุนจากเมืองไปสู่ชนบท ท าให้ท่ีดินท ากิน 
ของเกษตรกรถูกเปล่ียนไปเพื่อวัตถุประสงค์อื่นท่ีไม่ใช่แหล่งข้าวปลาอาหารอีกต่อไป ประกอบกับการส่งเสริม
การค้าการลงทุนท าให้เกิดการเคล่ือนย้ายแรงงานท้ังในพื้นท่ีและจากประเทศเพื่อนบ้านท่ีเข้ามาขายแรงงาน
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งจังหวัดเชียงรายได้ถูกก าหนดไว้ใน 3 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอแม่สาย อ าเภอเชียงแสน 
และอ าเภอเชียงของ พบว่ามีการจัดสรรท่ีดินส าหรับรองรับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมตามยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการค้า การลงทุนเขตเศรษฐกิจพิเศษจ านวนมาก การใช้พื้นท่ีเพื่ออุตสาหกรรมจ านวนมากนี้ นอกจาก
ส่งผลให้พื้นท่ีทางการเกษตรซึ่งเป็นพื้นท่ีผลิตอาหารลดลง ยังเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจอาจส่งผลให้ราคา
อาหารแพงขึ้นกระทบต่อการเข้าถึงอาหารของครัวเรือนในชุมชนเขตเศรษฐกิจพิเศษ นอกจากนั้นยังส่งผลให้
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เกิดการเพิ่มข้ึนของประชากรในพื้นท่ี กระทบไปยังความต้องการอาหารท่ีเพิ่มมากขึ้น พื้นท่ีชุมชนท่ีแต่เดิม
เคยเป็นแหล่งผลิตอาหารท่ีส าคัญเพียงพอต่อชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวและบางครั้งยังเหลือเพื่อป้อนสู่
ตลาดเมืองกลับมีผลผลิตลดลงหรือสัตว์น้ าบางชนิดท่ีเคยหาได้กลับหายไป รูปแบบการหาอาหารเพื่อการ
บริโภคเปล่ียนแปลงไปจากการหาตามแหล่งธรรมชาติเรือกสวนไร่นาไปเป็นการซื้อหาอาหารเพื่อการ
รับประทานมากขึ้น ซึ่งอาจประสบปัญหาด้านคุณภาพอาหารท่ีอาจมีสารพิษหรือยาฆ่าแมลงตามมา        
ล้วนส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของมนุษย์ท้ังส้ิน (มูลนิธิชีววิถี, 2550) และในการร่วมกันวางแนวทางเพื่อแก้ปัญหา
อาจต้องใช้ความเมตตากรุณาท่ีมีต่อท้ังตนเองและผู้อื่นเพื่อให้เกิดแนวทางการแก้ปัญหาท่ียั่งยืน (ปิยนุช 
ชมภูกาศ, 2560) 
 จากท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะหาแนวทางเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารของชุมชน
ชายแดนในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย 3 อ าเภอได้แก่ อ าเภอแม่สาย อ าเภอเชียงแสน และอ าเภอ
เชียงของรวมถึงการศึกษาสถานการณ์ด้านความมั่นคงทางอาหาร ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความมั่นคงทางอาหาร 
ท้ังนี้ เพื่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจะสามารถน าข้อมูลเหล่านี้ไปก าหนดเป็นแนวทางในการพัฒนาเพื่อให้เกิด
ความมั่นคงทางด้านอาหารของชุมชนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์  
 1. เพื่อศึกษาสถานการณ์ด้านความมั่นคงทางอาหารของชุมชนชายแดนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดเชียงราย 
 2. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความมั่นคงทางอาหารของชุมชนชายแดนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดเชียงราย 
 3. เพื่อศึกษาแนวทางเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารของชุมชนชายแดนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดเชียงราย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
ขอบเขตด้านเนื อหา 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดเนื้อหาท่ีเกี่ยวข้อง 3 ด้าน คือ 
  1.1 การศึกษาสถานการณ์ด้านความมั่นคงทางอาหารของชุมชนชายแดนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดเชียงราย โดยก าหนดประเด็น ดังนี้ การมีอาหารบริ โภคอย่างเพียงพอ แหล่งท่ีมาของอาหาร   
ความปลอดภัยของอาหาร ความมีเสถียรภาพของอาหาร 
  1.2 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความมั่นคงทางอาหารของชุมชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย  
โดยก าหนดประเด็น ดังนี้ รายได้ของครอบครัว รายจ่ายด้านอาหารของครัวเรือน พื้นท่ีเพาะปลูกหรือ 
หาอาหารของครัวเรือน แหล่งท่ีได้มาของอาหารท้ังในและนอกชุมชน อาชีพหลัก/อาชีพเสริม จ านวนสมาชิก
ในครัวเรือน 
  1.3 แนวทางเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารของชุมชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย   
โดยน าเสนอในระดับพื้นท่ีและในระดับท่ีใหญ่ขึ้นไป 
 
ขอบเขตด้านประชากรที่ศึกษา 
  ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนท่ีอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัด
เชียงราย ประกอบด้วย อ าเภอแม่สาย อ าเภอเชียงแสน และอ าเภอเชียงของ จ านวน 119,006 คน 
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  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ประชาชนท่ีอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัด
เชียงราย ประกอบด้วย อ าเภอแม่สาย อ าเภอเชียงแสน อ าเภอเชียงของ จ านวน 400 คน ซึ่งก าหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเครจซีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan) และใช้การสุ่มตัวอย่างแบบ   
หลายข้ันตอน (Multi-Stage Sampling) 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามจ านวน 1 ฉบับ ซึ่ง แบ่งเป็น 2 ตอน คือ  
ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ ลักษณะเครื่องมือเป็นแบบ
เลือกตอบ (Check Lists) และตอนท่ี 2 ความมั่นคงทางอาหาร ประกอบด้วย ความพอเพียงของอาหาร 
การได้มาซึ่งอาหาร โภชนาการและความปลอดภัยของอาหาร ความมีเสถียรภาพทางอาหาร ลักษณะ
เครื่องมือเป็นแบบเลือกตอบ (Check Lists) สอบถามมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับและค าถามแบบ
ปลายเปิด 
 
ขั นตอนการด าเนินการวิจัย 
 ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาสถานการณ์และปัจจัยท่ีส่งผลต่อความมั่นคงทางอาหารของชุมชนในเขต
เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย  
 1.1 ศึกษาหลักการสร้างแบบสอบถาม และศึกษาเอกสาร งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการเสริมสร้าง
ความมั่นคงทางอาหารของชุมชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย จากนั้นน าแบบสอบถามเสนอต่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ด้านความสอดคล้อง ความถูกต้อง
เหมาะสม ความชัดเจน ความครอบคลุม และความครบถ้วนของรายการค าถามในแบบสอบถาม ผลการ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือด้านความตรงเชิง เนื้อหา โดยค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) มีค่าอยู่ระหว่าง 
0.60-1.00  
 1.2 ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิและจัดพิมพ์แบบสอบถาม     
ฉบับสมบูรณ์เพื่อน าไปเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 

1.3 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามลงพื้นท่ีเพื่อเก็บข้อมูล 
 ขั้นตอนท่ี 2 การศึกษาแนวทางการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารของชุมชนในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษจังหวัดเชียงราย 
 2.1 เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลในการสนทนากลุ่มเพื่อก าหนดแนวทางเสริมสร้าง     
ความมั่นคงทางอาหารของชุมชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย ได้แก่ ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการ
เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารของชุมชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย จ านวน 12 คน  
 2.2 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารของชุมชน     
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงรายและศึกษาหลักการต้ังประเด็นค าถามในการสนทนากลุ่ม 
 2.3 สร้างกรอบประเด็นค าถามส าหรับการสนทนากลุ่มจากเอกสารและแบบสอบถาม
สถานการณ์ความมั่นคงทางอาหารของชุมชน ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความมั่นคงทางอาหารของชุมชน  ซึ่งได้
วิเคราะห์ข้อมูลมาแล้วในขั้นตอนท่ี 1 เพื่อเป็นการยืนยันข้อมูลจากแบบสอบถามและเพื่อให้ครอบคลุม
วัตถุประสงค์ท่ีต้องการศึกษา 
 2.4 น ากรอบประเด็นค าถามส าหรับการสนทนากลุ่มท่ีสร้างขึ้นเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ            
เพื่อพิจารณาความถูกต้องตามเนื้อหาและความครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ท่ีศึกษา ผลการวิเคราะห์     
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ค่าความเท่ียงตรงของกรอบประเด็นค าถามส าหรับการสนทนากลุ่มโดยค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) มีค่า
อยู่ระหว่าง 0.60-1.00 จากนั้นปรับปรุงกรอบประเด็นค าถามตามข้อเสนอแนะ 
 2.5 ผู้วิจัยส่งหนังสือท่ีออกจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อเชิญกลุ่มตัวอย่าง
ซึ่งเป็นตัวแทนจากชุมชนชายแดนในเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงรายท้ัง 3 อ าเภอท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิต
เกษตรอินทรีย์แบบชุมชนมีส่วนร่วมให้ข้อมูลเข้าร่วมการสนทนากลุ่ม 
 2.6 ผู้วิจัยเสนอความเป็นมา ความส าคัญของปัญหาการวิจัย สรุปข้อมูลและสารสนเทศท่ีได้  
จากการวิจัยตามขั้นตอนท่ี 1 เพื่อสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมรับรู้และช่วยกันหาแนวทางต่อไป 
จากนั้นด าเนินการรวบรวบข้อมูลจากการแสดงความคิดเห็นผ่านการสนทนากลุ่ม โดยมีผู้ช่วยนักวิจัย     
ช่วยจดบันทึกการสนทนาและบันทึกเสียง 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล  
 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) จากแบบประเมิน    
ความคิดเห็นต่อแนวทางเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารของชุมชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย 
3 ด้าน ด้านความเหมาะสม (Propriety) ด้านความเป็นไปได้ (Feasibility) และด้านความเป็นประโยชน์ 
(Utility) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป หาค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วน าข้อมูล          
มาวิเคราะห์ตามเกณฑ์การแปลความหมายข้อมูล 
 
ผลการวิจัย 
  ผลการศึกษาสถานการณ์ด้านความมั่นคงทางอาหารของชุมชนชายแดนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดเชียงราย แสดงดังตารางท่ี 1 
 
ตารางที่ 1 สถานการณ์ความมั่นคงทางอาหารของชุมชนชายแดนใน เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย 
รายการ Mean S.D. ระดับความม่ันคงทางอาหาร 
1. ด้านความพอเพียง 4.00 0.43 ค่อนข้างสูง 
2. ด้านการเข้าถึง 3.79 0.47 ค่อนข้างสูง 
3. ด้านการใช้ประโยชน์ 4.09 0.58 ค่อนข้างสูง 
4. ด้านเสถียรภาพ 2.77 0.70 ปานกลาง 
ภาพรวม 3.65 0.33 ค่อนข้างสูง 

  
 จากตารางท่ี 1 ผลการวิจัยพบว่า สถานการณ์ความมั่นคงทางอาหารของชุมชนชายแดนในเขต
เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย อยู่ในระดับค่อนข้างสูง (ค่าเฉล่ีย 3.65 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.33) 
ประกอบด้วย ด้านการใช้ประโยชน์ (ค่าเฉล่ีย 4.09 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58) ด้านความพอเพียง 
(ค่าเฉล่ีย 4.00 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.43) ด้านการเข้าถึง (ค่าเฉล่ีย 3.79 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.47) 
และด้านการใช้ประโยชน์ (ค่าเฉล่ีย 4.09 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.58) ส่วนด้านเสถียรภาพพบว่า มีความ
มั่นคงทางอาหารในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.77 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70)  
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ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับความมั่นคงทางอาหารของชุมชนชายแดนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดเชียงราย 

 
 
 จากตารางท่ี 2 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท่ีกับความมั่นคงทางอาหารของชุมชน
ชายแดนในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับความมั่นคง       
ทางอาหารของชุมชนชายแดนในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย ได้แก่ อายุ การศึกษา อาชีพหลัก 
รายได้ และค่าใช้จ่าย โดยปัจจัยท่ีเกี่ยวกับรายได้และแหล่งอาหาร การมีพืชผักสวนครัวจะส่งผลต่อ   
ความมั่นคงทางอาหารของชุมชนชายแดนในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงรายอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 99   
 ผลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการจัดการสนทนากลุ่มต่อความมั่นคงทางอาหารของชุมชน   
กับผู้แทนจากชุมชนชายแดนในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย พบว่า ตัวแทนจากชุมชนอ าเภอแม่สาย 
มองว่าปัจจัยท่ีส่งผลต่อความมั่นคงทางอาหารของชุมชนอ าเภอแม่สาย ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ คือ รายได้     
ของผู้บริโภค ด้านสังคม คือค่านิยมของการบริโภคท่ีใช้จ่ายเกินตัว ด้านส่ิงแวดล้อม คือ การขาดแคลน   
แหล่งน้ าท่ีใช้ส าหรับการเพาะปลูก และด้านอื่นๆ ได้แก่ ความสะดวกสบายการเข้าถึงแหล่งอาหาร           
การโฆษณาเกินจริงของส่ือ ท าให้ผู้ผลิตเอาเปรียบผู้บริโภค และการตลาดหรือช่องทาง ขาดการส่ือสาร
ให้แก่ผู้บริโภค เช่น การผลิตแบบไม่ปลอดภัย ในขณะท่ีตัวแทนจากชุมชนอ าเภอเชียงแสน มองว่าปัจจัย  
ท่ีส่งผลต่อความมั่นคงทางอาหารของชุมชนอ าเภอเชียงแสน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ คือ เศรษฐกิจตกต่ า     
มีรายได้น้อย รายจ่ายสูงเพิ่มขึ้น ด้านสังคม ค่านิยมในการบริโภคท่ีเน้นความสะดวกสบาย ละเลยเรื่ อง
คุณประโยชน์ของอาหารท่ีบริโภค และระบบการผลิตอาหารเปล่ียนไปส่งผลต่ออุตสาหกรรมอาหาร        
ทีไม่เพียงพอต่อผู้บริโภค และด้านอื่นๆ ได้แก่ การน าเข้าผลผลิตทางการเกษตรจากประเทศจีน ส่งผลให้
ผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรประเทศไทยมีราคาตกต่ า และตัวแทนจากชุมชนอ าเภอเชีย งของ  
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มองว่าปัจจัยท่ีส่งผลต่อความมั่นคงทางอาหารของชุมชนอ าเภอเชียงของ ได้แก่ ด้านสังคม คือ ความแตกต่าง
ของวัฒนธรรมในแต่ละพื้นท่ี การขาดการสร้างความรู้เรื่องอาหารให้แก่ผู้ผลิตและผู้บริโภค การตระหนัก
ถึงความส าคัญและให้การสนับสนุนเกษตรกรท่ีผลิตอาหารปลอดภัยในสังคม การให้ความรู้เกี่ยวกับ
การเกษตรปลอดภัยท่ีถูกต้อง และด้านส่ิงแวดล้อม คือ การป้องกันโรคระบาดและศัตรูพืชกับไม่ให้สร้าง
ความเสียหายแก่พืช และการรักษาท่ีดิน 
 ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางอาหารของชุมชนชายแดนในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัด
เชียงราย จากการร่วมแสดงความคิดเห็น คือ ด้านสังคม เรื่องของค่านิยมและทัศนคติท่ีเปล่ียนไปของ   
คนในชุมชนกับการบริโภค ตลอดจนความแตกต่างของความรู้เรื่องการผลิตและการบริโภคของผู้บริโภค  
ท่ีส่งผลให้ภาคการผลิตต้องปรับเปล่ียนตามพฤติกรรมของผู้บริโภค ก็ยังส่งผลถึงด้านเศรษฐกิจในเรื่องของ
รายได้ไม่เพียงพอของผู้บริโภค เนื่องจากปัจจุบันพบว่า ความสะดวกในการเข้าถึงอาหารมีมาก แต่ครัวเรือน
ต้องมีรายได้มากพอท่ีจะหาซื้อ และการหาซื้ออาหารนั้นพบว่า  ส่วนใหญ่จะซื้อโดยค านึงถึงส่ิงท่ีไม่มี        
ในครัวเรือน เช่น เนื้อสัตว์ น้ ามันพืช น้ าปลา ท่ีชุมชนผลิตเองไม่ได้ การหาซื้อจะเลือกในลักษณะท่ีหลากหลาย
ส่วนใหญ่จะค านึงถึงความคุ้มประโยชน์กับรายจ่าย เพราะต้องการของราคาถูก ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว 
การซื้อหาอาหารต้องค านึงถึงแหล่งผลิตอาหารท่ีปลอดภัย เช่ือถือได้ จึงจะท าให้เกิดความปลอดภัยในการ
รับประทาน ผลการศึกษาแนวทางเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารของชุมชนชายแดนในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษจังหวัดเชียงราย พบว่า แนวทางเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร แบ่งเป็น 3 แนวทาง ได้แก่ ผู้ผลิต 
ผู้บริโภค และภาครัฐ โดยผู้ผลิตต้องมีการผลิตอาหารท่ีปลอดภัย งดใช้สารเคมีเพื่อลดการปนเป้ือน ศึกษา
หาความรู้อย่างสม่ าเสมอเพื่อพัฒนาผลผลิตให้ได้มาตรฐาน และต้องรวมกลุ่มผู้ผลิตเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้
ร่วมกัน ในส่วนของผู้บริโภคต้องมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกบริโภคสินค้าทางการเกษตรท่ีปลอดภัย 
ในราคาท่ีเป็นธรรม และภาครัฐต้องสนับสนุนและส่งเสริมการผลิตอาหารท่ีปลอดภัยในชุมชน มีการ
ก าหนดนโยบายท่ีชัดเจนและมีมาตรการป้องกันการใช้สารเคมีทางเกษตรอย่างจริงจัง และส่งเสริม      
การบริโภคอาหารในชุมชนท่ีปลอดภัย ท้ังนี้  จากการสัมภาษณ์เกษตรกรในอ าเภอเชียงของ จังหวัด
เชียงราย ได้ข้อมูลว่า ปัจจุบันแหล่งน้ าของชุมชนเกิดปัญหาไม่มีน้ า ท าให้การท าเกษตรกรรมมีการ
เปล่ียนแปลง โดยจากเดิมยางพาราไม่จ าเป็นต้องให้น้ าก็สามารถผลิตน้ ายางได้ แต่ปัจจุบันการเปล่ียนแปลง
ของภูมิอากาศส่งผลให้น้ ายางมีปริมาณน้อยและคุณภาพไม่ดีเท่าท่ีควร แนวทางเสริมสร้างความมั่นคง ทาง
อาหารคือการท่ีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรเข้ามาบริหารจัดการให้มีน้ ากินน้ าใช้ตลอดท้ังปีและลดการใช้
สารเคมีทางการเกษตรเพราะท าให้ดินเสียปลูกพืชผักได้ผลผลิตไม่ดี 
 
อภิปรายผล          
 จากการวิจัยครั้งนี้มีประเด็นท่ีต้องการศึกษาสถานการณ์ความมั่นคงทางอาหาร ปัจจัยท่ีส่งผล  
ต่อความมั่นคงทางอาหารและแนวทางเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร ผู้วิจัยจึงขออภิปรายผล ดังนี้ 
 1. สถานการณ์ด้านความมั่นคงทางอาหารพบว่า ผู้คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจด้านอาหารปลอดภัย 
ไม่มีการปนเปื้อนสารเคมี มีคุณค่าทางโภชนาการ และมีเพียงพอต่อการบริโภคในชุมชนในราคาท่ีเป็น
ธรรม จะเห็นได้ว่า ปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับสุขภาพ โดยเฉพาะด้านการบริโภคอาหาร
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น การรับรู้และพยายามท าความเข้าใจท่ีมาของแหล่งอาหารเพื่อจะท าให้เกิดความมั่นใจ  
ในการบริโภค ซึ่งสอดคล้องกับความหมายความมั่นคงทางอาหารขององค์การอาหารและการเกษตร   
แห่งสหประชาชาติ (FAO) ท่ีกล่าวว่า ความมั่นคงทางอาหาร หมายถึง “การท่ีคนทุกคนมีความสามารถ 
ในการเข้าถึงอาหารท่ีเพียงพอ ปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการ ท้ังในทางกายภาพและเศรษฐกิจ    
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ในการตอบสนองต่อความต้องการและความพึงพอใจทางอาหารของพวกเขา เพื่อการมีชีวิตและสุขภาวะท่ีดี”
และสอดคล้องกับนิยามความมั่นคงทางอาหารของศจินทร์ ประชาสันต์ิ (2555) ท่ีกล่าวถึงความมั่นคง  
ทางอาหาร ประกอบด้วย 4 มิติ ในส่วนของมิติการเข้าถึงอาหาร คนทุกคนมีโอกาสและสิทธิในการเข้าถึง
อาหารท่ีมีอย่างพอเพียงได้อย่างเป็นธรรม สอดคล้องกับงานวิจัยของปิยนาถ อิ่มดี (2547) ท่ีได้กล่าวถึง
ความมั่นคงทางอาหารของชุมชนชนบทบ้านป่าคา อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน ต้องประกอบด้วยการท่ีชุมชน
มีท่ีดินท ากินอย่างถาวร มีขนบธรรมเนียมประเพณีในการรักษาผืนป่าต้นน้ า โดยยังมีความเช่ือของชุมชน 
ท่ีจะต้องปลูกต้นไม้ทดแทนต้นไม้ท่ีล้มลงไปเพื่อสร้างท่ีอยู่อาศัย และประเพณีการแบ่งปันอาหารของชุมชน
ซึ่งท าให้ไม่ขาดแคลนข้าวสารแต่ในส่วนของการหาซื้ออาหารในหมวดหมู่อื่นๆ ได้แก่ แหล่งโปรตีน ผัก
ผลไม้ ยังมีความจ าเป็นต้องมีรายได้ท่ีมากพอเพื่อให้สามารถหาซื้ออาหารท่ีชุมชนผลิตเองไม่ได้  
มารับประทาน เพื่อไม่ให้เกิดความขาดแคลนหรือเกิดปัญหาโภชนาการ ส่วนในการศึกษาของทรงชัย 
ทองปาน และนิธิมา เนื่องจ านงค์ (2562) ได้ท าการศึกษาถึงความมั่นคงของอาหารจากสถานการณ์ 
การเปล่ียนแปลงวิถีการด ารงชีพจากนาข้าวได้แปรเปล่ียนเป็นสวนยางของครัวเรือนชาวนาริมแม่น้ าโขง 
จังหวัดบึงกาฬ โดยพบว่า ผลจากการท่ีเกษตรกรในท้องถิ่นเปล่ียนจากการปลูกข้าวมาเป็นการปลูก
ยางพารา ท าให้แต่ละครัวเรือนมีการเปล่ียนแปลงความมั่นคงอาหารแตกต่างกันไป โดยกลุ่มท่ีท าสวนยาง
เพียงอย่างเดียว เลือกท่ีจะเข้าถึงอาหารทางอ้อมจากรายได้ท่ีได้จากยางพารา อย่างไรก็ตามพบว่า ผลจาก
การเปล่ียนรูปแบบการด ารงชีวิตดังกล่าวท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีความปลอดภั ย 
จากอาหารมีน้อยลงอันเนื่องจากกระบวนการผลิตยางพาราท่ีต้องใช้สารเคมีในกระบวนการผลิต ท าให้เกิด
ความห่วงกังวลในความปลอดภัยของอาหาร โดยเฉพาะอาหารจากธรรมชาติ กลุ่มครัวเรือนท่ีด าเนิน   
กลยุทธ์ปลูกยางไว้ขายเพียงอย่างเดียว จึงกลายมาเป็นกลุ่มท่ีมีความเส่ียงต่อความมั่ นคงทางอาหาร 
มากท่ีสุด เนื่องด้วยต้องซื้อข้าวกิน ขณะท่ีรายได้ท่ีได้จากยางพาราไม่แน่นอน การออกไปท างานนอกสวน
ยางพาราก็ท าได้ยากเพราะไม่มีเวลา ซึ่งเมื่อใดก็ตามท่ีชาวบ้านต้องซื้อข้าวเพื่อยังชีพ ความเส่ียงในชีวิต  
ก็เพิ่มสูงขึ้น  

สอดคล้องกับงานวิจัยของสุธานี มะลิพันธ์ (2552) ท่ีศึกษาความมั่นคงทางอาหารของชาวลัวะ
บ้านป่าก๋า อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ซึ่งความมั่นคงทางอาหารในนิยามของชุมชนหมายถึงการมีข้าว
รับประทานอย่างพอเพียงตลอดท้ังปี การรักษาผืนดินเพื่อการท านาปลูกข้าวจึงเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะ
ส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงทางอาหารของชุมชนต่อไป ท้ังในระดับพื้นฐานและในระดับท่ีมีการพัฒนา   
อย่างยั่งยืนเพื่อให้มีแหล่งอาหารท่ีมีเสถียรภาพต่อไป แต่อย่างไรก็ตามในงานวิจัยนี้พบว่ามิติของความ
มั่นคงทางอาหารในด้านความพอเพียง การเข้าถึงอาหาร ความปลอดภัย ของชุมชนชายแดนในเขต
เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงรายนั้น มีความมั่นคงในระดับท่ีสูง แต่ในมิติด้านเสถียรภาพจะมีความมั่นคง 
ในระดับท่ีต่ ากว่า โดยพบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ท้ังนี้  เมื่อศึกษาให้ลึกซึ้งขึ้นพบว่า ปัญหาของความ    
ไม่เสถียรภาพด้านความมั่นคงทางอาหารของชุมชนชายแดนในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงรายนั้น  
เกิดจากการท่ีเกษตรกรมีการท าเกษตรกรรมด้านการผลิตอาหารลดลง สอดคล้องกับส านักงานสถิติจังหวัด
เชียงราย (2556) ท่ีมีรายงานจ านวนการใช้พื้นท่ีจังหวัดเชียงรายว่ามีแนวโน้มการใช้พื้นท่ีเพื่อการ
เพาะปลูกพืชทางการเกษตรลดลง แต่มีแนวโน้มปลูกพืชทดแทนพลังงานอันได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ ามัน 
อ้อย มันส าปะหลัง เพิ่มมากขึ้น และจ านวนประชากรท่ีเคล่ือนย้ายเข้าสู่พื้นท่ีชุมชนชายแดนในเขต
เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงรายท้ัง 3 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอแม่สาย อ าเภอเชียงแสน และอ าเภอเชียงของ  
มีแนวโน้มท่ีสูงขึ้นตามล าดับซึ่งอาจส่งผลต่อความไม่มั่นคงทางอาหาร ท้ังนี้ธีระ วงศ์สมุทร (2552)         
ได้กล่าวถึงวิกฤตอาหารขาดแคลนของโลกว่า หนึ่งในปัจจัยท่ีส่งผลต่อความไม่มั่นคงทางอาหารนั้นเกิดจาก
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การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศและการเพิ่มขึ้นของประชากรโลก ท้ังนี้การผลิตในระบบปฎิวัติเขียว  คือ  
ปลูกพืชเชิงเด่ียวเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้ได้ปริมาณพืชผลเกษตรจ านวนมากให้เพียงพอต่อการใช้งาน อาจท าให้
มีปริมาณท่ีสูงดูเหมือนกับสร้างความมั่นคงทางอาหารได้ แต่ในความเป็นจริงแล้วระบบการเกษตร  
แบบการปลูกพืชเชิงเด่ียวมีส่วนอย่างมากในการท าลายทรัพยากรส่ิงแวดล้อม ท าให้เกิ ดความไม่สมดุล 
ทางธรรมชาติ ท้ังนี้เนื่องจากในการปลูกพืชเชิงเด่ียว ศัตรูทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นแมลงศัตรูพืช เช้ือรา 
ท่ีท าให้เกิดโรคระบาดต่างๆ มีแนวโน้มเกิดขึ้นมาก พืชมีความอ่อนแอ ในระบบผลิตจึงมีความจ าเป็น  
ท่ีจะต้องใช้ปุ๋ยเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของพืชให้ได้ผลผลิตในปริมาณท่ีต้องการ มีความจ าเป็นต้องใช้ยา ฆ่า
แมลง ยาปราบวัชพืช เพื่อควบคุมไม่ให้เกิดความสูญเสีย ประเด็นดังกล่าวอาจดูเหมือนว่าพืชเศรษฐกิจ
เชิงเด่ียวต่างๆ มีปริมาณท่ีสูงขึ้น แต่ปัญหาของการตกค้างจากสารเคมีต่างๆ ท้ังปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ยาปราบ
วัชพืช ท่ีไหลลงสู่ผืนดิน แหล่งน้ า ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์อย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ นนทกานต์ จันทร์อ่อน 
(2557) และมูลนิธิชีววิถี (2550) ได้กล่าวถึงประชาชนคนไทยในเรื่องความไม่มั่นคงทางอาหารได้อย่าง
น่าสนใจหลายประเด็น ได้แก่ เพราะเหตุใดประเทศไทยท่ีได้รับช่ือเสียงว่าเป็นผู้ส่งออกข้าวในปริมาณท่ีสูง
ติดระดับ 1 ใน 10 ของโลก จึงยังพบว่า มีผู้ยากไร้ไม่มีอาหารรับประทาน หรือเรียกว่ายังไม่มีความมั่นคง
ทางอาหาร แสดงให้เห็นว่า แม้ประเทศท่ีได้ช่ือว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ า เป็นแหล่งผลิตข้าวของโลก ตลอดจน
อภิชาต จงสกุล (2554) ก็ได้กล่าวถึงความมั่นคงทางอาหารของประเทศไทยว่ามีแนวโน้มท่ีจะไม่มั่นคง 
ท้ังๆ ท่ีได้ประกาศตัวว่าจะเป็นครัวของโลก ประเด็นส าคัญท่ีได้กล่าวไว้คือ ระบบผลิตอาหารของประเทศไทย
มีคณะกรรมการขับเคล่ือนหลายชุด แต่ละชุดมุ่งให้เกิดผลผลิตท่ีมุ่งเป้าแตกต่างกันไป เช่น คณะกรรมการ
อาหารและยา มุ่งท่ีจะควบคุมการผลิตอาหารให้เกิดมาตรฐานและคุณภาพ คณะกรรมอาหารแห่งชาติ 
มุ่งท่ีจะให้ประชาชนคนไทยมีความอยู่ดีกินดี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 11 เน้นให้
ประชาชนในทุกช่วงวัยได้รับสารอาหารประเภทโปรตีนอย่างท่ัวถึง เป็นต้น แต่จะเห็นว่าการวางแผน  
ให้เกิดความมั่นคงทางอาหารของคนไทยในท้ัง 4 มิติ ยังมีความไม่สมบูรณ์ 
 2. ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางอาหาร ในส่วนของผู้ผลิต คือ ขาดการส่งเสริมความรู้
เกี่ยวกับการเกษตรและอาหารท่ีปลอดภัยในชุมชน แหล่งน้ าท่ีใช้ในการเพาะปลูกไม่เพียงพอต่อผู้ผลิต
อาหาร การน าเข้าผลผลิตทางการเกษตรจากประเทศเพื่อนบ้านท าให้กระทบกับราคาผลผลิตในประเทศ 
โรคระบาดและศัตรูพืชมีมากขึ้น ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อการผลิตอาหารและอาชีพของเกษตรกร
เนื่องจากการผลิตอาหารในชุมชน เริ่มต้นต้ังแต่การเตรียมพื้นท่ีเพาะปลูก การบ ารุงดิน การมีน้ าเพียงพอ
ในการเพาะปลูก การผลิตท่ีปลอดภัยนั้นต้องรู้ถึงว่าพื้นท่ีท่ีเพาะปลูกต้องไม่มีการใช้สารเคมีเพื่อก าจัด
วัชพืชหรือศัตรูพืช ดินมีค่าความเป็นกรดหรือด่างและเหมาะสมต่อการเพาะปลูกเพียงใด แหล่งน้ าต้องไม่มี
สารเคมีปนเปื้อน และต้องรู้วิธีการก าจัดศัตรูพืชโดยไม่ใช้สารเคมี  เหล่านี้เป็นการดูแลเบื้องต้นในด้าน   
การผลิตอาหารท่ีปลอดภัย ขณะเดียวกันผู้ผลิตยังต้องเตรียมพร้อมส าหรับการเปิดเสรีทางการค้ากับ
ประเทศเพื่อนบ้าน ว่าจะมีผลกระทบต่อการผลิตพืชผลอย่างไร เพื่อเตรียมแผนรองรับส าหรับการผลิตพืช 
ให้เหมาะสมตามฤดูกาลและไม่ให้กระทบกับอาชีพของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ นนทกานต์ 
จันทร์อ่อน (2554) ท่ีสรุปว่าปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของประเทศ ได้แก่ สถานการณ์
ด้านปัจจัยการผลิต และผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้าและความตกลงระหว่างประเทศ รวมท้ัง        
ได้เสนอแนะแนวทางการวางแผนการใช้ท่ีดินและการบริหารจัดการระบบชลประทานอย่างเหมาะสม    
ในส่วนของผู้บริโภค แม้จะมีความรู้และเข้าใจเรื่องการบริโภคท่ีปลอดภัยมีความส าคัญต่อสุขภาพมากน้อย
เพียงใด แต่ก็ยังมีนิสัยและค่านิยม ในการบริโภค โดยเน้นการรับประทานอาหารจานด่วนและไม่มี
ประโยชน์ เนื่องด้วยเวลาท่ีจ ากัดและความเร่งรีบในชีวิตประจ าวัน และการบริโภคอาหารบางอย่างท่ีมี



วารสารการวัดผลการศึกษา      ปีที่ 37 ฉบับที่ 102 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563 
 

หน้า 136  

ราคาแพงเกินรายได้ท่ีได้รับ ท าให้กระทบต่อรายได้ในชีวิตประจ าวัน ความต้องการความสะดวกในการ
เข้าถึงแหล่งอาหาร การรับรู้ข้อมูลการโฆษณาเกินจริง ก็ยังเป็นปัญหาและเป็นปัจจัยส าคัญของผู้บริโภค 
ขณะเดียวกันผู้บริโภคบางรายก็พึ่งพาตนเองโดยเพาะปลูกเพื่อลดรายจ่ายด้วย นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของสุพรรณี ไชยอ าพร (2560) ท่ีกล่าวถึงส่ิงบ่งช้ีความมั่นคงทางอาหารของชุมชนท่ีประกอบด้วย 
การมีอาหารรับประทานอย่างหลากหลาย มีอาหารรับประทานทุกมื้อ อาหารท่ีรับประทานต้องมีคุณค่า
ทางโภชนาการ และอาหารท่ีรับประทานต้องปลอดสารพิษและสารเคมีท่ีเป็นอันตราย เป็นต้น 
 3. แนวทางเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร คือ ผู้ผลิตต้องมีการผลิตอาหารท่ีปลอดภัย งดใช้
สารเคมีเพื่อลดการปนเปื้อน ศึกษาหาความรู้อย่างสม่ าเสมอเพื่อพัฒนาผลผลิตให้ได้มาตรฐาน  และ 
ต้องรวมกลุ่มผู้ผลิตเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน สอดคล้องกับแนวคิดของ Anderson and Cook 
(1999) กล่าวว่า การจะสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในด้านการผลิตอาหารต้องเป็นการรวมกลุ่ม  
ของชุมชนในการจัดระบบอาหารของชุมชนด้วยมติของชุมชนเอง เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องความมั่นคง
ทางอาหารระดับชุมชนให้เป็นแนวทางเดียวกัน อันจะน ามาซึ่งหลักปฏิบัติท่ีชุมชนร่วมใจกันผลิตอาหาร
อย่างมีคุณภาพและไม่เป็นพิษต่อส่ิงแวดล้อม ในส่วนของผู้บริโภคต้องมีความรู้ความเข้าใจในการเลือก
บริโภคสินค้าทางการเกษตรท่ีปลอดภัยในราคาท่ีเป็นธรรม และเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ และภาครัฐ  
ต้องสนับสนุนและส่งเสริมการผลิตและบริโภคอาหารท่ีปลอดภัยในชุมชน มีการก าหนดนโยบาย  
ด้านอาหารท่ีชัดเจน โดยประกาศเป็นวาระแห่งชาติและมีมาตรการป้องกันการใช้สารเคมีทางเกษตรท่ีเป็น
อันตรายต่อผู้ผลิตและผู้บริโภคอย่างจริง จัง สอดคล้องกับข้อค้นพบของอิษฏ์ อินทรภูมิ (2560) 
จากการศึกษาผลกระทบของการขยายพื้นท่ีเพาะปลูกต่อความมั่นคงทางอาหารของเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย
ในจังหวัดขอนแก่น โดยเสนอว่าภาครัฐและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรมีการวางแผนและก าหนด 
แนวทางการด าเนินการเกี่ยวกับความมั่นคงทางอาหารท่ีชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการผลิต เช่น ท่ีดิน แหล่งน้ า หรือส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าชุมชน 
ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตในครัวเรือน ส่งเสริมระบบสนับสนุนการผลิตและการสร้างรายได้ภายในครัวเรือน 
ฟื้นฟูวัฒนธรรมการเก็บส ารองอาหารของครัวเรือน และส่งเสริมการท าบัญชีครัวเรือน และส่งเสริม 
ให้ความรู้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับหลักโภชนาการ การรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ การผลิตอาหาร 
ในครัวเรือนให้มีความหลากหลายชนิดมากขึ้น จึงจะสร้างความมั่นคงทางอาหารได้อย่างยั่งยืน 
 
ข้อเสนอแนะการวิจัยครั งต่อไป 
  เนื่องจากพื้นท่ีศึกษาชุมชนชายแดนยังมีบริบทท่ีหลากหลาย หากมีการวิจัยความมั่นคงทางอาหาร
ของชุมชนชายแดนท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ีสูงกับชุมชนชายแดนในเขตพื้นท่ีลุ่ม เพื่อให้เห็นจุดแข็งและจุดเปราะบาง
ท่ีต้องเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารอันเหมาะสมจะท าให้เกิดประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์มากขึ้น 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรมส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในระดับนักเรียน และระดับโรงเรียน โดยมี  
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 600 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบหลาย
ขัน้ตอน และใช้แบบประเมินทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เป็นเครื่องมือในการวิจัย ผลการวิจัย ปรากฏว่า 1) โมเดลทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมมีความสอดคล้อง
กับนิยามศัพท์และมีค่าความเท่ียงท้ังฉบับเท่ากับ .819 2) องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับทักษะ 
การเรียนรู้และนวัตกรรมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
โดยประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 อย่าง ได้แก่ ประสิทธิผลของการส่ือสาร สมรรถนะทางเทคโนโลยีและ
ความสามารถด้านข่าวสาร การคิดอย่างมีวิจารณญาณ เหตุผลทางวิทยาศาสตร์และตั วเลข และ 

ความรับผิดชอบของพลเมือง โดยมีดัชนี้ความสอดคล้อง 2  = 2.373, df = 3, 2 /df = .791,  
p = .499, RMSEA = .000, CFI = 1.000, TLI = 1.000, SRMR = .008 
 
ค าส าคัญ: ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม, นักเรยีนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย, องค์ประกอบเชิงยืนยัน
พหุระดับ 
 
Abstract 
 The purpose of this study was to develop multilevel confirmatory factor analysis 
model of learning and innovation skills. The samples consisted of 600 upper-secondary 
school students by multi-stage random sampling and used learning and innovation skill 
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assessment as a research tool. The research finding were: 1) The learning and innovation 
skills model for upper-secondary school students consistent with good validity and reliability 
(Cronbach’s alpha) of .819. 2) The learning and innovation skills consistent with the 
empirical data and consisted of 5 factors such as Effective Communication, Technological 
Competency and Information Literacy, Critical Thinking, Quantitative and Scientific Reasoning, 
and Responsible Citizenship. The construct validity of the inventory was demonstrated by 
the fit measures resulted 2  = 2.373, df = 3, 2 /df = .791, p = .499, RMSEA = .000, CFI 
= 1.000, TLI = 1.000, SRMR = .008 
 
Keywords: Learning and Innovation Skills, Upper-Secondary School Students, Multilevel 
Confirmatory Factor Analysis 
 
บทน า 
 สถานการณ์ของประเทศในปัจจุบันต้องเผชิญกับกระแสโลกท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรุนแรง 
รวดเร็ว และซับซ้อนมากขึ้น ท าให้ทรัพยากรมนุษย์มีความส าคัญอย่างมาก และสังคมต้องการทรัพยากรมนุษย์
เพื่อช่วยในการพัฒนาสังคม พร้อมกับในช่วงศตวรรษท่ีผ่านมาการขยายตัวอย่างกว้างของส่ือและ
เทคโนโลยี ส่ือคอมพิวเตอร์และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ได้เข้ามามีบทบาทส าคัญในวิถีชีวิตของมนุษย์ 
ท่ัวโลก และท าให้มีการเปล่ียนแปลงอย่างเห็นได้ชัด ท้ังทางบวกและทางลบ โดยจะมีความซับซ้อน 
ซ่อนเงื่อนมากขึ้น ซึ่งคนท่ีอ่อนแอในทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม หรือความสามารถในการแสวงหา
ความรู้อย่างหลากหลายโดยอาศัยการส่ือสาร คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณผ่านการใช้ส่ือและ
เทคโนโลยีต่างๆ (Trilling & Fadel, 2009, p. 71) จะเป็นคนท่ีตามโลกไม่ทัน และใช้ชีวิตล าบากขึ้น 
เยาวชน และพลเมืองของประเทศในศตวรรษท่ี 21 ต้องมีชีวิตอยู่ท่ามกลางกระแสการเปล่ียนแปลง  
ท่ีเป็นไปอย่างรวดเร็ว คนท่ีมีความรู้และทักษะสามารถรับมือกับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆ ได้เท่านั้นท่ีจะประสบผลส าเร็จ (Kay, 2010)  

การด ารงชีวิตอยู่ในสภาพการณ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วเช่นนี้ การจัดการศึกษาแบบเดิม
ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายท่ีจะน าพาประชากรให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีได้ จ าเป็นต้องมีการออกแบบ 
การเรียนรู้และการประเมินแบบใหม่ท่ีมีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในศตวรรษท่ี 21 หรือมีการปฏิรูป
ระบบการศึกษาโดยมีการสร้างระบบเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวคิดทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 
เพื่อใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้สามารถด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีความสุข ทักษะ การเรียนรู้และ
นวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) ถือว่า เป็นทักษะพื้นฐานท่ีส าคัญด้านหนึ่ ง ท่ีมนุษย์ 
ในศตวรรษท่ี 21 จ าเป็นต้องมี ส าหรับแนวคิดการประเมินทักษะศตวรรษท่ี 21 ของนักวิชาการท้ังใน
ประเทศและต่างประเทศท่ีส าคัญ ได้แก่ Trilling and Fadel (2009) ได้แบ่งทักษะออกเป็น ทักษะ 
การเรียนรู้และนวัตธรรม ทักษะสารสนเทศ ส่ือ เทคโนโลยี และทักษะชีวิตและการท างาน นอกจากนี้  
ตามแนวคิดการประเมินทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของผู้เรียนตามแนวคิดของ Community 
College of Philadelphia Learning Outcomes Assessment Model (Assessment Force Task, 
2007) ได้แบ่งทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมออกเป็น 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ประสิทธิผลของการส่ือสาร 
สมรรถนะทางเทคโนโลยีและความสามารถด้านข่าวสาร การคิดอย่างมีวิจารณญาณ เหตุผลทาง
วิทยาศาสตร์และตัวเลข และความรับผิดชอบต่อสังคม 
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 จากความส าคัญของทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ผู้สอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานควรมี
การจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษะและศักยภาพความเป็นสากล สามารถค้นหาหรือ
แสวงหาความรู้พื้นฐาน สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์ และส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะพัฒนาโมเดลทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ซึ่งถือว่าอยู่ในช่วงวัยรุ่นพร้อมท่ีจะเรียนต่อในสายอาชีพหรือเลือกเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย
หรือเตรียมเข้าสู่ตลาดแรงงาน การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยน าองค์ประกอบทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมส าหรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมาจากกรอบความคิด การประเมินทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม
ของผู้เรียนตามแนวคิดของ Community College of Philadelphia Learning Outcomes Assessment 
Model (Assessment Force Task, 2007) มาใช้ในการพัฒนาโมเดลองค์ประกอบทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม โดยใช้การวิเคราะห์พหุระดับ ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ท่ีเป็นแบบหลายระดับเพื่อให้สามารถ
ตรวจสอบแหล่งของความผันแปรในตัวแปรสังเกตได้ท้ังระดับนักเรียนและระดับโรงเรียน (Muthen & 
Muthen, 2012, p. 254) และสามารถตรวจสอบลักษณะเฉพาะของโมเดลการวัดท้ังในระดับนักเรียน 
และระดับโรงเรียนได้พร้อมๆ กัน เพื่อให้ได้สารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรมของนักเรียนท้ังในระดับนักเรียนระดับโรงเรียน อันเป็นกลไกขับเคล่ือนสู่การพัฒนานักเรียน  
ให้พร้อมในการเผชิญกับโลกในยุคศตวรรษท่ี 21 ต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลไปตลอดชีวิต 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมส าหรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

2. ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับของทักษะการเรียนรู้
และนวัตกรรมส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในระดับนักเรียน และระดับโรงเรียน 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
  กรอบแนวคิดการวิจัยได้ใช้แนวคิดของ Community College of Philadelphia Learning 
Outcomes Assessment Model (Assessment Force Task, 2007) ประกอบไปด้วย 5 องค์ประกอบ 
ได้แก่ 1) ประสิทธิผลของการส่ือสาร (Effective Communication = EC) ซึ่งเป็นความสามารถในการ
อ่าน เขียน พูด และฟัง โดยสามารถใช้ค าพูดและภาษาในการส่ือสารได้อย่างเหมาะสม 2) สมรรถนะทาง
เทคโนโลยีและความสามารถด้านข่าวสาร (Technological Competency and Information Literacy 
= TCI) เป็นความสามารถในการจัดการ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินข้อมูลต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง   
3) การคิดอย่างมีวิจารณญาน (Critical Thinking = CT) เป็นความสามารถในการวิเคราะห์ แยกแยะ 
ข้อมูลโดยผ่านการกล่ันกรองพิจารณาอย่างรอบคอบ 4) เหตุผลทางวิทยาศาสตร์และตัวเลข 
(Quantitative and Scientific Reasoning = QSR) เป็นความสามารถในการเข้าใจในหลักการทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โดยสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง และ 5) ความรั บผิดชอบ 
ของพลเมือง (Responsible Citizenship = RC) เป็นพฤติกรรมท่ีจะแสดงให้เห็นถึงความตระหนัก  
ในความรับผิดชอบของการเป็นพลเมืองท่ีดี ไม่ท าผิดกฎของประเทศ 
  



วารสารการวัดผลการศึกษา      ปีที่ 37 ฉบับที่ 102 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563 
 

หน้า 141  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิ จัยนี้ เป็นการวิ จัย เชิงส ารวจแบบตัดขวาง (Cross-sectional) ของ Edmonds and 
Kennedy (2017, p. 135) การก าหนดกลุ่มตัวอย่างในการวิเคราะห์พหุระดับในระดับนักเรียนและระดับ
โรงเรียน ควรมีจ านวน (โรงเรียน) อยู่ระหว่าง 20-200 กลุ่ม (Hox, 2010, pp. 173-175) ซึ่งการวิจัยครั้งนี้
ก าหนดกลุ่มตัวอย่างระดับโรงเรียนจ านวน 60 กลุ่ม (โรงเรียน) ได้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
จ านวน 10 คน ต่อโรงเรียน รวมทั้งหมด 600 คน ซึ่งได้จากการสุ่มแบบหลายข้ันตอน 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบประเมินทักษะการรู้และนวัตกรรมส าหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ท่ีเป็นแบบประมาณค่า 5 ระดับ และเก็บรวบรวมข้อมูลจาก Google Forms 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับด้วยโปรแกรม Mplus 7.31 เพื่อตรวจสอบ
ความตรงเชิงโครงสร้าง 
 
ผลการวิจัย 

1. ผลการพัฒนาโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับทักษะการรู้และนวัตกรรมของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
     1.1 จากการค านวณค่าความตรงเชิงเนื้อหารายข้อ (CVI) จากผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 คน 
ผลปรากฏว่า ข้อความท้ัง 56 ข้อ มีความตรงเชิงเนื้อหาและมีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อความกับ
นิยามเชิงปฎิบัติการมีค่า I-CVI มากกว่า .78 และ S-CVI มากกว่า .90 ซึ่งสอดคล้องกับ Polit, Beck, and 
Owen (2007); Shi, Mo, and Sun (2012) และ LoBiondo-Wood and Haber (2014, p. 293) ท่ีระบุ
ว่าควรมีค่า CVI มากว่า .78 
     1.2 ผลจากการทดลองใช้แบบประเมินทักษะการรู้และนวัตกรรมส าหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายกับนักเรียนจ านวน 30 คน เพื่อหาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ เห็นว่าทุกข้อมีค่า

RC 
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TCIL CT QSR EC 
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 EC  TCIL
2 

 CT  QSR  RC 
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มาก .20 ส่วนค่าความเท่ียงท้ังฉบับเท่ากับ .819 และจ าแนกเป็นรายด้าน ดังนี้ ประสิทธิผลของการส่ือสาร 
สมรรถนะทางเทคโนโลยีและความสามารถด้านข่าวสาร การคิดอย่างมีวิจารณญาน เหตุผลทาง
วิทยาศาสตร์และตัวเลข และความรับผิดชอบของพลเมือง มีค่าความเท่ียงเท่ากับ .793 .834 .723 .781 
และ .788 ตามล าดับ ซึ่งท้ังหมดมีค่าความเทียงมากกว่า .70 (Pallant, 2013, p. 104) 

2. ผลการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับของทักษะ
การเรียนรู้และนวัตกรรม 
     2.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษะของกลุ่มตัวอย่าง 
 
ตารางที่ 1 จ านวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล จ าแนกตามลักษณะของ  
กลุ่มตัวอย่าง 

ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน (n = 600) ร้อยละ 
1. เพศ   
 ชาย 194 32.30 
 หญิง 406 67.70 
2. อายุ   
 15 ปี 132 22.00 
 16 ปี 156 26.00 
 17 ปี 156 26.00 
 18 ปี 156 26.00 
3. ระดับการศึกษาสูงสุด   
 มัธยมศึกษาปีท่ี 4 201 33.50 
 มัธยมศึกษาปีท่ี 5 200 33.30 
 มัธยมศึกษาปีท่ี 6 199 33.20 
4. จังหวัด   
 เชียงใหม่ 100 16.66 
 ขอนแก่น 100 16.66 
 เพชรบุรี 100 16.66 
 สระแก้ว 100 16.66 
 สุโขทัย 100 16.66 
 สุราษฎร์ธานี 100 16.66 

 
     2.2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม  
 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของแบบประเมินทักษะการรู้และนวัตกรรม ซึ่งประกอบด้วย 
5 องค์ประกอบ มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ้งพิจารณาได้จาก 2  = 2.373, df = 3, 2

/df = .791, p = .499, RMSEA = .000, CFI = 1.000, TLI = 1.000, SRMR = .008 โดยค่า p มากพอท่ีจะ
ไม่ปฏิเสธสมมติฐาน แสดงว่าผลการทดสอบค่า 2 แตกต่างจากศูนย์อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ นั่นคือ 
ยอมรับสมมติฐานท่ีว่า โมเดลการวัดมีความตรงเชิงโครงสร้างซึ่งสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ค่าดัชนี CFI 
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และ TLI ท่ีมีค่าใกล้ 1 ค่า RMSEA ท่ีมีค่าน้อยกว่า .07 SRMR ท่ีมีค่าน้อยกว่า .08 และ 2 /df ท่ีมีค่า
น้อยกว่า 2 (Hooper, Coughlan, & Mullen, 2008, p. 58) 
 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม  

ตัวแปรสังเกตได้ 
อักษร
ย่อ 

ผลการวิเคราะห์ 
  SE t 2R  

ประสิทธิผลของการส่ือสาร EC .216** .046 4.680 .047 
สมรรถนะทางเทคโนโลยีและความสามารถด้าน
ข่าวสาร 

TCIL .782** .028 28.138 .612 

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ CT .799** .028 28.368 .638 
เหตุผลทางวิทยาศาสตร์และตัวเลข QSR .711** .032 22.567 .506 
ความรับผิดชอบของพลเมือง RC .634** .031 20.687 .402 

หมายเหตุ **p < .01 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 2 โมเดลการวัดองค์ประกอบเชิงยืนยันโมเดลทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 
 
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดพหุระดับทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 

ตัวแปร 
ผลการวิเคราะห์ 

ระดับบุคคล ระดับหน่วยงาน 
ICC 

 SE t R 2  SE t R 2 
EC .722** .056 12.814 .521 .997** .039 25.605 .995 .196 

TCIL .542** .068 7.929 .294 .996** .120 8.291 .991 .163 
CT .732** .048 15.135 .536 1.000** .000 28254.582 .999 .214 
QSR .641** .039 16.608 .411 .993** .024 41.231 .987 .163 
RC .132* .053 2.481 .017 .746** .185 4.042 .556 .075 

หมายเหตุ *p < .05, **p < .01 
  

EC .953 

CT .362 

QSR .494 

1.000 
ทักษะการเรียนรู้และ

นวัตกรรม (LIS) 
.711** 

TCIL .388 
.216** 
.782** 

.799** 

RC .598 
.634** 
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ภาพ 3 โมเดลการวัดองค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

1. ผลการพัฒนาแบบประเมินทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา  
ตอนปลาย 
 ผลการวิเคราะห์ความตรงเชิงเนื้อหา ปรากฏว่า ดัชนีความสอดคล้องระหว่างค าถามกับนิยาม  
เชิงปฏิบัติมีค่า I-CVI มากกว่า .78 และ S-CVI มากกว่า .90 มีความสอดคล้องกับเกณฑ์ของ Polit et al. 
(2007); Shi et al. (2012) และ LoBiondo-Wood and Haber (2014, p. 293) ท่ีระบุว่าเกณฑ์การตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนื้อหา CVI ต้องมีค่าไม่น้อยกว่า .78 ส่วนความเท่ียงมีค่าเท่ากับ .819 ท่ีสอดคล้องกับ 
Pallant (2013, p. 104) ท่ีว่าความเท่ียงต้องมีค่าต้ังแต่ .70 ขึ้นไป แสดงให้เห็นว่าเครื่องมือของการวิจัย  
มีคุณภาพดี สามารถน าไปท าการเก็บข้อมูลจริงได้ 

2. ผลการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับ 
 ผลการพัฒนาโมเดลการวัดทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมท่ีพัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ โดยมีค่า 2 =14.169 , df=9 , 2 /df = 1.574, p =.116, RMSEA = .031, CFI = .993,  
TLI = .984, SRMRw = .009 SRMRb = .040 เมื่อพิจารณาความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด และมีความสอดคล้องกับงานของ Hooper et al. (2008, p.58) และ 
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Kelloway (2014, pp. 22-27) นอกจากนี้ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบแสดงให้เห็นว่ามีความสอดคล้อง
กับแนวคิดของ Community College of Philadelphia Learning Outcomes Assessment Model 
(Assessment Force Task, 2007) ท่ีแบ่งองค์ประกอบทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมเป็น 5 องค์ประกอบ 
ดังนี้ ประสิทธิผลของการส่ือสาร สมรรถนะทางเทคโนโลยีและความสามารถด้านข่าวสาร การคิดอย่างมี
วิจารณญาน เหตุผลทางวิทยาศาสตร์และตัวเลข และความรับผิดชอบของพลเมือง  
 จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับ ซึ่งผลปรากฏว่า องค์ประกอบท่ีมีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบสูงสุดคือ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของพนม เกตุนาน (2550) 
กล่าวว่า วัยรุ่นตอนต้นและตอนปลายจะให้ความส าคัญกับการคิด และใช้การคิดเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ 
ท่ีเป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรม นอกจากนี้มีความต้องการท่ีจะเรียนรู้การใช้กระบวนการแก้ปัญหาเพื่อเป็น
แนวทางในการหาทางออก เช่นเดียวกับแนวคิดในศตวรรษท่ี 21 ท่ีต้องมีการปลูกฝังทักษะในการคิดขั้นสูง 
เพื่อให้นักเรียนมีการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสามารถประเมินข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้ในการติดสินใจหรือ
ให้มีมุมมองท่ีหลากหลายเพื่อน าไปสู่การแก้ปัญหาท่ีดี (Trilling & Fadel, 2009, p. 59) นอกจากนี้ WHO 
(1997) ได้กล่าวว่า ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารท่ีมี
อิทธิผลต่อทัศนคติและพฤติกรรม ท่ีมีผลต่อการด าเนินชีวิต และยังสอดคล้องกับวิจารณ์ พานิช (2558) 
ท่ีว่าการคิดอย่างมีวิจารณญาณมีเป้าหมายท าให้นักเรียนคิดได้อย่างเป็นเหตุผล คิดวิเคราะห์เปรียบเทียบ
และประเมินความเห็นต่างๆ ร่วมกับการแปลความหมายของสารสนเทศและสรุปตีความ และยังมี 
ความสอดคล้องกับ สุวรรณา ใจกล้า และจตุภูมิ เจตจัตุรัส (2562) ท่ีพบว่าการส่ือสารและการร่วมมือ 
การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ไขปัญหา มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบสูงในทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม และยังสอดคล้องกับงานของ Ongardwanic, Kanjanawase, and Tuipae (2015) ท่ีพบว่า
องค์ประกอบท่ีมีน้ าหนักสูงสุดของทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของทักษะในศตวรรษท่ี 21 คือ การคิด
อย่างมีวิจารณญาณและการแก้ไขปัญหา 
 ส่วนองค์ประกอบท่ีมีค่าน้ าหนักรองลงมา คือ ประสิทธิผลของการส่ือสารซึ่งเป็นความสามารถ
ของแต่ละบุคคลในการใช้ค าพูด เขียน ฟัง หรือแม้แต่การใช้ภาษาเพื่อให้สามารถส่ือสารได้อย่างชัดเจน
ภายใต้บริบทท่ีแตกต่าง สามารถท างานเป็นทีม หรือร่ วมงานกับผู้อื่นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน 
(วิจารณ์ พานิช, 2558; Trilling & Fadel, 2009, p. 55) เป็นความสามารถในการใช้ค าพูดและภาษา
ท่าทาง เพื่อแสดงถึงความรู้สึกนึกคิดได้อย่างเหมาะสม สามารถส่ือสารกับผู้อืนได้ WHO (1997) แล 
ยังสอดคล้องกับ สุวรรณา ใจกล้า และจตุภูมิ เจตจัตุรัส (2562) และ Ongardwanic et al. (2015)  
อีกด้วย นอกจากนี้กัลยา นาวา, ไพรภ รัตนชูวงค์ และสมเกียรติ ตุ่นแก้ว (2558) ได้กล่าวว่าในช่วงศตวรรษ
ท่ี 21 ได้มีการเปล่ียนแปลงหลายด้าน ท้ังเทคโนโลยี และการส่ือสาร โดยต้องพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้  
ด้านการส่ือสาร 
 องค์ประกอบสมรรถนะทางเทคโนโลยีและความสามารถด้านข่าวสาร และเหตุผลทาง
วิทยาศาสตร์และตัวเลข ท่ีเป็นความสามารถในการใช้เทคโนโลยีต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม และเข้าใจ
หลักการทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ ซึ่งสอดคล้องกับไทยรัฐออนไลน์ 
(2560) ท่ีระบุว่ายุคนี้เป็นยุคของการวางรากฐาน และเตรียมความพร้อมของทรัพยากรมนุษย์ เช่น  
การเพิ่มทักษะด้าน เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ และยังสอดคล้องกับ Assessment Force Task, 2007) 
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ Trilling and Fadel (2009, p. 67) ท่ีพูดถึงทักษะสารสนเทศ ส่ือ เทคโนโลยี 
ท่ีเป็นการวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณผ่านการใช้ส่ือ และเทคโนโลยีต่างๆ และถือเป็นทักษะหนึ่งของ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21    
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 ส่วนองค์ประกอบความรับผิดชอบของพลเมืองท่ีเป็นพฤติกรรมของบุคคลท่ีจะแสดงให้เห็นถึง
ความตระหนักในความรับผิดชอบของการเป็นพลเมือง ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕. (2545) ในมาตรา 6 การจัดการการศึกษาต้องเป็นไป
เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม
และวัฒนธรรม นอกจากนี้สอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการ (2560ก) ท่ีระบุว่าพระบรมราโชบาย 
ด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลท่ี 10 ได้ก าหนดให้การศึกษามุ่งสร้างและส่งเสริมให้นักเรียนมีทัศนคติ  
ท่ีถูกต้อง และแผนแผนการศึกษาแบบบูรณาการ โดยให้เร่งสร้างบุคลิกภาพหรือลักษณะท่ีดีให้เกิดขึ้นในตัวเด็ก
ต้ังแต่การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อสร้างบุคลิกภาพของเด็ก โดยส าคัญท่ีสุดคือ ด้านความซื่อสัตย์สุจริต  
ไม่คอร์รัปช่ัน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560ข) 
 
ข้อเสนอแนะ 
 สถาบันการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องควรให้ความส าคัญกับการส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
และประสิทธิผลของการส่ือสารให้กับนักเรียนให้มาก เนื่องจากผลการศึกษาพบว่าท้ังในระดับนักเรียนและ
ระดับโรงเรียน ทักษะท้ังสองนี้มีความส าคัญอย่างมาก 
  
กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยเรื่องการพัฒนาโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม
ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ผู้วิจัยได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทงบประมาณ 
เงินรายได้ส่วนงาน วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ขอขอบพระคุณอย่างสูงท่ีให้การสนับสนุน อ านวยความสะดวก และให้ความอนุเคราะห์
ช่วยเหลือ จนกระท่ังงานวิจัยดังกล่าวส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 
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ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อกลยุทธ์การตลาดบริการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
ในเขตภาคกลางตอนล่าง (กรุงเทพมหานคร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
สมุทรสงคราม และจังหวัดนครปฐม) 
The causal factors influencing cultural tourism service marketing 
strategy in the lower central region (bangkok, phra nakhon sri 
ayudthaya province, samut songkhram province and nakhon 
pathom province) 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อกลยุทธ์การตลาดบริการ          
การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในเขตภาคกลางตอนล่าง และเพื่อน าเสนอกลยุทธ์การตลาดบริการการ
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในเขตภาคกลางตอนล่าง ประชากรท่ีใช้คือประชาชนท่ีมาท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
ในเขต  ภาคกลางตอนล่าง ซึ่งศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ
แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการตรวจสอบความ
สอดคล้องของโมเดลตามสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
AMOS version 21 

ผลการวิจัยพบว่า แบบจ าลองตามสมมติฐานท่ีพัฒนาขึ้นสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยวัด
จ า ก ค่ า สถิ ติ  2 คื อ  CMIN = 205.724 D.F.=153 ค่ า อั ต ร า ส่ ว น ร ะ ห ว่ า ง ค่ า ส ถิ ติ  2 กั บ ค่ า 
CMIN/DF=1.3446 GFI = 0.937 ปรับแก้ได้เป็น AGFI = 0.902 และดัชนีวัดความคลาดเคล่ือนระหว่าง
แบบจ าลองตามสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์คือ RMR = 0.012 , RMSEA = 0.043 มีค่าสถิติเป็นไป
ตามเกณฑ์ทุกค่า 

ปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อกลยุทธ์การตลาดบริการการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในเขตภาคกลาง
ตอนล่าง คือ ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมมีอิทธิพลท้ังทางตรงและทางอ้อม 
โดยมีน้ าหนักอิทธิพลสูงสุด = 0.50 รองลงมาคือปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม = 
0.49 และน้อยท่ีสุดคือปัจจัยด้านกลยุทธ์การตลาดบริการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม = -0.075 ถึงแม้ปัจจัย
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กลยุทธ์การตลาดบริการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมจะมีสัมประสิทธิ์อิทธิพลทางตรงน้อยท่ีสุดก็ตามแต่      
กลับพบว่ามีอิทธิพลทางอ้อมโดยการส่งผ่านปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของการท่องเท่ียว เชิงวัฒนธรรม         
มีอิทธิพลรวม = 0.83 นอกจากนี้ยังส่งผ่านปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของการท่องเท่ียว เชิงวัฒนธรรม         
มีน้ าหนักอิทธิพล = 0.50 ตามล าดับ 

 
ค าส าคัญ : กลยุทธ์การตลาดบริการ, ภาพลักษณ์ของการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม, การมีส่วนร่วมของ
นักท่องเท่ียวกับชุมชน 
  
Abstract 
 The purposes of this research were to study the causal factors influencing cultural 
tourism service marketing strategy in the lower central region and to present the cultural 
tourism service marketing strategy in the lower central region. The population was the 
people who travelled to the cultural tourism in the lower central region; the sampling was 
400. The research instrument was the questionnaires. The statistics used for the data 
analysis were percentage, mean, standard deviation and checking the consistency of the 
model according to the hypothesis for comparing with empirical data using AMOS version 
21. 

The findings revealed that the model based on hypothesis developed in accordance 
with empirical data measured from statistical values 2 was CMIN = 205.724 D.F.=153. The 
ratio between the statistics 2 and CMIN/DF values =1.3446 GFI = 0.937 can be modified 
at AGFI = 0.902; error tolerance index between the model based on hypothesis and 
empirical data were RMR = 0.012, RMSEA = 0.043 with statistics according to all criteria. 
  The causal factors influencing cultural tourism service marketing strategy in the 
lower central region were the participation factor of cultural tourism which had the direct 
and indirect influences; maximum influence = 0.50, the image factor of cultural tourism = 
0.49 and the least cultural tourism service marketing strategy factor = -0.075. Although the 
cultural tourism service marketing strategy factor will have the least direct influence 
coefficient, it has the indirect influence through the image factor of cultural tourism; the 
overall influence = 0.83. Besides, it transmitted through the participation factor of cultural 
tourism was at 0.50, respectively. 
 
Keywords: Service Marketing Strategy, Image of Cultural Tourism, Participation of the 
Tourists and Community 
 
บทน า 
 ประเทศไทยซึ่งปัจจุบันอยู่ในยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเป็นธุรกิจบริการ  
ท่ีมีบทบาทส าคัญอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมเพราะเป็นแหล่งท่ีมาของรายได้ท่ีสามารถ 
น าเงินตราเข้ามาหมุนเวียนภายในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีจากนักท่องเท่ียว ท้ังชาวไทยและ  
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ชาวต่างประเทศ ตลอดจนการท่องเท่ียวยังเป็นกลไกส าคัญท่ีท าให้มนุษย์สามารถตอบสนองความต้องการ
ในการเรียนรู้ด้วยการเดินทางท่องเท่ียวไปยังสถานท่ีท่ีมีความแตกต่างจากพื้นท่ีอาศัยของตน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในปัจจุบันซึ่งมีการขยายตัวของระบบเครือข่ายการส่ือสาร ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านการ
คมนาคม และการแข่งขันของประเทศต่างๆ เพื่อเป็นแบรนด์ระดับโลกาภิวัตน์ (Global Brand) 
ล้วนส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเท่ียวท่ัวโลก แม้ว่าต้ังแต่ในปี พ.ศ.2554 เป็นต้นมา โลกต้องเผชิญกับ
ปัญหาด้านการเมือง เศรษฐกิจ และภัยพิบัติทางธรรมชาติเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลซึ่งเกิดภัยพิบัติน้ าท่วมอย่างหนักท าให้เกิดความเสียหายทางด้านกายภาพมาก แต่รัฐบาล
ไทยก็ยังคงส่งเสริมให้คนไทยเดินทางท่องเท่ียวท่ัวโลกในอัตราการเติบโตท่ีสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งองค์กร
การท่องเท่ียวโลก (UNWTO) ได้ยืนยันว่าการท่องเท่ียวยังคงเติบโตท่ีสูงขึ้นเป็นอย่างต่อเนื่อง และท านาย
ว่าในปี พ.ศ.2563 หรือ ค.ศ.2020 จะมีการเดินทางท่ัวโลก จ านวน 1.56 พันล้านครั้ง การเดินทางจ านวน
มหาศาลนี้ก่อให้เกิดการแลกเปล่ียนวัฒนธรรมข้ามชาติในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และโลก (WTO, 2001) และ
วัฒนธรรมจะเป็นส่ิงดึงดูดใจท่ีส าคัญท่ีท าให้นักท่องเท่ียวเดินทางไปยังประเทศต่างๆ ท่ัวโลก ในขณะเดียวกัน 
วัฒนธรรมของแต่ละประเทศจะมีการเคล่ือนไหวไปยังประเทศอื่นโดยผ่านการประชุมหรือสัมมนา การจัดงาน 
แสดงสินค้า อาหาร ดนตรี ภาพยนตร์ และส่ือต่างๆ (Richard, 2001) ซึ่งยิ่งท าให้นักท่องเทียวเดินทางไปยังพื้นท่ี 
ท่ีมีวัฒนธรรมท่ีแตกต่างจากตน เพื่อเรียนรู้ เข้าใจ และเห็นคุณค่าสถาปัตยกรรม ศิลปะ ประเพณี เทศกาล วิถีชีวิต
ของคนในพื้นท่ีอื่นซึ่งเรียกอีกนัยหนึ่งว่า “การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม” ซึ่งในปี พ.ศ. 2559 ท่ีผ่านมา
ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเท่ียว 2.52 ล้านล้านบาท เพิ่มมากขึ้นถึงร้อยละ 11 จากปี พ.ศ. 2558 
โดยมีนักท่องเท่ียวจากตลาดต่างประเทศ 32.59 ล้านคนต่อครั้ง และมีจ านวนนักท่องเท่ียวจากตลาด  
ในประเทศประมาณ 145 ล้านคนต่อครั้ง (ข้อมูลจาก“ขับเคล่ือนทัวรีสต์ลองฮอล์”, 2560) ด้วยการ
ท่องเท่ียวนั้นนับเป็นอุตสาหกรรมท่ีเกิดประโยชน์ในวงกว้างเนื่องจากการเดินทางท่องเท่ียวในแต่ละครั้ง
สัมพันธ์กับธุรกิจหลายภาคส่วนท้ังธุรกิจโรงแรม ท่ีพักธุรกิจคมนาคมขนส่ง ธุรกิจน าเท่ียว ร้านอาหาร  
รวมไปถึงธุรกิจขนาดเล็กในชุมชนท าให้เกิดเงินหมุนเวียนมากขึ้นลดอัตราการว่างงานและเป็นการกระจาย
รายได้สู่ท้องถิ่นสืบเนื่องจากความส าคัญของการท่องเท่ียวดังท่ีกล่าวมาข้างต้นภาครัฐและภาคเอกชน 
จึงควรท่ีจะให้สนับสนุนอย่างจริงจัง โดยหาช่องว่างในอุตสาหกรรมเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องเปิดโอกาสให้เกิด
การท่องเท่ียวได้มากยิ่งขึ้นไปอีก  
 การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม (cultural tourism) เป็นการท่องเท่ียวในสถานท่ีท่ีเป็นสถานท่ีแบบ
โบราณมีสถาปัตยกรรมหรือบรรยากาศแบบสมัยก่อน เช่น สภาพบ้านเรือนด้ังเดิมได้เห็นข้าวของเครื่องใช้
สมัยก่อน สัมผัสวิถีชีวิตโบราณอย่างตลาดหรือชุมชนริมน้ า เป็นการท่องเท่ียวที่เกิดจากอารมณ์เพื่อถวิลหา
ความทรงจ าเก่าๆ (Nostalgia) ซึ่งเป็นกระแสในระยะเวลาหลายปีท่ีผ่านมา อาจเกิดจากแนวคิดท่ีเห็น
คุณค่าของอดีตไม่สามารถหวนกลับมาอีก (นิพัทธ พงศ์พุมมา และ ณรงค์กรรณ รอดทรัพย์ , 2555) 
ซึ่งบางครั้งประสบการณ์เหล่านี้อาจไม่ได้เป็นประสบการณ์โดยตรง ท่ีตนเองพบเจอเพียงอย่างเดียว  
แต่สามารถส่ือไปถึง “วันช่ืนคืนสุข” ท่ีถูกสร้างมาในจินตนาการร่วมกันของสังคมก็ได้  จึงน าไปสู่ 
ความต้องการในการหวนกลับไปรับประสบการณ์นั้นๆ อีกครั้ง ซึ่ง ลอว์เรนซ์ฟรายด์แมน ได้กล่าวใน
บทความออนไลน์ของนิตยสาร Forbes ในแนวทางท่ีสอดคล้องกัน คือ การท าการตลาดท่ีได้ใช้ความถวิลหา
เป็นจุดดึงดูดหรือการท าการตลาดท่ีเช่ือมโยงกับอารมณ์ความรู้สึกของคน เป็นวิธีการท่ีประสบความส าเร็จ
โดยใช้วิธีการกระตุ้นส่วนลึกท่ีเกี่ยวกับความสุขในความทรงจ า ให้เกิดความรู้สึกมีความสุขซึ่งจะยิ่งได้ผล  
ดีมากกับคนท่ีอยู่ในช่วง Gen Y สาเหตุท่ีการท าการตลาดแบบนี้ประสบความส าเร็จก็เพราะเมื่อคนโตขึ้น
ท างานก็มีแต่ความเครียดมีหน้าท่ีรับผิดชอบเกิดความเครียดจากการท างาน เมื่อได้หวนคิดกลับไปสู่อดีต 
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ท่ีมีความสุขก็จะรู้สึกดีรู้สึกผ่อนคลาย อย่างไรก็ตามการท่ีจะใช้วิธีการรูปแบบนี้ก็มีความเส่ียง ฉะนั้นจะต้อง
ใช้การผสมผสานให้ระลึกถึงความทรงจ าในอดีตและในขณะเดียวกันก็น าเสนอส่ิงใหม่ๆ เข้ามาด้วย 
(Friedman, 2016) จากข้างต้นนั้นอาจกล่าวได้ว่าการท่องเท่ียวแบบเชิงวัฒนธรรมหาได้เข้าช่วยเติมเต็ม
และเยียวยาอาการโหยหาอดีตของคนโดยเฉพาะชนช้ันกลางในเมืองท่ีประสบกับสภาวะไม่มั่นคงและ 
ไร้ความไว้วางใจต่อปัจจุบันและอนาคตของตนเอง ส่วนสิรัชญา วงษ์อาทิตย์ (2559) พบว่า นักท่องเท่ียว 
ให้ความส าคัญกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการท่องเท่ียวเชิงโหยหาอดีต ในภาพรวมของปัจจัยท้ัง 7 ด้าน อยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มได้ดังนี้ กลุ่มท่ี 1 มีความส าคัญอยู่ใน
ระดับมาก ได้แก่ ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านอารมณ์และความรู้สึก และ 
ด้านทรัพยากรการท่องเท่ียว กลุ่มท่ี 2 มีความส าคัญอยู่ในระดับค่อนข้างมาก ได้แก่ ด้านความปลอดภัย  
ด้านการโฆษณาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์และด้านการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธันยา  
พรหมบุรมย์ และ นฤมล กิมภากรณ์ (2558) พบว่า ปัจจัยท่ีส่งอิทธิพลต่อประสบการณ์ท่ีดีของ
นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติเรียงตามความส าคัญ 5 อันดับแรก คือ ด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของ
สถานท่ี ด้านความคุ้มค่าเงิน ด้านกิจกรรมการท่องเท่ียว ด้านอาหารและเครื่องด่ืม และด้านบุคลากร
แนะน าการท่องเท่ียว ตามล าดับ ส่วนปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อประสบการณ์ท่ีดีของนักท่องเท่ียวชาวไทย 
คือ ด้านความคุ้มค่าของเงิน ด้านศูนย์ข้อมูลการท่องเท่ียว ด้านท่ีพัก ด้านการเดินทาง/การขนส่งในพื้นท่ี 
ด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของสถานท่ีท่องเท่ียว ตามล าดับ นอกจากนี้ยังพบว่า นักท่องเท่ียวท้ัง
ชาวไทยและชาวต่างชาติประเมินความพึงพอใจต่อองค์ประกอบด้านการเดินทางและบริการขนส่งในพื้นท่ี 
ได้แก่ ความสะดวกสบายและเช่ือถือได้ ความปลอดภัย คุณภาพการให้บริการราคาท่ีจ่ายบริการ โดยมี
ค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจน้อยสุดเมื่อเทียบกับองค์ประกอบด้านอื่น ในขณะท่ี ธฤติมา อัญญะพรสุข 
(2559) พบว่า ปัจจัยท่ีดึงดูดในการเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทย คือ ด้านสถานท่ีท่องเท่ียว ด้านส่ิง
ดึงดูดใจทางการท่องเท่ียว และด้านวัฒนธรรมและประเพณี ส่วนปัจ จัยผลักดันคือด้านการเดินทาง 
เพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านร่างกาย ด้านการเดินทางเพื่อศึกษาเรียนรู้และเติมเต็มความต้องการ
ของตน และด้านการเดินทางเพื่อเข้าสังคม โดยมีความส าคัญในภาพรวมท้ังสองปัจจัยอยู่ในระดับมาก  
ส่วนกระบวนการตัดสินใจในการเลือกเดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศไทย ซึ่งมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมา
คือจุดประสงค์หลักในการเลือกเดินทางมาท่องเท่ียวและวิธีการค้นหาข้อมูล ท่ีง่าย ส่วนปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมหลังการซื้อของนักท่องเท่ียววัยสูงอายุชาวยุโรปพบว่า ปัจจัยผลักดันด้านการเดินทางเพื่อตอบสนอง
ความต้องการทางด้านร่างกาย มีความส าคัญมากท่ีสุด รองลงมาคือด้านการเดินทางเพื่อเข้าสังคมและด้านการ
เดินทางเพื่อศึกษาเรียนรู้และเติมเต็มความต้องการของตน ส่วนปัจจัยดึงดูด คือ ปัจจัยด้านกิจกรรมการท่องเท่ียว
มีความส าคัญอันดับหนึ่ง รองลงมาคือด้านส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียว และด้านสถานท่ีท่องเท่ียว โดยพบว่า
ปัจจัยผลักดันไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมหลังการซื้อ ในขณะท่ีปัจจัยดึงดูดมีผลต่อพฤติกรรมหลังการซื้อ แสดงว่า 
ปัจจัยดึงดูดจะเป็นตัวท าให้นักท่องเท่ียววัยสูงอายุชาวยุโรปมีพฤติกรรมหลัง การซื้อสูงขึ้น ดังนั้น หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องควรมีการพัฒนาปัจจัยดึงดูดในด้านต่างๆ ให้มีศักยภาพในการแข่งขันกับแหล่งท่องเท่ียวต่างประเทศ
อื่นๆ ท่ีมีลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียงกันได้ เพื่อให้เหมาะสมกับนักท่องเท่ียว วัยสูงอายุชาวยุโรป นอกจากนี้ 
ควรมีการส่งเสริมภาพลักษณ์แหล่งท่องเท่ียวในประเทศให้ดียิ่งขึ้น อีกท้ังควรมี การประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว 
ในประเทศไทยให้เป็นท่ีรู้จักมากยิ่งขึ้น เพื่อช่วยให้นักท่องเท่ียวได้สนใจมาเท่ียว ในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น 
 สืบเนื่องจากท่ีกล่าวมาข้างต้น การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมนั้นยังคงเป็นท่ีน่าสนใจและเป็นท่ีนิยม
เสมอส าหรับนักท่องเท่ียวชาวไทยและรูปแบบนี้เป็นรูปแบบของการท่องเท่ียวที่ก่อเกิดประโยชน์มากมาย
ช่วยอนุรักษ์วิถีชีวิตด้ังเดิมของชาวไทยเอาไว้สร้างความเข้าใจในประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาติ  
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ในแต่ละยุคสมัยของประเทศไทย การจัดแสดงในแต่ละแห่งก็มีส่ิงของเครื่องใช้ท่ีแตกต่างกันตามแต่ท่ีสะสม
มาได้ ซึ่งล้วนแต่มีคุณค่าแก่ชนรุ่นหลัง ผู้วิจัยซึ่งสนใจท่ีจะศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อกลยุทธ์
การตลาดการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในการมาเข้าชมสถานท่ีแห่งนี้  เช่น จากสาเหตุด้านลักษณะ 
ด้านประชากรศาสตร์ เช่น เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ท้ังนี้ 
เพื่อน าผลการศึกษามาเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบของสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ให้มี 
ความน่าสนใจและยังอาจสามารถต่อยอดไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวในชุมชนต่างๆ ท่ีมี
บรรยากาศด้ังเดิมเพื่อดึงดูดนักท่องเท่ียวชาวไทยให้มาเท่ียวชมมากขึ้น ตลอดจนพัฒนารูปแบบการท่องเท่ียว 
เชิงวัฒนธรรมให้ดียิ่งขึ้นต่อไป  
 
วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อกลยุทธ์การตลาดบริการการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
ในเขตภาคกลางตอนล่าง (กรุงเทพมหานคร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัด
นครปฐม)   

2. เพื่อน าเสนอกลยุทธ์การตลาดบริการการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในเขตภาคกลางตอนล่าง
(กรุงเทพมหานคร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดนครปฐม)  
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนท่ีมาท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในประเทศไทย 
ในกลุ่มภาคกลางตอนล่าง ซึ่งผู้วิจัยเลือกเฉพาะท่ีอาศัยอยู่ในเขตภาคกลางตอนล่าง ได้แก่ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรสงคราม และกรุงเทพมหานคร จ านวน 7,601,661 คน 
(ท่ีมา : ระบบสถิติทางการทะเบียน (2561) http://stat.dopa.go.th“สถิติประชากรและบ้าน” สืบค้นเมื่อ
วันท่ี 29 มิถุนายน 2561) 

กลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนอาศัยอยู่ในเขตภาคกลางตอนล่าง ผู้วิจัยได้ใช้เกณฑ์ของการก าหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างของวิธีการค านวณตามสูตรของ Taro Yamane (Yamane. 1967 : 98) โดยในโมเดล 
ลิสเรล (LISREL Model หรือ AMOS Version 21) จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 200 คน ซึ่งเป็นเกณฑ์ขั้นต่ า 
แต่ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน ท่ีได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-
Stage Sampling) 
 
สมมติฐาน 
 1. ปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อกลยุทธ์การตลาดบริการการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในเขต 
ภาคกลางตอนล่าง (กรุงเทพมหานคร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัด
นครปฐม) มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 2. แบบจ าลององค์ประกอบของกลยุทธ์การตลาดบริการการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในเขต 
ภาคกลางตอนล่าง (กรุงเทพมหานคร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัด
นครปฐม) มีองค์ประกอบอะไรบ้าง 
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ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
 1. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถใช้ประโยชน์จากผลการวิจัยในการวางแผนและปรับกลยุทธ์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากรในท้องถิ่นและเพิ่มมูลค่าให้กับสังคมและชุมชนในท้องถิ่นโดยรวม 
 2. ผู้บริหารในเขตภาคกลางตอนล่างในประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จากแนวทางดังกล่าว 
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการตลาดการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับความเข้าใจอันยั่งยืน
เกี่ยวกับคุณค่าทางวัฒนธรรมและความต้องการของนักท่องเท่ียว 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ประมวลแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องและการสอบถามความ
คิดเห็นผู้เช่ียวชาญ มาก าหนดเป็นกรอบแนวคิด ได้ดังภาพ 1 
 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย โดยแต่ละค าถามมีลักษณะเป็นแบบมาตรา
ประมาณค่า (Rating scale) โดยใช้วิธีของ Likert Scale (1932 อ้างถึงใน กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล, 2559) 
มี 5 ระดับคือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยการรวบรวมจากแบบสอบถาม โดยผู้วิ จัยได้น าแบบสอบถามเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่านเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและเท่ียงตรงในเนื้อหา (Validity) โดยหาค่าดัชนี

สิ่งดึงดูดใจของ 
การท่องเที่ยว 

กิจกรรมของการท่องเที่ยว 

วัฒนธรรมท้องถิ่น 

การอนุรักษ์แบบนิเวศน์ 
ของแหลง่ท่องเที่ยว 

ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว 

ช่องทางการจัดจ าหน่าย 

การส่งเสริมการตลาด 
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

กระบวนการการให้บริการ 

ลักษณะทางกายภาพ 
ของแหลง่ท่องเที่ยว 

บุคลากรในแหล่งท่องเที่ยว 

ผลิตภัณฑ์บริการ 

การรับรู้คุณค่าการท่องเที่ยว 
เชิงวัฒนธรรม 

ทัศนคติที่ดีต่อการท่องเที่ยว 
เชิงวัฒนธรรม 

ความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยว 
เชิงวัฒนธรรม 

การแนะน าบอกต่อ 

การมาท่องเที่ยวซ้ า 

ผลสัมฤทธิ์
ด้าน

การตลาด
ท่องเที่ยว 

เชิงวัฒนธรรม 

ภาพลักษณ์
ของการ 
ท่องเที่ยว 

เชิงวัฒนธรรม 

ส่วนประสม
การตลาด
บริการ 

การมีส่วน
ร่วมของ
ท่องเที่ยว 
กับชุมชน 

การมีส่วนร่วมด้านการรับรู้ข้อมูล 
การท่องเที่ยว 

การเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน 
ในแหลง่ท่องเที่ยว 

การมีส่วนร่วมด้านการประเมินผล 
การท่องเที่ยว 

การมีส่วนร่วมด้านการแสดง 
ความคิดเห็น 
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ของความสอดคล้องกันระหว่างข้ อค าถามแต่ละข้อกับวัตถุประสงค์  (Index of Item Objective 
Congruence หรือ IOC) ซึ่งแบบสอบถามท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้มีค่า IOC มากกว่า .50 ทุกข้อ และผู้วิจัย 
ได้ท าการการหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยน าแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบ
ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Validity) แล้วไปทดลองใช้ (Try-out) กับนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีไม่ใช่ 
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน แล้วน าข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมได้ไปหาคุณภาพของเครื่องมือโดยวิธีการหา
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค  (Cronbach’s alpha Coefficient) เพื่อหาค่าความเช่ือมั่นของ
เครื่องมือวัดตัวแปรท่ีใช้ในงานวิจัย โดยได้ท าการหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม 
ในการวิจัยครั้งนี้เท่ากับ 0.935 จากนั้นผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปแจกกับกลุ่มตัวอย่างและน าแบบสอบถาม
ท่ีได้รับท้ังหมดมาวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  โดยก าหนดระดับ
ความมีนัยส าคัญ 0.05 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey research) เพื่อต้องการศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมี
อิทธิพลต่อกลยุทธ์การตลาดบริการการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในเขตภาคกลางตอนล่าง และเพื่อน าเสนอ
กลยุทธ์การตลาดบริการการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในเขตภาคกลางตอนล่าง ซึ่งประชากรท่ีใช้ในการวิจัย
เป็นประชาชนท่ีอาศัยอยู่ใน 4 จังหวัดในเขตภาคกลางตอนล่าง กรุงเทพมหานคร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดนครปฐม ท่ีมีจ านวน 7,601,661 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นโดยใช้ส าหรับการศึกษาวิจัยในการวัดตัวแปรต่าง ๆ มีค าถาม 
ตรงตามการรวบรวมข้อมูลโดยพิจารณาน้ าหนักในแต่ละค าถามก่อนประมวลผลออกมาในภาพรวม 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัยเพื่อน ามาวิเคราะห์จาก 2 แหล่งดังนี้ 
1. แหล่งข้อมูลทุติภูมิ (Secondary data) ได้จากการศึกษาค้นคว้าจากข้อมูลท่ีมีผู้รวบรวมไว้ 

จากหนังสือทางวิชาการ บทความ วิทยานิพนธ์ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องรวมทั้งข้อมูลจากทางอินเทอร์เน็ต 
2. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ  (Primary data) ไ ด้จากการใช้แบบแบบสอบถามเก็บข้อมูลจาก 

กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 ตัวอย่าง โดยมีข้ันตอนในการด าเนินงานดังนี้ 
    2.1 ผู้วิจัยจัดเตรียมแบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 ชุด 

     2.2 น าแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นไปให้กลุ่มเป้าหมายตอบแบบสอบถาม พร้อมให้ค าแนะน า 
ในการตอบแบบสอบถามตามกลุ่มตัวอย่างท่ีก าหนดไว้จนครบตามจ านวน 400 ชุด 
 
การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยน าแบบสอบถามท่ีเก็บรวบรวม
มาได้มาประมวลผลตามระเบียบวิธีทางสถิติ มีล าดับข้ันตอนดังนี้ 
 1. ผู้วิจัยท าการตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลในแบบสอบถามแล้วท าการลงรหัสข้อมูลและ
ป้อนข้อมูลลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อท าการประมวลหาค่าสถิติท่ีต้องการ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive statistic) และสถิติอ้างอิง (Inference Methods) ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการแจก
แจงความถี่ในรูปของร้อยละ (Percentage) ค่าความถี่ (frequency) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D : Standard Deviation) และค่าความเบ้ของข้อมูล ค่าความโด่งของข้อมูล 
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 ส าหรับการวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดบริการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม และภาพลักษณ์ของ
นักท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลตามแนวคิดของเบสท์ (Best. 1970 : 190) ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ คือ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 1.00-1.80 น้อยมีค่าเฉล่ีย 1.81-2.60 
ปานกลางมีค่าเฉล่ีย 2.61-3.40 มากมีค่าเฉล่ีย 3.41-4.20 และมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.21-5.00  
 ส าหรับการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของนักท่องเท่ียวในการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ผู้วิจัยใช้การ
วิเคราะห์ข้อมูลตามแนวคิดของเบสท์ (Best. 1970 : 190) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้คือ มีส่วนร่วมอยู่ในระดับ
น้อยท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 1.00-1.80 น้อยมีค่าเฉล่ีย 1.81-2.60 ปานกลางมีค่าเฉล่ีย 2.61-3.40 มากมีค่าเฉล่ีย 
3.41-4.20 และมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.21-5.00  
 ส าหรับการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ด้านการตลาดการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์
ข้อมูลตามแนวคิดของเบสท์ (Best. 1970 : 190) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้คือ มีผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับ 
น้อยท่ีสุดมีค่าเฉล่ีย 1.00-1.80 น้อยมีค่าเฉล่ีย 1.81-2.60 ปานกลางมีค่าเฉล่ีย 2.61-3.40 มากมีค่าเฉล่ีย 
3.41-4.20 และมากท่ีสุดมีค่าเฉล่ีย 4.21-5.00  
 2. ท าการวิเคราะห์หาค่าสหสัมพันธ์ของตัวแปรท่ีได้ท าการศึกษาด้วยการวิเคราะห์หาค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) ระหว่าง
ตัวแปรท้ังหมด พร้อมท้ังทดสอบนัยส าคัญของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรดังกล่าวโดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป SPSS และแสดงค่าในรูปเมทริกซ์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Metrix) 
 3. ค่าสถิติไค-สแควร์ (Chi-square Statistic : 𝑥2) เป็นค่าสถิติท่ีใช้ทดสอบสมมติฐานทางสถิติ
ว่าฟังก์ช่ันความกลมกลืนมีค่าเป็นศูนย์ ถ้าค่าสถิติไค-สแควร์ มีค่าสูงมาก แสดงว่าฟังก์ช่ันความกลมกลืน  
มีค่าแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ นั่นคือ ตัวแบบตามสมมติฐานไม่มีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ ถ้าค่าสถิติไค-สแควร์มีค่าต่ ามาก ยิ่งมีค่าใกล้ศูนย์มากเท่าไร หรือค่าสถิติไค-สแควร์ มีค่า
เท่ากับองศาอิสระ แสดงว่า ตัวแบบมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542 : 
Diamantopoulos and Siguaw, 2000) หรือพิจารณาจากค่า 𝑥2/df ซึ่งควรมีค่าน้อยกว่า 2.00 หรือ
บางต ารากล่าวว่า 𝑥2 /df ซึ่งควรมีค่าน้อยกว่า 5.00 (Diamantopoulos and Siguaw, 2000) 
 4. ท าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันด้วยเทคนิค Secondary Confirm Factor Analysis 
และท าการตรวจสอบความสอดคล้องของแบบจ าลองตามสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลเชิงประจักษ์
โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป AMOS Version 21 โดยใช้วิธีประมาณค่าพารามิเตอร์ โดยวิธีไลค์ลิฮูดสูงสุด 
(Maximum Likelihood Estimates–ML) ผลการวิเคราะห์จะเสนอในรูปของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรค่าสถิติส าคัญท่ีใช้ตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของรูปแบบกับข้อมูลความคิดเห็นคือ
ค่าสถิติไค-สแควร์ (Chi–Square) ดัชนี GFI (Goodness of Fit Index) ดัชนี AGFI (Adjusted Goodness 
of Fit Index) ท้ังก่อนปรับและหลังปรับรูปแบบจ าลอง 
 
สรุปผลการวิจัย 

จากการวิจัยเรื่อง ปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อกลยุทธ์การตลาดบริการการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
ในเขตภาคกลางตอนล่าง ผลการวิจัยพบว่า ผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรง ปัจจัยการมีส่วนร่วมของ 
การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในเขตภาคกลางตอนล่าง มีน้ าหนักอิทธิพลสูงสุด โดยมีสัมประสิทธิ์ของอิทธิพล 
= 0.50 รองลงมาคือปัจจัยภาพลักษณ์ของการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม มีสัมประสิทธิ์ของอิทธิพล = 0.49 
และน้อยท่ีสุดคือ กลยุทธ์การตลาดบริการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม มีสัมประสิทธิ์ของอิทธิพล = - 0.075 
จากปัจจัยกลยุทธ์การตลาดบริการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในเขตภาคกลางตอนล่าง มีสัมประสิทธิ์  
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ของอิทธิพลน้อยท่ีสุดกับพบว่าได้ไปส่งถึงอิทธิพลทางอ้อม โดยการส่งผ่านปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของ  
การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในเขตภาคกลางตอนล่าง โดยมีอิทธิพลรวม = 0.83 รองลงมา คือ ส่งผ่าน
ปัจจัยการมีส่วนร่วมของการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในเขตภาคกลางตอนล่าง มีน้ าหนักอิทธิพล = 0.50 
ตามล าดับ ดังภาพ 2 
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ภาพ 2 โมเดลสมการโครงสร้างปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อกลยุทธ์การตลาดบริการการท่องเท่ียว 
เชิงวัฒนธรรมในเขตภาคกลางตอนล่าง 

CMIN = 205.724, df. = 153, CMIN/DF = 1.3446, GFI= 0.937, AGFI = 0.902, 
RMR = 0.012, RMSEA = 0.043 

  
อภิปรายผล 
 จากการวิจัยเรื่อง ปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อกลยุทธ์การตลาดบริการการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
ในเขตภาคกลางตอนล่าง ผู้วิจัยมีประเด็นท่ีจะอภิปรายผลดังนี้ 
 1. ปัจจัยกลยุทธ์การตลาดบริการการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในเขตภาคกลางตอนล่าง มีอิทธิพล
ทางตรงและทางอ้อมต่อผลสัมฤทธิ์ด้านการตลาดการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมโดยส่งผ่านการมีส่วนร่วมของ
นักท่องเท่ียวกับชุมชน พบว่า ปัจจัยกลยุทธ์การตลาดบริการท่องเท่ียว เชิงวัฒนธรรมมีอิทธิพลทางตรง
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น้อยท่ีสุด ผู้วิจัยไม่ได้ตัดประเด็นนี้ออกไป เพราะปัจจัยกลยุทธ์การตลาดบริการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
ส่งผลทางอ้อมต่อผลสัมฤทธิ์การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในเขตภาคกลางตอนล่าง โดยการส่งผ่านปัจจัย
ภาพลักษณ์ของการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม รวมถึงส่งผ่านปัจจัยการมีส่วนร่วมของการท่องเท่ียว  
เชิงวัฒนธรรม นอกจากนี้ผลการวิจัยยังพบว่าปัจจัยทางด้านภาพลักษณ์ของการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
ส่งผลทางอ้อมต่อผลสัมฤทธิ์การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม โดยการส่งผ่านปัจจัยการมีส่วนร่วมของ  
การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่าในปัจจุบันการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมจะตระหนักถึง
การพัฒนาการท่องเท่ียวโดยภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาการท่องเท่ียวท่ีไม่ท าลายส่ิงแวดล้อม 
ซึ่งสอดคล้องกันแนวคิดของ บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา (2548) ท่ีได้กล่าวถึงประเด็นกระแสความต้องการ   
ของชาวโลกให้เกิดจิตส านึกการอนุรักษ์ ส่ิงแวดล้อมในแหล่งท่องเท่ียว เป็นกระแสความต้องการ 
ของประชาชนท่ัวโลกให้เกิดการสร้างจิตส านึกในแง่การอนุรักษ์ต่อส่ิงแวดล้อมระดับท้องถิ่น จนถึงขอบข่าย
กว้างขวางไปท่ัวโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอนุรักษ์ระบบนิเวศเพื่อคงความหลากหลายทางชีวภาพเอาไว้ 
ประเด็นการแสดงความต้องการของนักท่องเท่ียวให้เกิดการศึกษาเรียนรู้ในแหล่งท่อง เท่ียว เป็นกระแส
ความต้องการท่ีมีมากขึ้น สนับสนุนนักท่องเท่ียวท่ีต้องการได้รับความรู้ความเข้าใจเรื่องการท่องเท่ียว
มากกว่าความสนุกสนานเพลินเพลินเพียงอย่างเดียว เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่นักท่องเท่ียวรูปแบบใหม่ 
และประเด็นกระแสความต้องการของชุมชนท้องถิ่นในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเท่ียว 
เป็นกระแสความต้องการของชุมชนท้องถิ่นที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเท่ียว เพื่อเป็นหลักประกัน
ให้การพัฒนาการท่องเท่ียวเป็นไปในทิศทางท่ีถูกต้องและชุมชนท้องถิ่นยอมรับประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 
ท่ีจะได้รับ เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้ท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับแนวคิดของ นุชนารถ รัตนสุวงศ์ชัย. 
(2554) ได้กล่าวว่า มรดกทางวัฒนธรรมท่ีเป็นทรัพยากรการท่องเท่ียวจึงมีความหลากหลายเป็นท้ังส่ิงท่ี  
จับต้องได้ ได้แก่ สถานท่ีส าคัญทางศาสนาและประวัติศาสตร์ ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ฯลฯ และส่ิงท่ีจับต้อง
ไม่ได้ เช่น ค่านิยม วิถีการด าเนินชีวิต ฯลฯ นอกจากนี้ เป็นท้ังของด้ังเดิมด้วย คือ งานแสดงพื้นบ้านอาหาร
ท้องถิ่น ฯลฯ หรือ ของร่วมสมัย ประกอบด้วยศิลปะร่วมสมัย อาหารผสมผสาน ฯลฯ วัฒนธรรม จึงเป็น
ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้เกิดการขยายตัวของการท่องเท่ียวนานาชาติหรือจากภูมิภาคหนึ่งไปยังภูมิภาคอื่น ๆ  
ท่ัวโลกอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง 

ปัจจัยการมีส่วนร่วมของการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในเขตภาคกลางตอนล่าง ภายใต้องค์ประกอบนี้ 
พบว่า ตัวแปรท่ีสามารถเป็นตัวบ่งช้ีท่ีดีท่ีสุดคือ การเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน แหล่งท่องเท่ียว รองลงมาคือ 
การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การประเมินผลการท่องเท่ียว และการรับรู้ข้อมูลการท่องเท่ียว 
ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่านักท่องเท่ียวชาวไทยมีความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน เช่น ร่วมระดม
เงินทุนจากแหล่งอื่นๆ เพื่อมาช่วยสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม มีการ
ชักชวนให้นักท่องเท่ียวชาวไทยอื่นให้เข้าร่วมกิจการการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม  ตลอดจนการร่วม
สนับสนุนเงินงบประมาณ วัสดุ หรืออุปกรณ์ต่างๆ ในการบูรณะสถานท่ีท่องเท่ียว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ธันยา พรหมบุรมย์ และ นฤมล กิมภาภรณ์ (2558) ท่ีพบว่า นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเข้ามาเท่ียว 
ในกลุ่มจังหวัดฯ สามารถแบ่งเป็น 4 กลุ่มท่ีค่อนข้างชัดเจน ได้แก่ กลุ่มท่ีท ากิจกรรมผสมผสานท่องเท่ียว
เชิงนิเวศวัฒนธรรมและสุขภาพ กลุ่มท่ีท ากิจกรรมท่องเท่ียวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม โดยเฉพาะชาวต่างประเทศ
ชอบมาเรียนรู้ในเรื่องการท าอาหารไทย มวยไทย กลุ่มท่ีท ากิจกรรมเชิงวัฒนธรรมและสุขภาพท่ีเห็นชัดเจน
ท่ีสุดเป็นเรื่องสปา และปัจจัยท่ีส่งอิทธิพลต่อประสบการณ์ท่ีดีของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติเรียงล าดับ  
5 อันดับแรกคือ ด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของสถานท่ี ด้านความคุ้มค่าเงิน ด้านกิจกรรม 
การท่องเท่ียว ด้านอาหารและเครื่องด่ืม และด้านบุคลากรแนะน าการท่องเท่ียว  
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 ปัจจัยทางด้านภาพลักษณ์ของการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในเขตภาคกลางตอนล่าง ภายใต้
องค์ประกอบนี้พบว่าตัวแปรท่ีสามารถเป็นตัวบ่งช้ีท่ีดีท่ีสุดคือ ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น รองลงมาคือ 
การอนุรักษ์แบบนิเวศของแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม กิจกรรมแหล่งท่องเท่ียว และส่ิงดึงดูดใจของ  
การท่องเท่ียว ท้ังนี้เนื่องจากภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเท่ียว (tourist destination image) จัดเป็นปัจจัย
ท่ีส าคัญในกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อของนักท่องเท่ียว และมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค 
ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเท่ียว ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Baloglu and McCleary (1999) ท่ีพบว่า 
ภาพลักษณ์เป็นองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์การท่องเท่ียว ท่ีเป็นปัจจัยหลักต่อกระบวนการตัดสินใจ 
เลือกซื้อของนักท่องเท่ียว และมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อการเกิดแรงจูงใจของนักท่องเท่ียว ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Middleton (1994) ภาพลักษณ์การท่องเท่ียวด้านภาพลักษณ์เชิงการรับรู้มีอิทธิพลต่อ 
ความจงรักภักดีด้านการกลับมาเท่ียวซ้ า และสอดคล้องกับแนวคิดของ Artuge, Cevdet and Cetinsoz 
(2013) การวางแผนพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน ตลอดจนการมีส่วนร่วมและบทบาทหน้าท่ีของภาครัฐ
ภาคเอกชนและประชาชนในเรื่องของการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน ามาสร้างเป็นแผนพัฒนา 
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ปิยวรรณ คงประเสริฐ 
(2554) และบุคคลในท้องถิ่น นักท่องเท่ียว และผู้ประกอบการท่ีมีอายุและอาชีพท่ีแตกต่างกัน  มีการ
จัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนแตกต่างกัน วัลลี พุทโสม  (2554) ส่วนแนวคิด
ผลสัมฤทธิ์ด้านการตลาดการท่องเท่ียวเชิงมรดกวัฒนธรรม ได้ประยุกต์ใช้ตามแนวคิดของส านักงานรางวัล
คุณภาพแห่งชาติ (2558) การวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการมุ่งเน้นท่ีลูกค้าและการตลาด ได้แก่ ความพึงพอใจ 
ของลูกค้าและความภักดีของลูกค้าและองค์ประกอบของผลสัมฤทธิ์ ด้านกลยุทธ์การตลาดบริการ  
การท่องเท่ียวเชิงมรดกวัฒนธรรม โดยการประเมินระดับความภักดีของลูกค้า 3 ล าดับขั้น คือ (1) ความพึงพอใจ
ต่อองค์ประกอบของแบรนด์ (beliefs) (2) ความรู้สึกพึงพอใจท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์ (attitude) และ (3) ความต้ังใจ
อย่างแน่วแน่ท่ีจะซื้อทุกส่ิงทุกอย่างเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (conation) (Oliver, 1997)  
 ปัจจัยกลยุทธ์การตลาดบริการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในเขตภาคกลาง พบว่า ตัวแปรท่ีสามารถ
เป็นตัวบ่งช้ีท่ีดีท่ีสุดคือ ลักษณะทางกายภาพของแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม รองลงมาคือการส่งเสริม
การตลาดการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ค่าใช้จ่ายในแหล่งท่องเท่ียว กระบวนการในการให้บริการของ  
แหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม บุคลากรในแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ช่องทางการจัดจ าหน่ายของ 
การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม และน้อยท่ีสุดคือด้านผลิตภัณฑ์บริการการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ท้ังนี้ 
อาจเป็นเพราะว่า ลักษณะทางกายภาพของแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เช่น วัด โบราณสถาน พิพิธภัณฑ์ 
เป็นส่ิงท่ีนักท่องเท่ียวชาวไทยได้เห็นภาพลักษณ์การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ีเด่นชัดท่ีสุด ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ขนิษฐา บรมส าลี และ รัฐพล สับสน (2560) ศึกษารูปแบบกลยุทธ์การตลาดเพื่อการท่องเท่ียว
ตลาดน้ าแบบยั่งยืน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ด้านการตลาดท่องเท่ียวตลาดน้ า  
แบบยั่งยืนส าหรับตลาดน้ าแบบด้ังเดิมและตลาดน้ าแบบท่ีสร้างขึ้นเพื่อการท่องเท่ียว ประกอบด้ว ย 
3 ปัจจัย คือ ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ภาพลักษณ์ของตลาดน้ า และการมีส่วนร่วมของ
นักท่องเท่ียวกับชุมชน เมื่อวิเคราะห์รูปแบบกลยุทธ์การตลาดเพื่อการท่องเท่ียวตลาดน้ าแบบยั่งยืนส าหรับ
ตลาดน้ าแบบด้ังเดิม พบว่าองค์ประกอบท่ีส าคัญท่ีสุดคือ ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านส่ิงแวดล้อม
ทางกายภาพ ในขณะท่ีรูปแบบกลยุทธ์การตลาดเพื่อการท่องเท่ียวตลาดน้ าแบบยั่งยืนส าหรับตลาดน้ า 
แบบท่ีสร้างขึ้นเพื่อการท่องเท่ียว พบว่า องค์ประกอบท่ีส าคัญท่ีสุดคือการมีส่วนร่วมของนักท่องเท่ียวกับ
ชุมชน ด้านการเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนในแหล่งท่องเท่ียว และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สิรัชญา วงษ์
อาทิตย์ (2559) ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจท่องเท่ียวเชิงโหยหาอดีตของนักท่องเท่ียวชาวไทย 
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ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเท่ียวโดยรวมมีความรู้สึกพึงพอใจปานกลางในการท่องเท่ียวเชิงโหยหาอดีต 
ตลอดจนนักท่องเท่ียวให้ความส าคัญกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อการท่องเท่ียวเชิงโหยหาอดีต ในภาพรวมของ
ปัจจัยท้ัง 7 ด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มได้ดังนี้ กลุ่มท่ี 1  
มีความส าคัญอยู่ในระดับมาก เช่น ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านอารมณ์และ
ความรู้สึกและด้านทรัพยากรท่องเท่ียว กลุ่มท่ี 2 มีความส าคัญอยู่ในระดับค่อนข้างมาก ประกอบด้วย  
ด้านความปลอดภัย ด้านการโฆษณาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ และด้านการเรียนรู้ ตามล าดับของ
ค่าเฉล่ีย และสอดคล้องกับงานวิจัยของ มนรัตน์ ใจเอื้อและคณะ (2559) ศึกษารูปแบบการตลาดเพื่อ
พัฒนาการท่องเท่ียวเชิงมรดกวัฒนธรรม : ชุมชนบางหลวง ต าบลบางหลวง อ าเภอบางเลน จังหวัด
นครปฐม พบว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อการด าเนินงานด้านการตลาดท่องเท่ียวเชิงมรดกวัฒนธรรม ประกอบด้วย 
(1) นักท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม และ (2) ส่วนประสมทางการตลาด 7 ด้าน (7P’s) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ 
(product) ราคา (price) ช่องทางการจัดจ าหน่าย (place) การส่งเสริมการตลาด (promotion) ลักษณะ
ทางกายภาพ  (physical evidence) กระบวนการให้บริการ (process) และบุคลากร (people)  
ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้จะเป็นตัวแปรส าคัญท่ีน าไปสู่รูปแบบการตลาดเพื่อพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงมรดก
วัฒนธรรมในพื้นท่ีชุมชนบางหลวงต่อไป  
 2. แบบจ าลองกลยุทธ์การตลาดบริการการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในเขตภาคกลางตอนล่าง 
ผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรง พบว่า ปัจจัยการมีส่วนร่วมของการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในเขต  
ภาคกลางตอนล่าง มีน้ าหนักอิทธิพลสูงสุด โดยมีสัมประสิทธิ์ของอิทธิพล = 0.50 รองลงมาคือ ปัจจัย
ภาพลักษณ์ของการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม มีสัมประสิทธิ์ของอิทธิพล = 0.49 และน้อยท่ีสุดคือ กลยุทธ์
การตลาดบริการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม มีสัมประสิทธิ์ของอิทธิพล = -0.075 จากปัจจัยกลยุทธ์การตลาด
บริการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในเขตภาคกลางตอนล่าง (กรุงเทพมหานคร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดนครปฐม) มีสัมประสิทธิ์ของอิทธิพลน้อยท่ีสุดกับพบว่าได้ไปส่งถึง
อิทธิพลทางอ้อมโดยการส่งผ่านปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของการท่องเท่ียว เชิงวัฒนธรรมในเขตภาคกลาง 
โดยมีอิทธิพลรวม = 0.83 รองลงมาคือ ส่งผ่านปัจจัยการมีส่วนร่วมของการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในเขต
ภาคกลางตอนล่าง มีน้ าหนักอิทธิพล = 0.50 ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่า นักท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม  
ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในเขตภาคกลางตอนล่างมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ ภาพลักษณ์ของการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ส่วนปัจจัยกลยุทธ์ทางการตลาดมีอิทธิพล
ทางตรงกับอิทธิพลทางอ้อมโดยการส่งผ่านปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในเขต
ภาคกลางตอนล่าง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ มนรัตน์ ใจเอื้อและคณะ (2559) ศึกษารูปแบบการตลาด
เพื่อพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงมรดกวัฒนธรรม : ชุมชนบางหลวง ต าบลบางหลวง อ าเภอบางเลน จังหวัด
นครปฐม พบว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อการด าเนินงานด้านการตลาดท่องเท่ียวเชิงมรดกวัฒนธรรมประกอบด้วย  
1) นักท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม และ 2) ส่วนประสมทางการตลาด 7 ด้าน (7P’s) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ 
(product) ราคา (price) ช่องทางการจัดจ าหน่าย (place) การส่งเสริมการตลาด (promotion) ลักษณะ
ทางกายภาพ  (physical evidence) กระบวนการให้บริการ (process) และบุคลากร (people) 
ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้จะเป็นตัวแปรส าคัญท่ีน าไปสู่รูปแบบการตลาดเพื่อพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงมรดก
วัฒนธรรมในพื้นท่ีชุมชนบางหลวงต่อไป  
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1. ผู้บริหารหรือเจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการในเขตภาคกลางตอนล่าง สามารถน าข้อมูล  
ท่ีค้นพบจากการวิจัยไปประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการ โดยเฉพาะเรื่องการมีส่วนร่วมของชุมชนท่ีอยู่ใน
แหล่งท่องเท่ียวให้ร่วมมือกันเพื่อต้อนรับนักท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
 2. การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ควรจัดให้มีหน่วยงานกลางหรือศูนย์กลางท่ีท าหน้าท่ีในการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ให้กับชุมชมท่ีเป็นเจ้าของสถานท่ีการท่องเท่ียว 
เชิงวัฒนธรรม จัดให้มีการประชุม สัมมนา ผู้ประกอบการร่วมกันในเขตภาคกลางตอนล่าง เพื่อส่งเสริม
และกระตุ้นการท่องเท่ียวตลาดน้ า และจัดให้มีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการจัดอบรม พัฒนาบุคลากรท่ีมี 
ส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการบริการนักท่องเท่ียว 
เชิงวัฒนธรรมให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั งต่อไป 
 1. ควรศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อกลยุทธ์การตลาดบริการการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
ในเขตภาคอื่นๆ ท่ีมีการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
 2. สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ควรสร้างการมีส่วนร่วมของ
นักท่องเท่ียวกับชุมชนให้มากยิ่งขึ้น 
 3. ควรให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมุ่งเน้นด้านการอนุรักษ์ความเป็นประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ควรให้
ความส าคัญกับความเป็นธรรมชาติท่ีสวยงาม และเพิ่มการจัดกิจกรรมการท่องเท่ียวต่างๆ เพื่อให้
นักท่องเท่ียวได้ช่ืนชมกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างโมเดลข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2) เพื่อพัฒนาโปรแกรม  
การสร้างข้อสอบอัตโนมัติวิชาคณิตศาสตร์ และ 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลการสอบท่ีได้จาก
แบบทดสอบต้นแบบกับผลการสอบท่ีได้จากแบบทดสอบท่ีพัฒนาจากโปรแกรมการสร้างข้อสอบอัตโนมัติ
วิชาคณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ซึ่งมีวิธีด าเนินการวิจัยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การสร้างโมเดล
ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 2) การพัฒนาโปรแกรมการสร้างข้อสอบอัตโนมัติวิชา
คณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 3) การหาความสัมพันธ์ระหว่างผลการสอบท่ีได้จากแบบทดสอบ
ต้นแบบกับผลการสอบท่ีได้จากแบบทดสอบท่ีสร้างขึ้นจากโปรแกรมการสร้างข้อสอบอัตโนมัติวิชา
คณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้ข้อสอบ O-NET ต้ังแต่ปีการศึกษา 2555-2561 โดยให้นักเรียน 
ท่ีก าลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนอรัญประเทศ จังหวัด
สระแก้ว สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 จ านวน 105 คน ท าแบบทดสอบท้ัง 2 ฉบับ 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน ผลการวิจัยปรากฏว่า 
 1. ได้โมเดลข้อสอบต้นแบบวิชาคณิตศาสตร์ จ านวน 50 ข้อ ประกอบด้วย 5 สาระการเรียนรู้
แกนกลางวิชาคณิตศาสตร์ ได้แก่ สาระท่ี 1 จ านวนและการด าเนินการมีข้อสอบ จ านวน 16 ข้อ สาระท่ี 2 
การวัดมีข้อสอบ จ านวน 10 ข้อ สาระท่ี 3 เรขาคณิตมีข้อสอบ จ านวน 9 ข้อ สาระท่ี 4 พีชคณิตมีข้อสอบ 
จ านวน 10 ข้อ และสาระท่ี 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็นมีข้อสอบ จ านวน 5 ข้อ  
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 2. โปรแกรมการสร้างข้อสอบอัตโนมัติวิชาคณิตศาสตร์ ท่ีพัฒนาขึ้นสามารถเข้าใช้งานได้ท่ี       
ทางเว็บไซต์ www.aigmath.com โปรแกรมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากเป็นท่ียอมรับของ
ผู้เช่ียวชาญ และมีระดับความคิดเห็นจากครูผู้ใช้งานอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 3. ผลการสอบจากแบบทดสอบท่ีสร้างขึ้นจากโปรแกรมการสร้างข้อสอบอัตโนมัติ มีความสัมพันธ์
ทางบวกในระดับสูงกับผลการสอบจากแบบทดสอบต้นแบบ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน เท่ากับ 
.92 มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 
ค าส าคัญ : การสร้างข้อสอบอัตโนมัติ โมเดลข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 
Abstract 
 The purposes of this research were 1) to create a mathematics item model, 2 )  to 
develop an Automatic Item Generation program for Grade 9 mathematics, and 3) to study the 
relation between the test results obtained from the prototype test and those collected 
from the Automatic Item Generation program. The research was divided into three 
phases as follows: 1) Modeling Grade 9 mathematics items.  2) Developing an Automatic 
Item Generation program for Grade 9 mathematics. 3) Finding the relation between the test 
results obtained from the prototype test and from the Automatic Item Generation program 
by using the Grade 9 O-NET Mathematics exam from the academic year 2012-2018. The 
sample involved 105 Grade 9 students who studied in the second semester of the 
academic year 2019 at the Aranyaprathet school, Sakaew Province, under the Office of 
Secondary Educational Service Area 7. Data were analyzed with Pearson correlation. The 
results were as follows: 
 1. Fifty items modeling the math exam prototype consisted of five core courses: 
the 1st learning area consisted of 16 items of number and operation, the 2nd learning area 
consisted of 10 items of measurement, the 3nd learning area consisted of 10 items of 
Geometry, the 4th learning area consisted of 10 items of algebra, and the 5th learning area 
consisted of 5 items of data analysis and probability.  
 2. The Developed Automatic Item Generation program of Grade 9 mathematics was 
developed for use on a website (www. aigmath.com). It was judged highly suitable by 
experts, and regarded to be at the highest level by teachers. 
 3. The items generated by the developed computer program were found to correlate 
positively with the prototype test, r= .92, significant at .01 level. 
 
Keywords : Automatic Item Generation: AIG, Item Model, Mathematics, Computer Software 
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บทน า 
 คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งต่อความส าเร็จในการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เนื่องจาก   
ช่วยให้มนุษย์มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหา 
หรือสถานการณ์ได้อย่างรอบคอบถี่ถ้วน ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือ  
ในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศาสตร์อื่นๆ อันเป็นรากฐานในการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของชาติให้มีคุณภาพและพัฒนาเศรษฐกิจประเทศให้ทัดเทียมกับนานาชาติ การศึกษาคณิตศาสตร์
จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และ
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ท่ีเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัฒน์ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560, หน้า 1)  
 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. และส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน หรือ สพฐ. โดย สทศ.ด าเนินการจัดการทดสอบท่ีเรียกว่า “การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test: O-NET) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
โดยใช้แบบทดสอบเติมค า (Completion Test) และแบบทดสอบปรนัย (Objective Test) ประเภท
เลือกตอบชนิดหลายตัวเลือก เป็นเครื่องมือในการวัดและประเมินผลความสามารถทางคณิตศาสตร์     
จากผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2561 พบว่า คะแนนเฉล่ียวิชาคณิตศาสตร์ ระดับ
โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉล่ีย เท่ากับ 30.28 
ระดับประเทศรวมทุกสังกัด มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 30.04 ต่ ากว่าร้อยละ 50 ซึ่งเป็นมาตรฐานขั้นต่ า 
(สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สทศ., 2562, หน้า 1) สอดคล้องกับผลการประเมิน
การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ของผู้เรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ท่ีบ่งช้ีว่าผู้เรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีคะแนนเฉล่ียของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ต่ ากว่าร้อยละ  50 ซึ่งเป็นมาตรฐานขั้นต่ า (สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2560, หน้า 5)  
 ข้อสอบท่ีเลือกจากคลังข้อสอบท่ีสร้างขึ้นในรูปแบบคลังข้อสอบ ( Item Bank) จ าเป็นต้องมี    
การออกแบบข้อสอบให้มีความหลากหลายและครอบคลุมเนื้อหาท่ีต้องการวัด (โสฬส สุขานนท์สวัสด์ิ,  
เสรี ชัดแช้ม และกฤษณะ ชินสาร, 2555), หน้า 73) กระบวนการวิเคราะห์คุณภาพแบบทดสอบจึงถือว่า 
เป็นกระบวนการท่ีส าคัญ การใช้โปรแกรม JEMS (Just Easy Measurement and Statistics) ส่งผลให้
กระบวนการวิเคราะห์ข้อสอบท าได้ง่าย มีความถูกต้อง และภายในเวลาอันรวดเร็ว (สมกิจ กิจพูนวงศ์, 
2556, หน้า 20) รูปแบบข้อสอบท่ีนิยมใช้อย่างแพร่หลาย คือ ข้อสอบประเภทเลือกค าตอบชนิด       
หลายตัวเลือก ผู้สร้างข้อสอบต้องเขียนตัวเลือกไม่น้อยกว่า 3 ตัวเลือกในแต่ละข้อ ผู้สร้างข้อสอบจึงต้อง   
มีความรู้ในเนื้อหาวิชาท่ีสร้างข้อสอบเป็นอย่างดี อีกท้ังต้องมีความรู้ ความเข้าใจและความช านาญในการ
เขียนข้อสอบ รวมท้ังต้องมีทักษะในการใช้ภาษาอีกด้วย จึงจะท าให้ได้ข้อสอบท่ีมีคุณภาพ ข้อสอบรูปแบบนี้
สร้างยาก ใช้เวลาในการสร้างข้อสอบมาก เมื่อเทียบกับการสร้างข้อสอบอื่นๆ อีกท้ังยังมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง
เนื่องจากต้องอาศัยผู้เช่ียวชาญ ในการสร้างข้อสอบ (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2556, หน้า 196)  
 ปัจจุบันจึงมีการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาช่วยในการพัฒนากระบวนทักษะการคิดของผู้เรียน 
เช่น การท าส่ือการสอน วีดิทัศน์ เรื่อง กราฟของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล จากโปรแกรม Camtasia 
Studio ให้นักเรียนใช้เรียนเสริม ด้วยการน าเนื้อหาท่ีสอดคล้องและครอบคลุมกับผลการเรียนรู้  รูปแบบ
โปรแกรมจะมีตัวอย่างและข้อค าถามท าให้ผู้เรียนเกิดความรู้และทักษะมากขึ้น (กมลชนก ภาคภูมิ, 2561, 
หน้า 54) ในการสร้างข้อสอบ โดยการสร้างโมเดลข้อสอบ (Item Model) ท่ีมีคุณภาพขึ้นมา แล้วเขียน
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โปรแกรมให้คอมพิวเตอร์สร้างข้อสอบตามโมเดลข้อสอบเหล่านั้น โดยการวิเ คราะห์ส่วนคงท่ีและ      
ความแปรเปล่ียนของข้อสอบในโมเดลข้อสอบ วิธีการนี้ เรียกว่า การสร้างข้อสอบอัตโนมัติ (Automatic 
Item Generation: AIG) ซึ่งเพิ่มความสะดวกและความรวดเร็วในการสร้างข้อสอบได้อย่างมาก (Gierl & 
Haladyna, 2013) การสร้างข้อสอบอัตโนมัติเป็นวิธีทางเลือกส าหรับการสร้างข้อสอบจ านวนมาก ท่ีบูรณาการ
องค์ความรู้จากการสร้างโมเดลของข้อสอบด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ในการสร้างค าถามแบบหลายตัวเลือก 
การอธิบายและตรวจสอบวิธีการสร้างตัวลวงท่ีน่าเช่ือถือ การสร้างข้อสอบอัตโนมัติแสดงให้เห็น
ประสิทธิภาพในการสร้างข้อสอบท่ีจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการผลิตข้อสอบมาตรฐาน การทดสอบท่ีผ่านมา
ต้องมีการพัฒนาข้อสอบในปริมาณท่ีมาก เพื่อให้ง่ายต่อการประเมินความรู้นักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
กระบวนการพัฒนาข้อสอบแบบด้ังเดิมใช้เวลานาน ส้ินเปลืองเวลา และทรัพยากรมาก โดยคุณภาพของ
ข้อสอบท่ีสร้างขึ้นต้องผ่านการตรวจสอบเนื้อหาจากผู้เช่ียวชาญ (Pugh, Champlain, Gierl, Lai, & 
Touchie, 2016)  
 จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานด้านความสามารถทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีคะแนนเฉล่ียอยู่ในมาตรฐานขั้นต่ า ผู้วิจัยเห็นถึงประโยชน์และ        
ความจ าเป็นของการออกแบบข้อสอบให้มีความสอดคล้องและครอบคลุมกับผลการเรียนรู้ การพัฒนา
โปรแกรมการสร้างข้อสอบอัตโนมัติวิชาคณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยยึดหลักการพัฒนาโมเดล
ข้อสอบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการสร้างข้อสอบ (Gierl, Zhou, and Alves, 2008) รวมท้ัง
แนวคิดในการสร้างข้อสอบอัตโนมัติของ Gierl and Haladyna (2013) จึงเป็นประโยชน์ต่อการวัด
ความสามารถทางคณิตศาสตร์ และเป็นการช่วยลดภาระงานของครูในการสร้างข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ 
อ านวยความสะดวกในการเลือกใช้ข้อสอบจากคลังข้อสอบท่ีมีคุณภาพจ านวนมาก อีกท้ังช่วยให้นักเรียน 
ได้ฝึกฝนทักษะท่ีหลากหลายควบคู่กับการเรียนส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้น 
หากนักเรียนได้รับการฝึกฝนทักษะการค านวณเป็นประจ า นักเรียนอาจจะมีความสามารถทางคณิตศาสตร์
ดียิ่งขึ้น (วัฒนาวดี อัครเดชลือชา, 2556, หน้า 72) มีความรู้ความเข้าใจสามารถน าความรู้ท่ีได้เป็นพื้นฐาน
ส าคัญในการศึกษาระดับสูงขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อสร้างโมเดลข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 2. เพื่อพัฒนาโปรแกรมการสร้างข้อสอบอัตโนมัติวิชาคณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลการสอบท่ีได้จากแบบทดสอบต้นแบบกับผลการสอบท่ีได้
จากแบบทดสอบท่ีพัฒนาจากโปรแกรมส าหรับการสร้างข้อสอบอัตโนมัติวิชาคณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 การสร้างข้อสอบอัตโนมัติสามารถช่วยสร้างข้อสอบได้จ านวนมากจากโมเดลข้อสอบต้นแบบ     
ซึ่งแบบทดสอบต้นแบบและแบบทดสอบท่ีสร้างขึ้นจะมีเนื้อหาท่ีใกล้เคียง แตกต่างกันเพียงรายละเอียด
ของข้อมูลบางส่วน ดังนั้น ผู้รับการทดสอบท่ีได้คะแนนจากแบบทดสอบต้นแบบท่ีสูง น่าจะได้คะแนนจาก
แบบทดสอบท่ีพัฒนาขึ้นจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับสร้างข้อสอบอัตโนมัติวิชาคณิตศาสตร์         
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีสูงด้วย ผู้วิจัยจึงต้ังสมมติฐานการวิจัย ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อ 3 ดังนี้  
 ผลการสอบท่ีได้จากแบบทดสอบท่ีพัฒนาจากโปรแกรมการสร้างข้อสอบอัตโนมัติวิชาคณิตศาสตร์ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการสอบท่ีได้จากแบบทดสอบต้นแบบ  
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การพัฒนาโปรแกรมการสร้างข้อสอบอัตโนมัติวิชาคณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยการ
รวบรวมข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ต้ังแต่ปีการศึกษา 2555-2561 มาก าหนด
เพื่อสร้างโมเดลข้อสอบ (Item Model) จากข้อสอบต้นแบบ (Parent Item) ข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2555-2561 น ามาใช้ในการสร้างข้อสอบอัตโนมัติ (Gierl & Haladyna, 
2013) จากนั้นพัฒนาโมเดลข้อสอบโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการสร้างข้อสอบ (Gierl et al., 
2008) ผสานกับแนวคิดของวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) (Singh, 
Thakur, & Chaudhary, 2015; อรยา ปรีชาพานิช , 2557) สู่การพัฒนาโปรแกรมการสร้างข้อสอบ
อัตโนมัติวิชาคณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลการสอบท่ีได้จาก
แบบทดสอบต้นแบบกับผลการสอบท่ีได้จากแบบทดสอบโปรแกรมการสร้างข้อสอบอัตโนมัติวิชา
คณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ซึ่งสามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยได้ ดังภาพ 1 

 
 

 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย เรื่องการพัฒนาโปรแกรมการสร้างข้อสอบอัตโนมัติ 

วิชาคณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดังนี ้
 ระยะที่ 1 การสร้างโมเดลข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ต้ังแต่ปีการศึกษา 2555-
2561 มี 3 ขั้นตอน ดังนี้  
 1. รวบรวมข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ต้ังแต่ปีการศึกษา 2555-2561 
จ านวน 163 ข้อ มาจ าแนกตามสาระการเรียนรู้แกนกลางคณิตศาสตร์ ท้ัง 5 สาระ ดังนี้ 1) สาระท่ี 1 
จ านวนและการด าเนินการมีข้อสอบ จ านวน 54 ข้อ 2) สาระท่ี 2 การวัดมีข้อสอบ จ านวน 31 ข้อ 3) สาระท่ี 3 
เรขาคณิตมีข้อสอบ จ านวน 36 ข้อ 4) สาระท่ี 4 พีชคณิตมีข้อสอบ จ านวน 23 ข้อ และ 5) สาระท่ี 5   
การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็นมีข้อสอบ จ านวน 19 ข้อ 
 2. การสร้างโมเดลข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ก าหนดตามโครงสร้าง
โมเดลข้อสอบ จ านวน 10 รูปแบบ จากการจับคู่ระหว่างโจทย์และตัวเลือก มาวิเคราะห์และก าหนดข้อมูล
ท่ีเหมาะสม โดยแบ่งรายละเอียดเป็น 5 ส่วน คือ 1) โจทย์ (Stem) 2) ส่วนประกอบ (Elements)           

                                               3            2555-2561
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                                   3 
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3) ตัวเลือก (Options) 4) ข้อมูลเสริม (Auxiliary Information) และ 5) เฉลย (Key) แล้วตรวจสอบความตรง
เชิงเนื้อหาของข้อสอบแต่ละข้อในการสร้างเป็นโมเดลข้อสอบ โดยพิจารณาทีละข้อ ว่าสอดคล้องกับทฤษฎี
หรือเนื้อหา เน้นท่ีระดับความเห็นด้วยของผู้เช่ียวชาญต่อเนื้อความของข้อสอบท้ังข้อค าถาม ตัวเลือก และ
เฉลยค าตอบท่ีถูกต้อง โดยผู้เช่ียวชาญ 5 คน ต้องมีความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์หรือการวัดผล มีประสบการณ์
ไม่น้อยกว่า 10 ปี มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาโท จ านวน 2 คน และครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ 
มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี จ านวน 3 คน แล้วหาค่าดัชนีความตรงเชิงเนื้อหา (CVI) ไม่ต่ ากว่า .90 
(Polit, Beck, & Owen, 2007, p. 467) ได้ค่าความตรงเชิงเนื้อหาและความสอดคล้องเท่ากับ 1.00  
 3. น าข้อสอบต้นแบบมาสร้างเป็นโมเดลข้อสอบ จ านวน 50 ข้อ เพื่อน าข้อสอบไปพัฒนาโปรแกรม
ส าหรับการสร้างข้อสอบอัตโนมัติวิชาคณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 ระยะที่ 2 การพัฒนาโปรแกรมการสร้างข้อสอบอัตโนมัติวิชาคณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 1. ศึกษาแนวคิดส าหรับการสร้างข้อสอบอัตโนมัติ และวงจรการพัฒนาระบบ เพื่อออกแบบโปรแกรม 
 2. พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตามแนวคิดของวงจรการพัฒนาระบบ โดยใช้แบบจ าลองน้ าตก 
(Waterfall Model) แล้วจัดท าคู่มือการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับสร้างข้อสอบอัตโนมัติ เมื่อทดสอบ 
ปรับปรุงจุดบกพร่อง และแก้ไขการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับสร้างข้อสอบอัตโนมัติวิชา
คณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เรียบร้อยแล้ว จึงจัดท าคู่มือการใช้งานโปรแกรม เพื่อเป็นแนวทาง    
การน าไปใช้จริง 
 3. การประเมินผลการพัฒนาโปรแกรม โดยผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 คน ผู้เช่ียวชาญต้องมีความรู้
ทางด้านการวัดผลการศึกษา ด้านการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และมีประสบการณ์ด้านนี้ไม่น้อยกว่า 
10 ปี และมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาโท ใน 4 ด้าน คือ 1) ด้านความถูกต้องในการใช้งาน 2) ด้าน
ความสะดวกในการใช้โปรแกรม 3) ด้านความชัดเจนของคู่มือการใช้โปรแกรม และ 4) ด้านลักษณะท่ัวไป
ของโปรแกรม ซึ่งลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ และให้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ จ านวน 30 คน ประเมิน 3 ด้าน คือ 1) ด้านความสะดวกในการใช้โปรแกรม 2) ด้านความชัดเจน
ของคู่มือการใช้โปรแกรม และ 3) ด้านลักษณะท่ัวไปของโปรแกรม แล้ววิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป เพื่อหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 ระยะที่ 3 การหาความสัมพันธ์ระหว่างผลการสอบท่ีได้จากแบบทดสอบต้นแบบกับผลการสอบ   
ท่ีได้จากแบบทดสอบท่ีสร้างขึ้นจากการพัฒนาโปรแกรมส าหรับการสร้างข้อสอบอัตโนมัติวิชาคณิตศาสตร์ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 1. น าแบบทดสอบต้นแบบฉบับ A และแบบทดสอบท่ีสร้างขึ้นจากการพัฒนาโปรแกรมการสร้าง
ข้อสอบอัตโนมัติวิชาคณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ฉบับ B ให้กลุ่มเป้าหมายท าแบบทดสอบ คือ 
นักเรียนท่ีก าลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนอรัญประเทศ 
จังหวัดสระแก้ว สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 จ านวน 105 คน 
 2. น าผลการสอบท้ังสอง ชุดมาหาค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์  ( Pearson’s Correlation 
Coefficient) พิจารณาผลของแบบทดสอบต้นแบบ และแบบทดสอบท่ีสร้างขึ้นจากโปรแกรมท่ีพัฒนาว่ามี
ความสัมพันธ์กันในลักษณะใด ซึ่งแสดงให้เห็น 3 ลักษณะ คือ 1) สหสัมพันธ์ทางบวก ( Positive 
Correlations) 2) สหสัมพันธ์ทางลบ (Negative Correlations) และ 3) สหสัมพันธ์เป็นศูนย์ (Zero 
Correlations) 
 3. รายงานผลการศึกษาความสัมพันธ์ และสรุปสมมติฐาน 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. แบบทดสอบต้นแบบ เป็นข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 
2555-2561 ซึ่งได้มาจากสถาบันการทดสอบแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จ านวน 50 ข้อ แทนด้วยฉบับ A 
แบ่งเป็นจ านวน 2 ชุด ชุดท่ี 1 ต้ังแต่ข้อ 1-25 และชุดท่ี 2 ต้ังแต่ข้อ 26-50  
 2. แบบทดสอบท่ีสร้างขึ้นจากการพัฒนาโปรแกรมการสร้างข้อสอบอัตโนมัติวิชาคณิตศาสตร์ 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 แทนด้วยฉบับ B แบ่งเป็นจ านวน 2 ชุด ชุดท่ี 1 ต้ังแต่ข้อ 1-25 และ
ชุดท่ี 2 ต้ังแต่ข้อ 26-50  
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล แล้วด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล    
โดยน าผลการสอบจากแบบทดสอบท้ัง 2 ฉบับ มาค านวณหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน 
(Pearson’s Correlation Coefficient) ซึ่งค านวณโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการสร้างโมเดลข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยรวบรวมข้อสอบ O-NET 
วิชาคณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ต้ังแต่ปีการศึกษา 2555-2561 จ านวน 163 ข้อ น ามาสร้างโมเดล
ข้อสอบ มีการก าหนดรายละเอียดในส่วนต่างๆ 5 ส่วน ดังนี้ 1) โจทย์ โดยมีการน าข้อความโจทย์มาวิเคราะห์
เพื่อก าหนดส่วนคงท่ีและส่วนแปรผัน โดยในส่วนของข้อมูลท่ีแปรผันนั้น สามารถเป็นได้ท้ังข้อความ ตัวเลข 
และรูปภาพ 2) ส่วนประกอบ จะเป็นส่วนท่ีต้องก าหนดรายละเอียด ข้อจ ากัด ขอบเขตค่าของตัวเลขหรือ
ข้อความท่ีก าหนดให้ใช้ได้ในโจทย์ รวมไปถึงเงื่อนไขการด าเนินการต่างๆ ของข้อมูลในโจทย์ 3) ตัวเลือก 
โดยในแต่ละโมเดลจะมี 4 ตัวเลือก มีการก าหนดเป็นข้อความ ตัวเลข รูปภาพ หรือเป็นเงื่อนไขการด าเนินการ
ต่างๆ ของข้อมูลในโจทย์ 4) ข้อมูลเสริม เป็นรูปภาพ ซึ่งอาจมีในบางโมเดล และ 5) เฉลย เป็นค าตอบ     
ท่ีถูกต้องของข้อสอบข้อนั้นๆ ซึ่งค าตอบจะมีการสลับกันไปในแต่ละข้อของข้อสอบท่ีถูกสร้างขึ้นจากโมเดล
เดียวกัน จากหลักการดังกล่าวข้างต้น เมื่อน าข้อสอบมาตรวจสอบความสอดคล้องของข้อสอบท่ีน ามาสร้าง
เป็นโมเดลข้อสอบและรูปแบบโมเดลข้อสอบของ Gierl et al. (2008) ได้โมเดลข้อสอบต้นแบบวิชา
คณิตศาสตร์ 5 สาระการเรียนรู้แกนกลางวิชาคณิตศาสตร์ จ านวน 50 โมเดล ดังนี้ สาระท่ี 1 จ านวนและ
การด าเนินการมีข้อสอบ จ านวน 16 ข้อ สาระท่ี 2 การวัดมีข้อสอบ จ านวน 10 ข้อ สาระท่ี 3 เรขาคณิต  
มีข้อสอบ จ านวน 9 ข้อ สาระท่ี 4 พีชคณิตมีข้อสอบ จ านวน 10 ข้อ และสาระท่ี 5 การวิเคราะห์ข้อมูล
และความน่าจะเป็นมีข้อสอบ จ านวน 5 ข้อ น าไปให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา จากการ
ประเมินโดยผู้เช่ียวชาญ ค่าดัชนีความตรงเชิงเนื้อหา ของแบบประเมินโครงสร้างโมเดลข้อสอบต้นแบบ 
ส าหรับการพัฒนาโปรแกรมการสร้างข้อสอบอัตโนมัติวิชาคณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ซึ่งใช้มาตรวัด
ตามองค์ประกอบโมเดลข้อสอบ ตามรูปแบบของโจทย์ และตัวเลือกลักษณะต่างๆ ในโมเดลข้อสอบ 
ปรากฏว่า อยู่ในระดับสอดคล้องมาก สามารถน ามาใช้เป็นโมเดลข้อสอบ เพื่อน าข้อสอบไปพัฒนา
โปรแกรมส าหรับการสร้างข้อสอบอัตโนมัติวิชาคณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยจะยกตัวอย่างโมเดล
ข้อสอบท่ีสร้างขึ้นจากข้อสอบต้นแบบท่ีสอดคล้องกับแต่ละสาระการเรียนรู้แกนกลางคณิตศาสตร์ และ
ตามโครงสร้างโมเดลข้อสอบต้นแบบ ส าหรับการพัฒนาโปรแกรมการสร้างข้อสอบอัตโนมัติวิชา
คณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 รายละเอียดดังตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1 ตัวอย่างโมเดลข้อสอบท่ีสร้างขึ้นจากข้อสอบต้นแบบท่ีสอดคล้องกับแต่ละสาระการเรียนรู้
แกนกลางคณิตศาสตร์ และตามโครงสร้างโมเดลข้อสอบต้นแบบ ส าหรับการพัฒนาโปรแกรมการสร้าง
ข้อสอบอัตโนมัติวิชาคณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

สาระที่ 2 การวัด โมเดลข้อสอบที่สร้างขึ น 
ข้อสอบต้นแบบข้อท่ี 17. ปริซึมฐานรูป
สามเหล่ียมอันหนึ่ง โดยรูปสามเหล่ียม 
มีฐานยาว 4 เซนติเมตร และ สูง 6 
เซนติเมตร ถ้าปริซึมแท่งนี้ยาว 8 
เซนติเมตร จะมีปริมาตรเท่าไร  
1. 72 ลูกบาศก์เซนติเมตร   
2. 96 ลูกบาศก์เซนติเมตร 
3. 144 ลูกบาศก์เซนติเมตร   
4. 192 ลูกบาศก์เซนติเมตร 
 
Model 5 
โจทย์ รูปแบบไม่อิสระ มีจ านวน
ส่วนประกอบ 2 ส่วน แต่ละ
ส่วนประกอบมีการเช่ือมโยงกับ
ส่วนประกอบ 
 
 
 
 

Stem  
ปริซึมฐานรูปสามเหล่ียมอันหนึ่ง โดยรูปสามเหล่ียมมีฐาน
ยาว (I1) 
เซนติเมตร และ สูง (I2) เซนติเมตร ถ้าปริซึมแท่งนี้ยาว (I3) 
เซนติเมตร จะมีปริมาตรเท่าไร   
Elements 
I1 = Value Range สุ่มเลข 3-10  
I2 = Value Range (สุ่มเลข I1 + I2) ถึง 20 
I3 = Value Range (สุ่มเลข I2 + 2) ถึง 30 

ค าตอบ ANS = (
1

2
 x I1 x I2) x I3 

Options 

1. ((
1

2
 x I1 x I2) x I3) x 2  

2. (
1

2
 x I1 x I2) x I3 

3. ((1/2 x I1 x I2) x I3)-[((1/2 x I1 x I2) x I3) / 2] / 2  
4. (1/2 x I1 x I2) x I3 + 6 
Auxiliary Information 
-Key  
ข้อ 2 สลับค าตอบ 

  
 2. การพัฒนาโปรแกรมส าหรับการสร้างข้อสอบอัตโนมัติวิชาคณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
เป็นการพัฒนาโปรแกรมตามแนวคิดของ การสร้างข้อสอบอัตโนมัติ และวงจรการพัฒนาระบบ เพื่อเพิ่ม
จ านวนในการสร้างข้อสอบจากข้อสอบต้นแบบ ผู้ใช้งาน สามารถเข้าไป ใช้งานโปรแกรมผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตโดยใช้เว็บบราวเซอร์ พิมพ์ท่ีช่อง URL ดังนี้ www.aigmath.com ลักษณะหน้าจอของ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับสร้างข้อสอบอัตโนมัติวิชาคณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 แสดงตัวอย่าง 
ดังภาพ 2-4 
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ภาพ 2 หน้าจอ ‘หน้าหลัก’ ของ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับสร้างข้อสอบอัตโนมัติ 

วิชาคณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 

 
ภาพ 3 หน้าจอ ‘สร้างข้อสอบ’ จ านวน 2 ตัวเลือก ประกอบไปด้วย ‘สร้างข้อสอบต้นแบบ’ หรือ 

‘เลือกข้อสอบเอง’ วิชาคณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 5 สาระการเรียนรู ้
 

 
ภาพ 4 ไฟล์ท่ี Export สร้างข้อสอบออกมาแล้ว 
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 ตัวอย่างแบบทดสอบท่ีสร้างจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับสร้างข้อสอบอัตโนมัติวิชาคณิตศาสตร์ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 แบบทดสอบฉบับ B  
 1. หลักร้อยของ 99 เท่ากับจ านวนในข้อใด 
 ก. 4    ข. 5  ค. 7  ง. 8 ค าตอบ = ก. 
 2. จ านวนต่อไปนี้ 29³ 30³ 31³ 32³ 33³ 34³ เมื่อท าเป็นผลส าเร็จแล้วมีกี่จ านวนท่ีมีหลักร้อย   
เป็นจ านวนค่ี 
 ก. 5    ข. 6  ค. 8  ง. 9 ค าตอบ = ก. 
 จากข้อสอบตัวอย่างข้างต้น ข้อสอบท่ีสร้างจากโปรแกรมการสร้างข้อสอบอัตโนมัติวิชา
คณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 สามารถใช้โปแกรม Microsoft Word ปรับแก้ไขได้ ก่อนพิมพ์ข้อสอบ
ออกมาใช้ได้ การพัฒนาโปรแกรมการสร้างข้อสอบอัตโนมัติวิชาคณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3       
จากโมเดลต้นแบบ จ านวน 50 ข้อ สามารถน ามาสร้างข้อสอบได้อีกจ านวนมาก  
 ผลการประเมินความเหมาะสมการใช้งานโปรแกรมการสร้างข้อสอบอัตโนมัติวิชาคณิตศาสตร์ 
ชั นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยผู้เชี่ยวชาญ 
 หลังจากทดสอบการใช้งานโปรแกรม แก้ไขข้อผิดพลาด และปรับปรุงโปรแกรมให้สมบูรณ์แล้ว  
จึงจัดท าคู่มือการใช้งานโปรแกรมการสร้างข้อสอบอัตโนมัติ วิชาคณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยให้
ผู้เช่ียวชาญประเมินความเหมาะสมการใช้งานโปรแกรมการสร้างข้อสอบอัตโนมัติวิชาคณิตศาสตร์        
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 4 ด้าน คือ 1) ความถูกต้องในการใช้งาน 2) ความสะดวกในการใช้โปรแกรม 
3) ความชัดเจนของคู่มือการใช้โปรแกรม และ 4) ลักษณะท่ัวไปของโปรแกรม โดยใช้แบบสอบถามแบบ
มาตรประมาณค่า สรุปผล การประเมินความเหมาะสมการใช้งานโปรแกรมท้ัง 4 ด้าน โดยผู้เช่ียวชาญ 
รายละเอียดดังตารางท่ี 2 
 
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมการใช้งานโปรแกรมการสร้างข้อสอบอัตโนมัติท้ัง 4 ด้าน     
โดยผู้เช่ียวชาญ 

ล าดับที่ รายการ Mean SD ระดับความเหมาะสม 
1 
2 
3 
4 

ความถูกต้องในการใช้งาน 
ความความสะดวกในการใช้งาน 
ความชัดเจนของคู่มือการใช้โปรแกรม 
ลักษณะท่ัวไปของโปรแกรม 

4.47 
4.27 
4.53 
3.87 

0.30 
0.28 
0.30 
0.18 

มาก 
มาก 

มากท่ีสุด 
มาก 

 สรุปผลท้ัง 4 ด้าน 4.28 0.36 มาก 
 
 จากตารางท่ี 2 ปรากฏว่า การประเมินความเหมาะสมในการใช้งานโปรแกรมการสร้างข้อสอบ
อัตโนมัติวิชาคณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยผู้เช่ียวชาญ สรุปผลโดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก (Mean = 4.28, SD = 0.36)  
 ผลการประเมินการใช้งานโปรแกรมการสร้างข้อสอบอัตโนมัติ โดยครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ชั นมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นผู้ใช้งาน 
 หลังจากการประเมินความเหมาะสมการใช้งานโปรแกรมการสร้างข้อสอบอัตโนมัติวิชา
คณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เมื่อปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญท้ัง 3 คน 
ผู้วิจัยน าโปรแกรมและคู่มือการใช้งานทดลองใช้กับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษา
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ตอนต้น จ านวน 30 คน ประเมินการใช้งานโปรแกรมการสร้างข้อสอบอัตโนมัติวิชาคณิตศาสตร์           
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ใน 3 ด้าน คือ 1) ความสะดวกในการใช้โปรแกรม 2) ความชัดเจนของคู่มือการใช้
โปรแกรม และ 3) ลักษณะท่ัวไปของโปรแกรม แสดงผลการประเมินการใช้งานโปรแกรมการสร้างข้อสอบ
อัตโนมัติ รายละเอียดดังตารางท่ี 3 
 
ตารางที่ 3 ผลการประเมินการใช้งานโปรแกรมการสร้างข้อสอบอัตโนมัติท้ัง 3 ด้าน โดยครูกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 

ล าดับที่ รายการ Mean SD ระดับความคิดเห็น 
1 
2 
3 

ด้านความสะดวกในการใช้โปรแกรม 
ความชัดเจนของคู่มือการใช้โปรแกรม 
ด้านลักษณะท่ัวไปของโปรแกรม 

4.41 
4.60 
4.51 

0.48 
0.35 
0.34 

มาก 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

 สรุปผลท้ัง 3 ด้าน 4.51 0.34 มากท่ีสุด 
 
 จากตารางท่ี 3 ปรากฏว่า ผลการประเมินการใช้งานโปรแกรมการสร้างข้อสอบอัตโนมัติวิชา
คณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น สรุปผล
โดยรวมการใช้งานโปรแกรมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (Mean = 4.51, SD = 0.34) 
 3. ผลการหาความสัมพันธ์ระหว่างผลการสอบท่ีได้จากแบบทดสอบต้นแบบกับผลการสอบท่ีได้
จากแบบทดสอบท่ีสร้างขึ้นจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการสร้างข้อสอบอัตโนมัติวิชาคณิตศาสตร์ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ผู้วิจัยได้สร้างแบบทดสอบจากโปรแกรม โดยในขั้นตอนการสร้าง เมื่อเลือกเมนู 
‘สร้างข้อสอบ’ ให้เลือกรูปแบบการสร้างข้อสอบเป็น ‘ข้อสอบต้นแบบ’ โปรแกรมจะสร้างข้อสอบท่ีเป็น
ข้อสอบคู่ขนานกับข้อสอบต้นแบบ จ านวน 50 ข้อ ท่ีมีการเรียงล าดับข้อ เช่นเดียวกับข้อสอบต้นแบบ 
น าแบบทดสอบต้นแบบ และแบบทดสอบท่ีสร้างขึ้นจากโปรแกรม รวม 2 ฉบับ ไปให้นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 แล้ว จ านวน 105 คน ได้ทดสอบ ผลการศึกษาความสัมพันธ์ โดยน าแบบทดสอบ  
มาค านวณหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’ s Correlation Coefficient) มีค่าเป็น .92 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 คือ เป็นสหสัมพันธ์ทางบวก (Positive Correlations) หมายความว่า 
เมื่อผลการสอบจากแบบทดสอบต้นแบบมีค่าคะแนนสูง ผลการสอบจากแบบทดสอบท่ีสร้างขึ้นจาก
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับสร้างข้อสอบอัตโนมัติจะมีค่าคะแนนท่ีสูงด้วย และเมื่อผลการสอบจาก
แบบทดสอบต้นแบบมีค่าคะแนนต่ า ผลการสอบจากแบบทดสอบท่ีสร้างขึ้นจากโปรแกรมการสร้างข้อสอบ
อัตโนมัติจะมีค่าคะแนนท่ีต่ าด้วยเช่นกัน สามารถสรุปได้ว่า สมมติฐานการวิจัยของงานวิจัยนี้เป็นจริง คือ 
ผลการสอบท่ีได้จากแบบทดสอบท่ีสร้างขึ้นจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับสร้างข้อสอบอัตโนมัติวิชา
คณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการสอบท่ีได้จากแบบทดสอบต้นแบบ 
 
อภิปรายผล 
 ผลการสร้างโมเดลข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 การพัฒนาโปรแกรมส าหรับ การ
สร้างข้อสอบอัตโนมัติวิชาคณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และท าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ผล
การสอบท่ีได้จากแบบทดสอบต้นแบบ กับผลการสอบท่ีได้จากแบบทดสอบท่ีพัฒนาจากโปรแกรมส าหรับ
การสร้างข้อสอบอัตโนมัติวิชาคณิตศาสตร์ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 พบประเด็นท่ีส าคัญสามารถอธิบาย ดังนี้ 
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 1. การสร้างโมเดลข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ผู้วิจัยได้ท าการรวบรวมข้อสอบ 
O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ต้ังแต่ปีการศึกษา 2555-2561 ซึ่งเป็นข้อมูลท่ีได้จาก
สถาบันการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. แล้วน าข้อสอบท่ีผ่านการตรวจสอบ
ความเหมาะสมส าหรับการสร้างเป็นโมเดลข้อสอบ มาวิเคราะห์และก าหนดข้อมูลท่ีเหมาะสม โดยแบ่ง
รายละเอียดเป็น 5 ส่วน คือ 1) โจทย์ 2) ส่วนประกอบ 3) ตัวเลือก 4) ข้อมูลเสริม และ 5) เฉลย แล้วท า
การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของข้อสอบ O-NET โดยพิจารณาแบบประเมินโครงสร้างโมเดลข้อสอบ
ต้นแบบ ส าหรับการพัฒนาโปรแกรมการสร้างข้อสอบอัตโนมัติวิชาคณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ซึ่งใช้
มาตรวัดตามองค์ประกอบโมเดลข้อสอบ ตามรูปแบบของโจทย์ และตัวเลือกลักษณะต่างๆ ในโมเดล
ข้อสอบ ปรากฏว่าอยู่ในระดับสอดคล้องมาก สามารถน ามาใช้เป็นโมเดลข้อสอบต้นแบบได้ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ศศิธร จันทรมหา และเสรี ชัดแช้ม (2561) ได้ศึกษาการสร้างข้อสอบอัตโนมัติวิชาคณิตศาสตร์
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยข้อสอบต้นแบบท่ีน ามาสร้างเป็นโมเดลข้อสอบนั้น 
น ามาสร้างเป็นโมเดลข้อสอบได้ จ านวน 44 ข้อ จากข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
ท่ีผ่านการวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบตามทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ แบบ 3 พารามิเตอร์ และนอกจากนี้ 
ปิยะทิพย์ ประดุจพรม และกนก พานทอง (2562) ได้ศึกษาการพัฒนาโปรแกรมการสร้างข้อสอบ 
แบบหลายตัวเลือก โดยใช้วิธีการสร้างข้อสอบอัตโนมัติตามหลักการก าหนดรูปแบบของโจทย์และตัวเลือก 
ได้จ านวนโมเดลต้นแบบวิชาคณิตศาสตร์แบบหลายตัวเลือก จ านวน 22 ข้อ สามารถน าไปวิเคราะห์และ
ออกแบบโปรแกรมการสร้างข้อสอบอัตโนมัติวิชาคณิตศาสตร์แบบหลายตัวเลือก เป็นไปตามแนวคิดของ 
Gierl et al. (2008) ท่ีมีการก าหนดโครงสร้าง จากการจับคู่ระหว่างโจทย์และตัวเลือกประเภทต่างๆ    
โดยโมเดลข้อสอบเป็นส่วนส าคัญในการสร้างข้อสอบอัตโนมัติท่ีประกอบด้วยโจทย์และตัวเลือก โดยโจทย์
และตัวเลือกสามารถแยกเป็นองค์ประกอบส าหรับสร้างข้อสอบจ านวนมาก และสามารถจัดการ
องค์ประกอบท่ีมีอยู่ในเนื้อหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 เมื่อรวบรวมข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ต้ังแต่ปีการศึกษา 2555-
2561 จ านวน 163 ได้โมเดลข้อสอบต้นแบบวิชาคณิตศาสตร์ จ านวน 50 ข้อ จ านวน 5 สาระการเรียนรู้
วิชาคณิตศาสตร์ ได้ตรวจสอบความเหมาะสมของข้อสอบแต่ละข้อเพื่อน ามาสร้างเป็นโมเดลข้อสอบ  
โดยพิจารณารูปแบบข้อสอบแล้ว พบว่า มีข้อสอบบางข้อท่ีไม่สามารถน ามาสร้างให้สอดคล้องตามรูปแบบ
ของโมเดลข้อสอบได้ เนื่องจากเกิดข้อจ ากัด ได้แก่ ไม่สามารถวิเคราะห์รูปแบบ การก าหนดทิศทางท่ีจะ
สร้างโมเดลข้อสอบออกมาได้อย่างเหมาะสมได้ ไม่สามารถเปล่ียนเนื้อหาหรือข้อความ รูปภาพ/ตาราง 
และตัวเลขในโจทย์ให้สัมพันธ์สอดคล้องกันได้ หรือเป็นข้อสอบท่ีต้องตีความหมาย ซึ่งเกินระดับ
ความสามารถของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หลังจากนั้นได้น าโมเดลข้อสอบจ านวน 50 ข้อท่ีคัดเลือกแล้ว 
น าไปให้ผู้เช่ียวชาญท าการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา องค์ประกอบโมเดลข้อสอบ ตามรูปแบบของโจทย์ 
และตัวเลือกลักษณะต่างๆ ในโมเดลข้อสอบ ส าหรับการสร้างเป็นโมเดลข้อสอบ ซึ่งสามารถน าไปใช้เป็น
โมเดลข้อสอบต้นแบบตามรูปแบบโมเดลได้ จึงน าข้อสอบต้นแบบมาพัฒนาโปรแกรมการสร้างข้อสอบ
อัตโนมัติวิชาคณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 2. การพัฒนาโปรแกรมการสร้างข้อสอบอัตโนมัติวิชาคณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นการน าเทคโนโลยีมาช่วยในการท างาน โดยการสร้าง
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับสร้างข้อสอบอัตโนมัตินี้ จะสามารถสร้างข้อสอบจากโมเดลข้อสอบต้นแบบ
ได้อีกหลายข้อคล้ายการสร้างข้อสอบคู่ขนาน โดยอาจมีจ านวนข้อท่ีสร้างได้แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับ
ลักษณะของโจทย์ และค่าท่ีเป็นไปได้ท่ีก าหนดไว้ในโมเดลข้อสอบ โดยผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ
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แนวคิด การสร้างข้อสอบอัตโนมัติ ความก้าวหน้าทางวิทยาการปัญญา สถิติด้านคณิตศาสตร์ เทคโนโลยี
ด้านคอมพิวเตอร์ จิตวิทยาทางการศึกษา และวิทยาการทางคอมพิวเตอร์ เพิ่มโอกาสสู่การเปล่ียนแปลง
แนวคิดทฤษฎีและการปฏิบัติต่อการวัดผลทางการศึกษา และศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้อง ก่อให้เกิดพื้นท่ีใหม่ 
ของการวิจัยท่ีเรียกว่าวิศวกรรมการประเมิน (Assessment Engineering: AE) ซึ่งใช้หลักทางวิศวกรรม
เป็นหลักส าคัญในการออกแบบและพัฒนา รวมท้ังการวิเคราะห์ การให้คะแนน และการรายงานผล  
การประเมิน (Gierl et al., 2008) ลักษณะโมเดลข้อสอบเป็นชุดข้อสอบตัวอย่างท่ีถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็น
ข้อสอบต้นแบบส าหรับการสร้างข้อสอบชุดอื่นๆ และเป็นโมเดลท่ีมีข้อสอบเป็นตัวแปรของงานการประเมิน 
(Assessment Task) โมเดลข้อสอบ ประกอบด้วย ข้อค าถาม ตัวเลือก และ ข้อมูลเสริมหรื อเพิ่มเติม 
(Gierl et al., 2008, p. 5) และวงจรการพัฒนาระบบ ประกอบด้วย 6 ขั้นตอนหลัก (Singh et al., 2015; 
อรปรียา ปรีชาพานิช, 2557, หน้า 42) ดังนี้ 1) การส ารวจเบ้ืองต้น (Preliminary Investigation Phase) 
2) การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis Phase) ก าหนดให้มีการพัฒนาระบบใหม่ โดยใช้ ภาษา Visual 
Studio 2010 Express 3) การออกแบบเชิงตรรกะ (Logical Design Phase) 4) การออกแบบระบบ   
เชิงกายภาพ (Physical Design Phase) 5) การพัฒนาระบบ (System Implementation Phase) และ 
6) การบ ารุงรักษาระบบ (System Maintenance Phase) เป็นการเพิ่มความสามารถต่อการสร้างข้อสอบ
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมากขึ้นจากเดิมท่ีใช้วิธีการสร้างข้อสอบด้วยมือและผู้ท่ีมีความช านาญในการ
สร้างข้อสอบเอง ในตัวโปรแกรมการสร้างข้อสอบอัตโนมัตินี้สามารถสร้างข้อสอบจ านวนท่ีมากในระยะเวลา
อันส้ัน จากข้อสอบต้นแบบ โปรแกรมคอมพิวเตอร์สามารถเพิ่มข้อมูลท่ีเป็นรูปภาพ และข้อความท่ีถูก
ก าหนดด้วยตัวช้ีวัดทางสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ข้อความท่ีสร้างยังเป็นสาระเดิม แต่สามารถสร้างได้
จ านวนมาก และเพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน ผู้วิจัยได้พัฒนาโปรแกรมให้สามารถใช้งานผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตได้ สามารถใช้งานโดยผ่านเว็บบราวร์เซอร์ Internet Explorer เพื่อการท างานท่ีสมบูรณ์และ
มีประสิทธิภาพท่ีดีของโปรแกรม เนื่องจากผู้วิจัยพัฒนาโดยใช้ Visual Basic.Net โดยจะรองรับ Optional 
Argument ซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการใช้งานร่วมกับ ActiveX, MS Office, Framework รวมถึง Component 
อื่นๆ ท่ีมาในสายของ Windows โดย Internet Explorer เป็นส่วนหนึ่งของ Microsoft ซึ่งถูกสร้างขึ้นมา
ให้เป็นส่วนหนึ่งของ OS และส่วนของ Developer Tool Kits บางกลุ่มจะมีแต่เฉพาะ Internet Explorer 
หากผู้ใช้งานเปิดใช้งานโปรแกรมโดยเว็บบราวร์เซอร์ อื่นๆ เช่น Google Chrome หรือ Firefox Opera 
อาจส่งผลให้การท างานของโปรแกรมมีประสิทธิภาพไม่ดีพอ 
 จากการประเมินความเหมาะสมโปรแกรมโดยผู้เช่ียวชาญ มีความเหมาะสมในระดับมาก ท้ัง 4 ด้าน 
คือ ความถูกต้องในการใช้งาน ความสะดวกในการใช้งาน ความชัดเจนของคู่มือ การใช้โปรแกรม และ ด้าน
ลักษณะท่ัวไปของโปรแกรม ปรากฏว่า ผลการประเมินความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมาก และจาก
การประเมินผลการใช้งานโปรแกรมจากผู้ใช้งาน คือ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้น ท้ัง 3 ด้าน คือ ด้านความสะดวกในการใช้โปรแกรม ด้านความชัดเจนของคู่มือในการใช้โปรแกรม 
และด้านลักษณะท่ัวไปของโปรแกรม ปรากฏว่า ผลการประเมินอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีความคิดเห็นว่า
โปรแกรมมีความสะดวกเมื่อเรียกใช้งาน โปรแกรมมีความชัดเจนในการใช้คู่มือ รูปแบบการท างานเข้า ใจ 
ได้ง่าย ลักษณะท่ัวไปท่ีเหมาะสมในการใช้งาน เมนูรายการท่ีให้เลือกมีความเหมาะสมดี โปรแกรมมีความ
สวยงาม สร้างความสนใจในการใช้งาน นอกจากนี้ยังมี ความคิดเห็นในด้านความสะดวกในการใช้
โปรแกรมในระดับมาก คือ มีความสะดวกในการเรียกใช้งาน บนแถบเมนู โปรแกรมสามารถสร้างข้อสอบ
ได้เร็วกว่าการสร้างข้อสอบด้วยมือ มีการแสดงผลการสร้างข้อสอบบนจอภาพได้ครบถ้วน สามารถแก้ไข 
ปรับปรุงข้อสอบได้ตามความต้องการ และสามารถส่ังพิมพ์แบบทดสอบ พร้อมเฉลยท่ีสะดวก โดยโปรแกรม
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คอมพิวเตอร์นี้จะช่วยลดภาระงานการสร้างข้อสอบของครู เพราะใช้เวลาในการสร้างข้อสอบค่อนข้างน้อย 
ท าให้สร้างข้อสอบท่ีมีคุณภาพได้จ านวนข้อท่ีมาก เป็นการประหยัดเวลา และครูสามารถเลือกใช้งาน  
ได้ตามความต้องการ เช่น การสร้างข้อสอบท้ังหมดตามโมเดลข้อสอบ 50 ข้อ หรือต้องการสร้างเพียงบางข้อ
ตามรูปแบบของโมเดลท่ีสร้าง สามารถศึกษาเรียนรู้วิธีใช้งานโปรแกรมได้จากคู่มือการใช้ เป็นลักษณะ  
ไฟล์ Word, Excel หรือ PDF และอื่นๆ นอกจากนี้ ผู้ท่ีสนใจ ได้แก่ นักเรียน ผู้ปกครอง ก็สามารถเข้าใช้
งานโปรแกรมได้อย่างสะดวก ด้วยโปรแกรมนี้มีการออกแบบท่ีใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน และประมวลผล  
ได้ค่อนข้างเร็ว อีกท้ังยังเอื้อให้ผู้ใช้งานสามารถปรับแต่งรูปแบบข้อสอบ หรือเพิ่มเติมข้อมูลในโปรแกรม
จัดการเอกสาร เช่น Microsoft Word ก่อนพิมพ์ออกมาใช้งานได้อีกด้วย 
 3. การหาความสัมพันธ์ระหว่างผลการสอบท่ีได้จากแบบทดสอบต้นแบบกับผลการสอบท่ีได้จาก
แบบทดสอบท่ีสร้างขึ้นจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการสร้างข้อสอบอัตโนมัติวิชาคณิตศาสตร์ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
 ความสัมพันธ์ระหว่างผลการสอบท่ีได้จากแบบทดสอบต้นแบบกับผลการสอบท่ีได้จาก
แบบทดสอบท่ีสร้างขึ้นจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการสร้างข้อสอบอัตโนมัติวิชาคณิตศาสตร์  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีความสัมพันธ์กันระดับสูง ได้ค่าสหสัมพันธ์เพียร์สันเป็น .92 อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01 เนื่องมาจากข้อสอบท่ีสร้างขึ้นจากโปรแกรม เป็นข้อสอบคู่ขนานกับข้อสอบต้นแบบ 
เนื่องจากมีการปรับเปล่ียนข้อมูลเพียงบางส่วนในโมเดลข้อสอบ ข้อสอบท่ีสร้างขึ้นจากโปรแกรมจึงเป็น 
Isomorphic Instances ท่ีลักษณะภายนอกของข้อสอบไม่ได้มีการเปล่ียนแปลงระดับความยาก (Gierl et 
al., 2008) สอดคล้องกับงานวิจัยของนพวรรณ สว่างบุญ, สมนึก ภัททิยธนี และชูศรี วงศ์รัตนะ (2555) 
ท่ีศึกษาการสร้างแบบทดสอบคู่ขนานตามรูปแบบฟาเซทวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการแยกตัวประกอบ 
พหุนามดีกรีสอง ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนของ
แบบทดสอบคู่ขนานท่ีสร้างตามรูปแบบฟาเซทมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
และมีความสัมพันธ์กันในระดับสูง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศศิธร จันทรมหา และเสรี ชัดแช้ม 
(2561) ท่ีได้ศึกษาการสร้างข้อสอบอัตโนมัติวิชาคณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ผสานแนวคิดของวิศวกรรมการประเมินช่วยในการสร้างข้อสอบอัตโนมัติ เป็นแนวทางในการ
สร้างข้อสอบคู่ขนานจ านวนมากจากโมเดลข้อสอบต้นแบบท่ีมีคุณภาพ ผลท่ีได้จากแบบทดสอบท่ีสร้างขึ้น
จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูงกับผลการสอบจากแบบทดสอบต้นแบบอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
 จากผลการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน ปรากฏว่า สอดคล้องกับสมมติฐาน การวิจัย คือ 
ผลการสอบท่ีได้จากแบบทดสอบท่ีสร้างขึ้นจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการสร้างข้อสอบอัตโนมัติ
วิชาคณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการสอบท่ีได้จากแบบทดสอบต้นแบบ 
เนื่องจากข้อสอบท่ีสร้างจากโปรแกรมถือได้ว่าเป็นข้อสอบท่ีสามารถใช้เทียบเคียงกับข้อสอบต้นแบบ 
ด้วยการสร้างเกิดจากโมเดลข้อสอบท่ีมีต้นแบบท่ีมีมาตรฐานเหมือนกันทุกประการ จากข้อสรุปนี้สนับสนุน
ให้โปรแกรมมีความน่าเช่ือถือ ว่าสามารถสร้างข้อสอบเทียบเท่าและปริมาณข้อจ านวนมากท่ีมีคุณภาพ
เช่นเดียวกับข้อสอบต้นแบบได้จริง 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. การใช้งานโปรแกรมการสร้างข้อสอบอัตโนมัติวิชาคณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
เหมาะส าหรับผู้ใช้งานท่ัวไป ครู นักเรียน ผู้ปกครอง นักศึกษา หรือผู้ท่ีสนใจในข้อสอบ O-NET วิชา
คณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 สามารถใช้งานผ่านเว็บราวเซอร์ Internet Explorer สามารถพิมพ์ 
ท่ีช่อง URL: www.aigmath.com  
 2. ผู้ใช้งานสามารถศึกษาคู่มือการใช้งานโปรแกรมการสร้างข้อสอบอัตโนมัติวิชาคณิตศาสตร์  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน ได้จากรายการเมนู ‘คู่มือ’ ในโปรแกรม 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั งต่อไป 
 ควรใช้เป็นแนวทางส าหรับการพัฒนาข้อสอบท่ีสามารถท าแบบทดสอบออนไลน์ไ ด้บน
คอมพิวเตอร์ผ่านเว็บบราวเซอร์ได้หลากหลาย และสามารถใช้ผ่านแอปพลิเคช่ันผ่านมือถือ พร้อมเฉลย 
อธิบายแนวคิด และแจ้งผลคะแนนได้ทันทีหลังท าแบบทดสอบเสร็จ 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกรและ  
การเสริมแรงทางสังคมท่ีมีต่อการพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 2) เพื่อเปรียบเทียบ
ผลการพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียนท่ีเข้าร่วมโปรแกรมการเสริมแรง ด้วยเบ้ียอรรถกรและการเสริมแรง
ทางสังคมก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมการเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกรและการเสริมแรงทางสังคมฯ  
งานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง ซึ่งใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 
นักเรียนโรงเรียนวัดธรรมาภิรตาราม ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 
จ านวน 38 คน โดยเข้าร่วมกิจกรรม 8 ครั้ง ใช้เวลาครั้งละ 60 นาที เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ  
1) โปรแกรมการเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกรและการเสริมแรงทางสังคมท่ีมีต่อการพัฒนาจิตสาธารณะ  
2) แบบสังเกตจิตสาธารณะ การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยโดยใช้ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบ
ค่าสถิติใช้ Non Parametric Statistics (The Wilcoxon Matches Pairs Signed Rank Test) ผลของ
การวิจัยในครั้งนี้พบว่า 1) หลังการทดลอง นักเรียนมีคะแนนจากแบบสังเกตจิตสาธารณะหลังการทดลอง
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สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 2) นักเรียนท่ีเข้าร่วมโปรแกรมฯ มีความ
คิดเห็นสอดคล้องกันว่าหลังการเข้าร่วมโปรแกรมฯ ท าให้นักเรียนได้เรียนรู้ เข้าใจถึงความหมาย ตระหนัก
ถึงความส าคัญของการมีจิตสาธารณะ ดูแลรักษาสาธารณสมบัติ และส่ิงแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม  
 
ค าส าคัญ : จิตสาธารณะ, การเสริมแรงด้วยเบ้ียอรรถกร, การเสริมแรงทางสังคม, นักเรียน 
 
Abstract 
 The purposes of this research were: 1) to study the effects of enhancing Public 
mind of Prathomsuksa 1 students. 2) to compare the enhancing public mind of students 
before and after participated in the program. This research was the quasi experimental 
research which selected by purposive sampling method. The population consisted 38 
student of prathomsuksa 1 at Watthammapirataram School in the second semester, year 
of 2017. Population participated in the group activities for 8 sessions, 60 minutes per each 
session. The instruments used in this research were: the token Reinforcement and social 
reinforcement program, the public mind test. Mean, standard deviation, Non Parametric 
Statistics (The Wilcoxon Matches Pairs Signed Rank Test) were utilized for analyzing data. 
The research results indicated that: 1) the posttest scores from enhancing public mind test 
of the population were higher than pretest scores at .05 level of significance. 2) the 
population reported that participating in the enhancing public mind program helped them 
to learning, understanding and recognizing the importance of having public mind, maintaining 
public utilities, environment, and also participating in beneficial activities to school, community 
and social. 
 
Keyword: Public, Token Reinforcement, Social Reinforcement, Students 
 
บทน า 
 แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 พ.ศ.  2560-2567 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
กล่าวว่า การพัฒนาศักยภาพทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เป้าหมายท่ี 1 ผู้เรียนมีทักษะ
และคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 ตัวช้ีวัด 
ท่ีส าคัญ มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความมีวินัย และจิตสาธารณะเพิ่มขึ้น (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติท่ีมุ่งปลูกฝังจิตส านึกท่ีถูกต้องด้านต่างๆ ให้กับผู้เรียน รวมถึงการรู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม
และของประเทศชาติ และมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา มาตรฐานท่ี 3 
ตัวบ่งช้ีท่ี 6 ได้ก าหนดว่าผู้เรียนต้องปฏิบัติต่อสาธารณะสมบัติและดูแลรักษาเสมือนสมบัติของตน 
(พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ, 2542) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
นอกจากจะก าหนดวิสัยทัศน์ หลักการ จุดหมาย สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนคุณลักษณะอันพึงประสงค์
มาตรฐานการเรียนรู้แล้วยังได้ให้รายละเอียดในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้
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เป็นเป้าหมายส าคัญของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานการเรียนรู้ระบุส่ิงท่ีผู้เรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ 
มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ท่ีต้องการให้เกิดแก่ผู้เรียนเมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
นอกจากนั้นยังมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม  
ได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทย และเป็นพลเมืองโลก คือรักชาติ ศาสน์กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต 
มีวินัย  ใฝ่ เรียนรู้  อยู่อย่ างพอเพียง  มุ่ งมั่น ในการท างาน  รักความเป็นไทยและมี จิตสาธารณะ 
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2551) โดยกระทรวงศึกษาธิการได้มีการก าหนดให้หลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนดให้ “จิตสาธารณะ” เป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
เป็น 1 ในท้ังหมด 8 ข้อ ท่ีโรงเรียนต้องเน้น โดยจะต้องมีช่ัวโมงให้เด็กท ากิจกรรมสาธารณะ ซึ่งเป็นส่ิงดียิ่ง 
เพราะเป็นการช่วยให้ผู้เรียนได้ ท ากิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์มากขึ้น มีความเห็นอก 
เห็นใจผู้อื่น ซึ่งจิตสาธารณะนี้จะติดตัวผู้เรียนไปจนเป็นผู้ใหญ่ท่ีดีในสังคม และร่วมสร้างสังคมให้อยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข (ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ , 2555) การส่งเสริมให้บุคคลมีจิตสาธารณะนั้น จึงเป็นส่ิงท่ีมี
ความส าคัญท่ีจะสามารถท าให้บุคคลตระหนักในคุณค่าของตนเองและส่วนรวม 

ปัจจุบันประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงและการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี  
ซึ่งมีความก้าวหน้ากว่าอดีตเป็นอย่างมาก ส่งผลให้มนุษย์มีการพัฒนาตนเองเพื่อให้ตามทันกับการเปล่ียนแปลง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี จึงท าให้เกิดการแข่งขันกันใน ทุกๆ ด้าน บริโภควัตถุนิยม มีการ
เอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน เกิดการเห็นแก่ตัว เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม ขาดความ
เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ ขาดระเบียบวินัย ขาดความรับผิดชอบ ขาดการพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรม ใช้ชีวิต
ของตนเองเพียงอย่างเดียวโดยไม่สนใจผู้อื่นกันมากขึ้น โดยเฉพาะในสังคมเมืองท่ีมีความเจริญก้าวหน้า 
ด้านวัตถุมากกว่าทางด้านจิตใจ มีการสรรค์สร้างส่ิงต่างๆ ขึ้นมามากมาย เพื่ออ านวยความสะดวกในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน แต่ผู้คนในสังคมกลับขาดจิตส านึกด้านการมีจิตสาธารณะต่อผู้คนรอบตัวและส่ิงรอบข้าง 
ท าให้เกิดความไม่สมดุลทางจิตใจและทางด้านวัตถุ ขาดความมีจิตส านึกต่อส่วนรวม เห็นได้จากพฤติกรรม
ท่ียึดประโยชน์ของตนเองเป็นหลักมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม ขาดความใส่ใจในการรับผิดชอบต่อส่วนรวม
และสังคม ผู้คนในสังคม จึงมีความจ าเป็นต้องมีส านึกจิตสาธารณะ เพื่อลดปัญหาและความสับสนวุ่นวาย 
ไม่กล่าวโทษใครหรือรอให้เป็นหน้าท่ีของบ้านเมืองเพียงอย่างเดียว เพราะทุกคนคือพลเมืองไทย จะต้องมี
จิตส านึกในการเป็นพลเมืองดีอันเป็นคุณสมบัติของผู้มีจิตสาธารณะท่ีให้ความส าคัญต่อประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าส่วนตน\’(คิม นพวรรณ, 2552) จากสภาพปัญหาดังกล่าว จึงควรมีการปลูกฝัง “จิตสาธารณะ” 
ให้เกิดขึ้นในสังคม โดยเฉพาะด้านการจัดการศึกษาของประเทศชาติส าหรับเด็กและเยาวชน ซึ่งจะเป็น
อนาคตของชาติให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกต่อส่วนรวม และปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี เพราะหาก
การศึกษามุ่งเน้นแต่การพัฒนาคนทางด้านสติปัญญาเพียงอย่างเดียวก็ไม่สามารถท่ีจะสร้างจิตส านึกในการ
รับผิดชอบส่ิงใดๆ ได้ 
 สถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบันมีการสร้างและจัดกิจกรรมต่างๆ ท่ีเป็นจิตสาธารณะให้กับ
เด็กและเยาวชนมากขึ้น เช่น การสร้างจิตส านึกให้เยาวชนมาร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อลดภาวะโลกร้อน  
การเก็บขยะและท าความสะอาดตามสถานท่ีสาธารณะ เป็นต้น ซึ่งการท ากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมเหล่านี้ ได้รับการสนับสนุนจากท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ทางรัฐบาลได้ประกาศค่านิยมหลักของ
คนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ส่งเสริม
และสนับสนุนให้เยาวชนไทยควรมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักค่านิยม 12 ประการ โดย 1 ใน 12 ข้อ 
ได้แก่ข้อท่ี 12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง (นโยบาย
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ, 2557) ซึ่งจะเห็นได้ว่าได้ให้ความส าคัญเกี่ยวกับจิตสาธารณะ คือ การค านึง  
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ถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนไว้อย่างชัดเจน ดังนั้น จึงควรมีการส่งเสริมและพัฒนา  
จิตสาธารณะให้เกิดกับเด็ก เพื่อจะได้เป็นลักษณะนิสัยท่ีดีท่ีติดตัวไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ 
 จากท่ีกล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าการพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียนเป็นเรื่องท่ีส าคัญและ  
มีความจ าเป็นอย่างมาก โรงเรียนเป็นสถาบันการศึกษามีหน้าท่ีในการให้ความรู้และการศึกษาแก่เยาวชน 
โรงเรียนจึงถือเป็นสถานท่ีในการท่ีจะปลูกฝังจิตสาธารณะให้เกิดแก่นักเรียนโดยตรง เพราะนักเรียนนั้น   
ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ท่ีโรงเรียน โรงเรียนจึงเปรียบเสมือนบ้านหลังท่ีสองของนักเรียน เป็นสถานท่ีท่ีจะ    
หล่อหลอมให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในทุกๆ ด้าน รวมถึงการมีจิตสาธารณะ ผู้วิจัยจึงเห็น
ความส าคัญของการปลูกฝังจิตสาธารณะให้เกิดแก่นักเรียนโดยเฉพาะนักเรียนท่ีอยู่ในระดับประถมศึกษา 
ปีท่ี 1 มีอายุระหว่าง 6-7 ปี ซึ่งเป็นช่วงท่ีนักเรียนได้ผ่านพ้นช่วงวัยอนุบาลมา และเริ่มเข้าใจกฎเกณฑ์ 
ระเบียบวินัย ของสังคมมากขึ้น เริ่มมีความตระหนักรู้ท่ีจะมีส่วนร่วมในการท าประโยชน์แก่ส่วนรวม การใช้
ของส่วนรวม การดูแลสาธารณประโยชน์ การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากขึ้น วัยนี้จึงเป็นช่วงวัยท่ี
เหมาะสมในการปลูกฝังจิตสาธารณะซึ่งจะเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีดีและติดตัวจนเป็นนิสัยไปจน
เติบโตเป็นผู้ใหญ่ในสังคม ซึ่งผู้วิจัยมีความสนใจท่ีจะน าทฤษฎีของ สกินเนอร์  เกี่ยวกับการเสริมแรง
ทางบวกมาใช้ เพราะการเสริมแรงทางบวกนั้น สามารถใช้ได้กับพฤติกรรมท่ีต้องการพัฒนาหรือพฤติกรรม
พึงประสงค์ เพียงแต่ผู้น าไปใช้จะต้องเลือกตัวเสริมแรงให้เหมาะสม ซึ่งประเภทของการเสริมแรงท่ีผู้วิจัย
เลือกใช้ในครั้งนี้มี 2 ประเภท คือ 1. การเสริมแรงด้วยเบ้ียอรรถกร (Tokens Economy) เป็นการใช้เบี้ย 
คะแนน หรือดาว เป็นตัวเสริมแรง โดยท่ีเบี้ย คะแนนหรือดาวนั้น สามารถน าไปแลกตัวเสริมแรงอื่นๆ  ได้ 
ซึ่งการเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกรนี้เป็นตัวเสริมแรงทางบวกท่ีมีประสิทธิภาพสูงมากในการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมสามารถใช้งานได้ง่าย และไม่รบกวนพฤติกรรมท่ีก าลังท าอยู่ 2. การเสริมแรงทางสังคม (Social 
Reinforcer) ได้แก่ ค าชม ค ายกย่อง การให้ข้อมูลป้อนกลับทางบวก การกอด การแตะตัว การแสดง    
การยอมรับ ซึ่งการเสริมแรงท้ัง 2 ประเภทนี้ท าได้ง่าย เป็นส่ิงท่ีเด็กในวัยนี้ช่ืนชอบ และมีความเหมาะสม
กับช่วงวัยของเด็ก โดยอาศัยทฤษฎีการเรียนรู้การวางเงื่อนไขแบบการกระท าของสกินเนอร์มาใช้ใน  
การวิจัยครั้งนี้ ซึ่งมีแนวคิดพื้นฐานท่ีเช่ือว่าพฤติกรรมของบุคคลจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงเป็นผลเนื่องมาจาก  
ส่ิงท่ีได้รับจากการกระท าของพฤติกรรมนั้น ถ้าพฤติกรรมใดได้รับผลตอบแทนท่ีเป็นตัวเสริมแรงทางบวก 
พฤติกรรมนั้นก็จะมีแนวโน้มเกิดขึ้นอีกในอนาคต (สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต, 2553) 
 โรงเรียนวัดธรรมาภิรตาราม เป็นโรงเรียนขนาดกลาง มีนักเรียนจ านวน 591 คน และจากการท่ี
ผู้วิจัยเป็นครูปฏิบัติหน้าท่ีสอนนักเรียน ซึ่งได้พูดคุยแลกเปล่ียนความคิดกับคณะครูภายในโรงเรียน และ
การสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในขณะปฏิบัติหน้าท่ีการจัดการเรียนการสอน การปฏิบัติหน้าท่ีครูประจ าช้ัน 
การปฏิบัติหน้าท่ีครูเวรประจ าวันดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยในบริเวณต่างๆ ของโรงเรียน และ  
จากการท่ีได้พูดคุยกับผู้ปกครองนักเรียน พบว่านักเรียนบางส่วนของโรงเรียน วัดธรรมาภิรตาราม ยังขาด
จิตสาธารณะในหลายๆ ด้าน อาทิเช่น พวกเขาเหล่านั้น ไม่รักษาความสะอาดในการใช้ห้องน้ า ไม่รักษา
ความสะอาดในห้องเรียน ขีดเขียนเก้าอี้โต๊ะเรียน ฝาผนังห้องเรียน เปิดน้ าท้ิงไว้ ไม่ปิดไฟปิดพัดลมก่อน
ออกจากห้องเรียน ท้ิงขยะไม่เป็นท่ี ไม่คัดแยกขยะก่อนท้ิง ไม่รับผิดชอบหน้าท่ีเวรประจ าวัน ไม่เข้าแถว  
ซื้อของ ไม่ให้ความร่วมมือในการท างานเพื่อส่วนรวม ไม่ช่วยกันรักษาสมบัติส่วนรวมของโรงเรียน น าส่ิงของ
ส่วนรวมไปเป็นของตนเอง เป็นต้น โรงเรียนวัดธรรมาภิรตารามจึงได้เห็นความส าคัญและต้องการปลูกฝัง
จิตสาธารณะให้แก่นักเรียน เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการปลูกจิตส านึกด้านการมีจิตสาธารณะ โรงเรียนจึงสนับสนุนให้ผู้วิจัยน าโปรแกรม
มาเสริมสร้างและพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียน ซึ่งเห็นว่าควรน าโปรแกรมการพัฒนาจิตสาธารณะมาใช้
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กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 เพื่อเป็นการวางรากฐาน ส่งเสริมและปลูกจิตส านึกในด้านจิตสาธารณะ
ให้แก่นักเรียน ซึ่งควรจะเริ่มจากนักเรียนในวัยนี้ เพราะเป็นวัยท่ีก าลังเรียนรู้จดจ าและมีความสนใจในการ
ท ากิจกรรม เพื่อให้พวกเขาเหล่านี้เป็นบุคคลท่ีมีความพร้อมท้ังด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา ตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของสังคมและเป็นพลเมืองท่ีดีของประเทศชาติต่อไป 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกรและการเสริมแรงทางสังคมท่ีมีต่อ 
การพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลการพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียนท่ีเข้าร่วมโปรแกรมการเสริมแรง   
ด้วยเบ้ียอรรถกรและการเสริมแรงทางสังคมก่อนและหลังการเข้าร่วม 
 
สมมติฐาน 

1. นักเรียนมีจิตสาธารณะสูงกว่าก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมการพัฒนาจิตสาธารณะ 
2. นักเรียนมีคะแนนจากแบบสังเกตจิตสาธารณะหลังการเข้าร่วมโปรแกรมการพัฒนาจิตสาธารณะ 

สูงกว่าก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะ 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
   ตัวแปรต้น       ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
  

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
  1. ได้โปรแกรมการเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกรและการเสริมแรงทางสังคมท่ีมีต่อการพัฒนา  
จิตสาธารณะ เพื่อเป็นแนวทางให้ครู ได้น าไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาพฤติกรรมด้านจิตสาธารณะของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนได้คิดและท าส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเอง และผู้อื่น 
  2. เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ท่ีมีความสนใจ สามารถน ากิจกรรมไปปรับใช้เพื่อพัฒนาจิตสาธารณะ
ส าหรับนักเรียนในระดับช้ันอื่นๆ ต่อไป 
 

ขอบเขตการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาผลของโปรแกรมการเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกรและการเสริมแรง  
ทางสังคมของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวัดธรรมาภิรตาราม ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2560 ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 
  ตัวแปรต้น คือ โปรแกรมการเสริมแรงด้วยเบ้ียอรรถกรและการเสริมแรงทางสังคม 
  ตัวแปรตาม คือ จิตสาธารณะของนักเรียน 

  

โปรแกรมการเสริมแรงด้วยเบ้ียอรรถ
กรและการเสริมแรงทางสังคม 

 

จิตสาธารณะของนักเรียน 
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นิยามศัพท์ 
  นักเรียน หมายถึง บุคคลท่ีก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวัดธรรมาภิรตาราม 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 
  จิตสาธารณะ หมายถึง ความตระหนักของบุคคลถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้นในสังคม ท าให้เกิดความรู้สึก  
ท่ีปรารถนาจะร่วมและมีส่วนช่วยเหลือสังคม โดยรับรู้ถึงสิทธิควบคู่ไปกับหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ส านึก
ถึงพลังของตนว่าสามารถร่วมแก้ปัญหาได้ และลงมือกระท าเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่างๆ   
โดยการเรียนรู้และแก้ไขปัญหาร่วมกันกับคนในสังคม 

 การเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกรหรือเบี้ยเศรษฐกิจ หมายถึง การเสริมแรงท่ีใช้ส่ิงทดแทนเงิน เช่น 
คะแนน เบี้ย ดาว แต้ม คูปอง สต๊ิกเกอร์ ตัวปั๊ม ฯลฯ มาเป็นตัวเสริมแรง  โดยท่ี เบี้ย ดาว หรือแต้มนั้น
สามารถน าไปแลกเป็นตัวเสริมแรงอื่นๆ ได้มากกกว่า 1 ตัวขึ้นไป 

การเสริมแรงทางสังคม หมายถึง การแสดงออกโดยการใช้ค าพูดหรือกิริยาท่าทาง เช่น การยิ้ม 
การผายมือ การชมเชย การยอมรับ การให้ความสนใจ การปรบมือ การพยักหน้า การกอดหรือการมองตา 
เป็นต้น  

 
วิธีการวิจัย 

1. ผู้วิจัยท าแบบสังเกตจิตสาธารณะ ก่อนเข้าร่วมโปรแกรมการเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกรและ  
การเสริมแรงทางสังคมท่ีมีต่อการพัฒนาจิตสาธารณะ โดยผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากแบบสังเกต จิตสาธารณะ
นักเรียนกลุ่มทดลองระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  

2. ผู้วิจัยด าเนินการจัดโปรแกรมการเสริมแรงด้วยเบ้ียอรรถกรและการเสริมแรงทางสังคมท่ีมีต่อ
การพัฒนาจิตสาธารณะ โดยด าเนินการกับนักเรียนกลุ่มทดลองระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  

3. ให้นักเรียนท่ีเข้าร่วมโปรแกรมการเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกรและการเสริมแรงทางสังคมท่ีมีต่อ
การพัฒนาจิตสาธารณะตอบแบบสัมภาษณ์ของผู้วิจัยเกี่ยวกับการเรียนรู้เมื่อเสร็จส้ินโปรแกรม การทดลอง
แต่ละครั้ง เพื่อผู้วิจัยจะได้น ามาวิเคราะห์เนื้อหา และทราบถึงส่ิงท่ีนักเรียนได้รู้ในแต่ละครั้ง 

4. เมื่อผู้วิจัยด าเนินการทดลองตามท่ีก าหนดแล้ว ผู้วิจัยน าแบบสังเกตจิตสาธารณะซึ่งเป็น
เครื่องมือท่ีใช้สังเกตก่อนการทดลองมาสังเกตนักเรียนภายหลังการทดลอง (Posttest)  

5. น าคะแนนจากแบบสังเกตจิตสาธารณะของนักเรียนมาวิเคราะห์เปรียบเทียบก่อนและหลัง  
การทดลองโปรแกรมการเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกรและการเสริมแรงทางสังคมท่ีมีต่อการพัฒนาจิตสาธารณะ 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการทดลอง 
 โปรแกรมการเสริมแรงด้วยเบ้ียอรรถกรและการเสริมแรงทางสังคมท่ีมีต่อการพัฒนาจิตสาธารณะ
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 คือ โปรแกรมท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยมีขั้นตอนในการสร้าง ดังนี้ ศึกษา
รายละเอียดเกี่ยวกับการเสริมแรงด้วยเบ้ียอรรถกรและการเสริมแรงทางสังคม ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ
จิตสาธารณะ แล้วจัดท าเป็นโปรแกรมการเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกรและการเสริมแรงทางสังคมท่ีมีต่อ   
การพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 8 ครั้ง โดยโปรแกรมฯ ในแต่ละครั้ง 
จะประกอบด้วย 1) ช่ือกิจกรรม 2) วัตถุประสงค์ของโปรแกรมการเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกรและ 
การเสริมแรงทางสังคมฯ 3) กระบวนการและวิธีการด าเนินจัดกิจกรรม รวมท้ังกิจกรรมท่ีใช้ในแต่ละครั้ง 
4) วิธีการประเมินผล 
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ตารางที่ 1 โครงสร้างของโปรแกรมการเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกรและการเสริมแรงทางสังคมท่ีมีต่อ       
การพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวัดธรรมาภิรตาราม กรุงเทพมหานคร 

องค์ประกอบ ครั งที่ ชื่อกิจกรรม วัตถุประสงค์ ลักษณะของกิจกรรม ตัวบ่งชี  
 1 การปฐมนิเทศ

และสร้าง
ความสัมพันธ์ 

สร้างความสัมพันธ์
และให้เข้าใจ
จุดประสงค์ของ
กิจกรรม 

ให้นักเรียนแนะน า
ตนเอง 

 

1. หลีกเลี่ยงการใช้หรือ
การกระท าที่จะท าให้
เกิดความช ารุดเสียหาย
ต่อส่วนรวมที่ใช้
ประโยชน์ร่วมกัน    
ของกลุ่ม 

2 รู้ใช้รูร้ักษา ให้นักเรียนรู้จัก
วิธีการใช้ การดูแล
รักษา และการใช้
สิ่งของให้มีความ
คงทน 

นักเรียนเลือกสิ่งของ
ในห้องสมุดมา 1 
อย่าง อภิปรายถึง
วิธีใช้ การดูแลรักษา
ให้คงทน 

1.1 ดูแลรักษา
ของส่วนรวม  
ใช้ของส่วนรวม
แล้วเก็บเข้าที่ 

3 ใช้เป็น   
รักษาเป็น 

ให้นักเรียนใช้ของ
ส่วนรวมอย่าง
ประหยัด 

ผู้วิจัยเปิดคลิปการใช้
ของส่วนรวมอย่าง
ประหยัดให้นักเรียนดู 
และอภิปราย 

1.2 การรู้จักใช้
ของส่วนรวม
อย่างประหยัด
และทะนุถนอม 

2. การถือเป็นหน้าท่ีที่
จะมีส่วนร่วมในการดูแล
รักษาของส่วนรวมใน
วิสัยที่ตนสามารถท าได้ 

4 ร่วมด้วย
ช่วยกัน 

ให้นักเรียนท าตาม
หน้าท่ีโดยค านึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวม 

ให้นักเรียนร่วมกันจัด
ป้ายนิเทศและตกแต่ง
ให้สวยงาม 

2.1 ท าตาม
หน้าท่ีที่ได้รับ
มอบหมาย  
เพ่ือส่วนรวม 

5 เพ่ือส่วนรวม ให้นักเรียนรู้จัก
เสียสละเพ่ือ
ประโยชน์ของ
ส่วนรวม 

ผู้วิจัยเล่านิทาน   
“ทุกอย่างต้องเก้ือกูล
กัน” ให้นักเรียนฟัง 
ร่วมกันอภิปราย 

2.2 อาสาที่จะ
กระท า      
เพ่ือส่วนรวม 

3. การเคารพสิทธิ     
ในการใช้ของส่วนรวม  
ที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน 

6 ของส่วนรวม
ร่วมกันใช้ 

ให้นักเรียนรู้จัก
แยกแยะสิ่งของ
ส่วนรวมกับของ
ส่วนตัว 

นักเรียนร่วมกัน
ส ารวจของใช้ส่วนรวม
ภายในบริเวณ
โรงเรียน        
ร่วมกันอภิปราย 

3.1 ไม่ยึดครอง
ของส่วนรวม 
มาเป็นของ
ตนเอง 

7 ใจเขาใจเรา ให้นักเรียนรู้จัก
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 

แจกภาพและแบ่งกลุ่ม 
ช่วยกันระบายสี โดย
ให้สีกลุ่มละ 3 แท่ง       
สีไม่ซ้ ากัน 

3.2 เปิดโอกาส
ให้ผู้อื่นสามารถ
ใช้ของส่วนรวม
ได้ 

 8 การปัจฉิม
นิเทศ 

ให้นักเรียนน าจิต
สาธารณะไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

ร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้
จากการเข้าร่วม
กิจกรรม 

 

 
  



วารสารการวัดผลการศึกษา      ปีที่ 37 ฉบับที่ 102 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563 
 

หน้า 185  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1. แบบสังเกตจิตสาธารณะส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 เป็นแบบสังเกตท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้น 
โดยปรับมาจากแบบวัดจิตสาธารณะของปนพงศ์ งามมาก (2557) ประกอบกับแบบสังเกตจิตสาธารณะ    
ท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมา แบ่งเป็น 3 องค์ประกอบ มีจ านวนท้ังหมด 12 ข้อ ซึ่งได้ผ่านการปรับปรุงแก้ไข และ
ตรวจสอบในเรื่องความตรงของเนื้อหาจากผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน หาค่าความเท่ียงตรงของเครื่องมือ มีค่า
เท่ากับ 0.78 และหาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ โดยใช้การวิเคราะห์หาค่าความสัมพันธ์ระหว่างคะแนน    
รายข้อกับคะแนนรวม (Item-total Correlation) และหาค่าความเท่ียง (Reliability) โดยวิเคราะห์ค่า
สัมประสิทธิ์ความสอดคล้องภายใน โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบัค 
(Cronbach’ Alpha Reliability Coefficients) ได้ค่าความเท่ียงเท่ากับ 0.760 

2. แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อโปรแกรมการเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกรและ  
การเสริมแรงทางสังคมท่ีมีต่อการพัฒนาจิตสาธารณะ และต่อผู้วิจัย โดยให้นักเรียนท าการประเมิน       
จากประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีนักเรียนได้เข้าร่วมโปรแกรมเมื่อเสร็จส้ินการทดลองท้ัง 8 ครั้ง โดยมีลักษณะ
ข้อค าถามวัด 2 องค์ประกอบ คือ 1) สอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็น ความรู้สึกและประสบการณ์          
การเรียนรู้ท่ีนักเรียนได้รับจากการเข้าร่วมโปรแกรมฯ ครบท้ัง 8 ครั้ง และ 2) นักเรียนให้ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกรและการเสริมแรงทางสังคมท่ีมีต่อการพัฒนา จิตสาธารณะเพื่อเป็น
ประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมฯ ต่อไป 

 
ผลการวิจัยและข้อวิจารณ์ 

ตอนท่ี 1 เปรียบเทียบคะแนนจากแบบสังเกตจิตสาธารณะก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรม  
การเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกรและการเสริมแรงทางสังคมท่ีมีต่อการพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียนและ
ผลการทดสอบสมมติฐาน  

 
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนจิตสาธารณะ ก่อนและหลังการเข้าร่วม  
โปรแกรมการเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกรและการเสริมแรงทางสังคมท่ีมีต่อการพัฒนาจิตสาธารณะ       
ของนักเรียน (n = 38) 

กลุ่มทดลอง คะแนนแบบวัดจิตสาธารณะ (12 คะแนน) 
ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง 

ค่าเฉล่ีย 4.74 9.37 
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.48 1.55 

 
 จากตารางท่ี 2 พบว่า ภายหลังการเข้าร่วมโปรแกรมการเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกรและ     
การเสริมแรงทางสังคมท่ีมีต่อการพัฒนาจิตสาธารณะ นักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนจากแบบสังเกต      
จิตสาธารณะ มีค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานก่อนและหลังการทดลองเท่ากับ 4.74 และ 1.48 , 9.37 
และ 1.55 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน คะแนนจิตสาธารณะของกลุ่มทดลอง  
ก่อนและหลังการทดลอง โดยการทดสอบแบบจับคู่ ด้วยสถิติทดสอบที (Paired-Samples T-Test) 

กลุ่มทดลอง 
(n = 38) 

ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ผลต่างของ
คะแนน 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานของ
ผลต่างคะแนน 

t p 

ก่อนเข้าร่วม 4.74 1.48 
4.63 1.38 20.634 .00*** 

หลังเข้าร่วม 9.37 1.55 
*p ≤ .05 , **p ≤ .01, ***p ≤ .001  
 
 จากตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์คะแนนโดยการทดสอบแบบจับคู่ ด้วยสถิติทดสอบที (Paired-
Samples T-Test) พบว่าภายหลังการทดลองคะแนนจากแบบสังเกตจิตสาธารณะของนักเรียนกลุ่มทดลอง 
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี .05 
 
ตอนที่ 2 ผลการสรุปข้อมูลจากแบบบันทึกการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของนักเรียน ท่ีมีต่อโปรแกรม     
การเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกรและการเสริมแรงทางสังคมท่ีมีต่อการพัฒนาจิตสาธารณะ เมื่อเสร็จส้ิน     
การทดลองโปรแกรมการเสริมแรงด้วยเบ้ียอรรถกรและการเสริมแรงทางสังคมท่ีมีต่อการพัฒนาจิตสาธารณะ 
ท้ัง 8 ครั้ง  
  จากแบบบันทึกการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อโปรแกรมการเสริมแรงด้วย        
เบ้ียอรรถกรและการเสริมแรงทางสังคมท่ีมีต่อการพัฒนาจิตสาธารณะ เมื่อเสร็จส้ินการทดลองโปรแกรมฯ 
ท้ัง 8 ครั้ง ได้ผลการสัมภาษณ์ ดังนี้  

“...ช่วยกันปิดไฟปิดพัดลมก่อนออกจากห้องเรียน...” 
“...ไม่ขโมยหนังสือในห้องสมุดกลับบ้าน...” 
“...ช่วยกันดูแลรักษาของส่วนรวม...” 
“...ช่วยกันท าเวรประจ าวันตามท่ีได้รับมอบหมาย...” 
“...เราต้องช่วยกันประหยัดน้ าประหยัดไฟ...” 
“...ห้ามหวงของท่ีเป็นของส่วนรวม...” 
“...ไม่ท าลายของส่วนรวม...” 
“...ไม่ฉีกหนังสือห้องสมุด...” 
“...ใช้ของส่วนรวมเสร็จแล้วเก็บเข้าท่ี...” 
“...ใช้น้ าเสร็จแล้วให้ปิด...” 
 

ข้อวิจารณ์ 
การเข้าร่วมโปรแกรมการเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกรและการเสริมแรงทางสังคมท่ีมีต่อการพัฒนา

จิตสาธารณะของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวัดธรรมาภิรตาราม กรุงเทพมหานคร พบว่า 
ภายหลังการเข้าร่วมโปรแกรมฯ นักเรียนมีคะแนนจากแบบสังเกตจิตสาธารณะ สูงกว่าก่อนการทดลอง 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน จากผลการทดลองดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า
โปรแกรมการเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกรและการเสริมแรงทางสังคมท่ีมีต่อการพัฒนาจิตสาธารณะ สามารถ
พัฒนาให้นักเรียนมีจิตสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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จากการวิเคราะห์แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อโปรแกรมการเสริมแรงด้วยเบี้ย
อรรถกรและการเสริมแรงทางสังคมท่ีมีต่อการพัฒนาจิตสาธารณะ เมื่อเสร็จส้ินการทดลองโปรแกรม    
การเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกรและการเสริมแรงทางสังคมท่ีมีต่อการพัฒนาจิตสาธารณะท้ัง 8 ครั้ง       
จากแบบสัมภาษณ์พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นไปในทางท่ีดีและหลากหลาย เช่น ช่วยกัน ปิดไฟปิดพัดลม
ก่อนออกจากห้องเรียน ไม่ขโมยหนังสือในห้องสมุดกลับบ้าน ช่วยกันดูแลรักษาของส่วนรวม ช่วยกันท าเวร
ประจ าวันตามท่ีได้รับมอบหมาย เราต้องช่วยกันประหยัดน้ าประหยัดไฟ ห้ามหวงของท่ีเป็นของส่วนรวม 
ไม่ท าลายของส่วนรวม ไม่ฉีกหนังสือห้องสมุด ใช้ของส่วนรวมเสร็จแล้วเก็บเข้าท่ี ใช้น้ าเสร็จแล้วให้ปิด เป็นต้น 
นักเรียนส่วนใหญ่มีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรมในทุกๆ ครั้ง และแสดงออกในการร่วม
กิจกรรมแต่ละครั้งด้วยความเต็มใจ และต้ังใจท ากิจกรรมท่ีได้รับมอบหมาย แสดงให้เห็นว่านักเรียนท่ี     
เข้าร่วมโปรแกรมการเสริมแรงด้วยเบ้ียอรรถกรและการเสริมแรงทางสังคมท่ีมีต่อการพัฒนาจิตสาธารณะ 
มีความเข้าใจตามวัตถุประสงค์ของโปรแกรม และมีแนวโน้มท่ีจะพัฒนาจิตสาธารณะของตนเองให้เพิ่มขึ้น
เรื่อยๆ ตามวัย และตามสถานการณ์ท่ีพบเห็นในชีวิตประจ าวัน  

 
ข้อเสนอแนะ 
  จากการศึกษาผลของโปรแกรมการเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกรและการเสริมแรงทางสังคมท่ีมีต่อ
การพัฒนาจิตสาธารณะ แสดงให้เห็นว่าสามารถท่ีจะใช้ในการพัฒนาจิตสาธารณะให้สูงขึ้นได้ ดังนั้น    
จากผลการวิจัยในครั้งนี้ ผู้ท่ีมีความสนใจสามารถน าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาพฤติกรรมจิตสาธารณะ 
หรือพฤติกรรมท่ีเหมาะสมอื่นๆ ได้ โดยการน าโปรแกรมการเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกรและการเสริมแรง
ทางสังคมฯ ไปใช้ โดยอาจมีการปรับเปล่ียนกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเด็กนักเรียน 
ค านึงถึงการใช้เบี้ยอรรถกร โดยต้องสอบถามความต้องการของเด็กก่อน และการเสริมแรงทางสังคมนั้น
ควรเลือกวิธีให้เหมาะสมกับวัยของเด็กด้วย  
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั งต่อไป 
  1. การศึกษาเพื่อติดตามผลหลังเข้าร่วมโปรแกรมการเสริมแรงด้วยเบ้ียอรรถกรและการเสริมแรง
ทางสังคมท่ีมีต่อการพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียนท่ีผ่านการเข้าร่วมโปรแกรมการเสริมแรงด้วยเบี้ย
อรรถกรและการเสริมแรงทางสังคมฯ เพื่อดูความคงทนของพฤติกรรมและพัฒนาการการมีจิตสาธารณะ
ของนักเรียน 
  2. การใช้โปรแกรมการเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกรและการเสริมแรงทางสังคมท่ีมีต่อการพัฒนา   
จิตสาธารณะ จ าเป็นต้องมีความเข้าใจในแนวคิดเกี่ยวกับการใช้เบี้ยอรรถกร ต้องศึกษาท้ังข้อดีและ
ข้อจ ากัด เพื่อท่ีผลของการใช้โปรแกรมจะมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ได้ 
  3. ควรน าโปรแกรมการเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกรและการเสริมแรงทางสังคมท่ีมีต่อการพัฒนา  
จิตสาธารณะไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างอื่นๆ ท่ีมีบริบทแตกต่างจากการทดลองในครั้งนี้  
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอนาคตภาพและเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัด
การศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีภาวะออทิสซึมในทศวรรษหน้าของประเทศไทย โดยใช้กระบวนการวิจัยแบบ 
Ethnographic Delphi Futures Research (EDFR) ผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้เช่ียวชาญด้านการจัดการศึกษา
ส าหรับเด็กท่ีมีภาวะออทิสซึม จ านวน 21 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้างไม่จ ากัดค าตอบและแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่ามัธยฐาน ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 
ผู้เช่ียวชาญด้านการจัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีภาวะออทิสซึมมีความคิดเห็นสอดคล้องกันและเห็นด้วยกับ
ภาพอนาคตอยู่ในระดับมากท่ีสุดท้ังแปดด้าน ได้แก่ (1) ด้านภาพอนาคตเชิงนโยบายรัฐ (2) ด้านการจัด
การศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีภาวะออทิสซึมต้ังแต่แรกเกิดถึงวัยก่อนเข้าเรียน (3) ด้านการจัดการศึกษาส าหรับ
เด็กท่ีมีภาวะออทิสซึมในระบบโรงเรียน (4) ด้านการจัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีภาวะออทิสซึมนอกระบบ
โรงเรียน (5) ด้านอาชีพและการด ารงชีวิตของเด็กท่ีมีภาวะออทิสซึม (6) ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร
ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีภาวะออทิสซึม (7) ด้านความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ส าหรับการจัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีภาวะออทิสซึม และ (8) และด้านปัจจัยส่งเสริมอื่นๆ และน าเสนอ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีภาวะออทิสซึมสู่สภาวการณ์ท่ีเหมาะสม 
 
ค าส าคัญ : อนาคต, การศึกษา, เด็กท่ีมีภาวะออทิสซึม 
 
Abstract 
 The purpose of this research was to find future scenarios and strategies to 
developmental of Educational for Autism Children in the next decade of Thailand by 
Ethnographic Delphi Futures Research (EDFR). The subjects were 21 experts in educational 
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for Autism by purposive sampling. The instruments of this study included a non-directive, 
open-ended semi-structured interview, and rating scale questionnaires. Data analysis was 
measured in median, inter-quartile range and content analysis. The finding of the study 
reveals that there is a revenant opinion and agree with the future scenario of the experts 
at the highest level in all eight areas as follows: (1 )  Future oriented scenarios of government 
policy.  ( 2 )  Future oriented scenarios of educational for infant to preschool children with 
autism. (3) Future oriented scenarios of formal educational for autism. (4) Future oriented 
scenarios of non-formal educational for autism. (5) Future oriented scenarios of occupational 
and independent living for autism. (6) Future oriented scenarios of producing and develop 
professional that related to educational management for autism. (7) Future oriented scenarios 
of knowledge, technology and innovation that related to educational management for 
autism. And (8) Future oriented scenarios of other supporting factors. In addition, the strategies 
are presented to develop education for children with autism to be in a well-expected 
condition. 
 
Keywords : Future, Educational, Autism Children 
 
กิตติกรรมประกาศ : งานวิจัยได้รับทุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 
บทน า 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เด็กมีทักษะการเรียนรู้ท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 เป็นนโยบาย
จ าเป็นเร่งด่วน รูปแบบการเรียนรู้จึงควรต้องพัฒนาและปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอเพื่อให้เข้ากับยุคสมัย   
โดยเด็กควรได้รับการจัดการเรียนรู้ท่ียืดหยุ่นและท้าทายการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การจัดการศึกษา  
ท่ีมีคุณภาพและเหมาะสมเป็นกระบวนการพัฒนาบุคลากรของชาติให้มีความรู้ตามศักยภาพของแต่ละ
บุคคล เพื่อเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศและความเท่าเทียม  
ทางสังคมของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2580) ท่ีเน้นให้โอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา
ระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนในทุกพื้นท่ี ครอบคลุมถึงบุคคลพิการ บุคคลท่ีมีความต้องการ
พิเศษ และบุคคลด้อยโอกาส รวมถึงส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้  
ท่ีสอดคล้องกับความสนใจและวิถีชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย (กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์, 2561, หน้า 20-21) ในช่วงสองทศวรรษท่ีผ่านมามีการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมอย่างเป็น
รูปธรรมมากขึ้น ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากกฎหมายการศึกษาส าหรับคนพิการในประเทศสหรัฐอเมริกา 
(Individuals with Disabilities Education Improvement Act, 2004) ส่งผลให้มีการปฏิวัติการศึกษา
และสิทธิการเข้าถึงการศึกษา ท าให้ประเทศไทยมีระบบการคัดกรองเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษท่ีดีมากขึ้น 
และค้นพบว่า มีเด็กท่ีมีต้องการพิเศษจ านวนมากท่ีต้องจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับศักยภาพ 
โดยเฉพาะเด็กท่ีมีภาวะออทิสซึม โดยการศึกษาในปี ค.ศ. 2009 พบว่า มีอัตราความชุกประมาณ 60 : 
10,000 หรือเท่ากับประมาณ 1:150 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากอัตรา 4.5 : 10 ,000 ท่ีเคยมีการรายงานเมื่อปี 
ค.ศ. 1966 (วิฐารณ บุญสิทธิ. 2559 , หน้า 543-544) เนื่องจากภาวะออทิสซึม เป็นกลุ่มอาการ 
ความบกพร่องทางระบบประสาทท่ีส่งผลต่อความผิดปกติของพัฒนาการในสามด้านใหญ่ ได้แก่ 
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ด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคม การส่ือสารท่ีใช้ถ้อยค าและไม่ใช้ถ้อยค า และพฤติกรรมซ้ าๆ รวมถึงมีความสนใจ
จ ากัด มีความยากล าบากในการใช้เวลาว่างและเปล่ียนกิจวัตรท่ีท าอยู่ แสดงอาการก่อนอายุ 3 ปี 
(Bellinger; Perlman; & DiPerna. 2011; 141) โดยอาการความบกพร่องจะปรากฏต้ังแต่วัยเด็กและ 
เป็นต่อเนื่องไปจนโต โดยไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ อย่างไรก็ตามหากมีการรักษาท่ีเหมาะสมต้ังแต่   
ในระยะแรกก็จะสามารถแก้ไขความบกพร่องให้ลดน้อยลงและช่วยให้มีพัฒนาการดีขึ้นได้ ส าหรับการจัด
การศึกษาส าหรับบุคคลท่ีมีภาวะออทิสซึมในปัจจุบันมีหลากหลายแนวทางและมีความพยายามหารูปแบบ
การสอนให้เหมาะกับการพัฒนาเด็กแต่ละคน อาทิเช่น การจัดการเรียนรวมช้ันเรียนคู่ขนาน บ้านเรียน 
(home school) เป็นต้น 
 ระบบการศึกษาในปัจจุบันแม้จะมีทางเลือกและวิธีการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน
ค่อนข้างมาก แต่การจัดการศึกษาพิเศษยังไม่ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร เด็กท่ีมีภาวะออทิสซึมและ  
เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษส่วนใหญ่ไม่อยู่ในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือต้องออกจากสถานศึกษา
กลางคัน การจัดการเรียนการสอนท้ังในระบบและนอกระบบโรงเรียนยังไม่ตอบสนองหรือพัฒนาศักยภาพ
บุคคลกลุ่มนี้ได้เต็มตามศักยภาพและเหมาะสมกับความแตกต่างทางการเรียนรู้เฉพาะบุคคล รวมไปถึง  
การพัฒนาเพื่อเข้าสู่การมีอาชีพและการด ารงชีวิต เนื่องจากมีปัญหาอุปสรรคต่างๆ จากรายงานการวิจัย
ของส านักวิจัยและพัฒนา ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2560 , หน้า ค-ง) 
ได้รายงานเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคแห่งความส าเร็จในการจัดการเรียนรวม ท้ังในแง่มุมของนโยบายและ
การน าไปปฏิบัติใช้งานในสภาพจริงท่ีมีความย้อนแย้งระหว่างเป้าหมายเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
ทรัพยากรสนับสนุนขาดแคลน เจตคติเชิงลบของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การขาดประสิทธิภาพด้านงาน
วิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนางานการศึกษาพิเศษ การผลิตและพัฒนาบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องยังไม่
ตอบสนองต่อความต้องการ และบริการเพื่อตอบสนองความแตกต่างยังมีคุณภาพไม่เพียงพอ รวมถึงความ
ไม่ต่อเนื่องและคงท่ีของนโยบาย การจัดการกลไกไม่ครอบคลุมบริบทท่ีก าหนดในอ านาจหน้าท่ี และ  
ขาดการสนับสนุนงบประมาณท่ีเสมอภาคท่ัวถึงทุกระบบ และรูปแบบการศึกษาท าให้เด็กท่ีมีภาวะออทิสซึม
ท่ีได้รับการศึกษาในทุกระบบการศึกษามีจ านวนไม่มาก ส่งผลให้มีบุคคลเหล่านี้จ านวนไม่น้อยท่ีไม่สามารถ
พัฒนาตนเอง ไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้ และเป็นภาระต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ด้วยเหตุผล
นี้ผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญในการพัฒนาศักยภาพบุคคลท่ีมีภาวะออทิสซึมให้สามารถเรียนรู้ ท างาน และ
ด าเนินชีวิตด้วยตนเองได้อย่างอิสระ โดยการศึกษาหาภาพรวมและแนวโน้มของการจัดการศึกษาในอนาคต
ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการพัฒนาบุคคลท่ีมีภาวะออทิสซึม และแนวทางการจัดการเกี่ยวกับ 
การวางแผนการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสมตามความต้องการจ าเป็น จากบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง อาทิเช่น พ่อแม่ 
ผู้ปกครอง สหวิชาชีพ ครู เป็นต้น และต้องมีการด าเนินการช่วยเหลือต้ังแต่แรกพบความบกพร่อง 
อย่างเป็นระบบต้ังแต่การวินิจฉัย การประเมินศักยภาพเบื้องต้น การส่งเสริมศักยภาพและบทบาท 
ของครอบครัว การให้บริการจากสหวิชาชีพท่ีเช่ียวชาญ ไปจนถึงการให้บริการช่วยเหลือตามลักษณะ
อาการอย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ และด้านอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องในอนาคต 
 
วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อศึกษาอนาคตภาพการจัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีภาวะออทิสซึมในทศวรรษหน้า 
ของประเทศไทย 
 2. เพื่อเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีภาวะออทิสซึมสู่สภาวการณ์ 
ท่ีเหมาะสม 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 แนวโน้มการพัฒนาคุณภาพการศึกษาส าหรับส าหรับเด็กท่ีมีภาวะออทิสซึมในทศวรรษหน้า   
(พ.ศ.2565-2575) ท่ีสอดคล้องกับนโยบายระดับประเทศ ซึ่งมุ่งพัฒนาศักยภาพบุคคลกลุ่มนี้และ         
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ให้สามารถเรียนรู้ ท างาน และด าเนินชีวิตด้วยตนเองได้อย่างอิสระ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงอนาคต (Future Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อฉายภาพอนาคต
และน าเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีภาวะออทิสซึมในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2565-
2575) ของประเทศไทย และมีวิธีการด าเนินการวิจัย ดังแสดงตามภาพ 1 โดยมี ผู้เ ช่ียวชาญท่ีมี
ประสบการณ์สูงด้านการจัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีภาวะออทิสซึมเป็นกลุ่มผู้ให้ข้อมูลและพิจารณา
ความส าคัญของข้อมูล ในการวิจัยนี้ใช้กระบวนการวิจัยแบบ Ethnographic Delphi Futures Research 
(EDFR) มีล าดับในการด าเนินการวิจัยดังนี้ 
 ขั นตอนที่ 1 การก าหนดและการเตรียมผู้เชี่ยวชาญ เป็นขั้นตอนส าคัญเพื่อให้ได้ภาพอนาคตท่ีดี 
ซึ่งผู้วิจัยท าการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 21 คน แบ่งออกเป็น  
3 กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มผู้เช่ียวชาญท่ีมีอ านาจ บทบาท และหน้าท่ีในการก าหนดนโยบายการจัดการเรียน
การสอนท้ังทางตรงและทางอ้อม จ านวน 7 คน (2) เป็นกลุ่มผู้เช่ียวชาญท่ีมีอ านาจ บาทบาท และหน้าท่ี  
ในการด าเนินงานสนองตอบนโยบายการจัดการเรียนการสอนส าหรับเด็กท่ีมีภาวะออทิสซึม จ านวน 7 คน 
และ (3) กลุ่มผู้เช่ียวชาญท่ีมีอ านาจ บทบาท และหน้าท่ีในด้านการบริการเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ โดยมี
เกณฑ์การเลือกผู้เช่ียวชาญ จ านวน 7 คน 
 ขั นตอนที่ 2 การสัมภาษณ์ (EDFR) รอบที่ 1 เป็นการสัมภาษณ์แบบเปิดและไม่ได้ก าหนด
ค าตอบล่วงหน้า (Non-Directive Open Ended) ใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้าง (Semi Structured 
Interview) โดยมุ่งเน้นภาพอนาคตด้านต่างๆ ท่ีผู้เช่ียวชาญมีความคาดหวังว่าจะเห็นการจัดการศึกษา
ส าหรับเด็กท่ีมีภาวะออทิสซึมของทศวรรษหน้า (พ.ศ.2565-2575) ของประเทศไทย 

 

 
 

ภาพ 1 แสดงวิธีการด าเนินการวิจัย 
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 ขั นตอนที่ 3 การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์ EDFR รอบที่ 1 เป็นการรวบรวม
ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญมาจัดระเบียบ วิเคราะห์ และสังเคราะห์ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis) ตามกรอบเนื้อหาท่ีได้ก าหนดไว้ เพื่อจัดกลุ่ม จัดประเด็นอนาคตภาพ 
ด้านต่างๆ และน าเสนอข้อมูลแบบพรรณนา 
 ขั นตอนที่ 4 สร้างแบบสอบถามกรองความคิดเห็น ผู้วิจัยน าข้อมูลท่ีได้จากขั้นตอนท่ี 3 มาสร้าง
เป็นข้อความสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับอนาคตภาพการจัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีภาวะออทิสซึม 
ของทศวรรษหน้าในประเทศไทย แบบมาตราประเมินค่าแบบลิเคิร์ท (Likert) 5 ระดับคะแนน 
 ขั นตอนที่ 5 การเก็บข้อมูล EDFR รอบที่ 2-n และวิเคราะห์ผล น าความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ
มาวิเคราะห์ค่ามัธยฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) 
 ขั นตอนที่ 6 น าเสนอภาพอนาคตและยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มีภาวะออทิสซึม
ของทศวรรษหน้าในประเทศไทย จากความคิดเห็นท่ีมีความสอดคล้องกันทางความคิดเห็นมากท่ีสุด
ระหว่างกลุ่มผู้เช่ียวชาญ (Consensus) ตามเกณฑ์ค่ามัธยฐานท่ีมีค่าอยู่ในระดับมากขึ้นไป (Mdn  3.5) 
และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.5 ( IR  1.5) มาน าเสนอภาพอนาคตจากผลการ
วิเคราะห์ข้องมูล ส าหรับเกณฑ์ช่วงเวลาท่ีใช้ในการสร้างภาพอนาคต ผู้วิจัยก าหนดไว้ 10 ปี (พ.ศ.2565-
2575) ซึ่งเป็นการศึกษาอนาคตภาพตามเกณฑ์ท่ีเหมาะสม เป็นการคาดการณ์อนาคตในระยะกลาง 
(Middle Range Forecasting) ท่ีสามารถช่วยให้มองเห็นแนวโน้มและทางเลือกท่ีคาดว่าน่าจะเป็นไปได้ 
อีกท้ังยังสามารถน าไปก าหนดเป็นนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมได้ 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในงานวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ใช้เครื่องมือในการวิจัยตามเทคนิคเดลฟาย (Delphi Techniques) แบ่งออกเป็น  
2 ประเภท ได้แก่ (1) แบบสัมภาษณ์ เรื่อง อนาคตภาพการจัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีภาวะออทิสซึม  
ของทศวรรษหน้าในประเทศไทย ซึ่งเป็นแบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้างไม่จ ากัดค าตอบ และ (2) แบบสอบถาม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับอนาคตภาพการจัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีภาวะออทิสซึมของทศวรรษหน้า 
ในประเทศไทย ซึ่งเป็นแบบสอบถามมาตรส่วนประมาณค่าแบบลิเคิร์ท (Likert) ห้าช่วงคะแนน  
 
ผลการวิจัย 
 อนาคตภาพการจัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีภาวะออทิสซึมของทศวรรษหน้าในประเทศไทย   
จากการวิเคราะห์ข้อมูลรอบท่ีสาม พบว่า ภาพอนาคตท่ีผู้เช่ียวชาญคาดหวังให้เกิดกับการจัดการศึกษา
ส าหรับเด็กท่ีมีภาวะออทิสซึมของทศวรรษหน้าในประเทศไทยและมีความเห็นสอดคล้องกับและอยู่ใน
ระดับมากขึ้นไป แบ่งออกเป็น 8 ด้าน ดังนี้ (1) ด้านภาพอนาคตเชิงนโยบายรัฐ (Mdn = 4.7335, IR = 
0.8839) (2) ด้านการจัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีภาวะออทิสซึมต้ังแต่แรกเกิดถึงวัยก่อนเข้าเรียน (Mdn = 
4.7875, IR = 0.8896) (3) ด้านการจัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีภาวะออทิสซึมในระบบโรงเรียน (Mdn = 
4.7981, IR = 0.9087) (4) ด้านการจัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีภาวะออทิสซึมนอกระบบโรงเรียน (Mdn 
= 4.7462. IR = 1.1382) (5) ด้านอาชีพและการด ารงชีวิตของเด็กท่ีมีภาวะออทิสซึม (Mdn = 4.6979, IR 
= 0.6736) (6) ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีภาวะออทิสซึม 
(Mdn = 4.8165, IR = 0.7292) (7) ด้านความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมส าหรับการจัดการศึกษา
ส าหรับเด็กท่ีมีภาวะออทิสซึม (Mdn = 4.8292, IR = 0.6583) และ (8) ด้านปัจจัยส่งเสริมอื่นๆ (Mdn = 
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4.6845, IR = 1.1279) พร้อมท้ังน าเสนอภาพอนาคตการจัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีภาวะออทิสซึม 
ของทศวรรษหน้าในประเทศไทย ดังแสดงในภาพ 2 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 2 อนาคตภาพการจัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีภาวะออทิสซึมในทศวรรษหน้า 
ของประเทศไทย (พ.ศ. 2565-2575) 

 ในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีภาวะออทิสซึมในอนาคต ควรเป็นการจัดการศึกษาท่ีทุก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้ความร่วมมือกัน ได้รับการสนับสนุนจากนโยบายของภาครัฐท่ีจะเอื้ออ านวยให้การ
จัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีภาวะออทิสซึมได้มีทางเลือกหลากหลาย เหมาะสมกับความแตกต่างระหว่าง
บุคคล และได้รับบริการท่ีมีมาตรฐาน รวมท้ังการให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากรท่ีเช่ียวชาญ  
การสร้างองค์ความรู้ และมีระบบการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ รวมท้ังผลิตส่ือ เทคโนโลยีส่ิงอ านวย
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ความสะดวก และนวัตกรรมท่ีสามารถช่วยเหลือเด็กท่ีมีภาวะออทิสซึมได้จริง โดยมีเป้าหมายหลักส าคัญ
เพื่อจัดการศึกษาท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของเด็กกลุ่มนี้และพัฒนาให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง
ปกติสุขและพึ่งพาผู้อื่นให้น้อยท่ีสุด ท้ังนี้จากผลการวิจัยท่ีกล่าวมาผู้วิจัยได้น าเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีภาวะออทิสซึมสู่สภาวการณ์ท่ีเหมาะสม เพื่อสนับสนุนภาพอนาคตในภาพ 1 ดังนี้ 
 1. รัฐเพิ่มหรือปรับปรุงพระราชบัญญัติ หรือกฎหมาย หรืออนุบัญญัติเกี่ยวกับความหมายและสิทธิ
ของบุคคลท่ีมีความต้องการพิเศษให้ชัดเจน ทันสมัย และตรงกับความต้องการจ าเป็นของบุคคลท่ีมี  
ความต้องการพิเศษแต่ละประเภท 
 2. รัฐขยายมาตรการการก าหนดอ านาจหน้าท่ี และก ากับติดตามหน่วยงานหรือองค์กรหรือ
บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการให้บริการบุคคลท่ีมีความต้องการพิเศษให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
 3. รัฐพัฒนามาตรฐานและความต่อเนื่องในการจัดการศึกษาท้ังสามระบบ ได้แก่ การศึกษา 
ในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้สามารถรองรับการจัดการศึกษาส าหรับ
บุคคล ท่ีมีความต้องการพิเศษ 
 4. สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบส่งเสริมการผลิตบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญ อาทิเช่น 
แพทย์ ครู นักสหวิชาชีพ เป็นต้น เพื่อขยายการให้บริการและจัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีภาวะออทิสซึม 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5. หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญ เร่งสนับสนุนการผลิตส่ือ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาการเรียนรู้และการด ารงชีวิตส าหรับเด็กท่ีมีภาวะออทิสซึม       
ให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขและพึ่งพาผู้อื่นให้น้อยท่ีสุด 
 6. หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญ เร่งสร้างหลักสูตร 
กระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของเด็กท่ีมีภาวะออทิสซึม 
เพื่อขยายเส้นทางการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีภาวะออทิสซึมให้สามารถประกอบอาชีพ และสามารถด ารงชีวิต
อยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขและพึ่งพาผู้อื่นให้น้อยท่ีสุด 
 7. หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญสนับสนุนปัจจัยส าคัญ
และเผยแพร่องค์ความรู้ เพื่อส่งเสริมระบบการจัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีภาวะออทิสซึมท้ังก่อนวัยเรียน
และวัยเรียน 
 8. หน่วยงานและบุคลากรท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง ก าหนดมาตรฐานการให้บริการการประ เมิน
พัฒนาการ ระบบให้ความช่วยเหลือระยะเริ่มแรก และระบบการเปล่ียนผ่านสู่อาชีพท่ีมีคุณภาพและ  
มีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับประโยชน์สูงสุด 
  
อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยท่ีน ามาอภิปรายประกอบด้วยอนาคตภาพการจัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีภาวะออทิสซึม
ของทศวรรษหน้าในประเทศไทย ท้ัง 8 ด้าน มีดังนี้ 
 1. ด้านภาพอนาคตเชิงนโยบายรัฐ พบว่า ในอนาคตบทบาทหน้าท่ีของรัฐควรท่ีจะออก
พระราชบัญญัติ หรือกฎหมาย หรืออนุบัญญัติ เพื่อให้นิยามค าว่า “บุคคลท่ีมีความต้องการพิเศษ” ให้ชัดเจน 
และก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิของบุคคลท่ีมีความต้องการพิเศษแต่ละประเภทอย่างชัดเจน รวมท้ัง
ควรก ากับดูแล ติดตาม และประเมินมาตรฐานการจัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีภาวะออทิสซึมท้ัง  
สามรูปแบบ ได้แก่ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งสอดคล้องกับ
ดารณี อุทัยรัตนกิจ (2018 , ออนไลน์) ได้ให้ความคิดเห็นไว้ว่า เด็กท่ีมีภาวะออทิสซึมมีความบกพร่อง
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หลายด้านและหลายระดับ จึงควรมีการศึกษาหลายระบบไว้รองรับเพราะเด็กออทิสติกท่ีอยู่ในกลุ่มท่ีมี
ศักยภาพต่ า (low functioning) จะได้ประโยชน์น้อยมากจากการเรียนรวม เด็กกลุ่มนี้เหมาะกับการเรียน
แบบโฮมสคูล (home school) มากกว่าเพราะเด็กมักจะมีความบกพร่องทางสติปัญญาร่วมด้วย ส่วนเด็ก
กลุ่มออทิสติกท่ีมีศักยภาพสูง (high functioning) จะเป็นกลุ่มท่ีได้ประโยชน์มากจากการเรียนรวม แต่ถ้า
เราไม่พัฒนาเขาอย่างมีคุณภาพก็มีแนวโน้มว่าจะกลายเป็นเด็กออทิสติกท่ีอยู่ในกลุ่มท่ีมีศักยภาพต่ าได้
ส าหรับบัญชีส่ือส่ิงอ านวยความสะดวก เทคโนโลยี และบริการสนับสนุนควรปรับให้ทันสมัยและมีความ
เหมาะสมกับเด็ก ท่ีมีความต้องการพิเศษแต่ละประเภท และรัฐต้องก าหนดอ านาจหน้าท่ี ความรับผิดชอบ
ของหน่วยงานและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือบุคคลท่ีมีความต้องการพิเศษอย่างชัดเจน 
ซึ่งสอดคล้องกับ ผดุง อารยวิญญู (2541, หน้า 13-14) กล่าวไว้ว่า การศึกษาพิเศษแตกต่างจากการศึกษา
ส าหรับเด็กปกติในด้านท่ีเกี่ยวกับวิธีการสอน หลักสูตร เครื่องมือ และอุปกรณ์ท่ีสนับสนุนการสอน  
ท่ีจ าเป็นต้องสามารถสนองความต้องการจ าเป็นของแต่ละบุคคลได้ และมีความทันสมัย อีกท้ังรัฐ 
ต้องก าหนดให้หน่วยงานทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือบุคคลท่ีมีความต้องการพิเศษ  
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ดูแล และพัฒนาเด็กท่ีมีภาวะออทิสซึมทุกช่วงวัย โดยพิจารณาจาก  
ความต้องการจ าเป็นพิเศษของเด็กเป็นฐาน  
 2. ด้านการจัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีภาวะออทิสซึมต้ังแต่แรกเกิดถึงวัยก่อนเข้าเรียน   พบว่า 
ในอนาคตต้องก าหนดให้เด็กท่ีมีความเส่ียงภาวะออทิสซึมและมีภาวะออทิสซึมผ่านกระบวนการ  ให้ความ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention) ท่ีจัดขึ้นเฉพาะ และประเมินผล เพื่อส่งต่อเด็ก อย่าง
เหมาะสม และต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและชุมชน โดยมีครอบครัวเป็นฐาน ซึ่ง
สอดคล้องกับ อาริสรา ทองเหม และประพิมพ์ใจ เปี่ยมคุ้ม (2560. หน้า 21) ท่ีกล่าวว่า ในการส่งเสริม
พัฒนาเด็กออทิสติกหากผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการจะส่งผลให้พัฒนา 
 ด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่-เล็ก ด้านภาษาและการส่ือความหมาย และด้านสังคมของเด็กดีขึ้น รวมท้ัง 
การจัดบริการให้ความช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention) ต้องมีการก าหนดมาตรฐาน 
เพื่อให้บริการส าหรับเด็กทุกคนต้ังแต่แรกเกิด รวมท้ังประเมินความเส่ียงในเด็กเพื่อให้ความช่วยเหลือและ 
ส่งต่อเด็กท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ส าหรับการก าหนดเป้าหมายการจัดการศึกษาและแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
(Individualized Education Program: IEP) ส าหรับเด็กท่ีมีภาวะออทิสซึม ควรเน้นเพื่อการด ารงชีวิต  
ในสังคมอย่างมีความสุข และเด็กกลุ่มนี้ทุกคนต้องได้รับการจัดท า IEP ทุกช่วงวัย จากการประเมิน 
ของครอบครัวและสหวิชาชีพ เพื่อวิเคราะห์จุดอ่อน-จุดแข็ง วางแผน การจัดการเรียนการสอน การพัฒนา
ศักยภาพ และการด าเนินการช่วงการเปล่ียนผ่านในแต่ละช่วงช้ันท่ีเหมาะสม กับความจ าเป็นพิเศษของ 
เด็กท่ีมีภาวะออทิสซึมแต่ละคน ซึ่งสอดคล้องกับสถาบันราชานุกูล (2555 , หน้า 22) ได้กล่าวไว้ว่า 
เด็กออทิสติกประมาณร้อยละ 70 นอกจากความบกพร่องสามด้านส าคัญแล้ว มักจะมีภาวะบกพร่อง  
ทางสติปัญญาร่วมด้วย และเด็กแต่ละคนมีแสดงอาการแต่ละด้านมากน้อยแตกต่างกันไป ฉะนั้นการจัด
การศึกษาส าหรับเด็กออทิสติกควรเป็นแบบหลักสูตรเฉพาะบุคคล และบุคลากรท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการ
จัดท า IEP จะต้องมีความรู้ท่ีถูกต้อง ได้รับการฝึกปฏิบัติจนช านาญ และมอบหมายให้มีการก ากับติดตาม
การด าเนินการ รวมท้ังประเมินผลตามสภาพจริง อีกท้ังรัฐต้องขยายช่องทางการรับรอง IEP ท่ีจัดท าขึ้น
ถูกต้องตามเกณฑ์ โดยจัดท า IEP ให้กับเด็กท่ีมีภาวะออทิสซึมต้ังแต่แรกพบและมีการด าเนินการต่อเนื่อง
ไปทุกช่วงวัย ท้ังนี้ครอบคลุมท้ังในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน รวมทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน
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ร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนท่ัวไป มีองค์ความรู้ เข้าใจลักษณะอาการ และมีทัศนคติทางบวก  
ต่อเด็กท่ีมีภาวะออทิสซึม 
 ในอนาคตต้องมีการพัฒนาเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าท้องถิ่นให้มี
องค์ความรู้และสามารถถ่ายทอดเกี่ยวกับการดูแลแม่ต้ังครรภ์ การฝากครรภ์ การคลอด และการประเมิน
พัฒนาการเด็กได้ รวมท้ังหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กท่ีมีภาวะออทิสซึมทุกช่ว งวัย 
ต้องท างานเชิงรุก และท าความร่วมมือกับหน่วยงานและสหวิชาชีพในพื้นท่ี เพื่อให้บริการความช่วยเหลือ
เด็กท่ีมีภาวะออทิสซึมและครอบครัว เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการดูแล การพัฒนา การจัดการศึกษา 
การด ารงชีวิตในสังคม และให้ค าปรึกษากับประชาชนท่ัวไป ครอบครัว และบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับเด็กท่ีมี
ภาวะออทิสซึมให้เข้าถึงบริการได้อย่างเท่าเทียม  
 3. ด้านการจัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีภาวะออทิสซึมในระบบโรงเรียน พบว่า ในอนาคต 
รัฐควรก าหนดเกณฑ์มาตรฐานการด าเนินงานโรงเรียนเรียนรวมทุกระดับช้ัน (ได้แก่ ระดับช้ันอนุบาล 
ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย และอาชีวะ) มีจ านวนตามความต้องการจากบริบทของพื้นท่ี เพื่อขึ้น
ทะเบียนรับการจัดสรรงบประมาณ รวมไปถึงนโยบายการจัดการเรียนรวม จะต้องเป็นหนึ่งในภารกิจหลัก
ท่ีต้องด าเนินการต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพจากคณะผู้บริหารของโรงเรียน รวมไปถึงผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรโรงเรียนเรียนรวมมีองค์ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการและการจัดการเรียนการสอนส าหรับเด็กท่ีมี
ความต้องการพิเศษ ซึ่งสอดคล้องกับ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2561 , ออนไลน์) 
กล่าวว่า การจัดระบบการสรรหาผู้บริหารท่ีดี มีความเข้าใจ มีประสบการณ์ความช านาญงานเฉพาะทาง 
มาสร้างการเปล่ียนแปลงแก่การจัดการศึกษาเด็กพิเศษอย่างเป็นรูปธรรม จึงจะสามารถผลักดันงาน  
ไปข้างหน้าได้ โดยในอนาคตก็จะน าหลักการเช่นนี้ มาปรับใช้กับการเข้าสู่ต าแหน่งผู้บริหารเฉพาะทางอื่นๆ 
ด้วย ดังนั้นควรให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนเรียนรวมรับรู้บทบาทหน้าท่ีของตนในการให้บริการ
และการจัดการเรียนการสอนส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ รวมท้ังครูการศึกษาพิเศษโรงเรียน    
เรียนรวม มีบทบาทหน้าท่ีในการประสานงานกับผู้ปกครอง ผู้บริหาร บุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง และหน่วยงาน 
ท่ีให้บริการช่วยเหลือเด็กท่ีมีภาวะออทิสซึม รวมท้ังนักเรียนปกติ เพื่อจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตาม 
IEP ซึ่งสอดคล้องกับ กิ่งเพชร ส่งเสริม (2552, หน้า 64) กล่าวโดยสรุปไว้ว่า การจัดเรียนรวมซึ่งเป็นการจัด
การศึกษาในระบบท่ีมีเพื่อให้เด็กพิเศษได้เรียนรวมกับเด็กปกติ เป็นการจัดการศึกษาท่ีต้องมีการเกี่ยวข้อง
กันของบุคคลหลายฝ่ายท่ีร่วมวางแผนและปฏิบัติงานร่วมกันอย่างร่วมมือร่วมใจ การท างานจะประสบ
ความส าเร็จมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับทุกภาคส่วนท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน จึงจะช่วยให้เด็กทุกคน
เรียนรู้ไปพร้อมกัน 
 ส าหรับคุณสมบัติครูการศึกษาพิเศษ ครูปฏิบัติการ และฝ่ายวิชาการของโรงเรียน ต้องสามารถ
พัฒนาหลักสูตรและวิธีการประเมินผลผลสัมฤทธิ์ของเด็กท่ีมีภาวะออทิสซึมตามแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล (IEP) ได้ รวมท้ังจัดให้มีการประเมินมาตรฐานการให้บริการและการจัดการศึกษาพิเศษ   
เป็นประจ าในโรงเรียนท่ีขึ้นทะเบียนว่าเป็นโรงเรียนเรียนรวมอย่างสม่ าเสมอ 
 ในอนาคตการจัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีภาวะออทิสซึมต้องมีการขยายการจัดการเรียนรวมเข้าสู่
โรงเรียนสายอาชีวะหรือสายอาชีพ เพื่อจัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีภาวะออทิสซึม ท่ีไม่สามารถเรียนระดับ
มัธยมปลายสายสามัญได้ รวมท้ังโรงเรียนเรียนรวมระดับมัธยมศึกษาจัดให้มีหลักสูตรระดับสถานศึกษา 
ท่ีเน้นวิชาการเตรียมความพร้อมสู่อาชีพและฝึกทักษะการด ารงชีวิตส าหรับเด็กท่ีมีภาวะออทิสซึมท่ีไม่สามารถ
เรียนสายสามัญได้  
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 4. ด้านการจัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีภาวะออทิสซึมนอกระบบโรงเรียน พบว่า ในอนาคตควรมี
การจัดท าและรับรองหลักสูตรส าหรับเด็กท่ีมีภาวะออทิสซึมท่ีมีความยืดหยุ่นท้ังด้านเนื้อหา แนวทางการสอน 
การฝึกทักษะจ าเป็นแต่ละช่วงช้ัน และการวัดประเมินผลส าหรับผู้ปกครองหรือโรงเรียนเรียนเฉพาะทาง 
ได้น าไปปรับใช้ โดยผู้ใช้จะต้องผ่านการอบรมการใช้หลักสูตร รวมท้ังก าหนดอ านาจหน้าท่ีหน่วยงาน  
ท่ีรับผิดชอบการจัดการศึกษานอกระบบให้มีระบบการจัดการเรียนการสอนส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการ
พิเศษอย่างชัดเจน มีความต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมท้ังเป็นผู้ประสานการขอรับความช่วยเหลือและ
งบประมาณจากรัฐ  
 5. ด้านอาชีพและการด ารงชีวิตของเด็กท่ีมีภาวะออทิสซึม พบว่า ในอนาคตควรจัดให้มี
กระบวนการเปล่ียนผ่านท่ีมีประสิทธิภาพ และด าเนินการต้ังแต่วัยแรกเกิดไปจนถึงเข้าสู่วัยประกอบอาชีพ 
รวมทั้งการพัฒนาไปสู่การด ารงชีวิตได้เต็มตามศักยภาพ โดยความร่วมมือของครอบครัว สถาบันการศึกษา 
องค์กรภาครัฐและเอกชนในพื้น ท่ีท่ีเด็กท่ีมีภาวะออทิสซึมอาศัยอยู่  ซึ่งสอดคล้องกับ  ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (2555 , หน้า 8) กล่าวไว้ในรายงานการอบรมว่า การให้บริการในระยะ   
การเปล่ียนผ่านจะประสบความส าเร็จและมีประสิทธิภาพ เมื่อผลท่ีต้องการตรงตามวัตถุประสงค์ มีวิธีการ
ด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ และผลของการพัฒนานั้นคงอยู่กับผู้รับบริการ รวมท้ังรัฐก าหนดอาชีพ
เพื่อเป็นต้นแบบให้กับการวางรูปแบบการฝึกอาชีพส าหรับเด็กท่ีมีภาวะออทิสซึม และมีเงินค่าตอบแทน
พิเศษสมทบให้กับองค์กรหรือหน่วยงานท่ีรับเข้าท างาน  
 6. ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีภาวะออทิสซึม 
พบว่า ในอนาคตควรก าหนดให้มีองค์ความรู้ด้านการศึกษาพิเศษในหลักสูตรผลิตบัณฑิตครูทุกสาขา 
ผู้บริหารโรงเรียน บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ รวมท้ัง
บุคลากรผู้ผลิตบัณฑิตจะต้องมีความรู้ความสามารถ ถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีทันสมัย และพัฒนาตนเอง  
อยู่เสมอ อีกท้ังควรพัฒนาให้หลักสูตรการผลิตครูการศึกษาพิเศษ ต้องเน้นให้ ผู้เรียนมีองค์ความรู้  
มีประสบการณ์ผ่านการปฏิบัติจริงจนเช่ียวชาญพอท่ีจะสามารถจัดการช้ันเรียนในสภาพจริงได้ และ  
มีทัศนคติท่ีดีต่ออาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับ ชยานันท์ โคสุวรรณ์ และคณะ (2560, หน้า 43-44) ได้กล่าวไว้ว่า 
กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยและเผชิญหน้ากับปัญหาด้วยตนเอง จะท าให้ผู้เรียนได้ฝึก
ทักษะในการคิดหลากหลายรูปแบบ เช่น การคิดวิจารณญาณ การคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ รวมท้ัง
การก าหนดให้ผู้ท่ีจะมาเป็นครูการศึกษาพิเศษจะต้องมีใบประกอบวิชาชีพเฉพาะทาง และมีระดับ
มาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ ส าหรับบุคลากรด้านการศึกษาพิเศษและสหวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องจะต้องมี
องค์ความรู้ด้านการพัฒนา จึงจะให้บริการความช่วยเหลือและการจัดการเรียนการสอนเด็กท่ีมีภาวะออทิสซึม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ ดุสิดา ทินมาลา (2561, หน้า 10-11) ได้ศึกษาวิวัฒนาการของ
งานการศึกษาพิเศษไทยและความเปล่ียนแปลงของนโยบายภาครัฐ มีการน าเสนอแนวทางการก าหนด
คุณลักษณะบัณฑิตครูการศึกษาพิเศษและหน่วยงานท่ีผลิตบัณฑิตด้านนี้ ไว้ว่า ครูการศึกษาพิเศษต้องมี
คุณลักษณะด้านวิชาการ สามารถประเมินและวิเคราะห์ผู้เรียนได้ สามารถออกแบบการเรียนการสอนท่ีมี
งานวิจัยรองรับได้ สามารถจัดการเรียนการสอนส าหรับช้ันเรียนท่ีมีความหลากหลายและเหมาะสมกับ ช่วง
วัยของเด็กแต่ละคนได้ มีความรู้เกี่ยวกับสาระวิชาโดยเฉพาะวิชาการพื้นฐาน สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้
ข้อมูลนักเรียนเป็นฐานในการตัดสินใจได้ สามารถให้การช่วยเหลือโดยใช้ระบบติดตามความก้าวหน้าของ
ผู้เรียนได้ รวมถึงมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกระบวนการจัดการพฤติกรรมผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม
และมีระบบ ส าหรับคุณลักษณะด้านทักษะการท างาน ครูการศึกษาพิเศษต้องสามารถท างานเป็ นทีม
ร่วมกับผู้ปกครอง นักเรียน และบุคลากรท้ังในและนอกสถานศึกษาได้  
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 ในปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในสภาวะขาดแคลนบุคลากรด้านการจัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีภาวะ
ออทิสซึม ดังนั้น สถาบันการศึกษาจึงควรเร่งผลิตบุคลากรท่ีขาดแคลนด้านการจัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมี
ภาวะออทิสซึมทุกสาขาวิชา อาทิเช่น ครูการศึกษาพิเศษท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน นักฝึกพูด นักปรับ
พฤติกรรม แพทย์เฉพาะทางท่ีเกี่ยวข้อง เป็นต้น รวมถึงส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาและโรงเรียนมัธยม   
มีการแนะแนวการศึกษาวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาพิเศษและสหสาขาวิชาท่ีเกี่ ยวข้อง และ 
เพื่อเร่งผลิตบุคลากรในสภาวะขาดแคลนหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการอนุมัติและตรวจคุณภาพหลักสูตร  
ควรมีนโยบายท่ีเอื้ออ านวยให้มีการร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยในการเปิดหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิต   
ในสาขาขาดแคลนท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีภาวะออทิสซึม และมีการสนับสนุนให้
สถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจัดให้มีหลักสูตรอบรมระยะส้ัน หลักสูตรออนไลน์ท่ีหลากหลาย 
หลักสูตรนักวิชาชีพ เพื่อพัฒนาศักยภาพคนท างานท่ีมีประสิทธิภาพและน ามาใช้พัฒนางาน ด้านการศึกษา
พิเศษได้ในสภาพจริง เป็นการต่อยอดองค์ความรู้ให้เกิดความเช่ียวชาญช านาญเฉพาะด้าน ซึ่งสอดคล้องกับ 
วรรณี เจตจ านงนุช และคณะ (2554, บทสรุปผู้บริหาร) ได้จัดท าร่างมาตรฐานวิชาชีพครูและได้น าเสนอไว้
ในการน าผลวิจัยไปสู่การปฏิบัติว่า หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรจัดอบรมเพื่อเพิ่มประสบการณ์และความรู้   
ในด้านต่างๆ ให้กับครูผู้สอนนักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับ
การจัดการศึกษาพิเศษ รวมท้ังจัดอบรมช้ีแจงเกี่ยวกับงานการศึกษาพิเศษเพื่อให้บุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง  
มีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นและพัฒนามาตรฐานวิชาชีพด้านนี้  
 7. ด้านความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมส าหรับการจัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีภาวะออทิสซึม 
พบว่า องค์กรท่ีเกี่ยวข้องควรสนับสนุนให้นักวิชาการด้านการศึกษาพิเศษผลิต และรวบรวมองค์ความรู้  
ท่ีเกี่ยวข้องกับเด็กท่ีมีภาวะออทิสซึม รวมท้ังการแปลและเรียบเรียงหนังสือ ต ารา และงานวิจัยท่ีทันสมัย
เป็นภาษาไทย เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนท่ัวไป และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องน าไปใช้ รวมท้ังสนับสนุนให้มี  
การผลิตเทคโนโลยีและแอพพลิเคช่ันท่ีค านึงถึงลักษณะการรับรู้ พัฒนาข้อจ ากัด และให้ค าปรึกษาเด็กท่ีมี
ภาวะออทิสซึมและครอบครัว ซึ่งสอดคล้องกับ ออทิสซึมสปีค (Autium Speaks, 2018 , online) 
ได้น าเสนอบทความเกี่ยวกับเทคโนโลยีกับเด็กออทิสติกไว้ว่า เทคโนโลยีสามารถช่วยเพิ่มขีดจ ากัดและ
ด ารงชีวิตอย่างอิสระมากขึ้นให้กับบุคคลออทิสติกในด้านต่างๆ อาทิเช่น พัฒนาทักษะการส่ือสาร , กระตุ้น
การท ากิจกรรมในชีวิตประจ าวันให้ส าเร็จด้วยตารางปฏิบัติโดยใช้ภาพ (Visual schedules), อุปกรณ์
เทคโนโลยีและโปรแกรมช่วยเรื่องการตัดสินใจ , แอพพลิเคช่ันหรือเกมท่ีช่วยเรื่องการเสริมแรงให้กับ 
เด็กออทิสติก, บุคคลออทิสติกสามารถเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ จากวีดีโอต้นแบบ เป็นต้น อีกท้ังยังควร
สนับสนุนการผลิตส่ือท่ีเข้าถึงการรับรู้ของประชาชนท่ัวไป เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ และ  
สร้างทัศนคติทางบวกเกี่ยวกับเด็กท่ีมีภาวะออทิสซึม ซึ่งสอดคล้องกับ อัจศรา ประเสริฐสิน และอัญชลีพร 
ลพประเสริฐ (2562, หน้า 43) กล่าวว่า แอพพลิเคช่ันเพื่อการศึกษาก าลังเข้ามามีบทบาทและความส าคัญ
ในการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน รวมถึงรัฐมีนโญบายในการส่งเสริมการใช้ส่ือสมัยใหม่เพื่อให้ผู้คน
สามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้โยง่ายและมีประสิทธิภาพ 
 8. ด้านปัจจัยส่งเสริมอื่นๆ พบว่า มีการน าเสนอให้บุคลากรท่ีให้บริการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ส าหรับเด็กท่ีมีภาวะออทิสซึม จะต้องมีความตระหนักในบทบาท หน้าท่ี และปฏิบัติหน้าท่ีของตนอย่างเต็ม
ความสามารถ รวมทั้งรัฐบริหารจัดการให้โรงพยาบาลของรัฐท่ัวประเทศมีแผนกจิตเวชเด็ก เพื่อรองรับและ
ให้บริการตรวจรักษาเด็กท่ีมีภาวะออทิสซึมและเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษประเภทอื่นๆ และจัดให้มี     
การออกแบบเพื่อคนท้ังมวล (Universal Design) ท่ีดี 
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 ส าหรับภายในองค์กรท่ีให้บริการและการจัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีภาวะออทิสซึม ควรจัดให้มี
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ศาสตร์ต่างๆ จากสหวิชาชีพหลากหลายกลุ่มร่วมกับครูและผู้ปกครอง รวมทั้งจัดให้มี
การรวมกลุ่มกันของครอบครัวเด็กท่ีมีภาวะออทิสซึมในพื้นท่ีเดียวกัน เพื่อเสริมสร้างทักษะสังคมและ    
การเรียนรู้เป็นกลุ่ม ซึ่งสอดคล้องกับ อภิชาติ วังตระกูล (2550, บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่องจิตลักษณะ
และสถานการณ์ของมารดาท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมอบรมเล้ียงดูบุตรออทิสติก ซึ่งมีผลวิจัยโดยสรุปว่า 
มารดาท่ีรับข่าวสารและเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มระดับมาก จะมีความสัมพันธ์ท่ีดีกับคู่สมรสและมีทัศนคติท่ีดี
ในการเล้ียงดูบุตรออทิสติก รวมท้ังรับรู้ได้ว่าได้รับการสนับสนุนจากสังคมรอบข้าง ซึ่งจะส่งผลดีต่อ
พัฒนาการของเด็กออทิสติก  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. หน่วยงานท่ีด าเนินงานเกี่ยวข้องกับนโยบายภาครัฐท่ีมีต่อการพัฒนาการศึกษาพิเศษในประเทศไทย 
สามารถน าผลการวิจัยท่ีได้ไปวางแผนเชิงนโยบายเพื่อให้สอดรับกับการพัฒนาการศึกษาพิเศษในอนาคต 
 2. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้านการจัดระบบการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ  
ในประเทศไทย สามารถน าข้อเสนอแนะจากผู้เช่ียวชาญไปปรับปรุงและพัฒนาระบบการท างานให้มี
ประสิทธิภาพ และตอบรับการความเปล่ียนแปลงในทศวรรษท่ี 21 
 3. หน่วยงานหรือสถาบันท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการศึกษาพิเศษ 
ในประเทศไทย สามารถน าเอาแนวคิดท่ีได้จากการระดมความคิดเห็นของผู้มีประสบการณ์ด้านการจัด
การศึกษาพิเศษไปใช้ส่งเสริมการเพิ่มจ านวนบุคลากรผู้เช่ียวชาญและสหวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องให้มากขึ้น 
ในอนาคตเพื่อแก้ไขสถานการณ์การขาดแคลนในปัจจุบัน 
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การวัดประสิทธิภาพสมการพยากรณ์ความสามารถในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
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บทคัดย่อ 
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ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ 
ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 0802371 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจ ปีการศึกษา 1/2561 
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จ านวน 75 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยนี้คือ แบบสอบถาม  มีตัวแปรพยากรณ์ คือ ด้านครอบครัว 
ด้านตัวผู้เรียน ด้านผู้สอน และด้านส่ิงแวดล้อม และตัวแปรเกณฑ์ คือ ความสามารถในการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจ ตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ผลการวิจัย พบว่า ตัวแปร
พยากรณ์ท่ีมีความสัมพันธ์กับตัวแปรเกณฑ์มากท่ีสุด คือ ปัจจัยด้านครอบครัว (0.822) และน้อยท่ีสุด คือ 
ด้านตัวผู้สอน (0.497) เมื่อวิเคราะห์ด้วย วิธีการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (MRA) แบบ Stepwise พบว่า 
ปัจจัยด้านครอบครัว (X1) และด้านตัวผู้เรียน (X2) ท าให้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ .822 
สามารถอธิบายตัวแปรเกณฑ์ความสามารถทางการเรียนในวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจ  
ตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (y’) ได้ร้อยละ 67.6 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
สร้างเป็นสมการพยากรณ์ คือ y’ = .902+.475 X1+.218 X2 และเมื่อน ามาวัดประสิทธิภาพสมการด้วยวิธี
สร้างต้นไม้ตัดสินใจแบบ Forward Stepwise ให้ผลการพยากรณ์ในภาพรวมมีความถูกต้องร้อยละ 76 
และผิดพลาดร้อยละ 24 พบว่ามีค่าความถูกต้องและความผิดพลาดใกล้เคียงกับการทดสอบด้วยวิธีการ
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (MRA) แบบ Stepwise  
 
ค าส าคัญ: ปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจ ทักษะ 
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 วิธีการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ วิธีสร้างต้นไม้ตัดสินใจ 
 
Abstract 
 The purposes of the research were 1) to study the relationship between factors 
that affect learning achievement in English and the level of ability to apply English for 
business communication based on 21st century learning skills 2) to create predictive 
equations for the ability to learn English for business communication based on 21st century 
learning skills, and 3) to measure the effectiveness and accuracy of forecasting equations 
ability to study in English for Business Communication based on the 21st century learning 
skills by creating decision trees. 75 students majoring English for international 
communication enrolled in 0802371 English for business communication course, academic 
year 1/2018 were the participants. The instrument used in this research was a 
questionnaire consisting of predictive variables which were family, student, instructor and 
environment. Criteria variables was found that the predictive variables which had the most 
relationship with the criteria variable was family factor (0.822) and the least was the 
teacher (0.497) for analysis with Multiple Regression Analysis methods (MRA) type Stepwise, 
it was found that family factor (X1) and learner (X2) made the multiple correlation 
coefficient equal to .822, explain variables of learning ability in English for business 
communication according to the learning skills in the 21st century (y’) has 67.6 percent 
with statistical significance at the level of .05, able to create predictive equations for 
learning ability in English for business communication based on 21st century learning skills 
as y’ = .902+.475 X1+.218 X2 . When measuring the efficiency of equations using Decision 
tree method type Forward Stepwise, the overall forecasting results accuracy were 76% 
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and 24% error, found to have the accuracy and error approximate to Multiple Regression 
Analysis methods (MRA) type Stepwise. 

 

Keywords: factors that affect academic achievement, English for business communication, 
learning skills 21st century Learning skills, multiple regression methods, decision tree  
 
กิตติกรรมประกาศ งานวิจัยนี้ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ 
 
บทน า 

ปัจจุบันโลกอยู่ในคริสต์ศตวรรษท่ี 20 ซึ่งแต่ละประเทศได้มีการพัฒนาคนอันเป็นก าลังส าคัญ 
 ในการพัฒนาประเทศให้ก้าวทันศตวรรษท่ี 21 ส าหรับประเทศไทยมีการวางแผนเข้าสู่ศตวรรษท่ี 21 
นับต้ังแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2540–2544) โดยเน้นการพัฒนาคน   
ในด้านการให้การศึกษาต้ังแต่ช้ันอนุบาลจนถึงมหาวิทยาลัย และตลอดชีวิต ท้ังนี้ ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 
โดย เบอร์นีท ริลลิง และชาลส์ แฟเดล (Bernie Trilling and Charles Fadel) ได้เสนอเป็นสมการ คือ 
3R’s x7C’s (Trilling and Fadel, 2009) 3R’s ประกอบด้วย R (อ่านออก) W (เขียนได้) และ A (คิดเลข
เป็น) และ 7C’s ประกอบด้วย C1 (ทักษะด้านการคิด อย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา)  
C2 (ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม) C3 (ทักษะด้านความเข้าใจต่าง วัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์) 
C4 (ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า) C5 (ทักษะด้าน การส่ือสาร สารสนเทศ 
และรู้เท่าทันส่ือ) C6 (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี สารสนเทศและการส่ือสาร) C7 (ทักษะ
อาชีพ และทักษะการเรียนรู้) (คันธรส ภาผล, 2562, หน้า 30-45) โดยสมการทักษะข้างต้นเป็นการ     
ช่วยสร้างและน าความรู้ใหม่ไปใช้อย่างสร้างสรรค์ (Ability to use New Knowledge in a Creative 
Way) น าไปสู่การเรียนการสอนท่ีช่วยให้นักศึกษาเตรียมตัวในการใช้ชีวิตในโลกความจริง (Life in the 
Real World) สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเน้นการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong 
Learning) 

สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษามีการน าทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 มาด าเนินการพัฒนา
นักศึกษา (เบญจวรรณ ถนอมชยธวัช, ผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์, วุฒิชัย เนียมเทศ, และ ณัฐวิทย์ พจนตันติ, 
2559, หน้า 208-222) โดยนักศึกษาในศตวรรษท่ี 21 จะต้องมีทักษะการเรียนรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ 
โดยการปฏิบัติ (Learning By Doing) การคิดวิเคราะห์เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา มีความคิดสร้างสรรค์ 
มีทักษะในการส่ือสาร ทักษะแห่งความร่วมมือ และทักษะด้านสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี เป็นส่ิงส าคัญ
ท่ีจะช่วยให้นักศึกษาสามารถด ารงชีวิตและยืนหยัดในโลกอนาคต ท้ังด้านการด าเนินชีวิต หน้าท่ีการงาน 
ความสามารถปรับตัวให้รู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง เพื่อให้เป็นบัณฑิตท่ีมีคุณสมบัติพร้อม และประสบ
ความส าเร็จ ส าหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 
0802371 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจ ของนักศึกษาช้ันปีท่ี 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสารสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งเนื้อหารายวิชานั้นเป็นการเรียนการสอนเพื่อรองรับ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 คือ มีการเรียนการสอนในลักษณะช่วยให้ผู้เรียนเตรียมตัวเพื่อใช้ชีวิตในสภาพ
ปัจจุบันและอนาคต เน้นการศึกษาตลอดชีวิต มีความมุ่งหวังว่าจะสามารถพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบัณฑิตท่ีมี
คุณภาพ โดยมีเป้าหมายให้เกิดผลลัพธ์กับผู้เรียนวิชาแกนหลักและแนวคิดส าคัญของการเรียนรู้
ประกอบด้วย ภาษาอังกฤษ การอ่าน หรือศิลปะการใช้ภาษา ภาษาส าคัญของโลก ศิลปะ คณิตศาสตร์ 
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การปกครองและหน้าท่ีพลเมือง เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ น าไปสู่  
การก าหนดเป็นกรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์ส าคัญต่อการจัดการเรียนรู้ในเนื้อหาเชิงสหวิทยาการ 
(Interdisciplinary) โดยกรอบแนวคิดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 มีรูปแบบส าคัญ 2 รูปแบบ คือ รูปแบบ
เครือข่ายภาคีเพื่อทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 มีองค์ประกอบส าคัญ คือ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 4C 
ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การส่ือสาร การร่วมมือ และความคิดสร้างสรรค์ สาระวิชาหลัก 3R’s คือ   
การอ่าน การเขียน และคณิตศาสตร์ ทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะสารสนเทศส่ือและเทคโนโลยี ซึ่งจะอยู่
บนพื้นฐานของมาตรฐานและการวัดผล หลักสูตรและวิธีสอน การพัฒนาวิชาชีพ และบรรยากาศ 
การเรียนรู้ (วิจารณ์ พานิช, 2555) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดวงจิตร สุขภาพสุข (2560, หน้า 1057-
1064) วิจัยเรื่องการประยุกต์ใช้ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ในช้ันเรียนภาษาอังกฤษ มีการน า
หลักการ 3R’s*8C’s กับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งพบว่า สามารถประยุกต์ได้เป็นหลัก 2R’s*6C’s 
หลักการดังกล่าวนี้ หากมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง (Authentic Assessment) ช่วย
สร้ า ง ทัก ษะทางภ าษา ให้ ผู้ เ รี ยน ไ ด้ เป็ น อย่ า ง ดี  โ ดย เ ฉพา ะกา ร เ รี ยน วิ ช าภาษ าอั ง กฤ ษ 
 ท่ีเน้นการฝึกปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอจึงจะเกิดทักษะ 4 ด้านทางภาษา คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน  

ถึงแม้ว่าจะมีการน าทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 มาด าเนินการพัฒนานักศึกษามาต้ังแต่ 20 ปีท่ีแล้ว 
แต่ยังพบว่าภาษาอังกฤษของคนไทยมีทักษะภาษาอังกฤษระดับต่ ามาก (Very Low) จากการจัดอันดับ
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษประจ าปี 2562 เป็นการจัดอันดับทักษะภาษาอังกฤษจาก 100 
ประเทศท่ีไม่ได้ใช้อังกฤษเป็นภาษาหลัก (ดัชนี EF English Proficiency Index) โดยส านักงานจัดอันดับ
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษหรือ Education First--EF ประเทศไทยอยู่ ในอันดับ 74 ของโลก และ  
เป็นอันดับ 6 ของอาเซียน ได้ 47.62 คะแนน จึงเป็นเหตุให้นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ “ประกาศยกระดับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของนักเรียน ครู ผู้บริหาร และ
บุคลากรทางการศึกษา เน้นส่งเสริมและยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ (English for All) ให้เพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะการพูดเพื่อการส่ือสาร” (กัญญาณัฐ์ เตโชติอัศนีย์, 2562) ส าหรับปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษมีผู้ศึกษาไว้หลายท่าน เช่น เตือนใจ เขียนชานาจ และ อุราชนก คงกล่ า 
(2562, หน้า 222-235) พบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน   
ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มัธยมศึกษา เขต 8 คือ ตัวผู้เรียน (เจตคติ 
แรงจูงใจ การเตรียมตัวก่อนและหลังเรียน การปฏิบัติตัวในช้ันเรียน) การสนับสนุนของครอบครัว ครูผู้สอน 
และยังมีงานวิจัยของ พิกุล แซ่เจน, ดวงมณี จงรักษ์ และ  ชิดชนก เชิงเชาว์ (2561, หน้า 165-191) พบว่า 
ตัวนักศึกษามีทัศนะคติท่ีไม่ดีกับวิชาภาษาอังกฤษ และคิดว่าตนเองท าไม่ได้ เป็นเหตุให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนต่ า แต่เมื่อมีการสนับสนุนให้ก าลังใจ สร้างความไว้วางใจจากผู้สอนช่วยให้ผู้เรียนลดความวิตกกังวล 
เปิดใจแก้ปัญหาของตนเอง ซึ่งปัจจัยท่ีส่งผลกระทบกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษต่างมีบริ
บทท่ีแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมของผู้เรียน  

จึงเป็นเหตุให้คณะผู้วิจัยสนใจศึกษาประสิทธิภาพของสมการพยากรณ์ในการท านายความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสามารถในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจ ตามทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารสากล คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพื่อค้นหาตัวแปรพยากรณ์ท่ีมีความสัมพันธ์
กับตัวแปรเกณฑ์ อันจะช่วยให้ค้นหาสาเหตุของปัญหาและวางแนวทางในการแก้ปัญหาผลการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาได้ชัดเจน โดยการน าสมการพยากรณ์มาท านายความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย 
ด้านต่างๆ โดยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis--MRA) เพื่อช่วยลดมิติ   
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ของข้อมูล มีประโยชน์ในเชิงสถิติใช้ในการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ ( independent 
variable) และตัวแปรตาม (dependent variable) และประโยชน์ในการประยุกต์ใช้งานในการพยากรณ์
ค่าของตัวแปรตาม จากค่าตัวแปรอิสระท่ีเป็นอยู่หรือคาดว่าจะเป็น (Davis, 2010, pp. 61-73) และ 
เพื่อเป็นการวัดประสิทธิภาพของผลท่ีได้จากสมการการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis--MRA) ในการค้นหาตัวแปรพยากรณ์ท่ีมีความสัมพันธ์กับตัวแปรเกณฑ์มากท่ีสุด ผู้วิจัยจึงมี
แนวคิดท่ีน าวิธีสร้างต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree) มาช่วยวิเคราะห์ความถูกต้อง และความผิดพลาด 
เนื่องจากความสามารถของกระบวนการดังกล่าวสามารถแยกกระบวนการตัดสินใจท่ีซับซ้อนออกเป็นกลุ่ม 
ท าให้ตัดสินใจง่ายและตีความได้ง่าย (Safavian and Landgrebe, 1991, pp. 660-674) ซึ่งการน า
เทคนิคการสร้างต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree) มาวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
เ ช่น  LiuWu, Gao, and Feng, (2017, pp. 517-222) น าวิ ธี สร้ า ง ต้น ไม้ ตัด สิน ใจ (Decision Tree)  
มาสร้างแบบจ าลองการเตือนภัยล่วงหน้าของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน หรือจะเป็นงานวิจัยของ 
Şengür and KarabatakŞengür. (2018, pp. 53-59) ท่ีศึกษาเรื่องการน าเทคนิคเหมืองข้อมูลมาวิเคราะห์
ความส าเร็จของนักเรียน หรือจะเป็นงานวิจัยของ Kuntoro, Sudarwanto, and Sriyanto. (2017, pp. 
214-219) ท่ีศึกษาเรื่องการท านายผลงานของนักเรียนโดยใช้โครงสร้างการตัดสินใจ C 4.5 และงานวิจัย
ของ รัชพล กลัดช่ืน และ จรัญ แสนราช (2561, หน้า 1-10) พบว่า เทคนิค Decision Tree: J48graft 
สามารถน าไปใช้ในการท านายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้อย่างมีนัยส าคัญ เป็นต้น ซึ่ งเห็นได้ว่าการน าวิธี
สร้างต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree) มาศึกษาประสิทธิภาพของสมการพยากรณ์อันจะช่วยให้การวิเคราะห์
หาปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจชัดเจนยิ่งขึ้น ท าให้
ผู้สอนสามารถวางแผนล่วงหน้าในการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนในอนาคตต่อไป 

 

วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาภาษาอังกฤษ
และระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจ ตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ 
ท่ี 21 
 2. เพื่อสร้างสมการการพยากรณ์ความสามารถในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
ทางธุรกิจ ตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 3. วัดประสิทธิภาพความถูกต้องของสมการการพยากรณ์ความสามารถในการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจ ตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ด้วยวิธีสร้างต้นไม้ตัดสินใจ 
(Decision Tree) 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้ใช้แนวคิดของ Bloom (1982) ท่ีแบ่งตัวแปรเป็น 3 ด้าน คือ ด้านผู้เรียน ด้านผู้สอน 
และส่ิงแวดล้อมท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กรอบแนวคิดของ Noble, Roberts, and Sawyer 
(2006) ท่ีศึกษาด้านภูมิหลังครอบครัว ครู การจัดการเรียนการสอนท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
กรอบแนวคิดของ ชนัญญา สมใจวงษ์ (2554) และ เตือนใจ เขียนชานาจ และ อุราชนก คงกล่ า (2562, 
หน้า 222-235) ศึกษาด้านความรู้พื้นฐานเดิม ปัจจัยทางครอบครัว เจตคติต่อการเรียน พฤติกรรมในการเรียน
และการจัดการเรียนการสอนท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร
ทางธุรกิจ ส าหรับงานวิจัยนี้คณะผู้วิจัยบูรณาการกรอบแนวคิด เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสามารถ 
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ในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจ ตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และ  
สร้างสมการพยากรณ์ความสามารถในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจ ตามทักษะ   
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยตัวแปรพยากรณ์ได้แก่ ด้านครอบครัว ด้านตัวผู้เรียน ด้านผู้สอน และ  
ด้านส่ิงแวดล้อม ตัวแปรเกณฑ์ ได้แก่ ความสามารถในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจ 
ตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ดังภาพ 1 

 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากร ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 0802371 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร
ทางธุรกิจ ปีการศึกษา 1/2561 จ านวนท้ังส้ิน 75 คน  
 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาทางคณะผู้วิจัยได้ช้ีแจงแก่นักศึกษาว่าการวิจัยนี้ไม่ส่ง 
ผลกระทบด้านลบต่อตัวนักศึกษา จะเก็บข้อมูลเป็นความลับและน าเสนอข้อมูลในภาพรวม พร้อมท้ังช้ีแจง
รายละเอียดของแบบสอบถาม โดยเก็บรวบรวมข้อมูล 1 สัปดาห์ก่อนสอบปลายภาคเรียนท่ี 1/2561  
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) แบ่งเป็น 3 ตอนดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วยเพศ ความรู้พื้นฐานเดิม 
ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง รายได้เฉล่ียของครอบครัวต่อเดือน 
 ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาภาษาอังกฤษ
เพื่อการส่ือสารทางธุรกิจตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตรประมาณค่า 
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(Rating Scales) 5 ระดับ จ านวน 20 ข้อ ประกอบด้วย ด้านครอบครัว  5 ข้อ ด้านตัวผู้เรียน 5 ข้อ 
ด้านตัวผู้สอน 5 ข้อ และด้านส่ิงแวดล้อม 5 ข้อ มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 5 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด 4 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมาก 
 3 หมายถึง ระดับความคิดเห็นปานกลาง 2 หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้อย 
 1 หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้อยท่ีสุด  
 ตอนท่ี 3 ระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจ ตามทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ การคิดวิเคราะห์ การส่ือสาร ความคิดสร้างสรรค์ การอ่านและ
การเขียน จ านวน 10 ข้อ 
 โดยมีข้ันตอนการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยท่ีเป็นแบบสอบถาม ดังนี้ 
 1. ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ประเมินความสอดคล้องของข้อค าถาม  
ในแบบสอบถามกับเนื้อหาท่ีต้องการวัด โดยผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน พิจารณาจากค่า IOC (Index of 
Item Objective Congruence) ท่ีมีค่าต้ังแต่ 0.6 ขึ้นไป จึงถือว่าข้อค าถามนั้นน ามาใช้ได้ 
 2. น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่างท่ีมีคุณลักษณะคล้ายคลึงกับ
ประชากรจ านวน 30 คน แล้วน าผลท่ีได้มาวิเคราะห์หาค่าความเท่ียง (Reliability) พิจารณาจากค่า
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha) ท่ีมีค่าความเท่ียงต้ังแต่ .80 ขึ้นไป จึงถือว่าแบบสอบถามนี้
สามารถน าไปใช้เก็บข้อมูลจริงได้ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไป ประกอบด้วยการแจกแจง
ความถี่ (Frequencies) ค่าร้อยละ (Percentage; %) ค่าเฉล่ีย (Mean; μ ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation; σ )  
 2. ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพยากรณ์ ได้แก่ ปัจจัยด้านครอบครัว ปัจจัยด้านตัวผู้เรียน 
ปัจจัยด้านตัวผู้สอน และปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อม กับตัวแปรเกณฑ์ ได้แก่ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสามารถ   
ในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจ ตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยการวิเคราะห์
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์รายคู่ระหว่างชุดตัวแปรพยากรณ์และตัวแปรเกณฑ์  
 3. สร้างสมการพยากรณ์ความสามารถในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจ  
ตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 จากปัจจัยในด้านต่างๆ ด้วยวิธีการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis-MRA) แบบ Stepwise พิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ 
(Multiple Correlation Coefficient-R) และสัมประสิทธิ์ถดถอย (Regression Coefficient-b) โดยผ่าน
การตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นในการใช้วิธี  MRA เรียบร้อยแล้ว ดังนี้  (Hair, Black, Babin, and 
Anderson, 2010, pp. 181-186) 
  3.1 ตรวจสอบ Normality หมายถึง การแจกแจงของตัวแปรเกณฑ์จะต้องมีลักษณะเป็น 
โค้งปกติ 
  3.2 ตรวจสอบ Linearity หมายถึง ตัวแปรพยากรณ์แต่ละตัวและตัวแปรเกณฑ์จะต้องมี
ความสัมพันธ์กันในลักษณะของเส้นตรง 
  3.3 ตรวจสอบ Homoscedasticity หมายถึง การแจกแจงทุกๆ ค่าของตัวแปรพยากรณ์ 
บนตัวแปรเกณฑ์มีค่าใกล้เคียงกัน 
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  3.4 ตรวจสอบ Independence of the Error Terms หมายถึง ความคลาดเคล่ือนจาก 
การวัดตัวแปรพยากรณ์แต่ละตัวจะต้องเป็นอิสระต่อกัน 

4. สร้างโมเดลใช้วิธีการจัดหมวดหมู่ (Classification) ในการพยากรณ์ความสามารถในการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจ ตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 จากปัจจัยในด้านต่างๆ 
ด้วยวิธีสร้างต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree)  

ท้ังนี้ การน าข้อมูลมาพยากรณ์ในรูปแบบโครงสร้างต้นไม้ตัดสินใจ  เป็นการเรียนรู้จากการ
คาดคะเนเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีอาจเกิดขึ้น อาศัยเงื่อนไขเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจ ในแต่ละเหตุการณ์ 
จะแสดงผลออกมาในรูปแบบของแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ โดยใช้การจ าแนกข้อมูลด้วยกฎการจ าแนก 
(Rule-Based Classification) เพื่อแยกประเภทระเบียบข้อมูล ช่วยในการหาทางเลือกท่ีดีท่ีสุด มีรูปแบบกฎ 
คือ “If…then…” น ามาช่วยสร้างโมเดลสอดคล้องกับงานวิจัยของ วัชรีวรรณ จิตต์สกุล และ สุนันฑา สดสี 
(2560, หน้า 19-31) ศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์การจ าแนกข้อความด้วยการเปรียบเทียบความเสถียรของ
อัลกอริทึม พบว่า อัลกอริทึมฐานต้นไม้ตัดสินใจ มีความเสถียรการจ าแนกข้อความทดสอบได้สูงกว่าฐานกฎ 
ฐานความน่าจะเป็น และฐานการเรียนรู้ มีข้ันตอนการด าเนินงานดังนี้ 

 4.1 เตรียมข้อมูล (Data preprocessing) ก าหนดคุณสมบั ติ  (Attribute) ตามตัวแปร
พยากรณ์ และตัวแปรเกณฑ์ ตามข้อมูลแบบสอบถามท่ีเก็บได้จริง ดังนี้ 

 
ตารางที่ 1 ตัวแปรท่ีใช้ส าหรับการจ าแนกข้อมูลประเภทข้อมูลด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล 

ตัวแปร ความหมายและการแทนค่า ประเภทข้อมูล 
Sex เพศ 1 = ชาย 2 = หญิง Input 
GPA English (GPA_E) เกรดเฉล่ีย 

1 = 2.01-2.50 2 = 2.51-3.00 
3 = 3.01-3.50 4 = 3.51-4.00 

Input 

Parent Education 
Level --PEL 

การศึกษาของผู้ปกครอง 
1 = ประถมศึกษาหรือต่ ากว่า 
2 = มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 
3 = อนุปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
4 = ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
5 = สูงกว่าปริญญาตรี 

Input 

Monthly income 
Family /Parents 
(Min_F_P) 

รายได้ 
1 = 8,001-15,000 บาท 2 = 15,001-30,000 บาท 
3 = 30,001-50,000 บาท 4 = 50,001-100,000 บาท 

Input 

Factors Affecting 
Academic 
Achievement (FA_A) 

ปัจจัย 
1 = ด้านครอบครัว 2 = ด้านตัวผู้เรียน 
3 = ด้านตัวผู้สอน 4 = ด้านส่ิงแวดล้อม 

Input 

Study Ability-21st 
Century Cognitive 
Skills (SA_21) 

ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนตาม 
1 = การคิดวิเคราะห์ (Critical thinking) 
2 = การส่ือสาร (Communication) 
3 = ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) 

output 
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ตัวแปร ความหมายและการแทนค่า ประเภทข้อมูล 
4 = การอ่าน (Reading) 
5 = การเขียน (Writing) 

  
 4.2 น าข้อมูลจากแบบสอบถามท่ีได้มาแปลงให้อยู่ในรูปแบบของไฟล์ CSV ส าหรับน าไปสร้าง
และทดสอบโมเดลด้วยโปรแกรม WEKA--Waikato Environment for Knowledge Analysis  
 4.3 ท าการแบ่งข้อมูลออกเป็น 10 ส่วนให้เท่ากันมากท่ีสุด เพื่อสร้างโมเดลใช้ข้อมูลท าการ
ฝึกฝน 90% ในแต่ละรอบ (training data) และแบ่งอีก 10% ไว้ส าหรับทดสอบ (testing data) ตามหลักการ
ของ “k-fold Cross Validation (k-fold cv: k=10)” 
 4.4 เลือกคุณลักษณะตามตัวแปรพยากรณ์ด้วยวิธี Wrapper Method เลือกแบบ Forward 
Stepwise (ใช้แนวคิดเดียวกับ MRA ข้อ 3 แบบ Stepwise) เริ่มจากโมเดลต้ังต้น แล้วค่อยๆ เติม Feature 
ลงไปทีละ 1 คุณลักษณะ โดยน าเข้ามาทีละรอบแล้ววัดผล 
 4.5 จากนั้นวนรอบเพื่อเพิ่มคุณลักษณะขึ้นครั้งละ 1 คุณลักษณะ ท าการวนไปจนครบจ านวน 
10 รอบ โดยเปล่ียนกลุ่มชุดข้อมูลทดสอบไปเรื่ อยๆ จนครบ จะได้ชุดของคุณลักษณะท่ีถูกเลือกครบ
ท้ังหมด 
 4.6 วิธีการแบ่งข้อมูลแบบสุ่มด้วยการแบ่งเป็นร้อยละ (Percentage split) เป็นการแบ่ง
ข้อมูลชุดความถนัดทางการเรียนและชุดทดสอบด้วยวิธีการสุ่ม ซึ่งก าหนดขนาดของข้อมูลท่ีใช้ทดสอบเป็น
ค่าร้อยละ ในการวิจัยครั้งนี้มีการแบ่งข้อมูลออกเป็น 70:30 คือ เลือกข้อมูลโดยการสุ่มออกมา 53 ฉบับ 
เพื่อใช้ในการเรียนรู้ และข้อมูลท่ีเหลืออีก 22 ฉบับ น ามาใช้ในการทดสอบ  

5. จากนั้นไปทดสอบประสิทธิภาพค่าความถูกต้อง (Accuracy) ของสมการการพยากรณ์
ความสามารถในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจ ตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจ าแนกตามวัตถุประสงค์ท่ี 1) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท่ีส่งผล
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาภาษาอังกฤษและระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสารทางธุรกิจ ตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 มีรายละเอียดดังตาราง 2 3 และ 4 
 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไป จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล  
ข้อมูลท่ัวไป จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 
- ชาย 
- หญิง 

 
24 
51 

 
32.00 
68.00 

2. เกรดเฉล่ียวิชาภาษาอังกฤษ 
- ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 2.00 
- 2.01-2.50 
- 2.51-3.00 
- 3.01-3.50 
- 3.51-4.00 

 
0 
15 
28 
23 
9 

 
0 

20.00 
37.33 
30.67 
12.00 
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ข้อมูลท่ัวไป จ านวน ร้อยละ 
3. การศึกษาของผู้ปกครอง 
- ประถมศึกษาหรือต่ ากว่า 
- มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 
- อนุปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
- ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
- สูงกว่าปริญญาตรี 

 
8 
14 
20 
29 
4 

 
10.67 
18.67 
26.66 
38.67 
5.33 

4. รายได้ต่อเดือนของครอบครัว/ผู้ปกครอง 
ต่ ากว่า 8,000 บาท 
8,001-15,000 บาท 
15,001-30,000 บาท 
30,001-50,000 บาท 
50,001-100,000 บาท 
มากกว่า 100,000 บาท 

 
- 

12 
42 
14 
7 
- 

 
- 

16.00 
56.00 
18.67 
9.33 

- 
 

ตารางที่  3 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และภาพรวมระดับของปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนในวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ในวิชาภาษาอังกฤษฯ 

μ  σ  แปลความ 

1 ด้านครอบครัว 3.30 0.72 ปานกลาง 
2 ด้านตัวผู้เรียน 3.41 0.72 สูง 
3 ด้านตัวผู้สอน  4.00 0.56 สูง 
4 ด้านส่ิงแวดล้อม 3.76 0.64 สูง 
 ภาพรวม 3.62 0.57 สูง 

  

 จากตารางท่ี 3 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และภาพรวมระดับของ
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจตามทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 ปรากฏว่าปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาภาษาอังกฤษ โดยรวมอยู่ใน
ระดับสูงมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.62 โดยด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ปัจจัยด้านตัวผู้สอน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.00 
รองลงมาคือ ปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อมมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.76 และปัจจัยด้านตัวผู้เรียนมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.41 
ตามล าดับ ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉล่ียปานกลางคือ ปัจจัยด้านครอบครัวมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.30  
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ตารางที่ 4 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์รายคู่ระหว่างชุดตัวแปรพยากรณ์และตัวแปรเกณฑ์ 
 ปัจจัยด้าน

ครอบครัว 
ปัจจัยด้าน 
ตัวผู้เรียน 

ปัจจัยด้าน 
ตัวผู้สอน 

ปัจจัยด้าน
สิ่งแวดล้อม 

ความสามารถ
ทางการเรียนใน
วิชาภาษาอังกฤษ 

1. ด้านครอบครัว 1     
2. ด้านตัวผู้เรียน 0.848** 1    
3. ด้านตัวผู้สอน 0.631** 0.668** 1   
4. ปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อม 0.605** 0.576** 0.566** 1  
5. ความสามารถทางการ
เรียนในวิชาภาษาอังกฤษ 

0.822** 0.765** 0.497** 0.539** 1 

*มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 **มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
 จากตารางท่ี 4 แสดงผลค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างชุดตัวแปรพยากรณ์และตัวแปรเกณฑ์ 
ปรากฏว่าตัวแปรพยากรณ์ท่ีมีความสัมพันธ์กับตัวแปรเกณฑ์มากท่ีสุด คือ ปัจจัยด้านครอบครัว (0.822) 
รองลงมา คือ ด้านตัวผู้เรียน (0.765) และด้านส่ิงแวดล้อม (0.539) ตามล าดับ ส าหรับตัวแปรพยากรณ์ท่ีมี
ความสัมพันธ์กับตัวแปรเกณฑ์น้อยท่ีสุดคือด้านตัวผู้สอน (0.497)  
 

วัตถุประสงค์ท่ี 2) เพื่อสร้างสมการการพยากรณ์ความสามารถในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อ
การส่ือสารทางธุรกิจ ตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 

ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ด้วยวิธี MRA แบบ Stepwise 
ตัวแปร b SEb β t p-value 
ด้านครอบครัว .475 .099 .617 4.792 .000 
ด้านตัวผู้เรียน .218 .102 .280 2.142 .000 
ค่าคงท่ี .902 ; SEest = ±31.9 R = .822 ; R2 = .676 ; F = 41.006 ; p-value = .000 

 

 จากตารางท่ี 5 แสดงผลการวิเคราะห์ด้วยวิธี MRA แบบ Stepwise ปรากฏว่าปัจจัยด้านครอบครัว 
(X1) และด้านตัวผู้เรียน (X2) ท าให้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ .822 ซึ่งสามารถอธิบายตัวแปร
เกณฑ์ความสามารถทางการเรียนในวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจตามทักษะการเรียนรู้  
ในศตวรรษท่ี 21 (y’) ได้ร้อยละ 67.6 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีความคลาดเคล่ือน
มาตรฐานในการพยากรณ์ เท่ากับ ±31.9 และสมการพยากรณ์ความสามารถทางการเรียนในวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ในรูปคะแนนดิบและคะแนน
มาตรฐาน ดังนี้ y’ = .902+.475 X1+.218 X2 และ Z’ = .617 Z1+.280 Z2 ตามล าดับ 
 วัตถุประสงค์ท่ี 3) วัดประสิทธิภาพความถูกต้องของสมการการพยากรณ์ความสามารถในการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจ ตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ด้วยวิธีสร้างต้นไม้
ตัดสินใจ เป็นการทดสอบโมเดลท่ีใช้ส าหรับพยากรณ์ด้ายปัจจัยในด้านต่างๆ โดยน าความหมายและ 
การแทนค่าของตัวแปรจากตาราง 1 มาด าเนินการด้วยวิธีสร้างต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree) ได้กฎและ
ผลการวิเคราะห์ดังตารางท่ี 6 และ 7 
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ตารางที่ 6 การจ าแนกความสามารถในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจ ตามทักษะ 
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยใช้กฎการจ าแนกเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ 

กฎการจ าแนกประเภทข้อมูล ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
If FA_A = 1 and Sex = 1 and GPA_E = 1 Communication 
If FA_A = 1 and Sex = 2 and GPA_E = 3 Communication 
If FA_A = 1 and Sex = 2 and Sex = 1 and Min_F_P = 1 Creativity 
If FA_A = 2 and Sex = 2 and Sex = 1 and GPA_E = 1 Writing 
If FA_A = 2 and Sex = 2 and Min_F_P = 2 Communication 
If FA_A = 4 and PEL = 3 and Min_F_P = 2 Critical thinking 
If FA_A = 3 and Sex = 2 and Sex = 1 and GPA_E = 3 Critical thinking 
If FA_A = 1 and PEL = 2 and Min_F_P = 2 Reading 
If FA_A = 4 and PEL = 4 Writing 

จากตารางท่ี 6 กฎการจ าแนกเป็นเทคนิคท่ีสร้างกฎจากข้อมูลท่ีใช้ในการเรียนรู้เพื่อใช้ในการ
จ าแนกประเภทข้อมูลในอนาคตจากการเรียนรู้ด้วยชุดการเรียนรู้ (Training Set) ได้กฎท่ีมีความสัมพันธ์
กันมีอยู่ 9 กฎ 

 
ตารางที่ 7 ผลการพยากรณ์ข้อมูลการจ าแนกความสามารถในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร
ทางธุรกิจ ตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จ านวนข้อมูล ความถูกต้อง ร้อยละ ความผิดพลาด ร้อยละ 
การคิดวิเคราะห์ (Critical thinking) 16 13 81.25 3 18.75 
การสื่อสาร (Communication) 23 18 78.26 5 21.74 
ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) 9 7 77.78 2 22.22 
การอ่าน (Reading) 10 7 70.00 3 30.00 
การเขียน (Writing) 17 12 70.59 5 29.41 
รวม 75 57 76.00 18 24.00 

 
จากตารางท่ี 7 แสดงผลการพยากรณ์การคิดวิเคราะห์มีความถูกต้องคิดเป็นร้อยละ 81.25 และ  

มีความผิดพลาดคิดเป็นร้อยละ 18.75 การส่ือสารมีความถูกต้องคิดเป็นร้อยละ 78.26 และมีความ
ผิดพลาดคิดเป็นร้อยละ 21.74 ความคิดสร้างสรรค์มีความถูกต้องคิดเป็นร้อยละ  77.78 และมีความ
ผิดพลาดคิดเป็นร้อยละ 22.22 การเขียนมีความถูกต้องคิดเป็นร้อยละ 70.59 และมีความผิดพลาดคิดเป็น
ร้อยละ 29.41 และการอ่านมีความถูกต้องคิดเป็นร้อยละ 70 และมีความผิดพลาดคิดเป็นร้อยละ 30 
สามารถสรุปได้ว่าโมเดลท่ีใช้สาหรับจ าแนกความสามารถในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร   
ทางธุรกิจ ตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ให้ผลการพยากรณ์ในภาพรวมท้ังหมดมีความถูกต้อง   
คิดเป็นร้อยละ 76 และมีความผิดพลาดคิดเป็นร้อยละ 24  
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สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจ ตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เพื่อสร้างสมการพยากรณ์  
พบว่า ประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีเกรดเฉล่ียสะสมอยู่ระหว่าง 2.51-3.00 
โดยผู้ปกครองส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ส าหรับรายได้ครอบครัว/ผู้ปกครอง
ของนักศึกษามีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,001–30,000 บาท และค่าเฉล่ียของตัวแปรพยากรณ์แต่ละด้าน 
พบว่า ปัจจัยด้านตัวผู้สอนมีค่าเฉล่ียสูงสุด 4.00 แต่เมื่อหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างชุดตัวแปร
พยากรณ์และตัวแปรเกณฑ์ พบว่า ตัวแปรพยากรณ์ท่ีมีความสัมพันธ์กับตัวแปรเกณฑ์มากท่ีสุด คือ ปัจจัย
ด้านครอบครัว 0.822 แต่ด้านตัวผู้สอนกลับพบว่ามีความสัมพันธ์น้อยท่ีสุด คือ 0.497 และผลการวิเคราะห์
ด้วยวิธี  MRA แบบ Stepwise พบว่า ปัจจัยด้านครอบครัว (X1) และด้านตัวผู้เรียน (X2) ท าให้ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ .822 ซึ่งสามารถอธิบายตัวแปรเกณฑ์ความสามารถทางการเรียน  
ในวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (y’) ได้ร้อยละ 67.6 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อน ามาสร้างสมการพยากรณ์จึงได้ y’ = .902+.475 X1+.218 X2 
เมื่อวัดประสิทธิภาพความถูกต้องของสมการด้วยวิธีสร้างต้นไม้ตัดสินใจ  ได้กฎการจ าแนกเป็นเทคนิค 
ท่ีสร้างกฎจากข้อมูลท่ีใช้ในการเรียนรู้เพื่อใช้ในการจ าแนกประเภทข้อมูลในอนาคตจากการเรียนรู้ด้วยชุด
การเรียนรู้ (Training set) ท่ีมีความสัมพันธ์กัน จ านวน 9 กฎ ได้ผลการพยากรณ์จ าแนกเป็นรายละเอียด
ของตัวแปรพยากรณ์ พบว่า การคิดวิเคราะห์มีความถูกต้องมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 81.25 และมีความ
ผิดพลาดน้อยท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 18.75 ผลการพยากรณ์ในภาพรวมท้ังหมดมีความถูกต้องคิดเป็นร้อยละ 
76 และมีความผิดพลาดคิดเป็นร้อยละ 24 ซึ่งมีความใกล้เคียงกับวิธี MRA แบบ Stepwise จึงสามารถ
น าไปใช้ในการพยากรณ์ความสามารถในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจของนักศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากปัจจัยท่ีได้ศึกษามาแล้วเมื่อน ามาพยากรณ์ พบว่า ปัจจัยด้านครอบครัว มีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่างชุดตัวแปรพยากรณ์และตัวแปรเกณฑ์มากท่ีสุดเท่ากับ 0.822 โดยแนวคิดของ Gardner 
and Wallace (1973) ได้จ าแนกบทบาทของบิดา มารดา ผู้ปกครองต่อการเรียนรู้ภาษา ออกเป็น 2 รูปแบบ 
คือ บทบาทด้านการกระท า (Active Role) บิดา มารดาหรือผู้ปกครองแสดงการกระท าท่ีเป็นการกระตุ้น
ให้ลูกอยากเรียนภาษา สอนภาษาเพิ่มเติม ส่งเสริมความส าเร็จในการเรียนภาษา คอยดูแลสอดส่องให้ลูก
ท าการบ้าน และส่งเสริมให้ลูกท าทุกอย่างเกี่ยวกับการเรียนภาษาให้ดีให้รางวัลและให้การเสริมแรง จนลูก
ประสบความส าเร็จในการเรียน และอีกบทบาทท่ีไม่แสดงเป็นการกระท า (Passive Role) บทบาทนี้ 
จะละเอียดอ่อน และมีความส าคัญกว่าบทบาทของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ชนิดท่ีเป็นการกระท า 
บทบาทชนิดนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับทัศนคติของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ท่ีมีต่อชุมชนท่ีใช้ภาษาท่ีลูกเรียน 
บทบาทชนิดนี้ของบิดา มารดา หรือผู้ปกครองจะช่วยจูงใจลูกให้เรียนรู้ภาษา นอกจากนี้ ปัจจัย  
ด้านครอบครัวยังส่งผลต่อความสุขในการเรียนของผู้เรียนซึ่งมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ 
อธิบายได้โดยงานวิจัยของ จีรทัช ใจจริง, ธนิต โตอดิเทพย์, ภารดี อนันต์นาวี และ เจริญวิชญ์ สมพงษ์
ธรรม (2563, หน้า 29-47) พบว่า ครอบครัวมีผลต่อความสุขในการเรียนของผู้เรียน และงานวิจัยของ 
พลับพลึง พันธไชย และ สิทธิพล อาจอินทร์ (2553, หน้า 131-137) อธิบายว่า ผู้เรียนท่ีมีความสุขในการเรียน
จะสามารถพัฒนาตนเองและประสบความส าเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษ ดังนั้น ครอบครัวมีส่วนในการ
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ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการ หรือด้านกิจกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพของผู้เรียน ครอบครัวเป็นสถาบันทางสังคมท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของมนุษย์มีความส าคัญและเกี่ยวข้อง
กับการขัดเกลาทางสังคมมากท่ีสุด ดังนั้น หากครอบครัวเห็นประโยชน์ หรือความส าคัญของภาษาอังกฤษ 
ก็จะปลูกฝังให้นักศึกษามีความใส่ใจ สนใจในวิชาภาษาอังกฤษ ท าให้นักศึกษาเกิดความตระหนักท่ีจะใส่ใจ
และให้ความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนรู้สึกมีความสุขในการเรียนและสามารถ
พัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษได้ทุกระดับการศึกษา และยังมีจากงานวิจัยท่ีแสดงว่าครอบครัวส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้แก่ พัชสุดา กัลยาณวุฒิ (2558) ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษาระดับ ปวช. และ ระดับปวส. ของวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจปัจจัยด้านครอบครัวในระดับมากท่ีสุด พรสิรินทร์ หาเรือนทรง และ 
พชร วังมี (2559) ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พบว่า กลุ่มตัวอย่างแสดงความเห็นด้วย
ในระดับมาก ว่าครอบครัวเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ปัจจัยด้านตัวผู้เรียนมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์รองลงมาเท่ากับ 0.765 อาจเนื่องมาจากตัวผู้เรียนเอง
เป็นบุคคลท่ีสามารถเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้โดยตรงจากนิสัยการเรียน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  
การเรียนพิเศษ และเจตคติท่ีดีต่อวิชานั้นๆ สอดคล้องกับงานวิจัยของ เบญจวรรณ ถนอมชยธวัช และคณะ 
(2559, หน้า 208-222) พบว่า การพัฒนาจิตของผู้เรียนเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21   
ท าให้เป็นบัณฑิตท่ีมีคุณสมบัติพร้อม และประสบความส าเร็จ และหากผู้เรียนท่ีมีความพร้อมทางการเรียน
ภาษาอังกฤษ จะมีการวางแผนจัดตารางเวลา จัดเตรียมอุปกรณ์ แบ่งเวลาส าหรับการศึกษาบทเรียน
ล่วงหน้าและทบทวนบทเรียนก่อนการเรียน รวมไปถึง ศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อให้เข้าใจ
บทเรียนมากขึ้น ซึ่งการเตรียมความพร้อมส าหรับการเรียนของผู้เรียนนี้จะส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษดีขึ้น จากแนวคิดของ Gardner and Wallace (1972) อธิบายว่า ความรู้เดิม
เป็นตัวแปรหนึ่งท่ีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งกล่าวได้ว่า นักศึกษาท่ีมีผลการเรียนดี 
เนื่องมาจากมีความรู้ความสามารถและทักษะในด้านต่างๆ ดีอยู่แล้ว จะมีความสามารถทางการพูด
ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับท่ีดีด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชนัญญา สมใจวงษ์ (2554) ได้ศึกษาปัจจัย
ท่ีสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา BUS302 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่องานธุรกิจ พบว่า 
ความรู้พื้นฐานเดิมและพฤติกรรมในการเรียนของนักศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในรายวิชา BUS302 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่องานธุรกิจ ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05  
 นอกจากนี้ การสร้างสมการพยากรณ์ความสามารถทางการเรียนในวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสารทางธุรกิจตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ได้ y’ = .902+.475 X1+.218 X2 สามารถอธิบาย
ตัวแปรเกณฑ์ได้ร้อยละ 67.6 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เลือกใช้วิธีการวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ MRA คัดเลือกตัวแปรเข้าสมการแบบวิธีเพิ่มตัวแปรอิสระแบบขั้นตอน (Stepwise Selection) 
เพราะมีจ านวนประชากรน้อย หากประชากรมีจ านวนมากรูปแบบข้างต้นไม่เหมาะสมเพราะมีการ
ตรวจสอบตัวแปรกลับไปมา สอดคล้องกับบทความของ ประยูรศรี บุตรแสนคม (2555, หน้า 43-60) 
ได้อธิบายเรื่อง การคัดเลือกตัวแปรพยากรณ์เข้าในสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis--MRA) มี 4 วิธี ซึ่งแบบขั้นตอน (Stepwise Selection) เป็นการผสมผสานระหว่างวิธีการ
คัดเลือกตัวแปรพยากรณ์ท้ังแบบก้าวหน้าและแบบถอยหลังเข้าด้วยกัน จะต้องใช้เวลาในการวิเคราะห์นาน  

ส าหรับการวัดประสิทธิภาพความถูกต้องของการพยากรณ์โดยใช้เทคนิคการสร้างต้นไม้ตัดสินใจ 
มีงานวิจัยของ Hussain, Zhu, Zhang, and Abidi (2018, pp. 1-21) ใช้อัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่อง 
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(Machine Learning) หลายตัวกับชุดข้อมูล พบว่า แผนผังต้นไม้ตัดสินใจมีความแม่นย าในการคาดคะเน
การมีส่วนร่วมของนักเรียนในระบบ e-Learning และผลกระทบต่อคะแนนการประเมินหลักสูตร  
 ของนักเรียน นอกจากนี้ คณะผู้วิจัยเลือกคุณลักษณะแบบ Forward Selection และแบ่งข้อมูลเรียนรู้
และทดสอบ 70:30 สอดคล้องกับงานวิจัยของ รัชพล กลัดช่ืน และ จรัญ แสนราช (2561, หน้า 1-10) 
พบว่า หลักการท างานของ การสร้างต้นไม้ ตัดสินใจ (Decision Tree) แบบ Forward Selection 
เหมาะสม ในการน าไปใช้ในการท านายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และยังมีงานวิจัยของ ขนิษฐา ดีสุบิน 
(2560, หน้า 43-58) วิธีการแบ่งข้อมูลชุดเรียนรู้ และทดสอบ แบบอัตราส่วน 70:30 มีความถูกต้อง
แม่นย าสูงมากกว่าร้อยละ 70 ขึ้นไป เมื่อเปรียบเทียบกับ MRA ให้ผลความถูกต้องคิดเป็นร้อยละ 76 และ
มีความผิดพลาดคิดเป็นร้อยละ 24 ซึ่งมีผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. จากผลการศึกษา ปรากฏว่านักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขต
บางพระ มีระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และนักศึกษาสามารถ
เขียนแสดงความคิดเห็นเป็นภาษาอังกฤษได้ในระดับต่ า ดังนั้นทางมหาวิทยาลัยและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
จึงควรมีการรณรงค์ส่งเสริมสร้างความตระหนักด้วยการให้ความรู้ความเข้าใจผ่านทางรูปแบบของกิจกรรมต่างๆ 
อย่างต่อเนื่อง เช่น การรับสมัครนักศึกษามาเป็นอาสาสมัครประจ าสถานท่ีส าคัญ เพื่อให้บริการแก่
นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ สร้างรายได้ และเสริมทักษะการพูดทางภาษาอังกฤษไปพร้อมกัน นับว่าเป็น
ประโยชน์ในการเรียนรู้เพื่อฝึกทักษะกระบวนการทางด้านภาษาท้ังการพูด อ่าน เขียน ท่ีดีทางหนึ่งของ
นักศึกษา หรืออาจมีการเลือกใช้แอพพลิเคช่ัน (application) ท่ีเป็นซอฟแวร์ประเภทหนึ่งออกแบบมาเพื่อ
ใช้บนอุปกรณ์พกพา เคล่ือนท่ี ส าหรับการศึกษาท่ีก าลังเข้ามามีบทบาทและความส าคัญในการพัฒนาการ
เรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐในการส่งเสริมการใช้ส่ือสมัยใหม่อีกด้วย (อัจศรา ประเสริฐสิน และ 
อัญชลีพร ลพประเสริฐ, 2562, หน้า 41-53) 

2. หากน ากฎการจ าแนกจ านวน 9 กฎ ท่ีได้จากตัวแบบมาสร้างเป็นรูปแบบในการพยากรณ์  
การเรียนรู้ในวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจให้กับนักศึกษาในรุ่นต่อๆ ไป จะท าให้ทราบถึง
รูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อหา
แบบจ าลองท่ีมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น อันจะน าไปสู่การพัฒนาเป็นระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการหา
วิธีการแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาดังกล่าวต่อไป 

3. แม้ว่าแบบจ าลองการท านายตามต้นไม้ตัดสินใจจะได้รับความแม่นย าอย่างมีนัยส าคัญ แต่มี
ข้อจ ากัดบางประการ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความคลาดเคล่ือนในการด าเนินการ จึงควรสุ่มตัวอย่างช้ันเรียน
ขนาดให้เหมาะสม ไม่ควรมีขนาดใหญ่ หรือมากเกินไปในช้ันเรียนขนาดเล็ก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Rizvi, Rienties, and Khoja (2019, pp. 32-47) ศึกษาบทบาทของข้อมูลประชากรในการเรียนรู้ออนไลน์ 
ตามแนวทางต้นไม้ตัดสินใจ การสุ่มตัวอย่างมีส่วนในการแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของผู้เรียน  
ทางออนไลน์ว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีกับลักษณะทางประชากร  
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโมเดลอิทธิพลของอัตมโนทัศน์ต่อทักษะทางคณิตศาสตร์    
โดยมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์เป็นตัวแปรค่ันกลาง และเพื่อตรวจสอบโมเดลอิทธิพลของอัตมโนทัศน์ต่อทักษะ
ทางคณิตศาสตร์ โดยมีปัจจัยแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์เป็นตัวแปรค่ันกลางท่ีพัฒนาขึ้น กับข้อมูลเชิงประจักษ์   
ตัวแปรในโมเดลประกอบด้วยตัวแปรแฝงจ านวน 4 ตัว ได้แก่ อัตมโนทัศน์ ความสนใจทางคณิตศาสตร์ 
พฤติกรรมท่ีมุ่งเน้นงาน และทักษะทางคณิตศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2018-2019 ในแขวงจ าปาสัก สปป. ลาว จ านวน 442 คน เลือกกลุ่มตัวอย่าง
โดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถามทางจิตวิทยา และ
แบบทดสอบทักษะทางคณิตศาสตร์ ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือด้านความเท่ียงและความยากง่ายของ
ข้อสอบโดยโปรแกรม Lertap วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานด้วยสถิติบรรยาย และวิเคราะห์โมเดลสมการ
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โครงสร้างโดยโปรแกรม Lisrel 8.80 ผลการวิจัยปรากฏว่า โมเดลอิทธิพลของอัตมโนทัศน์ต่อทักษะ 
ทางคณิตศาสตร์ โดยมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์เป็นตัวแปรค่ันกลาง ท่ีพัฒนาขึ้น มีความสอดคล้องกับข้อมูล   
เชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจากค่าสถิติ Relative Chi-square=1.75, GFI=0.95, CFI=0.98, NFI=0.96, 
NNFI=0.97, SRMR=0.04 และ RMSEA=0.04 สรุปได้ว่า อัตมโนทัศน์มีอิทธิพลท้ังทางตรงและทางอ้อม
เชิงบวกต่อทักษะทางคณิตศาสตร์ ส่งผ่านความสนใจทางคณิตศาสตร์ และพฤติกรรมท่ีมุ่งเน้นงาน ซึ่งเป็น
องค์ประกอบส าคัญของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ โดยตัวแปรอัตมโนทัศน์ ความสนใจทางคณิตศาสตร์ และ
พฤติกรรมท่ีมุ่งเน้นงานสามารถร่วมกันพยากรณ์ความแปรปรวนของทักษะทางคณิตศาสตร์ได้ร้อยละ 22 

 
ค าส าคัญ: ทักษะทางคณิตศาสตร์ อัตมโนทัศน์ ความสนใจทางคณิตศาสตร์ พฤติกรรมท่ีมุ่งเน้นงาน 
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
 
Abstract 

This study aimed to develop a causal model for the effect of self- concept on 
mathematics skill with achievement motivation as a mediator, and to assess its validity. 
The model consists of four latent variables including self- concept, mathematics interest, 
task-orientated behavior and mathematics skill.  The sample consisted of 44 2  junior high 
school students in the second semester of academic year 2018- 2019, Champasak district, 
Lao PDR, randomly selected by multi-stage sampling.  The data were collected by psychological 
questionnaire and math tests. Test reliability and items difficulty were examined by Lertap 
program; data were analyzed by deriving descriptive statistics and undertaking a path 
analysis using Lisrel 8. 80.  The result showed that the causal model was consistent with 
the empirical data.  Model fit index statistics were:  Relative chi- square= 1. 75, GFI= 0 . 95, 
CFI=0.98, NFI=0.96, NNFI=0.97, SRMR=0.04, RMSEA=0.04. Self-concept had both positive 
direct and indirect effects on mathematics skill through the mediating of mathematics 
interest and task-focused behavior which are components of achievement motivation. The 
self- concept, mathematics interest and task- focused behavior were found to predict 22 
percent of variance in mathematics skill test scores. 

 
Keywords: Mathematics skill, Self-concept, Mathematics interest, Task-focused behavior, 
Achievement motivation 
 
บทน า 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ช้ีให้เห็นว่า สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว   
มีแนวทางการปรับปรุงนโยบายหลายด้าน และมีข้อก าหนดให้มีหลักประกันด้านการเข้าถึงการศึกษาได้
อย่างท่ัวถึง เท่าเทียมกันและประกอบด้วยคุณภาพ ท้ังนี้ เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีความรู้ความสามารถบรรลุ
ตามเป้าหมายท่ีวางไว้ คือ นักเรียนอายุ 3 ถึง 5 ปี ได้เข้าเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 55 นักเรียนอายุมากกว่า 5 ปี 
ได้เข้าเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 เป้าหมายการเข้าเรียนมากสุดในช้ันประถมศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 99 
และอัตราการจบระดับช้ันประถมศึกษาของนักเรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 ในขณะท่ีเป้าหมายอัตราการเข้าเรียน
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ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 85 และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 75 โดยมีการส่งเสริม
ให้นักเรียนท่ีจบมัธยมศึกษาตอนต้น ได้เข้าเรียนในสายวิชาชีพ ร้อยละ 30 และได้เรียนต่อในช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 60 สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของรัฐบาล ท่ีมุ่งมั่น
ท าให้อัตราการรู้หนังสือของประชาชนในกลุ่มอายุ 15-24 ปี ได้ร้อยละ 99 และในกลุ่มอายุ 25 ปีขึ้นไป  
ให้ได้ร้อยละ 95 พร้อมท้ังมีแนวทางส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ 
5 หลักการส าคัญ ได้แก่ ปัญญาศึกษา คุณสมบัติศึกษา ศิลปะศึกษา พลศึกษา และแรงงานศึกษา 
(กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา, 2016)  

สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว ก าหนดแผนพัฒนาประเทศ เพื่อมุ่งสู่การเป็นประเทศ
อุตสาหกรรม มีความทันสมัย ในรายงานการประชุมใหญ่ครั้งท่ี 9 ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาว จึงได้
ก าหนดยุทธศาสตร์ไว้ 4 ด้าน เพื่อสนองต่อแผนพัฒนาประเทศ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านจินตนาการและ
ความคิด ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ด้านระเบียบการบริหาร 
และยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขความยากจนของประชาชน จากยุทธศาสตร์ดังกล่าว ทิศทางการพัฒนา  
ด้านการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ ถูกก าหนดให้เป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาประเทศ โดยก าหนดระบบ
การศึกษาให้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ท้ังในด้านปริมาณและคุณภาพ ซึ่งการปฏิรูประบบการศึกษา
แห่งชาติอย่างจริงจัง ท้ังการปรับปรุงสถาบันอาชีวศึกษา ให้มีคุณภาพสูง เพื่อพัฒนาบุคลากรประเภทต่างๆ 
เช่น บุคลากรสายวิชาชีพด้านการช่างและด้านการเกษตร นักวิชาการ วิศวกร นักบริหาร ผู้จัดการ และ
อื่นๆ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการท่ีแท้จริงของการพัฒนาในแต่ละด้าน และประชาชนมีอาชีพมั่นคง 
มีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น (กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา, 2016) 

วิชาคณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญต่อการใช้ชีวิตของทุกๆ คน ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะ
การด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข มีความรู้รอบคอบ มีเหตุผล รู้จักใช้เหตุผลหาความจริง  รู้จัก 
การคิดแก้ปัญหา วิชาคณิตศาสตร์ถือเป็นกุญแจส าคัญในการพัฒนาแนวความคิด สติปัญญาของมนุษย์   
 ให้มีความเจริญก้ าวหน้า (Ung, Suksawang, & Yingdumnoon, 2013) ทุกคนใช้คณิตศาสตร์อย่ าง
หลากหลายในชีวิตประจ าวัน เช่น การบวก การลบส่ิงของ การตัดสินใจ การค านวณค่าภาษีท่ีต้องจ่ายให้รัฐ
ในแต่ละปี รวมถึงการประกอบอาชีพต่างๆ ต้องอาศัย ความสามารถทางคณิตศาสตร์ในการประกอบอาชีพ
ท้ังส้ิน (ปนัดดา กุลบุตร และสิริพร ทิพย์คง, 2559) โดยเห็นความส าคัญของวิชาคณิตศาสตร์ กระทรวง 
ศึกษาธิการและกีฬาของสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว จึงได้ก าหนดให้มีการเรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตร์ในทุกระดับช้ันเรียน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่อง และ
ตลอดชีวิตตามศักยภาพของตน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนทุกคนได้พัฒนาทักษะความรู้  กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ท่ีจ าเป็น น าไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนให้ดียิ่งขึ้น รวมท้ังสามารถน าไปเป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้ส่ิงต่างๆ และเป็นพื้นฐานส าหรับการศึกษาท่ีสูงขึ้นในอนาคต (กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา, 2016) 

ทักษะทางคณิตศาสตร์ (Mathematics Skill) เป็นสมรรถนะของแต่ละบุคคลท่ีเข้าใจ และ
สามารถค านวณตัวเลขได้อย่างคล่องแคล่ว โดยอาศัยความรู้พื้นฐานเบื้องต้นท่ีได้เรียนมา คิดได้อย่าง  
เป็นเหตุเป็นผล สามารถน าความรู้ความเข้าใจ และทักษะหรือกระบวนการต่างๆ มาใช้ในการแก้ปัญหา  
ในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง มีนักคณิตศาสตร์หลายท่านได้กล่าวไว้ว่า ทักษะทางคณิตศาสตร์ 
มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ ท าให้มนุษย์มีความคิดอย่างเป็นระบบ มีเหตุมีผล 
มีแบบแผนในการด ารงชีวิต ตลอดจนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และสามารถวิเคราะห์ปัญหา หรือ
สถานการณ์ได้อย่างรอบคอบ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555) การน าความรู้ 
ความสามารถทางคณิตศาสตร์มาใช้ในชีวิตประจ าวัน เป็นส่ิงจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตในปัจจุบัน  
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ท้ังนี้ เพราะคณิตศาสตร์เข้าไปมีส่วนร่วมในด้านต่างๆ ท้ังด้านสถาบันการศึกษา เศรษฐกิจ และสังคม 
จึงควรมีการส่งเสริมให้นักเรียนเช่ือมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ ท่ีเรียนมาไปสู่การประยุกต์ใช้ 
ในชีวิตประจ าวัน (Ojose, 2011) ดังนั้น การส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ถือว่าเป็น 
เรื่องจ าเป็น 

การวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านจิตวิทยาและทักษะทางคณิตศาสตร์ ช้ีให้เห็นว่า 
อัตมโนทัศน์ (Self-concept) เป็นปัจจัยหนึ่งท่ีมีบทบาทส าคัญอย่างมากต่อกระบวนการเรียนคณิตศาสตร์
ในทุกๆ ระดับช้ันเรียน โดยครูผู้สอนทุกคนต้องสอนให้นักเรียนเกิดมโนทัศน์ในการเรียนวิชานั้น ๆ 
โดยตนเอง การมีอัตมโนทัศน์จะช่วยให้นักเรียนมีพัฒนาการในการเรียนรู้ มีจินตนาการในการเรียน  
มีความคิด กล้าท่ีจะแสดงออกในเรื่องนั้นๆ อัตมโนทัศน์เป็นรากฐานความคิดในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ ของทุกคน
ในสังคม ช่วยเสริมสร้างพลังอ านาจแห่งตนในการเรียนรู้ ช่วยสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนมีความสนใจ   
อยากเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะของตนให้มีความสามารถ มีพฤติกรรมท่ีดีในสังคม (ปองพล ชุษณะโชค และ
สุปาณี สนธิรัตน, 2556) 

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) เป็นอีกปัจจัยหนึ่งท่ีช่วยส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้ การท ากิจกรรมต่างๆ อย่างมีจุดหมาย และช่วยผลักดันให้นักเรียนเกิดแนวคิด มีความกระตือรือร้น 
มีความสนใจอยากท าในส่ิงท่ีตนเองสนใจมากขึ้น มีความหวัง มีความพยายามในการท างาน พร้อมท่ีจะ  
ฝ่าฟัน อุปสรรคต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น บุคคลท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์จะเป็นคนท่ีมีทัศนคติท่ีดีต่อตนเองและสังคม
สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เนื่องจากแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์เป็นแรงขับทางจิตของมนุษย์
ท่ีกระตุ้นให้มีความมุ่งมั่นในการท างานให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างมีคุณภาพรวดเร็ว และมีความพร้อม  
ท่ีจะท างานด้วยความเต็มใจ (Fredricks & McColskey, 2012) องค์ประกอบด้านจิตวิทยาส าคัญของ
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ท่ีมีบทบาทส าคัญในการกระตุ้นให้บุคคลเกิดความกระตือรือร้น ใฝ่เรียนรู้เพื่อประสบ
ความส าเร็จ คือ ความสนใจทางคณิตศาสตร์ (Mathematics interest) และพฤติกรรมท่ีมุ่งเน้นงาน 
(Task-focused behavior) (Cai, Viljaranta, & Georgiou, 2018) หากนักเรียนมีความสนใจท่ีจะเรียนรู้ 
และมุ่งเน้นท างานท่ีก าลังท าอยู่ ก็จะท าให้นักเรียนสามารถแก้ปัญหาให้ส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนด  
ได้อย่างรวดเร็ว 

จากความส าคัญและสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่อง อิทธิพลของอัตมโนทัศน์  
ต่อทักษะทางคณิตศาสตร์ โดยมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์เป็นตัวแปรค่ันกลาง ส าหรับนักเรียนในแขวง 
จ าปาสัก ของ สปป. ลาว เพื่อได้รูปแบบความสัมพันธ์ และปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อทักษะทางคณิตศาสตร์  
ของนักเรียน เพื่อใช้เป็นแนวทางแก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทางการศึกษาของ แขวงจ าปาสัก ระดับแขวง 
ระดับเมือง หรือระดับโรงเรียนสามารถน าข้อค้นพบท่ีได้ ไปพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ให้มี
ความสามารถในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาโมเดลอิทธิพลของอัตมโนทัศน์ต่อทักษะทางคณิตศาสตร์ โดยมีปัจจัยแรงจูงใจ 
ใฝ่สัมฤทธิ์เป็นตัวแปรค่ันกลาง 

2. เพื่อตรวจสอบโมเดลอิทธิพลของอัตมโนทัศน์ต่อทักษะทางคณิตศาสตร์ โดยมีปัจจัยแรงจูงใจ 
ใฝ่สัมฤทธิ์เป็นตัวแปรค่ันกลางท่ีพัฒนาขึ้น กับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
อัตมโนทัศน์เป็นรากฐานความคิดในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ ของทุกคนในสังคม ช่วยเสริมสร้าง  

พลังอ านาจแห่งตนในการเรียนรู้ และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ให้นักเรียนมีความสนใจอยากเรียนรู้ เพื่อพัฒนา
ทักษะของตนให้มีความสามารถ เป็นท่ียอมรับในสังคม (ปองพล ชุษณะโชค และสุปาณี สนธิรัตน , 2556) 
องค์ประกอบส าคัญของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ คือ ความสนใจทางคณิตศาสตร์ และพฤติกรรมท่ีมุ่งเน้นงาน 
(Cai, Viljaranta, & Georgiou, 2018) ซึ่งองค์ประกอบท้ังสองนี้ มีบทบาทส าคัญในการกระตุ้นให้บุคคล
เกิดความกระตือรือร้น ใฝ่เรียนรู้เพื่อประสบความส าเร็จ จากการศึกษาของ Eccles (2005) และ 
Viljaranta, Tolvanen, Aunola, and Nurmi (2014) ได้ช้ีถึงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของอัตมโนทัศน์ต่อ
ทักษะทางคณิตศาสตร์ โดยส่งผลทางอ้อมผ่านความสนใจทางคณิตศาสตร์ และพฤติกรรมท่ีมุ่งเน้นงาน 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Eccles (2005) ท่ีอธิบายว่า นักเรียนท่ีมีแนวความคิดเชิงบวกต่อ
ความสามารถของตนเอง และมีความสนใจในการเรียน นักเรียนเหล่านั้นจะบรรลุตามจุดประสงค์ของตน
ท่ีต้ังไว้ จากแนวคิดและทฤษฎีข้างต้น สามารถก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย ดังภาพ 1 

 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
สมมติฐาน 

1. โมเดลอิทธิพลของอัตมโนทัศน์ต่อทักษะทางคณิตศาสตร์ โดยมีปัจจัยแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  
เป็นตัวแปรค่ันกลาง มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

2. อัตมโนทัศน์มีอิทธิพลทางตรงต่อทักษะทางคณิตศาสตร์ 
3. อัตมโนทัศน์มีอิทธิพลทางอ้อมต่อทักษะทางคณิตศาสตร์ โดยผ่านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์   

เป็นตัวแปรค่ันกลาง 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 (Grade 8) ในแขวงจ าปาสัก สปป. ลาว  

ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2018-2019 จ านวน 442 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบหลายข้ันตอน 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย 1) แบบสอบถามทางจิตวิทยา มีลักษณะเป็น

มาตรประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 21 ข้อ แบ่งเป็นแบบสอบถามอัตมโนทัศน์ พัฒนาขึ้นตามแนวคิดของ 
Viljaranta, et al. (2014) มีจ านวน 8 ข้อ แบบสอบถามความสนใจทางคณิตศาสตร์ จ านวน 8 ข้อ และ

แรงจูงใจใฝส่ัมฤทธิ ์

ความสนใจ 
ทางคณิตศาสตร ์

 
ทักษะ 

ทางคณิตศาสตร ์
 

พฤติกรรม 
ที่มุ่งเน้นงาน 

อัตมโนทัศน์ 
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พฤติกรรมท่ีมุ่งเน้นงาน จ านวน 5 ข้อ พัฒนาขึ้นตามแนวคิดของ Cai, Viljaranta, & Georgiou, (2018) 
และ 2) แบบทดสอบทักษะทางคณิตศาสตร์ท่ีมีลักษณะเป็นค าถามประกอบค าตอบแบบ 4 ตัวเลือก ท่ีมี
เพียงหนึ่งตัวเลือกถูกต้อง มีจ านวน 25 ข้อ พัฒนาขึ้นตามหลักสูตรคณิตศาสตร์ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 สปป. ลาว 
ปี 2017 (กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา, 2017) 

เครื่องมือวิจัยท้ังสองแบบ พัฒนาขึ้นเป็นภาษาลาว โดยผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา 
โดยผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 คน และหาความเท่ียงและค่าความยากง่ายของข้อสอบโดยการน าแบบสอบถาม
และแบบทดสอบไปทดลองใช้กับนักเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน ได้ค่าความเท่ียงและค่าความ
ยากง่ายของข้อสอบผ่านตามเกณฑ์ (ดนุชา สลีวงศ์, ประกอบเกียรติ อิ่มศิริ และกานต์ ทองทวี, 2561)   
ดังตารางท่ี 1 
 

ตารางที่ 1 ค่าความเท่ียงและค่าความยากง่ายของข้อสอบของเครื่องมือวิจัย 
เครื่องมือวิจัย จ านวนข้อ ค่าความเท่ียง ความยากง่ายของข้อสอบ 
แบบสอบถามทางจิตวิทยา    

1. อัตมโนทัศน์ 8 0.83 - 
2. ความสนใจทางคณิตศาสตร์ 8 0.83 - 
3. พฤติกรรมท่ีมุ่งเน้นงาน 5 0.79 - 

แบบทดสอบทักษะทางคณิตศาสตร์ 25 0.77 0.23-0.79 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
หลังจากผ่านการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมวิทยาลัยวิทยาการวิจัย

และวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา (เลขท่ี 029/2562) ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมี
ขั้นตอนดังนี้ 

1. น าหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการ
ปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา ถึงแผนกศึกษาธิการและกีฬา แขวงจ าปาสัก สปป. ลาว เพื่อเป็นหลักฐาน  
ในการขอหนังสือความร่วมมือ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับโรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง 

2. น าหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีออกให้โดยแผนกศึกษาธิการและกีฬา 
ของแขวงจ าปาสัก ถึงโรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง เพื่อติดต่อประสานงานกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างในการ
ก าหนด วัน เวลา และสถานท่ีในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

3. ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแต่ละโรงเรียนท่ีมีนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ช่ัวโมงว่าง
ของนักเรียน ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามจ านวน 450 ชุด และได้แบบสอบถามกลับคืนและเป็นฉบับ
สมบูรณ์ จ านวน 442 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 98.22 

4. น าแบบสอบถามท่ีได้รวบรวมมาท้ังหมด มาลงรหัสเพื่อเตรียมน าไปวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์สถิติพื้นฐานโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS และการวิเคราะห์ความสอดคล้องของ
โมเดลสมการโครงสร้างท่ีพัฒนาขึ้น กับข้อมูลเชิงประจักษ์ ใช้โปรแกรม LISREL 8.80 ตามเกณฑ์การตรวจสอบ
โมเดลสมการโครงสร้างดังนี้ Relative Chi-square≤2, GFI≥0.95, AGFI≥0.90, CFI≥0.95, NFI≥0.95, 
NNFI≥0.95, SRMR≤0.05 และ RMSEA≤0.05 (วีระพันธุ์ ดอนท้วม, สุกัญญา รุจิเมธาภาศ และมานี 
แสงหิรัญ, 2561) 
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สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า โมเดลอิทธิพลของอัตมโนทัศน์ต่อทักษะทางคณิตศาสตร์ โดยมี

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์เป็นตัวแปรค่ันกลาง มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าสถิติไค-สแควร์
สัมพัทธ์ (Relative Chi-square) เท่ากับ 1.75 ดัชนี GFI เท่ากับ 0.95 ดัชนี AGFI เท่ากับ 0.90 ดัชนี CFI 
เท่ากับ 0.98 ดัชนี NFI เท่ากับ 0.96 ดัชนี NNFI เท่ากับ 0.97 ค่า SRMR เท่ากับ 0.04 ค่า RMSEA เท่ากับ 
0 . 04 ( Kamthorn, Ung, Pitichareanpon, Chotpradit, & Suksawang, 2016, Ung, Ngowtrakul, 
Chotpradit, & Thavornwong, 2016) ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานอยู่ระหว่าง -1.52 ถึง 2.05 ซึ่งมี
ค่ า สม บู ร ณ์ ต่ า ก ว่ า  2 . 5 8  ( Hair, Black, Babin, & Anderson, 2019, Ung, Kornpetpanee, & 
Suksawang, 2011) และค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ทักษะทางคณิตศาสตร์ เท่ากับ 0.22 แสดงว่า 
ตัวแปรอัตมโนทัศน์ ความสนใจทางคณิตศาสตร์ และพฤติกรรมท่ีมุ่งเน้นงานสามารถอธิบายความแปรผัน
ของทักษะทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ได้ร้อยละ 22 

ตัวแปรอัตมโนทัศน์มีอิทธิพลท้ังทางตรงและทางอ้อมเชิงบวกต่อทักษะทางคณิตศาสตร์  
ผ่านองค์ประกอบท้ังสองของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ได้แก่ ความสนใจทางคณิตศาสตร์และพฤติกรรมท่ีมุ่งเน้น
งาน มีขนาดอิทธิพลรวมเท่ากับ 0.44 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส่วนตัวแปรความสนใจ 
ทางคณิตศาสตร์มีอิทธิพลท้ังทางตรงและทางอ้อมเชิงบวกต่อทักษะทางคณิตศาสตร์ ผ่านพฤติกรรม  
ท่ีมุ่งเน้นงาน มีขนาดอิทธิพลรวมเท่ากับ 0.36 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และตัวแปร
พฤติกรรมท่ีมุ่งเน้นงานมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อทักษะทางคณิตศาสตร์ มีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.32 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดังรายละเอียดในภาพ 2 และตารางท่ี 2 

 

 
Relative Chi-square=1.75, GFI=0.95, CFI=0.98, NFI=0.96, NNFI=0.97, 

SRMR=0.04, RMSEA=0.04 
 

ภาพ 2 ผลการวิเคราะห์โมเดลอิทธิพลของอัตมโนทัศน์ต่อทักษะทางคณิตศาสตร์ 
โดยมีตัวแปรแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์เป็นตัวแปรค่ันกลาง 

 
  

0.59* 

R2=0.22 

0.16*

* 

0.23* 

0.32* 
0.41* 

0.17* 

แรงจูงใจใฝส่ัมฤทธิ ์

ความสนใจ 
ทางคณิตศาสตร ์

ทักษะ 
ทางคณิตศาสตร ์

พฤติกรรม 
ที่มุ่งเน้นงาน 

อัตมโนทัศน์ 
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ตารางที่ 2 ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลระหว่างตัวแปรแฝงในโมเดล 

ตัวแปรแฝง 
ในโมเดล 

ความสนใจ 
ทางคณิตศาสตร์ 

พฤติกรรม 
ท่ีมุ่งเน้นงาน 

ทักษะ 
ทางคณิตศาสตร์ 

DE IE TE DE IE TE DE IE TE 
อัตมโนทัศน์  0.59* 

(0.07) 
- 0.59* 

(0.07) 
0.16* 

(0.06) 
0.24* 

(0.05) 
0.40* 
(0.06) 

0.17* 

(0.08) 
0.27* 
(0.06) 

0.44* 

(0.08) 
ความสนใจทางคณิตศาสตร์ - - - 0.41* 

(0.08) 
- 0.41* 

(0.08) 
0.23* 
(0.10) 

0.13* 

(0.05) 
0.36* 

(0.10) 
พฤติกรรมท่ีมุ่งเน้นงาน - - - - - - 0.32* 

(0.10) 
- 

 
0.32* 
(0.10) 

สัมประสิทธิ์ 
การพยากรณ์ (R2) 

0.35 0.24 0.22 

หมายเหตุ: TE แทนอิทธิพลรวม IE แทนอิทธิพลทางอ้อม DE แทนอิทธิพลทางตรง 
 ตัวเลขในวงเล็บ คือ ความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน * p< 0.05 
 
การอภิปรายผลการวิจัย 

ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า โมเดลอิทธิพลของอัตมโนทัศน์ต่อทักษะทางคณิตศาสตร์ โดยมี
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์เป็นตัวแปรค่ันกลาง มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีตัวแปรอัตมโนทัศน์
เป็นสาเหตุท้ังทางตรงและทางอ้อมเชิงบวกต่อทักษะทางคณิตศาสตร์ โดยส่งผ่านความสนใจทาง
คณิตศาสตร์และพฤติกรรมท่ีมุ่งเน้นงาน ส่วนตัวแปรความสนใจทางคณิตศาสตร์มีอิทธิพลท้ังทางตรงและ
ทางอ้อมเชิงบวกต่อทักษะทางคณิตศาสตร์ ผ่านพฤติกรรมท่ีมุ่งเน้นงาน และตัวแปรพฤติกรรมท่ีมุ่งเน้นงาน
มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อทักษะทางคณิตศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ  Eccles (2005) และ 
Wigfield and Eccles (2002) ได้ให้อธิบายว่านักเรียนท่ีมีแนวคิดเชิงบวกเกี่ยวกับความสามารถของตนเอง 
คือ มีความเช่ือและมั่นใจกับความสามารถของตนเอง จะต้ังใจมุ่งมั่นสนใจท่ีจะเรียนรู้ ซึ่งส่งผลมีผลสัมฤทธิ์
ในการเรียนท่ีดีขึ้น เช่นเดียวกันกับงานวิจัยของ Viljaranta, et al. (2014) ท่ีพบว่า นักเรียนท่ีมีแนวคิด 
เชิงบวกต่อวิชาคณิตศาสตร์ มีแนวโน้มท่ีจะสนใจเรียนวิชาคณิตศาสตร์มากขึ้น ซึ่งเป็นพื้นฐานส าหรับ 
การปรับพฤติกรรมท่ีมุ่งเน้นงานของนักเรียน และกระตุ้นให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีดีขึ้น 

อัตมโนทัศน์เป็นสาเหตุท้ังทางตรงและทางอ้อมเชิงบวกต่อทักษะทางคณิตศาสตร์ โดยส่งผ่าน
พฤติกรรมท่ีมุ่งเน้นงาน และความสนใจทางคณิตศาสตร์ แสดงให้เห็นว่านักเรียนท่ีสามารถแก้ปัญหา หรือ
มีทักษะทางคณิตศาสตร์ นักเรียนต้องมีมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ พฤติกรรมท่ีมุ่งเน้นงาน และความสนใจ
ทางคณิตศาสตร์ ดังนั้น ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ทุกคนควรมีวิธีการสอนท่ีก่อให้นักเรียนเกิดมโนทัศน์ มีความ
สนใจ มีพฤติกรรมการเอาใจใส่ในการเรียนท่ีดี เพื่อส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
ดังผลการวิจัยของ Cai, Viljaranta and Georgiou (2018) และ Khampheuy, Kornpetpanee and 
Panupintu (2016) ท่ีปรากฏว่า อัตมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์มีผลท้ังทางตรงและทางอ้อมเชิงบวกต่อ
ทักษะทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Skaalvik, Federici, and Klassen, (2015) ท่ีพบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียน ซึ่งประกอบด้วย
ความสนใจในการเรียนและพฤติกรรมในการเรียน เป็นตัวแปรส่งผ่านระหว่างตัวแปรอัตมโนทัศน์ในการ
เรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ในเรียน 
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ความสนใจทางคณิตศาสตร์มีอิทธิพลทางตรง และทางอ้อมต่อทักษะทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในแขวงจ าปาสัก สปป. ลาว โดยส่งผ่านพฤติกรรมท่ีมุ่งเน้นงาน แสดงให้เห็นว่า
นักเรียนท่ีจะมีทักษะทางคณิตศาสตร์และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีดี นักเรียนต้องมีความต้ังใจ มีความ
เอาใจใส่ในการเรียนเพื่อให้ตนเองมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนท่ีดี สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Grigg, Perera, 
McIlveen, and Svetleff (2018) ได้ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ 
ความสนใจทางคณิตศาสตร์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ท่ีปรากฎว่า ความสนใจทาง
คณิตศาสตร์ สามารถท านายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Xu (2018) ท่ีพบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักเรียน ท่ีประกอบด้วย
ความสนใจในการเรียนและพฤติกรรมในการเรียน มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 นอกจากนี้ก็สอดคล้องกับผลการวิจัยของธมลวรรณ มวลใย, ศิวะพร ภู่พันธ์ 
และกมลทิพย์ ศรีหาเศษ (2562) ท่ีพบว่าเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
ความสนใจทางคณิตศาสตร์ มีผลเชิงบวกต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 

พฤติกรรมท่ีมุ่งเน้นงานมีอิทธิพลทางตรงต่อทักษะทางคณิตศาสตร์ แสดงให้เห็นว่านักเรียนท่ีมี
ทักษะทางคณิตศาสตร์ มีไหวพริบในการคิดค านวณเลขท่ีดีได้ นักเรียนต้องมีพฤติกรรมความเอาใจใส่  
ในการเรียน มีการฝึกฝนตนเองจนเกิดเป็นทักษะ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Georgiou, Manolitsis, 
Nurmi and Parrila (2010) และ Kiuru, et al., (2014) ท่ีพบว่าพฤติกรรมท่ีมุ่งเน้นงานและความเอาใจใส่
ของนักเรียนมีอิทธิพลทางตรงอย่างมีนัยส าคัญต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
 
ข้อเสนอแนะ 

ผลการวิจัยช้ีให้เห็นว่า อัตมโนทัศน์มีอิทธิพลท้ังทางตรงและทางอ้อมเชิงบวก ต่อทักษะทาง
คณิตศาสตร์ โดยส่งผ่านความสนใจทางคณิตศาสตร์และพฤติกรรมท่ีมุ่งเน้นงาน ดังนั้น หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
กับการศึกษาของแขวงจ าปาสัก ท้ังในตัวแขวง ตัวเมือง ผู้อ านวยการโรงเรียน และครูผู้สอนควรให้
ความส าคัญเกี่ยวกับอัตมโนทัศน์ ความสนใจทางคณิตศาสตร์ และพฤติกรรมท่ีมุ่งเน้นงานของนักเรียน  
เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการคิดการค านวณทางคณิตศาสตร์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคต ครูท่ีสอน
คณิตศาสตร์ทุกคน ควรเน้นการสอนท่ีให้นักเรียนเกิดมีมโนทัศน์ มีจินตนาการในการเรียนในแง่มุมต่างๆ 
เพื่อดึงดูดให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียน มีพฤติกรรมความเอาใจใส่ในการเรียนมากขึ้น และเพื่อเป็น
การพัฒนาทักษะความสามารถของนักเรียนให้ดีขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั งต่อไป 
 1 ควรน าโมเดลอิทธิพลของอัตมโนทัศน์ต่อทักษะทางคณิตศาสตร์ท่ีพัฒนาขึ้น ไปศึกษาต่อ 
ในระดับอื่น เช่น ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับอุดมศึกษา เพื่อยืนยันความถูกต้องของโมเดล  
ท่ีพัฒนาขึ้น 
 2. ควรมีการศึกษาโมเดลอิทธิพลของอัตมโนทัศน์ต่อทักษะทางคณิตศาสตร์ โดยพิจารณาตัวแปรอื่นๆ 
มาประกอบใส่เพื่อให้โมเดลนี้สามารถท านายได้ดีท่ีสุด 
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Abstract 
The purposes of this study was to develop 21st century skills model: (a) to develop 

a Multilevel Confirmatory Factor Analysis model of 21st century skills for undergraduate 
students at student and course levels, and (b) to test construct validity of multilevel CFA 
of 21st century skills of undergraduate students with empirical data. A Five-Likert scale 
questionnaire was employed for collecting data. The participants were 500 Cambodian 
undergraduate students in academic year 2018-2019 derived from multistage random 
sampling.  

The multilevel confirmatory factor analysis of 21st century skills for undergraduate 
student consisted of three mains components 1) Learning and innovation: creativity and 
innovation skills, critical thinking and problem solving skills, communication and collaboration 
skills; 2) Information, media and technology literacy skills: Information literacy skills, media 
literacy skills, and information, communication and technology skills (ICT); 3) Life and 
career skills: flexibility and adaptability skills, initiative and self-direction skills, social and 
cross-cultural skills, productivity and accountability skills, and leadership and responsibility 
skills. 

The developed model was consistent with the empirical data considering from 2 
= 68.316, df = 43, relative chi-square (2 /df) = 1.589, RMSEA = .034, CFI = .994, TLI = .984. 
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The development of 21st century skills for undergraduate student comprised of three main 
components.  
 
Keywords: 21st century skills, Multilevel confirmatory factor analysis, Learning and innovation 
skills, Information, media and technology skills, Life and career skills 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาแบบจ าลองทักษะในศตวรรษท่ี 21 โดย 1) เพื่อพัฒนา
โมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับของทักษะศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในระดับ
นักศึกษาและระดับวิชา และ 2) เพื่อทดสอบความตรงเชิงโครงสร้างองค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับของ
ทักษะศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยใช้การวิจัยแบบผสานวิธี
ขั้นตอนตามล าดับ เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีชาวกัมพูชาจ านวน 500 คนปีการศึกษา 2561-2562 ตามการสุ่มแบบหลายข้ันตอน 

ผลการวิจัย พบว่า การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับของทักษะศตวรรษท่ี 21 
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีประกอบด้วยองค์ประกอบหลักสามประการคือ 1) การเรียนรู้และนวัตกรรม 
มีดังนี้ ทักษะความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะการแก้ปัญหา
ทักษะการส่ือสารและการท างานร่วมกัน 2) ทักษะความรู้สารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี มีดังนี้ ทักษะ 
การรู้สารสนเทศ ทักษะการรู้ส่ือ และทักษะการรู้สารสนเทศ การส่ือสาร และเทคโนโลยี 3) ทักษะชีวิตและ
อาชีพ มีดังนี้ ทักษะความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว ทักษะความคิดริเริ่มและทักษะ 
การก ากับตนเองทักษะทางสังคมและข้ามวัฒนธรรม ทักษะการเพิ่มผลผลิตและความรับผิดชอบ และ
ทักษะความเป็นผู้น าและความรับผิดชอบ  

โมเดลท่ีพัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์พิจารณาจาก2 = 68.316, df = 43, 
(2 /df) = 1.589, RMSEA = .034, CFI = .994, TLI = .984 ค่าสัมประสิทธิ์การท านายค่า R2 ท่ีระดับ
นักเรียนอยู่ระหว่าง. 376 ถึง. 940 และระดับวิชา อยู่ระหว่าง. 268 ถึง .997 3) การพัฒนาทักษะ 
ในศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก  
 
ค าส าคัญ: ทักษะศตวรรษท่ี 21/ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม/ ทักษะสารสนเทศ/ การใช้ส่ือ และ 
เทคโนโลยี, ทักษะชีวิตและอาชีพ 
 
Introduction 
 Skills are major sources of well-being and thriving in the society. They enable 
activity in a wide array of life areas (Heckman & Corbin, 2016, p. 3). Skills mainly divided 
into two namely soft skills and hard skills. A survey by Schulz (2008) on the importance of 
soft skill for students while learning at the university and after university indicate that soft 
skills are needed for students to obtain full skills beyond their technical academic. Soft 
skills are very important for learning, social interaction and career advancement (Majid, 
Liming, Tong, & Raihana, 2012, p. 1036). In the industrial world today, soft skills are needed 
in order to help the company achieve their goal through employees’ contribution. 
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Employees are the main cells of their organization (Prihatiningsih, 2018). Griffin and Care 
(2015) propose that 21st century skills are navigation for today education and workplace. 
21st century skills are very needed for better students learning quality. With learning and 
innovation skills, it will help students to master their learning technique. 21st century skills 
were developed by partnership which divided into three mains parts namely, learning and 
innovation skills, information, media and technology skills, and life and career skills.  
 In Cambodia, Technology is lacking at the moment which need to be improved in 
Cambodia education (PhnomPenhpost, 2018). Richardson, Nash, and Flora (2014) studied 
on unsystematic technology adoption in Cambodia with 1137students using questionnaires. 
The result showed that more than 70% of students had less than two years of computer 
and internet used. Besides, creativity, critical thinking, communication and collaboration 
skills are crucial for Cambodian students. Those skills will help graduate Cambodian 
students to survive the competition in the job market (Barrett, 2017). A study by Vong and 
Wareerat (2016) on critical thinking of trainee students at regional teacher training center 
in Takeo province, Cambodia aimed to examine and evaluate critical thinking of trainee 
students found that students’ critical thinking ability were at low level. World Bank has 
pointed out two categories of skills as importance to meet workforce needs in Cambodia. 
The first is technical skills (i.e., hard skills) that refer to technical abilities specific to a task 
or activity in the booming sectors (garments, tourist, and construction, but ignoring 
agriculture). The others are thinking skills and behavior skills including perseverance, self-
discipline, teamwork, conflict negotiation, risk management, communication, commitment, 
decision-making, problem-solving, and self-motivation (WorldBank, 2006, 2010). Based on 
worldbank (2006 & 2010) some skills of the 21st century skills are still at low level for 
Cambodian students and not well study yet so Confirmatory factor analysis is the most 
suitable statistic design uses to find out the level of those skills of undergraduate students 
in Cambodia.  

 In Conclusion, students in Cambodia are still low quality of technology skills, 
thinking skill, teamwork skills, conflict negotiation skills, risk management skills, communication 
skills, decision-making skills, problem-solving skills self-motivation skills and so on. All of 
those skills are parts of 21st century skills so conducting a research on 21st century skills 
assessment criteria should be done now as it is in need for learners, teachers, employees, 
employers, directors, managers, and leaders. The 21st century skills have not well studied 
for undergraduate student in Cambodia yet so the study on assessment criteria of 21st 
century skills for undergraduate students will provide many benefits to curriculum 
developer, universities, and policy makers as they know the level of undergraduate 
students’ 21st century skills.  
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Research Objective 
 1. The development of 21st century skills: a) to develop a Multilevel Confirmatory 

Factor Analysis model of 21st century skills for undergraduate students at student and 
course levels; b) to test construct validity of multiple levels CFA of 21st century skills of 
undergraduate students with empirical data. 
 
Research hypothesis  

The 21st century skills framework is consistence with the empirical data. 
 
Research framework 

 This research is investigating the development of 21st century skills assessment 
criteria for undergraduate students which following Partnership theory (Partnership, 2008, 
2009). 21st century skills divide into three main factors, namely: Learning and Innovation 
skills, Information skills, Media and Technology skills, and Life and career skills using 
multilevel method design (Edmonds & Kennedy, 2017, p. 187). In the quantitative research 
part, the researcher will use multilevel confirmatory analysis (CFA) statistic for analyzing 
the data; and in the qualitative part, the researcher will use content analysis technique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1: 21st century skills framework 
 
Research Methods 

 This research was aimed to develop 21st century assessment criteria of undergraduate 
students in Cambodia, and multilevel confirmatory factor analysis was employed in this 
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study. In this section, the researchers explained the detail of the development of the 
measurement tool and the techniques in data analysis.  

 The population in this research were undergraduate students in Cambodia. There 
were 63 universities and colleges (119 campuses) with 86 majors (MoEYS, 2016). The 
researcher randomly selected 50 majors out of 86 majors. To provide equal chances to 
all participants, the researcher first grouped the same subjects from all the universities 
than randomly selected one university. The researchers kept doing that for all the majors 
that were teaching at more than one university. After that, the researcher put together the 
selected majors with the majors that taught at only one university than randomly selected 
50 majors. Ten students were randomly selected from each major. The researcher selected 
500 undergraduate students from 50 different majors (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2014, 
p. 100). Most of the participants were females (n=305, 61%), males (n=195,39%). Their 
ages were from 17 years old to 35 years old, 21 years old (n=114, 22.8%) were the most 
following by 20 years old (n=108, 21.6%), the least amounts of age were 29, 27 and 35 
years old (n=1, 0.2%). The participants were from year I to year IV. Most of the participants 
were year III (n=199, 39.8%), following by year I (n=116, 23.2%), year II (n=93, 18.6%), and 
year IV (n=92, 18.4%) respectively.  

 The 21st century skills framework was adopted from (Partnership, 2008, 2009). The 
researcher divided the questionnaire into two main parts: (1) participant’s general 
information including Gender, Age, Year of study, and major; (2) questionnaires of 21st 
century skills using 5 rating scale (Likert scale). The questionnaire was developed based 
on the operational definition and the total questionnaires were 86 questions which divided 
into three mains categories namely: (1) learning and innovation skill consisted of 28 
indicators, (2) information, media and technology skills consisted of 14 indicators, and (3) 
life and career skills consisted of 44 indicators. The questionnaire was checked the quality 
using content validity index (CVI). The content validity of each indicator equaled to 1 which 
indicated strong content validity (Polit et al., 2007).  

After CVI checking, the questionnaire was testing with 30 students to check the 
reliability. The Cronbach alpha of the questionnaire was excellence which  = 0.99 
(George & Mallery, 2016, p. 240; Polit & Beck, 2006; Polit, Beck, & Owen, 2007, p. 466).  

The data was collected from undergraduate students in Cambodia. At first, the 
researcher requests the letter from the college of research methodology and cognitive 
science for collecting data. Then the researcher brought that letter to Ministry of Education 
Youth and Spot of Cambodia to get permission for collecting data from undergraduate 
students. After receiving the permission letter, the researcher brought that letter to all 
selected universities to collect the data. All the participants were volunteered to 
participate. All of them filled the consent form before answering to the questionnaire. The 
consent form was clearly stated that the participants could quite from being a participant 
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at any time and all the data were used only in education purpose and would keep 
privately as soft in computer with password.  
 
Results 

 The finding of the research were as following:  
 The 21st century skills consists of eleven observes variables which show in the 

below table.  
 According to table 1 the data of all the observed variables are normal distribution 

which mean scores were between 3.60 to 3.99; Standard Division scores were between .51 
to .69; Skewness scores were between -.83 to -.50 and Kurtosis scores were between .51 
to 1.83 which were in normal curve and it was suitable to for running multilevel 
confirmatory factor analysis (Kline, 2005, p. 50).  
 
Table 1: The descriptive of the 21st century skills observed Variables 

Variables Mean SD Skewness Kurtosis 
Creativity and Innovation skills (CI) 3.73 .51 -0.50 1.17 
Critical thinking and Problem solving skills (CP) 3.81 .53 -0.58 1.17 
Communication and Collaboration skills (CC) 3.99 .54 -0.82 1.79 
Information Literacy skills (IL) 3.60 .66 -0.71 0.96 
Media Literacy skills (ML) 3.75 .64 -0.78 1.03 
Information, Communication and Technology 
literacy skills (ICT) 

3.87 .69 -0.65 0.51 

Flexibility and Adaptability skills (FA) 3.80 .54 -0.78 1.78 
Initiative and Self-direction skills (IS) 3.90 .56 -0.63 0.94 
Social and Cross-cultural skills (SC) 3.93 .64 -0.68 0.79 
Productivity and Accountability skills (PA) 3.80 .56 -0.56 0.89 
Leadership and Responsibility skills (LR) 3.92 .54 -0.83 1.83 

 Confirmatory factor analysis of 21st century skills model for undergraduate 
students in Cambodia 
 
Table 2: the result of the confirmatory factor analysis of 21st century skills index 

Index Model fit criteria Scores 
Chi-Square (2)  P > .05 .005 
2/df  < 2.0 1.68 
RMSEA  < .07 .037 
CFI  > .95 .991 
TLI  > .95 .987 
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 According to table 2, the result of multilevel confirmatory factor analysis of 21st 
century skills for undergraduate students indicate that the model fit well with the empirical 
data which consider from 2 = 65.65, df = 39, 2/df = 1.68, RMSEA = .037, CFI = .991, TLI 
= .987. This measurement model has good construct validity that consistence with the 
empirical data which CFI and TLI scores are close to 1, RMSEA scores greater than .07, 
2/df scores lower than 2 (Hooper, Coughlan, & Mullen, 2008; Hox, 2002, pp. 238-240) 
 The factor loading of confirmatory factor () of 21st century skills at positively 
significant at level .01. The coefficient prediction value (R2) were between .487 to .738 
which meant the indicators could explain the variance of all indicators in between 48.7% 
to 73.8%. 

 
Table 3: the result of the multilevel confirmatory factor analysis of 21st century skills 
index 

Index Model fit criteria Scores 
Chi-Square (2)  P > .05 .008 

2/df  < 2.0 1.589 
RMSEA  < .07 .024 
CFI  > .95 .994 
TLI  > .95 .984 

  
 According to table 3, the result of multilevel confirmatory factor analysis of 21st 
century skills for undergraduate students indicate that the model fit well with the empirical 
data which consider from 2 = 68.316, df = 43, 2 /df = 1.589, RMSEA = .034, CFI = .994, 
TLI = .984. This measurement model has good construct validity that consistence with the 
empirical data which CFI and TLI scores are close to 1, RMSEA scores greater than .07, 2 
/df scores lower than 2 (Hooper, Coughlan, & Mullen, 2008; Hox, 2002, pp. 238-240).  
 Due to the validity of the multi-level confirmatory factor analysis model (MCFA), 
the studied variables have to be at both levels. Therefore, it was appropriate to analyze 
the model of multi-level CFA which considering on intraclass correlation coefficient (ICC). 
The ICC ranges in value from 0 to 1, with higher values of the ICC indicating greater 
proportions of between-level variance. In table 2, ICC values were range from .089 to .191. 
The observed variables were ordered from the highest ICC value to the lowest as following: 
CI, PA, CP, IS, FA, ICT, CC, LR, ML, SC, and IL which ICC values equal 
to .191, .156, .155, .141, .129, .128, .127, .126, .114, .106, and .089 respectively indicated 
significantly difference between student level and major level (Dyer, Hanges, & Hall, 2005, 
p. 155). 
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 The factor loading of multilevel confirmatory factor () of 21st century skills at 
student level positively significant at level .01. The factor loading value were between .613 
to .969. The coefficient prediction value (R2) at student level of all indicators were 
between .376 to .940 which meant the indicators could explain the variance of all 
indicators in between 37.6% to 96%. At Major level, all the observed variable had factor 
loading () positively significant at level .01. The factor loading values were between .518 
to .998. the coefficient prediction value (R2) were between .268 to .997 which meant the 
indicators could explain the variance of all indicators in between 26.8% to 99.7%. 
 In conclusion, the multilevel confirmatory factor analysis of 21st century skills for 
undergraduate student consistence with the empirical data. 
  Multilevel confirmatory factor analysis of 21st century skills for undergraduate 
student at both student level and major level consisted of 11 observed variables namely 
Creativity and Innovation skills (CI), Critical thinking and Problem solving skills (CP), 
Communication and Collaboration skills (CC), Information Literacy skills, Media literacy 
skills (IL), Information, Communication, and Technology Literacy skills (ICT), Flexibility and 
Adaptability skills (FA), Initiative and Self-direction skills (IS), Productivity and Accountability 
skills (PA), and Leadership and Responsibility skills (LR).  
 
Conclusion and discussion  

 The 21st century skills measurement for undergraduate student consisted of three 
mains latent variables such as 1) Learning and innovation skill which consisted of creativity 
and innovation skills (9 indicators), critical thinking and problem solving skills (9 indicators), 
communication and collaboration skills (10 indicators); 2) information, media and 
technology literacy skills consisted of information literacy skills (5 indicators), media 
literacy skills (5 indicators), ICT literacy skills (5 indicators); and 3) Life and career skills 
consisted of flexibility and adaptability skills (10 indicators), initiative and self-direction 
skills (10 indicators), social and cross-cultural skills (5 indicator), productivity and 
accountability skills (10 indicators), and leadership and responsibility (10 indicators). All the 
measurement indicators were consistence with the empirical data which could be used to 
measure 21st century skills of undergraduate students in Cambodia. The finding is 
consistence with the framework of Germaine, Richards, Koeller, and Schubert-Irastorza 
(2016); Partnership (2009) and Trilling and Fadel (2009) 21st century skills is an overarching 
description of the knowledge, skills, and dispositions seen as prerequisites for success in 
the global workplace of the future. 21st century skills are the combination of soft skill and 
technology. Soft skills are needed to success in everyday life. Technology is the important 
addition source. With technology bring the world to become a small village. Everyone can 
see or find all most everything on earth on internet.  
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 All in all, 21st century skills are needed for everyone in this generation to live a 
happy life. Today learning and working environment need all these skills to keep up to 
date on information of learning, news, works, health, or traveling. These skills will help 
every individual to walk faster comparing to those who lack of them.  

 
The suggestion for using the finding of the research 

 The study found that at student level communication and collaboration skills, 
media literacy skills, flexibility and adaptability skills had the highest factor loading and for 
major level flexibility and adaptability skills, media literacy skills, and critical thinking and 
problem solving skills had the highest factor loading so the university in Cambodia should 
support these skills as priority.  
 The university committees should use this finding as a base line to effectively 
develop 21st century skills for undergraduate student. 

  Before using this 21st century skills assessment, user should study well on the 
method from this study so users will accurately assess 21st century skill for undergraduate 
student. 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยผสมผสาน (Mixed Method Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษา
การมีส่วนร่วมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรในวิทยาลัยการบริหารและจัดการ และ  
2) เพื่อศึกษาพัฒนาการการประกันคุณภาพการศึกษา ของวิทยาลัยการบริหารและจัดการ กลุ่มตัวอย่าง
ประกอบด้วย บุคลากรของวิทยาลัยการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง จ านวน 33 คน โดยการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเรื่อง ปัจจัยท่ีมี
ผลต่อการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยการบริหารและจัดการ (AMC) สถิติท่ีใช้คือ
สถิติพื้นฐาน ได่แก่ ค่าร้อยละ และ ค่าเฉล่ีย ผลการวิจัยพบว่า 

1) บุคลากรของวิทยาลัยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาในทุกประเด็น 
ข้อค าถามต้ังแต่ร้อยละ 60.60 โดยประเด็นระบบการพัฒนาคุณภาพ PDCA คือ การวางแผน (Plan) การ
ด าเนินงานและเก็บข้อมูล (Do) การประเมินคุณภาพ (Check) และการเสนอแนวทางปรับปรุง (Act) และ
ก าหนดตัวบ่งช้ีเป็น 2 ประเภท คือ ตัวบ่งช้ีเชิงคุณภาพและตัวบ่งช้ีเชิงปริมาณ บุคลากรมีความเข้าใจ ร้อยละ 
100  

2) ทัศนคติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในโดยภาพรวม อยู่ในระดับ ปานกลาง เมื่อพิจารณา
รายข้อพบว่า ความรู้สึกกระตือรือร้นและยินดีให้ความร่วมมือในการด าเนินงานตามระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยอย่างเต็มท่ี และ การมองว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งท่ีมีความส าคัญต่อการ
ด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด อยู่ในระดับมาก 

3) การมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก และเมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่า การมีส่วนร่วมในด้านการด าเนินงาน มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด อยู่ในระดับ มาก 
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4) บทบาทของผู้บริหารสถาบันเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย โดยภาพรวม 
มีอยู่ในระดับ ปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า บทบาทด้านการส่งเสริม มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด อยู่ใน
ระดับ มาก 

5) บทบาทของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยการบริหารและจัดการ  
โดยภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า การแต่งต้ังคณะกรรมการฯ ท่ีเหมาะสม จะ
เป็นส่วนหนึ่งท่ีมีความส าคัญต่อการประคุณภาพการศึกษา มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ซึ่งอยู่ในระดับ มาก 
 

ค าส าคัญ : พัฒนาการ, การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน, วิทยาลัยการบริหารและจัดการ 
 

Abstract 
This research is a Mixed Method Research with the objective of 1) studying 

participation in educational quality assurance of personnel in Administration and 
Management College (AMC) and 2) to study the development of educational quality 
assurance in AMC. The sample in the AMC was 33 people, randomly selected. The 
instrument used in the research was a questionnaire entitled factors affecting participation 
in educational quality assurance, (AMC). The statistics used are basic statistics to 
percentage and average. The results of the research showed that; 

1) College reserve personnel have knowledge and understanding about 
educational quality assurance on all issues and questions ranging from 60.60%. PDCA 
quality development system issues are planning, operations and data collection (Do) 
quality evaluation. (Check) and proposal for improvement (Act) and specifies 2 types of 
indicators which are qualitative indicators and quantitative indicators personnel 
understand 100% 

2)  The overall attitude regarding the internal quality assurance work is at a 
moderate level. When considering each item, the researcher found that a feeling of 
enthusiasm and willingness to cooperate fully in the implementation of the College's 
Educational Quality Assurance System and to see themselves as an important part of the 
implementation of the Educational Quality Assurance System average at a high level. 

3) Participation in educational quality assurance was in the high level and when 
considering each item found that participation in operations average was in the high level. 

4)  The roles of the institution administrators in relation to educational quality 
assurance of the colleges are at a moderate level. When considering each item, it was 
found that promotion role average was in the high level. 

5)  The role of Educational Quality Assurance Board of the AMC was at a medium 
level. The settlement of committees is an important in the part of education quality in 
highest average ,which was at a high level 
 

Keywords: quality assurance development, internal education quality assurance, 
Administration and Management College  
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กิตติกรรมประกาศ งานวิจัยนี้ได้รับทุนจาก งบเงินรายได้ ประจ าปี 2557 วิทยาลัยการบริหารและจัดการ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 
บทน า 
 วิทยาลัยการบริหารและจัดการของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเป็น
สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมีภารกิจหลักท่ีต้องปฏิบัติ 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการ
วิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งคณะได้มีการใช้ระบบประกันคุณภาพภายใน
อย่างต่อเนื่อง ตามท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 
ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยให้ถือว่าการประกัน
คุณภาพภายใน เป็นภารกิจหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา ท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดย
จะต้องสร้างระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการด าเนินงานของหน่วยงาน มี
การวัดผลส าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน แล้วจัดท ารายงานผลการด าเนินการเสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด และเปิดเผยต่อสาธารณชน มีการประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และมีนวัตกรรม
เป็นแบบอย่างท่ีดี (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2552)  
 ท้ังนี้ แต่ละหน่วยงาน จะต้องสร้างระบบและกลไกในการควบคุมดังกล่าว ประกอบกับในปี พ.ศ. 
2553 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาได้มีการทบทวน
องค์ประกอบ และตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รวมท้ังแนวทางการพัฒนากระบวนการ
ประกัน คุณภาพการศึกษาภายในให้ ทันสมัยและสอดคล้องกับบริบทท่ีเป ล่ียนแปลงไป และ  
ความเคล่ือนไหวด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ท่ีเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2553 เป็น
ต้นไป (คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2553, 2553) รวมท้ัง
ยังมีเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ระดับอุดมศึกษา และการประเมินผล
การปฏิบัติราชการตามค ารับรอง โดยวิทยาลัยการบริหารและจัดการ มุ่งหวังว่าการด าเนินการประกัน
คุณภาพท่ีเน้นความส าคัญท่ีกระบวนการในการบริการการศึกษาและระบบบริหารจะส่งผลให้เกิด 
ความพึงพอใจต่อผู้รับบริการซึ่งได้แก่ นักศึกษา ผู้ปกครอง ผู้ประกอบการในตลาดแรงงานและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียกับการจัดการศึกษาทุกกลุ่ม โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผลการด าเนินงานในแต่ละปี เพื่อน า
ผลมาประมวล และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเองในด้านปัจจัยน าเข้า  
ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต ตามมาตรฐานของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
9 องค์ประกอบ ซึ่งครอบคลุมองค์ประกอบการประเมินของ  สกอ. สมศ. ก.พ.ร. และ นโยบายรัฐบาล  
แม้จะมีการบูรณาการความร่วมมือ แต่ยังคงมีเกณฑ์การประเมินหลายมาตรฐาน ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อ
การปฏิบัติงาน ซึ่งผู้เกี่ยวข้องในการรายงานผลหรือการด าเนินงานประกันคุณภาพในวิทยาลัยการบริหาร
และจัดการส่วนใหญ่เป็นข้าราชการและพนักงานสายวิชาการ ท่ีเป็นผู้ปฏิบัติภารกิจหลัก 4 ประการ 
ดังกล่าว ถ้าหน่วยงานไม่พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพ เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงนี้ อาจท าให้ส่งผล
กระทบต่อการปฏิบัติงานปกติได้  
 ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กล่าวถึงส่ิงท่ีท าให้การประกันคุณภาพประสบความส าเร็จ  
ต้องมีงบประมาณสนับสนุนอย่างเพียงพอ ลดภาระงานเอกสารเพื่อให้ครูอาจารย์ท าหน้าท่ีสอนอย่างเต็มท่ี
และเนื่องจากศักยภาพแต่ละหน่วยงานไม่เท่ากันแต่การประเมินอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์เดียวกัน ท าให้เกิด
ปัญหา ดังนั้น อาจจะต้องปรับเกณฑ์ให้เหมาะสมกับสถานศึกษาแต่ละแห่ง ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมี
ความเข้าใจหลักการประกันคุณภาพฯ จะท าให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จ  
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การกระจายอ านาจให้กับสถานศึกษาท่ีเป็นนิติบุคคลจะท าให้มีการบริหารอย่างเหมาะสม และพัฒนาได้
เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพโดยท่ี ชุมชน รัฐและทุกภาคส่วนในสังคม โดยเฉพาะต้นสังกัดต้องให้  
ความร่วมมือสนับสนุนส่งเสริมอย่างจริงจัง และสุดท้ายถ้าสามารถท าได้ท้ังหมดดังท่ีกล่าวมาแล้ว จะท าให้
ประสบความส าเร็จในการประกันคุณภาพอย่างแน่นอน  
 ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาการบริหารการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยการบริหารและ
จัดการ ในฐานะผู้ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาและต้องประสานกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ ในสังกัดทุกระดับ ให้การด าเนินการประกันคุณภาพเป็นไปด้วยความเข้าใจ เกิดประสิทธิผล และ
แนวปฏิบัติท่ีดีในด้านการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ท้ังในระดับบุคคล สาขาวิชา 
แผนกงาน ฝ่ายท่ีก ากับดูแล ไปจนถึงหน่วยงานระดับวิทยาลัย โดยคาดหวังว่าหากมีการพัฒนาการ
บริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย เช่น การหากลวิธี หรือแนวทาง ในการท่ีจะท าให้
บุคลากรในวิทยาลัยทุกระดับมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพท่ีมีหลายเกณฑ์มาตรฐาน ไม่เกิดปัญหา  
ในการปฏิบัติงาน ซึ่งแต่ละงานมีเอกสารข้อมูลจ านวนมากจะต้องใช้เวลาในการสืบค้น หรือหากปัญหา  
การเปล่ียนบุคลากรในการท างานก็จะสามารถด าเนินการจัดการงานได้ การจัดเก็บข้อมูลของหน่วยงาน
อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ โดยการพัฒนาระบบการบริหารการประกันคุณภาพการศึกษาและน าไปสู่
แนวปฏิบัติท่ีดีในด้านการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาด้านอื่นๆ อย่างต่อเนื่องต่อไป ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มี
คุณภาพและมีความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพัฒนางานประกันคุณภาพภายในท่ีจะ
ประยุกต์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่วิทยาลัย สถาบัน และประเทศชาติต่อไปในอนาคต 
 
วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรในวิทยาลัยการบริหาร
และจัดการ 
 2. เพื่อศึกษาพัฒนาการการประกันคุณภาพการศึกษา ของวิทยาลัยการบริหารและจัดการ 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยผสมผสาน (Mixed Method Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 
การมีส่วนร่วมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรในวิทยาลัยการบริหารและจัดการ และ 
เพื่อศึกษาพัฒนาการการประกันคุณภาพการศึกษา ของวิทยาลัยการบริหารและจัดการ ผู้วิจัยได้น าเสนอ
รายละเอียดขั้นตอนในการวิจัย ดังนี้ 
 
รูปแบบของการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) และสัมภาษณ์ 
 
ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง 

บุคลากรของวิทยาลัยการบริหารและจัดการสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
แบบสอบถามเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัย 

การบริหารและจัดการ (AMC) ประกอบด้วย 
 ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ตอนท่ี 3 ทัศนคติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ตอนท่ี 4 การมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ตอนท่ี 5 บทบาทของผู้บริหารวิทยาลัยเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ตอนท่ี 6  บทบาทของคณะอนุกรรมการงานประกันคุณภาพ  
 ตอนท่ี 7  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

 
การสร้างเคร่ืองมือ 

1. ศึกษาการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา จากเอกสาร หลักการทฤษฎี แนวคิด งานวิจัย
ท่ีเกี่ยวข้อง  

2. นิยามศัพท์เฉพาะเพื่อใช้ในการสร้างแบบสอบถาม 
3. สร้างแบบวัด โดยเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 อันดับ คือมากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย 

และน้อยท่ีสุด  
4. น าเครื่องมือไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องด้านโครงสร้างเนื้อหา  
5. น าแบบวัดปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยการบริหาร

และจัดการ ท่ีได้รับค าแนะน าจากผู้เช่ียวชาญไปปรับปรุงแก้ไข ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างเนื้อหา
กับนิยามศัพท์เฉพาะ โดยการน าผลการตรวจของผู้เ ช่ียวชาญมาหาค่า IOC โดยข้อค าถามท้ังหมด มีค่า 
IOC อยู่ระหว่าง 0.60 – 1.00 ซึ่งมีค่าต้ังแต่ 0.50 ขึ้นไปถือว่าใช้ได้  

6. น าแบบวัดปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยการบริหาร
และจัดการ ไปทดลองใช้ (try out) ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย โดยท าการทดลองกับบุคลากรจ านวน 
30 คน   
 7. การน าผลการทดลองใช้ (try out) มาวิเคราะห์หาคุณภาพรายข้อ คือ การหาค่าอ านาจจ าแนก
ของค าถามรายข้อด้วยการหาค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Person Product-Moment Correlation 
Coefficient) ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Corrected Item-total Correlation) คัดเลือก
ข้อสอบท่ีมีค่าอ านาจจ าแนกต้ังแต่ 0.20 ขึ้นไปตามเกณฑ์ (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2560, หน้า 141) และ 
ค่าความเช่ือมั่น มากกว่า 0.60 (ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ, 2543, หน้า 185)  
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง แล้วน าแบบสอบถามมาตรวจสอบฉบับท่ีสมบูรณ์และ 
ได้กลับคืนมา จ านวน 33 ฉบับ คิดเป็น 100% ของแบบสอบถามท้ังหมด 
 2. ผู้วิจัยน าแบบสอบถามมาลงรหัสให้น้ าหนักคะแนนและบันทึกลงคอมพิวเตอร์ โดยวิเคราะห์
ข้อมูลโดยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
 3. น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาด าเนินการตอบค าถามตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ 
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การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้ 
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความเห็นของบุคลากร วิทยาลัยการบริหารและ

จัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยจ าแนกตามเพศ อายุ บทบาท  
ในการประกันคุณภาพโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพื่อท าการประมวลผลด้วยการน าข้อมูลดังกล่าว
มาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) ในรูปร้อยละ (Percentage) ของตัวแปร 
ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Arithmetic Mean) รวมท้ังส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และใน
ส่วนของข้อมูลปลายเปิด (Open ended) และประเด็นท่ีได้จากการรวบรวมความรู้ท่ีได้จากการเสวนาของ
ผู้บริหารและผู้เช่ียวชาญพัฒนาการการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นเนื้อหาท่ีเกี่ยวกับทัศนคติและ
ข้อเสนอแนะจะน าเสนอในรูปตารางและในรูปแบบการพรรณนา 
 
ผลการวิจัย 
 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยการบริหารและจัดการ (AMC) จ านวน 33 คน เป็นเพศหญิง 
จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 60.6 และเป็นเพศชาย จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 39.4 มีอายุ  
51 – 60 ปี จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 36.4 และมีอายุ 41 – 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.3 มีระดับ
การศึกษาสูงสุดอยู่ในระดับปริญญาเอก จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 36.4 รองลงมาระดับปริญญาตรี
จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 และท างานในวิทยาลัยต้ังแต่เริ่มก่อต้ังวิทยาลัย จ านวน 22 คน  
คิดเป็นร้อยละ 66.7 รองลงมาท างานในวิทยาลัย 1 – 2 ปี จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 21.2 โดยเป็น
อาจารย์/นักวิจัย จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 63.6 และเป็นบุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 12 คน  
คิดเป็นร้อยละ 36.4 ท้ังนี้ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นกรรมการประกันคุณภาพของวิทยาลัย จ านวน 15 คน 
คิดเป็นร้อยละ 45.5 และเป็น/เคยได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตรวจ/กรรมการประกันคุณภาพของสถาบัน/
ภายนอก จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 27.3 
 2. ผลการวิเคราะห์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถาม
จ านวน 33 คน มีความรู้ความเข้าใจว่า การประกันคุณภาพการศึกษาภายในมีการรายงานผล 
การด าเนินงานทุกปีงบประมาณ จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 81.8 และคิดว่าการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในมีท้ังหมด 9 องค์ประกอบ จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 93.9 และคิดว่าระบบ 
การพัฒนาคุณภาพ PDCA คือการวางแผน (Plan) การด าเนินงานและเก็บข้อมูล (Do) การประเมิน
คุณภาพ (Check) และการเสนอแนวทางปรับปรุง (Act) จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และมีความรู้
ว่า SAR ย่อมาจาก Self-Assessment Report จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 97.0 โดยคิดว่ามีก าหนด
ตัวบ่งช้ีเป็น 2 ประเภท คือ ตัวบ่งช้ีเชิงคุณภาพและตัวบ่งช้ีเชิงปริมาณ จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
และเข้าใจว่าตัวบ่งช้ีเชิงคุณภาพก าหนดเกณฑ์การประเมินเป็น 5 ระดับ มีคะแนนต้ังแต่ 1 ถึง 5 กรณีท่ีไม่
ด าเนินการใดๆ หรือด าเนินการไม่ครบท่ีจะได้ 1 คะแนน ให้ถือว่าได้ 0 คะแนน จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อย
ละ 78.8 และยังรู้ว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders) หมายถึง กลุ่มคนต่างๆ ท่ีได้รับผลกระทบหรือ
อาจได้รับผลกระทบจากการด าเนินการและความส าเร็จของวิทยาลัย จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 97.0 
อีก ท้ังยังรู้ ว่ า วิทยาลัยจะต้องกรอกผลการด าเนิน การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระบบ  
CHE QA Online จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 90.9 โดยมีความเข้าใจว่า สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังอยู่ในกลุ่ม ค1 สถาบันท่ีเน้นผลิตบัณฑิตเฉพาะทางและเน้นระดับ
บัณฑิตศึกษา จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 81.8 และคิดว่าปัจจุบันวิทยาลัยการบริหารและจัดการ  
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มีการประเมินและจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ในระดับสาขาและระดับวิทยาลัย จ านวน 20 
คน คิดเป็นร้อยละ 60.6 
 3. ผลการวิเคราะห์ทัศนคติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามมีทัศนคติ
โดยภาพรวมท้ังหมด อยู่ในระดับ ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย3.32) โดยมีทัศนคติในเรื่อง ความรู้สึกกระตือรือร้น
และยินดีให้ความร่วมมือในการด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยอย่างเต็มท่ี 
และการมองว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งท่ีมีความส าคัญต่อการด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉล่ีย 3.79) รองลงมาคือเรื่อง ระบบการท างานของคนใน
วิทยาลัยมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นภายหลังจากท่ีได้ประยุกต์ใช้ระบบการพัฒนาคุณภาพ PDCA มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉล่ีย 3.73) และมีทัศนคติในเรื่อง ความสนใจต่อระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
เพราะไม่ได้สร้างประโยชน์หรือเพิ่มคุณค่าในการท างานมากกว่าท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน อยู่ ในระดับ น้อย 
(ค่าเฉล่ีย 2.24) 
 4. ผลการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา  ผู้ตอบแบบสอบถาม 
มีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาโดยภาพรวมทั้งหมด มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉล่ีย 3.59) 
โดยการมีส่วนร่วมในด้านการด าเนินงาน มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ซึ่งระดับ มาก (ค่าเฉล่ีย 4.17) รองลงมาคือ 
ด้านการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงการด าเนินงาน มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับ ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย  3.42) และ
ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับ ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 
3.37) 
 5. ผลการวิเคราะห์บทบาทของผู้บริหารสถาบันเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของ
วิทยาลัย ผู้ตอบแบบสอบถามมีบทบาทของผู้บริหารสถาบันเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของ
วิทยาลัย โดยภาพรวมท้ังหมด มีค่าเฉล่ียระดับ ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.42) โดยบทบาทด้านการส่งเสริม  
มีค่าเฉล่ียระดับ มากท่ีสุด ซึ่งอยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉล่ีย 3.60) รองลงมาคือ บทบาทด้านการให้ค าปรึกษา 
มีค่าเฉล่ียระดับ มาก (ค่าเฉล่ีย 3.52) และด้านท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ บทบาทด้านการอ านวยความ
สะดวก มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับ ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.26) 
 6. ผลการวิเคราะห์บทบาทของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยการบริหาร
และจัดการ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาของวิทยาลัยการบริหารและจัดการ โดยภาพรวมท้ังหมด มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับ ปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 3.47) โดยบทบาทของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด อยู่ในเรื่อง 
ท่ีมีความเห็นว่ าการแต่ง ต้ังคณะกรรมการฯ ท่ีเหมาะสม จะเป็น ส่วนหนึ่ ง ท่ีมีความส าคัญต่อ 
การประคุณภาพการศึกษา ซึ่งมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉล่ีย 3.85) รองลงมาคือ บทบาทของคณะ
กรรมการฯ มีการติดตามและตรวจสอบผลการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับ 
ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.42) และท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ บทบาทในเรื่องคณะกรรมการฯ เปิดโอกาสให้
แสดงความคิดเห็นในการวางแผนการด าเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับการประคุณภาพการศึกษา มีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดับ ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.33) 
 7. ผลการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ พบว่า 

7.1 ปัญหา อุปสรรค 
1. การขาดความรู้-ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพของบุคลากร ท่ีมองว่าระบบ

ประกันคุณภาพไม่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องน้อยกับงานของตน 
2. ขาดความร่วมมือในการด าเนินการจากบุคลากรเท่าท่ีควร 
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3. ขาดความรู้ ความเข้าใจ ท่ีชัดเจนและเพียงพอ 
4. ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ สมศ. และ สกอ. มีรายละเอียดมากเกินไปครอบคลุม

หัวข้อบางอย่างกว้างเกินไปโดยไม่จ าเป็น ท าให้การท าความเข้าใจและการด าเนินการเป็นไปได้ล าบาก 
เสียเวลาโดยไม่จ าเป็น แทนท่ีคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนจะเอาเวลาไปท างานอื่นท่ีส าคัญและ
เป็นผลดีต่อการเรียน การสอน และคุณภาพของนักศึกษาให้ดีขึ้น กลับต้องมาเสียเวลาโดยไม่จ าเป็น 

5. บุคลากรยังไม่แน่นเรื่องของ QA 
6. งานของเจ้าหน้าท่ีสายสนับสนุนมีมากส าหรับ 1 คน ท้ังท่ีน่าจะมีการมอบหมาย 1 คนท่ีท างาน

และเก็บ QA docs ได้ด้วย 
7. ปัญหา QA อาจเกิดจากทรัพยากรท่ีวิทยาลัยมีอยู่ จะปรับเปล่ียนยาก 
8. บุคลากรหลายคนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ หรือมีความเข้าใจไม่ตรงกันในเรื่องเอกสาร 

กระบวนการการตรวจประกัน 
9. ยังขาดความร่วมมือจากบุคลากรบ้าง (บางคน) 
10. บุคลากรในวิทยาลัยไม่ทราบหรือไม่ค่อยมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ ไม่รู้ว่าวิทยาลัย 

ท าอะไร ท าไปถึงไหนบ้างแล้ว เคยมีการแต่งต้ังกรรมการระดับแต่ละองค์ประกอบแต่ก็ไม่เคยได้มีการ
ประชุม 

11. บุคลากรควรได้รับความรู้ความเข้าใจและกระตุ้นให้ตระหนักถึงงานการประกันคุณภาพว่ามี
ประโยชน์ช่วยให้การศึกษาพัฒนาและมีคุณภาพอย่างแท้จริง 

12. ความรู้ความเข้าใจของบุคลากรยังเข้าใจไม่ตรงกัน ควรมีการจัดท าโครงการอบรม  
อย่างต่อเนื่อง 

7.2 ข้อเสนอนแนะ 
1. สร้างจิตส านึกในการประกันคุณภาพให้กับบุคลากรและถือว่างานประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่ง

ของงานประจ า 
2. อาจจะต้องมีการทบทวนความรู้ ความเข้าใจกันอย่างต่อเนื่อง 
3. ควรมีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพของ สมศ. และ สกอ. ให้ง่าย กระชับ เข้าใจและ

ปฏิบัติตามได้ง่าย ไม่ใช่ใส่รายละเอียดครอบจักรวาลให้สถาบันอุดมศึกษาปฏิบัติตาม ควรใช้หลัก “Make 
it sample” 

4. QA docs น่าจะเป็นฐานข้อมูล online ในวิทยาลัยได้ 
5. จัดอบรม QA จากวิทยากรภายนอกอย่างสม่ าเสมอ 
6. ควรหาเจ้าหน้าท่ีสายสนับสนุนดูแล QA โดยตรง 
7. การจัดท าฐานข้อมูล docs download เพจ spss 
8. ต้องพยายามเอางานประกันคุณภาพการศึกษาเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของภาระงานของทุกคน 
9. ควรจัดอบรมเพื่อให้เกิดความตระหนักอย่างแท้จริง เพื่อช่วยการพัฒนาคุณภาพตามหลัก 

PDCA อย่างเป็นระบบครบวงจร เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ 
 
อภิปรายผล 
 1. จากผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามความรู้ความเข้าใจว่า การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในมีการรายงานผลการด าเนินงานทุกปีงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 81.8 และคิดว่า 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในมีท้ังหมด 9 องค์ประกอบ คิดเป็นร้อยละ 93.9 และยังคิดว่าระบบ
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การพัฒนาคุณภาพ PDCA คือการวางแผน (Plan) การด าเนินงานและเก็บข้อมูล (Do) การประเมิน
คุณภาพ (Check) และการเสนอแนวทางปรับปรุง (Act) คิดเป็นร้อยละ 100 และยังมีความรู้ว่า SAR ย่อ
มาจาก Self-Assessment Report คิดเป็นร้อยละ 97.0 โดยคิดว่ามีก าหนดตัวบ่งช้ีเป็น 2 ประเภท คือ 
ตัวบ่งช้ีเชิงคุณภาพและตัวบ่งช้ีเชิงปริมาณ คิดเป็นร้อยละ 100 และเข้าใจว่าตัวบ่งช้ีเชิงคุณภาพก าหนด
เกณฑ์การประเมินเป็น 5 ระดับ มีคะแนนต้ังแต่ 1 ถึง 5 กรณีท่ีไม่ด าเนินการใดๆ หรือด าเนินการไม่ครบท่ี
จะได้ 1 คะแนน ให้ถือว่าไ ด้ 0 คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 78.8 และยังรู้ ว่ า ผู้มี ส่วนได้ ส่วนเสีย 
(stakeholders) หมายถึง กลุ่มคนต่างๆ ท่ีได้รับผลกระทบหรืออาจได้รับผลกระทบจากการด าเนินการ
และความส าเร็จของวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 97.0 อีกท้ังยังรู้ว่า วิทยาลัยจะต้องกรอกผลการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระบบ CHE QA Online คิดเป็นร้อยละ 90.9 โดยมีความเข้าใจว่า 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังอยู่ในกลุ่ม ค1 สถาบันท่ีเน้นผลิตบัณฑิตเฉพาะ
ทางและเน้นระดับบัณฑิตศึกษา คิดเป็นร้อยละ 81.8 และคิดว่าปัจจุบันวิทยาลัยการบริหารและจัดการ  
มีการประเมินและจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ในระดับสาขาและระดับวิทยาลัย คิดเป็น 
ร้อยละ 60.6 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ กัญญดา อนุวงศ์ และพิชญ์ญาภัค เจียมจรัสโชค (2553) 
ศึกษาระดับความรู้ ความเข้าใจของบุคลากร ท้ังสายวิชาการ (อาจารย์) และ สายสนับสนุนวิชาการคณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ท่ีเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ การศึกษาท้ังภายในและ
ภายนอก ซึ่งถึงแม้ว่า อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์จะมีความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ การศึกษาในระดับ
ค่อนข้างดี แต่ยังมีประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับนโยบายและระบบการประกันคุณภาพการศึกษาท้ัง  ของ
ระดับประเทศ ระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ ท่ียังต้องการการสร้างการรับรู้และความเข้าใจ และมี 
ข้อเสนอแนะให้เร่งท าความเข้าใจในรายละเอียดของตัวบ่งช้ีด้านการวิจัย ท้ังในเกณฑ์ของ สกอ.และ สมศ. 
เนื่องจากเป็นจุดเน้นของสถาบันและเกี่ยวข้องกับประเด็นท่ีก าหนดเป็น อัตลักษณ์ของคณะ ในส่วนของ  
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ พบว่าในภาพรวม มีความรู้เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับ
พอใจ แต่ยังต้องการความรู้ท่ีเกี่ยวกับนโยบายและระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ เช่น 
เกี่ยวกับกลุ่ม อาจารย์รวมท้ังยังขาดการรับรู้เกี่ยวกับความร่วมมือด้านงานประกันคุณภาพการศึกษากับ
เครือข่ายท่ีเป็นคณะเภสัชศาสตร์จากสถาบันอื่น ซึ่งแสดงให้เห็นได้ว่าท้ังอาจารย์และบุคลลากรสาย
สนับสนุน ยังต้องการให้ส่งเสริม ความรู้ ความเข้าใจโดยการจัดประชุมหรืออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
รายละเอียดของตัวบ่งช้ีท้ังในเกณฑ์ของ สกอ. และ สมศ. เพื่อให้บุคลากรทุกระดับมุ่งไปสู่ทิศทางและ
เป้าหมายเดียวกัน 
 2. จากผลการศึกษาพบว่าทัศนคติโดยภาพรวมท้ังหมด อยู่ในระดับ ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.32) 
โดยมีทัศนคติในเรื่อง ความรู้สึกกระตือรือร้นและยินดีให้ความร่วมมือในการด าเนินงานตามระบบ  
การประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยอย่างเต็มท่ี และ การมองว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งท่ีมีความส าคัญ
ต่อการด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก  
(ค่าเฉล่ีย 3.79) รองลงมาคือเรื่อง ระบบการท างานของบุคลากรมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นภายหลังจากท่ีได้
ประยุกต์ใช้ระบบการพัฒนาคุณภาพ PDCA มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉล่ีย 3.73) และมี
ทัศนคติในเรื่อง บุคลากรไม่ได้ให้ความสนใจต่อระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพราะไม่ได้สร้าง
ประโยชน์หรือเพิ่มคุณค่าในการท างานมากกว่าท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน อยู่ในระดับ น้อย (ค่ าเฉล่ีย 2.24)  
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของประจักษ์ ไม้เจริญ (2545) ศึกษาเรื่อง “เจตคติของข้าราชการครูสถาบัน 
ราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อการประกันคุณภาพการศึกษา” พบว่า ระดับเจตคติของข้าราชการ
ครูสถาบันราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีต่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอยู่ในระดับ 
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ปานกลาง ระดับเจตคติของข้าราชการครูสถาบันราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อจ าแนกสถานภาพ 
ท้ังในด้านต าแหน่งในการปฏิบัติงาน ระดับการศึกษา ระยะเวลาท่ีรับราชการในสถาบันราชภัฏ และ
สถาบันราชภัฏท่ีสังกัด พบว่า มีเจตคติต่อการประกันคุณภาพการศึกษาท้ังภายในและภายนอกอยู่ในระดับ
ปานกลาง 
 3. จากผลการศึกษาพบว่าการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา  โดยภาพรวม
ท้ังหมด มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉล่ีย 3.59) โดยการมีส่วนร่วมในด้านการด าเนินงาน มีค่าเฉล่ีย
ระดับ มากท่ีสุด ซึ่งอยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉล่ีย 4.17) รองลงมาคือ ด้านการมีส่วนร่วมในการปรับปรุง 
การด าเนินงาน มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับ ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.42) และด้านท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือด้านการ
มีส่วนร่วมในการวางแผน มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับ ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.37) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของบุ
รพร ก าบุญ (2559) ได้ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรทาง
การศึกษา มหาวิทยากรุงเทพธนบุรีพบว่า การมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรทาง
การศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 4. จากผลการศึกษาพบว่าบทบาทของผู้บริหารสถาบันเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
ของวิทยาลัย โดยภาพรวมท้ังหมด มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับ ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.42) โดยบทบาทด้าน 
การส่งเสริม มีค่าเฉล่ียระดับมากท่ีสุด ซึ่งอยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉล่ีย 3.60) รองลงมาคือ บทบาทด้าน 
การให้ค าปรึกษา มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉล่ีย 3.52) และด้านท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ บทบาท
ด้านการอ านวยความสะดวก มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับ ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.26) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของนิมิตร อิสระกุล (2549) ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษากับ 
การด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการ
ส่งเสริม จริยธรรมของนักเรียนของโรงเรียนในสหวิทยาเขตรัชมงคลภิเษก สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
ฉะเชิงเทรา เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู สรุปได้ดังนี้ 1. ผลการวิเคราะห์บทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
ฉะเชิงเทรา เขต 1 ในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าทุกด้านมีการด าเนินการ
อยู่ในระดับ มาก และด้านท่ีผู้บริหารมีบทบาทมากท่ีสุด คือ ด้านการส่งเสริม  

5. จากผลการศึกษาพบว่าบทบาทของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย 
การบริหารและจัดการ โดยภาพรวมท้ังหมด มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับ ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย3.47) โดยบทบาท
ของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ท่ีมีค่าเฉล่ียระดับ มากท่ีสุด อยู่ในเรื่อง ท่านเห็นว่าการ
แต่งต้ังคณะกรรมการฯ ท่ีเหมาะสม จะเป็นส่วนหนึ่ง ท่ีมีความส าคัญต่อการประคุณภาพการศึกษา ซึ่งมี
ค่าเฉล่ียระดับ มาก (ค่าเฉล่ีย 3.85) รองลงมาคือ บทบาทของคณะกรรมการฯ มีการติดตามและตรวจสอบ
ผลการด าเนินการประคุณภาพการศึกษา มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับ ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.42) และท่ีมีค่าเฉล่ีย
น้อยท่ีสุด คือ บทบาทในเรื่องคณะกรรมการฯ เปิดโอกาสให้ท่านแสดงความคิดเห็นในการวางแผนการ
ด าเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับการประคุณภาพการศึกษา มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับ ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย  3.33)  
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเบญจวรรณ ถนอมชยธวัช (2558) ศึกษาการพัฒนาการประกันคุณภาพ
การศึกษา ของวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก  กระทรวงสาธารณสุข พบว่าการด าเนินงาน 
การประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมีการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ มีคุณภาพมาตรฐานเป็นท่ียอมรับ และสร้าง  
ความเช่ือมั่นได้นั้น โดยมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการท่ีมีความส าคัญ ปัจจัยท่ีมี
ผลต่อการด าเนินงานประกันคุณภาพ ซึ่งคณะกรรมการการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา และ
การจัดโครงสร้างองค์การและโครงสร้างการบริหารท่ีเอื้อต่อการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช ้

จากผลการวิจัยพบว่าบุคลากรขาดความรู้-ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพ ควรมี
การอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในเพื่อความกระจ่างและเข้าใจ เพื่อการน าไปใช้
ในการด าเนินการต่างๆ ของวิทยาลัย และยังขาดเจ้าหน้าท่ีในการด าเนินการด้านเอกสารเกี่ยวกับงาน
ประกันคุณภาพ ดังนั้น ควรมีการหาผู้รับผิดชอบหรือฝ่ายสนับสนุนการสอนในการปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวกับ
เอกสารด้านการประกันคุณภาพ  
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั งต่อไป 
 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการประกันคุณภาพภายในในเชิงลึก  
ท้ังองค์ประกอบของด้านความรู้ ทัศนคติของบุคลากร บทบาทผู้บริหารและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อน าไปสู่การ
พัฒนาการงานการประกันคุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
 
เอกสารอ้างอิง 
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ค าแนะน าส าหรบัผู้เขียนบทความ 

 
วัตถุประสงค์  

ด้วยส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มีนโยบายสนับสนุนการเผยแพร่องค์ความรู้      
ด้านการวัดผลการศึกษา สถิติ การวิจัยทางการศึกษา จิตวิทยา และผลงานวิชาการในรูปแบบวารสาร 
เพราะเห็นว่าเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาทางหนึ่ง จึงได้จัดท าวารสารการวัดผลการศึกษา        
มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านการวัดผลการศึกษา สถิติ การวิจัยทางการศึกษา จิตวิทยา ท้ังเชิง
ทฤษฎีและเชิงปฏิบัติ 

2. เพื่อเป็นส่ือกลางในการแลกเปล่ียนความคิดเห็นทางวิชาการระหว่างครู นักศึกษา นักวัดผล
การศึกษา และผู้สนใจท่ัวไป  

3. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการท่ีมีคุณภาพของบุคลากรท้ังภายในและภายนอกส านักทดสอบ   
ทางการศึกษาและจิตวิทยา  

4. เพื่อสร้างเครือข่ายและพัฒนาองค์ความรู้เชิงวิชาการและเชิงประยุกต์ด้านการวัดผลการศึกษา 
สถิติ การวิจัยทางการศึกษา จิตวิทยา และสาขาอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  
 

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 ในกรณีท่ีตีพิมพ์บทความเป็น
ภาษาต่างประเทศ ต้องมีบทคัดย่อเป็นภาษาไทยด้วย  

Arthurs 
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ข้อก าหนดการจัดพิมพ์ต้นฉบับบทความ 
 

ผู้นิพนธ์ต้องจัดพิมพ์บทความตามข้อก าหนดเพื่อให้มีรูปแบบการตีพิมพ์เป็นมาตรฐานแบบเดียวกัน 
ดังนี้  

1. การจัดเค้าโครงหน้ากระดาษ ขนาด เอ 4 จ านวนไม่เกิน 15 หน้า  
 

2. กรอบของข้อความ ระยะขอบของหน้ากระดาษในแต่ละหน้าก าหนดดังนี้ จากขอบบน 1.0 นิ้ว 
ขอบล่าง 1.0 นิ้ว ขอบซ้าย 1.25 นิ้ว ขอบขวา 1.25 นิ้ว  

 

3. ตัวอักษร ใช้แบบ TH SarabunPSK เหมือนกันตลอดท้ังบทความ  
 

4. รายละเอียดต่างๆ ของบทความ ก าหนดดังนี้  
o ชื่อเร่ือง (Title)  

- ช่ือเรื่องภาษาไทย ก าหนดชิดซ้าย ขนาด 18 point ตัวหนา  
- ช่ือเรื่องภาษาอังกฤษ ก าหนดชิดซ้าย ขนาด 18 point ตัวหนา  

o ชื่อผู้นิพนธ์ (Author)  
- ช่ือผู้นิพนธ์ล าดับท่ี 1 ท้ังภาษาไทยและอังกฤษ ก าหนดชิดซ้าย ขนาด 18 point ตัวหนา 

ช่ือหน่วยงานของผู้นิพนธ์ และ E-Mail ท่ีติดต่อได้ ก าหนดชิดซ้าย ขนาด 16 point ตัวธรรมดา 
- ช่ือผู้นิพนธ์ล าดับถัดไป (ถ้ามี) ก าหนดชิดซ้าย ขนาด 16 point ตัวหนา ช่ือหน่วยงาน 

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

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

จัดย่อหน้า โดยเว้นระยะจากขอบซ้าย 0.5 นิ้ว ขนาด 16 point ตัวธรรมดา และบรรทัดถัดไปก าหนด 
ชิดซ้าย ตัวธรรมดา  

o ค าส าคัญ (Keyword) ระบุท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เลือกใช้ค าท่ีเกี่ยวข้องกับ
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 าศัพท์ ใช้ศัพท์บัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน  
o กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) กล่าวถึงเฉพาะการได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยเท่านั้น  
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o ภาพและตารางประกอบ กรณีมีภาพหรือตารางประกอบ ก าหนดการจัดพิมพ์ดังนี้  
- ภาพประกอบและตารางประกอบท้ังหมดท่ีน ามาอ้างต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผลงาน      

ของผู้อื่น  
- ภาพประกอบจัดกึ่งกลางของหน้ากระดาษ และไม่ต้องตีกรอบภาพ  
- ช่ือภาพประกอบจัดอยู่ใต้ภาพ ใช้ค าว่า ภาพ ต่อด้วยหมายเลขภาพและข้อความบรรยาย

ภาพ ก าหนดกึ่งกลางของหน้ากระดาษ ขนาด 16 point ตัวธรรมดา  
- ช่ือตารางประกอบจัดอยู่เหนือเส้นค่ันบนสุดของตาราง ใช้ค าว่า ตารางที่ ต่อด้วย

หมายเลขตาราง และข้อความบรรยายตาราง ก าหนดชิดขอบซ้ายของหน้ากระดาษ ขนาด  16 point     
ตัวธรรมดา  

- บอกแหล่งท่ีมาของภาพประกอบ ตารางประกอบท่ีน ามาอ้าง โดยพิมพ์ห่างจากช่ือภาพ
หรือเส้นค่ันใต้ตาราง ก าหนดเว้นระยะห่าง 1 บรรทัด บรรทัดแรกจัดย่อหน้าโดยเว้นระยะจากขอบซ้าย 
0.5 นิ้ว ขนาด 16 point ตัวธรรมดา และบรรทัดถัดไปก าหนดชิดซ้าย 

 

5. การพิมพ์เอกสารอ้างอิงท้ายบทความ  
1) เอกสารอ้างอิงทุกล าดับท่ีปรากฏอยู่ท้ายบทความต้องมีการอ้างอิงอยู่หรือกล่าวถึงในเนื้อหา

ของบทความ  
2) จัดพิมพ์เรียงล าดับเอกสารอ้างอิงก่อนหลังตามตัวอักษร และยึดรูปแบบตามรูปแบบของ 

APA (American Psychology Association) ก าหนดชิดขอบซ้ายของหน้ากระดาษ ขนาด  16 point    
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