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คำนำ 
 

มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ตระหนักถึงความสำคญัของการวิจัยและการสรางองคความรูจากการวิจัย รวมท้ังการ
สรางเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรูใหกับนักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย นิสิตและนักศึกษา ตลอดจนผูสนใจอยางตอเน่ือง 
จึงไดทำความรวมมือกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาต ิมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร 
สถาบันเทคโนโลยีแหงสุวรรณภูมิ วิทยาลัยนอรทเทิรนและมหาวิทยาลัยเนชั่น จัดใหมีการประชุมวิชาการและนำเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ คร้ังท่ี 16 ในหัวขอ “งานวิจัย เพ่ือการพัฒนาตอยอดนวัตกรรมสูการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย”             
โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อเผยแพรผลงานวิชาการ อันจะนำไปสูการประยุกตใชผลงานวิจัยดานสังคมศาสตร 
วิทยาศาสตรสุขภาพ และวิทยาศาสตรเทคโนโลยีใหเกิดประโยชน รวมทั้งเปนเวทีทางวิชาการในการถายทอด           
องคความรูท่ีไดจากงานวิจัยและเพ่ือสรางแนวคิดการสงเสริมการวิจัยตามยุทธศาสตรแกสถาบันตางๆ ท่ีเก่ียวของ  

รายงานสืบเนื ่องจากการประชุมวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับชาติ (Proceedings) ครั ้งที ่ 16 
จัดพิมพขึ้นเพื่อเผยแพรผลงานวิจัยของอาจารย นักวิชาการ นิสิต และนักศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาตางๆ          
ใหกวางขวาง โดยมีเปาหมายใหบุคคลหรือองคกรท่ีเก่ียวของไดนำผลการวิจัยไปใชพัฒนาองคกรใหเกิดประสิทธิผล
และประสิทธิภาพตอไป คณะผูจัดทำรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับชาติ 
(Proceedings) คร้ังท่ี 16 ขอขอบคุณผูเขารวมสัมมนาและผูนำเสนอผลงานวิชาการ ผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญท่ี
สละเวลาในการใหขอแนะนำและพัฒนาบทความจนเปนผลงานที่มีความสมบูรณยิ่งขึน้ หวังวาเอกสารฉบับนี้จะ
อำนวยประโยชนตอผูอานและผูนำไปประยุกตใชตอไป 

 
 
 
 

     ประธานคณะทำงานจัดทำเอกสารเผยแพรผลงานวิจัย 
 





 

 

 

 

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาต ิคร้ังท่ี 16 
เร่ือง “งานวิจัย เพ่ือการพัฒนาตอยอดนวตักรรมสูการขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทย” 

วันเสารท่ี 6 และวันอาทิตยท่ี 7 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

ผานระบบประชุมทางไกลผานจอภาพ (WebEx Meeting) มหาวทิยาลัยเวสเทริน  

 
 
หลักการและเหตุผล 

โลกของการแขงขันจากการเปนโลกาภิวัฒนท่ีมุงเนนการสรางความม่ังคั่งใหกับประเทศน้ัน รัฐบาลให
ความสำคัญตอการวิจัย การพัฒนาตอยอดและการสรางนวัตกรรมเพ่ือนำไปสูการผลิตและบริการท่ีทันสมัย           
ซ่ึงจำเปนตองขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม เนนการใชองคความรู วิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิด
สรางสรรค เพ่ือใหประเทศมีความกาวหนาทัดเทียมกับประเทศอ่ืนท่ีมีระดับการพัฒนาใกลเคียงกัน และจัดระบบ
บริหารงานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมใหมีเอกภาพและประสิทธิภาพ โดยใหมีความเชื่อมโยงกับ
ภาคเอกชน รวมท้ังเรงเสริมสรางสังคมนวัตกรรม โดยสงเสริมระบบการเรียนการสอนท่ีเชื่อมโยงระหวาง
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร การผลิตกำลังคนในสาขาท่ีขาดแคลน การเชื่อมโยง
ระหวางการเรียนรูกับการทำงาน การใหบุคลากรดานการวิจัยท้ังของภาครัฐสามารถไปทำงานในภาคเอกชน และ
การใหอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอมมีชองทางไดเทคโนโลยี โดยความรวมมือจากหนวยงานและสถานศึกษา 
เพ่ือเปนการเติมเตม็ “ความไดเปรียบในเชิงเปรียบเทียบ” ท่ีมีอยูดวย “ความไดเปรียบในการแขงขัน” เพ่ือ “สรางมูลคา” 
แทนท่ีจะเปนแค “เพ่ิมมูลคา” เพ่ือนำมาซ่ึง “ระบบเศรษฐกิจท่ีเนนการสรางมูลคา” (Value - Based Economy)              
ท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสรางสรรค 

มหาวิทยาลัยเวสเทิรนไดดำเนินการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เพ่ือเปนเวทีแลกเปล่ียนประสบการณ
อยางกวางขวาง พรอมดวยการสรางความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ และเอกชน อาทิ สำนักงานการวิจัยแหงชาติ 
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันเทคโนโลยีแหงสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเนชั่น     
และวิทยาลัยนอรทเทิรน โดยจัดใหมีการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ คร้ังท่ี 16 ในหัวขอ 
“งานวิจัย เพ่ือการพัฒนาตอยอด นวัตกรรม สูการขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทย” โดยมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือเผยแพร
ผลงานวิจัยอัน จะนำไปสูการประยุกตใชผลงานวิจัยดานสังคมศาสตร วิทยาศาสตรสุขภาพ และวิทยาศาสตรเทคโนโลยี
ใหเกิดประโยชน รวมท้ังเปนเวทีทางวิชาการในการถายทอดองคความรูท่ีไดจากงานวิจัยใหผูสนใจไดนำไปประยุกตใช
และเปดโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณวิจัยใหกับนักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผูสนใจตอไป 

 

 

 

 



วัตถุประสงค 
1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพใหคณาจารย นักวิชาการ บุคลากร ตลอดจนบุคคลท่ัวไปใหความสำคัญของงานวิจัย 

และเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณ ตลอดจนขอคิดเห็นงานวิจัย เพ่ือการพัฒนาตอยอดนวัตกรรมสูการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย อันจะทำใหเกิดงานวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และการวิจัยท่ีสามารถนำไปใชประโยชนได 
ตอชุมชน สังคมและประเทศตอไป 

2. เพ่ือเผยแพรผลงานวิจัยในรูปแบบของเอกสารเชิงวิชาการ และสรางเครือขายในการพัฒนาตอยอด
นวัตกรรมงานวิจัยใหเกิดขึ้นระหวางนักวิจัย นักวิชาการ สถาบันการศึกษา ตลอดจนหนวยงานท้ังภาครัฐบาลและ
ภาคเอกชน  

3. เพ่ือเสริมสรางบรรยากาศการวิจัยและเปนเวทีวิชาการในการเปดโอกาสใหมีการแลกเปล่ียนผลงาน      
และขอมูลการวิจัยในกลุมสาขาตางๆ ท้ังดานวิทยาศาสตรสุขภาพ วิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในระดับประเทศ 
 
หัวขอในการนำเสนอผลงานทางวิชาการและงานวิจัย 

1. กลุมวิทยาศาสตร   2. กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
    1.1 ดานวิศวกรรมศาสตร    2.1 ดานการศึกษา 
    1.2 ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    2.2 ดานบริหารธุรกิจ 
    1.3 ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ     2.3 ดานนิติศาสตร รัฐศาสตร และรัฐประศาสนศาสตร 
 
รูปแบบการประชุมและนำเสนอบทความวิจัย 
 1. การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรกิตติมศักดิ์ (Keynote Speaker) 
 2. การนำเสนอบทความวิจัยภาคบรรยาย (Oral Presentation) 
 3. การนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร (Poster Presentation) 
 
ระยะเวลาการประชุม 

วันเสารท่ี 6 และวันอาทิตยท่ี 7 มิถุนายน พ.ศ. 2563 นำเสนอผลงานวิจัยท้ังภาคบรรยายและโปสเตอร 
 

สถานที่จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอบทความวิจัย 
 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน (วิทยาเขตวัชรพล) อำเภอลำลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี 
 
ผูเขารวมโครงการ 
กลุมเปาหมายจำนวน 250 คน ประกอบดวย 
 1. อาจารยและนิสิตของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

2. อาจารยและนิสิตจากมหาวิทยาลัยตางๆ 
 3. นักวิชาการ นักวิจัย และประชาชนผูสนใจท่ัวไป 
 
 
 



ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 1. อาจารย นักวิจัย นิสิตนักศึกษา ไดเผยแพรงานวิจัย ซ่ึงเปนประโยชนตอการพัฒนา ความรูเก่ียวกับ         
“งานวิจัย เพ่ือการพัฒนาตอยอดนวัตกรรม สูการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย”  

2. คณาจารย นักวิชาการ และนักวิจัยมีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัยและแลกเปล่ียนเรียนรูกับวิทยากร
ผูเชี่ยวชาญในสาขาอ่ืนๆ 
 3. นิสิตและนักศึกษามีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรูกับวิทยากรผูเชี่ยวชาญในสาขาอ่ืนๆ 
 4. เปนการสรางการจัดการเรียนรู ใหกับนิสิตของมหาวิทยาลัยตางๆ เพ่ือใหเกิดองคความรูท่ีจะนำไปใช
ปรับระบบการศึกษาตอไป 
 5. มีเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษาและนักวิจัยระดับชาติ 
 
กำหนดการลงทะเบียนและรับบทความวิจัย 

ข้ันตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา 
1. กำหนดการลงทะเบียน ชำระเงินและสงบทความ 
2. กำหนดการสงบทความฉบับแกไข 
3. ประกาศรายชื่อ (สำหรับผูลงทะเบียนชำระเงินและ 
สงบทความ) 
4. นำเสนอบทความ 

วันท่ี 1 กุมภาพันธ – วันท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2563  
วันท่ี 1 – 20 พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 
วันท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  
 
วันท่ี 6 – 7 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

 
ลักษณะบทความวิจัยและการนำเสนอผลงานวิจัย 
 1. บทความวิจัยท่ีจะนำเสนอในการประชุมจะตองเปนผลงานท่ีไมเคยตีพิมพหรือเผยแพรมากอน 
 2. การนำเสนอผลงาน ใหนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) ในท่ีประชุม โดยใชเวลาในการ
นำเสนอไมเกิน 10 นาที ซักถามจากวิทยากร 5 นาที (รวมไมเกิน 15 นาที) 
 3. บทความวิจัยฉบับเต็มท่ีผูนำเสนอผลงานไดปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิแลวจะได
ตีพิมพfull paper เผยแพรใน Proceeding ของการประชุม 
 
อัตราคาลงทะเบียน  

ประเภทการเขารวม อัตราคาลงทะเบียน 
1. เขารวมประชุม รับฟงการบรรยาย
พิเศษโดยไมนำเสนอบทความ 
 

บุคคลภายนอก 1,000 บาท  (รวมคาอาหารกลางวันและอาหารวาง 2 ม้ือ) 
โดยลงทะเบียนชำระเงิน 
ตั้งแต วันท่ี 1 กุมภาพันธ – วันท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2560  

2. เขารวมประชุมและนำเสนอ 
บทความวิจัย 

บุคคลภายนอก นิสิตและนักศึกษา 3,200 บาท / เร่ือง 
(รวมคาอาหารกลางวันและอาหารวาง 2 ม้ือ) ท้ังน้ีตองชำระเงิน/สงบทความ 
ตั้งแต วันท่ี 1 กุมภาพันธ – วันท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2563  
 

 
 
 
 
 



หมายเหต ุ 
1. เม่ือมีการชำระเงินคาลงทะเบียนแลว ทางผูจัดงานประชุมวิชาการจะไมคืนเงินคาลงทะเบียนไมวากรณีใดๆ 

ทั้งส้ิน 
  2. อัตราคาลงทะเบียนน้ีรวมเอกสารประกอบการประชุม อาหารกลางวันและอาหารวาง 2 ม้ือ  
  3. หากตองการใบเสร็จเพื่อเบิกคาลงทะเบียนของหนวยงาน กรุณานำใบเสร็จที่ชำระของธนาคาร (ตวัจริง) นำมา
ติดตอไดที่ การเงิน ช้ัน 1 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ในวันและเวลาดังกลาว 
           4. อัตราคาลงทะเบียนสำหรับการเขารวมนำเสนอผลงานตอ 1 ทานเทาน้ัน หากผูเขารวมนำเสนอทานอ่ืน
ประสงคเขารวมงานสามารถลงทะเบียนในลักษณะของการเขารวมประชุม อัตราคาลงทะเบียน 1,000 บาท 
           5. เกียรติบัตรในการนำเสนอผลงานท่ีมอบให จะปรากฏชื่อของผูลงทะเบียนนำเสนอผลงานคนแรกเทาน้ัน 
สวนรายชื่อผูรวมในบทความจะปรากฏในฉบับรวมเลมการประชุมวิชาการฯ 
 
การลงทะเบียนทางเว็บไซต 
 ผูสมัครตองทำการลงทะเบียนและแนบไฟลเอกสารการชำระเงินคาลงทะเบียนใหเรียบรอยพรอมแนบไฟล
บทความฉบับเต็ม upload ท้ังไฟล word และ pdf  ใหเรียบรอย จากน้ันใหผูสมัครเขาไปกรอกขอมูลเพ่ือ
ลงทะเบียนรับรหัสประจำตัวท่ี http://www.western.ac.th/index.php/register โดยผูสมัครตองกรอกขอมูลให
ครบถวนแลวกดยืนยันเพ่ือรับรหัสประจำตัว จากน้ันตรวจสอบขอมูลและ กดยืนยันอีกครั้ง จึงจะถือวาการสมัคร
เสร็จสมบูรณ 
 
ลักษณะบทความวิจัยและการนำเสนอผลงานวิจัย 
 1. บทความวิจัยท่ีจะนำเสนอในการประชุมจะตองเปนผลงานท่ีไมเคยตีพิมพหรือเผยแพรมากอน 
 2. การนำเสนอผลงาน ใหนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) ในท่ีประชุมโดยใชเวลาในการ
นำเสนอไมเกิน 10 นาที ซักถามจากกรรมการผูวิพากษ 5 นาที (รวมไมเกิน 15 นาที) 
 3. การนำเสนอแบบโปสเตอร (poster) ผูนำเสนอตองยืนประจำจุดโปสเตอรของตนเองโดยใชเวลาในการ
นำเสนอ ตอบขอซักถามของกรรมการ รวมไมเกิน 15 นาที 
 4. บทความวิจัยฉบับเต็มท่ีผูนำเสนอผลงานไดปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิแลวจะได
ตีพิมพเผยแพรแบบ Full Paper ใน Proceeding ของการประชุม 
 
การสงบทความ 

เม่ือผูสมัครทำการสมัครครบขั้นตอนเรียบรอยแลวใหสงเอกสารบทความวิจัยฉบับเต็ม ความยาวไมเกิน      
10 หนา จำนวน 1 ชุด บทความฉบับเต็ม (ท้ังไฟล Word และไฟล PDF) มาท่ี E-mail : wturesearch@gmail.com 
สอบถามขอมูลเพ่ิมเติม โทร.0-2563-5252 ตอ 5017 

                              ................................................................................. 

 

 



 

 

 
 
 
 

งานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ คร้ังท่ี 16 
เร่ือง “งานวิจัย เพ่ือการพัฒนาตอยอดนวัตกรรม สูการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” 

ผานระบบประชมุทางไกลผานจอภาพ (WebEx Meeting) 
วันเสารท่ี 6 และวันอาทิตยท่ี 7 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

  
วันเสารท่ี 6 มิถุนายน 2563 

เวลา 07.30 – 08.00 น. เตรียมเขาระบบตามคูมือกอนเริ่มประมาณ 20 – 30 นาที 
เวลา 08.00 – 08.15 น. ดร.ประภากร  สมิติ นายกสภามหาวิทยาลัยเวสเทิรน กลาวเปดงาน 

เวลา 08.15 – 10.30 น. รับฟงการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “70 ป จีนทำไดอยางไร!...แลวไทยทำอะไรอยู?” โดยคุณกร ทัพพะรังสี 
อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรฐัมนตร ี

เวลา 10.30 – 12.00 น. นำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปลา (Oral Presentation)  ระดบัปริญญาโท และระดับปริญญาเอก  

ทั้ง Host 1 และ Host 2 

- สาขารัฐประศาสนศาสตร 
- สาขาศึกษาศาสตร 

เวลา 12.30 – 13.00 น. เตรียมเขาระบบตามคูมือกอนเริ่มประมาณ 20 - 30นาที 
เวลา 13.00 – 17.30 น. นำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปลา (Oral Presentation) ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก (ตอ)  

ทั้ง Host 1 และ Host 2 
- สาขาสาธารณสุขศาสตร 
- สาขาศึกษาศาสตร (ตอ) 
- สาขาพยาบาลศาสตร 

วันอาทิตยท่ี 7 มิถุนายน 2563 

เวลา 08.30 – 09.00 น. เตรียมเขาระบบตามคูมือกอนเริ่มประมาณ 20 - 30นาที 
เวลา 9.00 – 12.00 น. นำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปลา (Oral Presentation)  ระดบัปริญญาโท และระดับปริญญาเอก  

ทั้ง Host 1 และ Host 2 
- สาขาบริหารธุรกิจ 

เวลา 12.30 – 13.00 น. เตรียมเขาระบบตามคูมือกอนเริ่มประมาณ 20 - 30นาที 
เวลา 13.00 – 17.30 น. นำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปลา (Oral Presentation)  ระดบัปริญญาโท และระดับปริญญาเอก (ตอ)  

ทั้ง Host 1 และ Host 2 
- สาขาบริหารธุรกิจ (ตอ) 

 
หมายเหตุ : 1) ผูลงทะเบียนนำเสนอผลงานการวิจัยทั้งภาคบรรยายและโปสเตอรจะไดรับใบเกียรติบัตรหลังจากไดทำการประเมิน
ภาพรวมของการจัดงานประชุมใหกับผูเขารวมนำเสนอผลการวิจัยประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 ดวยระบบประชุมทางไกลผาน
จอภาพ (WebEx Meeting) แบบ Google form เรียบรอยทางสำนักวิจัยและบริการวิชาการจะนำสงใบเกียรติบัตรใหกับทานตามที่
อยูที่ไดแจงกับทางมหาวิทยาลัย 
               2) ดูรายละเอียดท่ีขั้นตอนการเขารวมการนำเสนอผลงานวิจัยผานระบบประชุมทางไกลอีกคร้ัง 
 

 



























สารบัญ 
 

ช่ือเร่ือง/ช่ือผูวิจัย             หนา 
 
ผลของการใชกระบวนการสรางความปลอดภัยโดยใชพฤติกรรมเปนฐาน     1 
ตอพฤติกรรมความปลอดภัย ของคนงานกอสรางสถานีไฟฟายอย 
ในบริษัทรับเหมากอสรางแหงหนึ่ง ในจังหวัดปทุมธานี 

ชานนท  สุจิตวนิช 
 
อิทธิพลของเนื้อฟนท่ีสูญเสียแรธาตุตอความแนบสนิทบริเวณขอบของวัสดุบูรณะ    12 
ดวยเทคนิค ไพรเมอรเลสส เว็ตบอนดดิง โดยศึกษาในชองปาก 
 ธัญญรัตน  เลิศตรีภพ  
 
การสำรวจแนวความคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารบำรุงสายตา     18 
 ณัฐชยา  บัวดิลก 
 
การศึกษาแนวความคิดของผูบริโภคในการพัฒนาผลิตภัณฑสเปรด     25 
 สุธาทิพย  คงกัน 
 

การพัฒนาชุดส่ือประชาสัมพันธโดยใชเทคโนโลยีคิวอารโคด       32 
เพ่ือสงเสริมการขายสินคาประเภทอาหารและเคร่ืองดื่มรานฟารมรัก 
 กุลณัฎฐ  แสงเรือฤทธ์ิ 
 
แนวทางการพัฒนาหวงโซคุณคาเพ่ือสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน    45 
ของศูนยเมล็ดพันธุขาวนครสวรรค 
 ฉัตรสุดา  ธูปจันทร 
 
อิทธิพลของ แรงจูงใจ ความนาเช่ือถือ คุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส     56 
และความงายตอการใชงานท่ีสงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการธุรกิจ 
ประเภทโรงภาพยนตรและ e-movie ผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 ชนาวุฒิ  ม่ังมี 
 
 



สารบัญ 
 

ช่ือเร่ือง/ช่ือผูวิจัย             หนา 
 
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อเส้ือผาแฟช่ันจากรานคาออนไลน     65 
 ชมพูนุช  นอยหล ี
 
ปจจัยท่ีสงผลกระทบตอราคาสงออกยางพาราแผนรมควันช้ัน 3      73 
ของประเทศไทย ณ ทาเรือกรุงเทพฯ 
 ชลันธร  จิววุฒิพงค  
 
สมรรถนะทางการเงินท่ีสงผลตอการจัดการทางการเงินของขาราชการตำรวจ     80 
สังกัดกองกำกับการตำรวจ ตระเวนชายแดนท่ี 21 
 ตุกตา  เสาเวียง 
 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อบัตร Easy Pass ของประชากรในกรุงเทพมหานคร   92 
 ธนัชชา  ศรีสุโพธ์ิ 
 
ความนาเช่ือถือของแบรนดและการรับรูเอกลักษณผลิตภัณฑ     100 
ท่ีสงผลตอความเต็มใจท่ีจะจายสินคา Upcycling ในเขตกรุงเทพฯ 
 นฤมล  ทรัพยมี 
 
การศึกษาแนวทางการปรับปรุงผลิตภาพแรงงานดวยการลดความสูญเปลา   108 
ในกระบวนการลางรถ  ดวยหลักการ ECRS กรณีศึกษา : ตน คารแคร 
 วรรณภา  คงเจริญ 

วารีลักษ  พุมโพธ์ิ 

นิภาพร  อ่ิมทอง 

ปาจรีย  คงอำนวยศักดิ ์
ณัฐกานต  พลฉิมพลี 
ทิพวัลย  ชายศ 
 

ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอมูลคาการสงออกรถยนตพิกัด (H8704)     114 
จากประเทศไทยไปออสเตรเลีย 
  ผกามาศ  คั่งฆะ  



สารบัญ 
 

ช่ือเร่ือง/ช่ือผูวิจัย             หนา 
 
ปจจัยท่ีสงผลกระทบตอปริมาณการปลอยสินเช่ือของ       121 
ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) 
 พุดฤดี  ศรีนุกูล 
 
ความนาเช่ือถือของตราสินคา และการรับรูเอกลักษณผลิตภัณฑ    132 
ท่ีสงผลตอความเต็มใจท่ีจะจายผลิตภัณฑกลอง Leica ในเขตกรุงเทพฯ 
 วรพจน  ศิริรัตน 
 
การปรับปรุงตารางการทำงานและความปลอดภัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ    140 
กรณีศึกษา : บริษัท คิวรอน จำกัด 
 ณัฐสิมา  บุญคำมูล 

เบญจมาภรณ  กุลศรี 
วริศรา  ศรีนอง 
เบญจพร  เหลืองออน  
น้ำฝน  คำปลิว  
ภัคพิชา  เหลาสะพาน 
 

การศึกษาการเพ่ิมผลิตภาพดานการเขางานและการปรับปรุงผลิตภาพ    150 
ดานสภาพแวดลอม ในท่ีทำงานกรณีศึกษา : บริษัท พาวเวอรแพค คลอลิตี้ 
 พงษดนัย  สุขวัฒนาสินิทธ์ิ  
 อาทิตยา  ถึกสูงเนิน  
 ญาณีกานต  บริสุทธ์ินฤดม  
 ธณารัช  สืบสวาย 
 สุดารัตน  นอยจันทร 
 กิตติศักดิ์  ทองสุ  
 กฤติน  แสงเดือนฉาย 
 

ผลของการฝกกาวเทา 4 รูปแบบท่ีมีตอการทรงตัวและเวลาการตอบสนอง    156 
ของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย 
 กนกวรรณ  ชีพทีฆ 



สารบัญ 
 

ช่ือเร่ือง/ช่ือผูวิจัย             หนา 
 
การพัฒนาชุดส่ือโมชันกราฟกแบบเอ็ดดูเทนเมนทรวมกับกิจกรรมการส่ือสาร   163 
ประชาสัมพันธเพ่ือสงเสริมการรับรูคุณธรรมอัตลักษณแกผูเรียน 
ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 กษิดศิ  ศรีสินธุชยั 
 
การสรางชุดฝกอบรมแบบ Active Learning เร่ืองการเลานิทานประกอบภาพ   176 
สำหรับนักพัฒนาบุคลากร 
 แคทรียา  ศิลาออน 
 
การออกแบบกระบวนการฝกอบรมโดยใชการคิดเชิงออกแบบผสาน    184 
ระบบคลาวดเทคโนโลยี เพ่ือสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรค 
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บทคัดยอ 
 การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยแบบกึ่งทดลอง 1 กลุม โดยมีประชากรที่ทำการศึกษา ทำการเลือกกลุม
ตัวอยางแบบเจาะจงตามเงื่อนไขท่ีกำหนด จำนวน 25 คน วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาขอมูลท่ัวไประดับพฤติกรรมความ
ปลอดภัย และเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมความปลอดภัย กอน และหลัง การประยุกตใชกระบวนการสรางความ
ปลอดภัยโดยใชพฤติกรรมเปนฐาน Behavior-Based Safety (BBS) ของคนงานกอสรางสถานีไฟฟายอยในบริษัท
รับเหมากอสรางแหงหนึ่ง ในจังหวัดปทุมธานี ใชเวลาในการดำเนินการ 12 สัปดาห ประกอบดวย 1) แตงตั้ง
คณะทำงาน 2) ฝกอบรม 3) คนหาพฤติกรรมที่ไมปลอดภัย 4) กำหนดพฤติกรรมเปาหมาย 5) สังเกตพฤติกรรม             
6) ทำการบังคับเชิงบวก เก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม และแบบสังเกตพฤติกรรม สถิติท่ีใชในการวิเคราะหมี 2 สวน 
คือ 1) สถิติเชิงพรรณนา 2) สถิติเชิงอนุมาน (Wilcoxon Signed Rank Test) 
 ผลการศึกษาพบวา กลุ มต ัวอย าง เปนเพศชาย รอยละ 68.0 อาย ุเฉลี ่ย 40.16 ป (SD±9.485)                   
จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน รอยละ 44.0 มีประสบการณเก่ียวกับการทำงานในงานกอสราง อยูในชวง           
1 – 20 ป อายุงานเฉลี่ย 8.84 ป (SD±5.375) สวนใหญทำงานกอสรางท่ัวไป รอยละ 92.0 ไมมีประวัติการประสบ
อันตรายจากการทำงาน หรืออุบัติเหตุในชวง 3 เดือนท่ีผานมา จากการสังเกตพฤติกรรมความปลอดภัยพบวากลุม
ตัวอยางสามารถปฏิบัติพฤติกรรมความปลอดภัยไดรอยละ 100 ตั้งแตสัปดาหท่ี 5 ในเร่ืองการสวมใสแวนตานิรภัย
และหนากากกรองฝุน สัปดาหท่ี 6 ในเร่ืองการสวมใสหมวกนิรภัยและรองเทานิรภัย และ สัปดาหท่ี 8 ในเร่ืองการใส
อุปกรณปองกันการตกจากที่สูง กอนการวิจัยกลุมตัวอยางมีระดับพฤติกรรมความปลอดภัยในระดบัตองปรับปรุง 
รอยละ 60.0 และอยูในระดับดี รอยละ 40.0 หลังจากประยุกตใชกระบวนการ BBS แลวพบวากลุมตัวอยาง มีระดับ
ความพฤติกรรมความปลอดภัย อยูในระดับดี ถึงรอยละ 100.0 ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงมีความแตกตางอยางมีนัยสำคญั
ทางสถิติ (p<0.000) ผลจากการศึกษาครั้งนี ้พบวากระบวนการสรางความปลอดภัยโดยใชพฤติกรรมเปนฐาน
สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของคนงานกอสรางในบริษัทรับเหมากอสรางได 
 
คำสำคัญ : การสรางความปลอดภัยโดยใชพฤติกรรมเปนฐาน, พฤติกรรมความปลอดภัย, สถานีไฟฟายอย 
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Abstract 
 This study was a one group quasi - experimental research with a population of 25 
people. Selected by specific subject according. The objectives were to general information 
and explore safety behavior levels and compare them before and after the implementation of 
Behavior-Based Safety (BBS) process among electrical substation construction workers in a 
construction company in Pathum Thani Province. The twelve weeks intervention process 
consisted of 1) establishment of BBS committee 2) training 3) identify unsafe behaviors                   
4) setting target behaviors 5) behavior observation 6) positive reinforcement.  Data were 
collected by questionnaires and observation. The statistics used in the analysis are 2 parts 
which are 1) Descriptive Statistics 2) Wilcoxon Signed Rank Test 
 The results of the study revealed of the participants were male (68.0%), with an 
average age of 40.16 years old (SD±9.485). The finished secondary education (44.0%). 
Working experience ranged from 1 - 20 years, with an average of 8.84 years (SD±5.375). 
The majority were general workers (92.0%) with no history of occupational injuries or 
accidents during the past 3 months. According the observations, the participants showed a 
100 percent safe behavior in terms of wearing eye and respiratory protections in the 5th week, 
hard hat and safety shoes in the 6th week, and fall protection in the 8th week. Before 
implementation of BBS, safety behavior was 60.0% in need of improvement and good, 
60.0%. After implementation of BBS, safety behavior was 100.0% good. The improvement 
was significant at p<0.000. Based on the results of this study, BBS process could improve 
safety behaviors among the construction workers in the construction contracting company. 
 
Key Word (s) : Behavior-Based Safety, Safe Behavior, Substation 
 
บทนำ 
 ปญหาการเกิดอุบัติเหตุจากงานกอสราง มีสถิติการประสบอันตรายเปนอันดับแรกของประเทศ และมี
สาเหตุเกิดจากการที่คนงานกอสรางไมสวมใสอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล รวมถึงการไมคอยไดรับ
ความสนใจจากผูบริหารโครงการ ปจจุบันประเทศไทยอยูในชวงกำลังพัฒนาดานตางๆ อยางมากมาย ทั้งทางดาน
ความมั่นคงทางพลังงาน การคมนาคม จึงมีการขยายตัวของธุรกิจรับเหมากอสรางทั้งรายยอย และรายใหญอยาง
เห็นไดชัด การกอสรางสวนมากมีการนำเครื่องมือ เครื่องจักรกล หรือเครื่องทุนแรงตางๆ มาใช แตก็ยังใชแรงงาน
ของคนเปนผูควบคุม จึงมีโอกาสทำใหเกิดการบาดเจ็บอันเกี่ยวเน่ืองจากการทำงาน และสภาพแวดลอมจากการ
ทำงานอยูเสมอ (Arun Makulsawatudom, Magaret Emsley, and Kuldej Sinthawanarong, 2004) ดังท่ีกลาว
มาแลวทำใหมีความตองการใชไฟฟาในประเทศไทยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยรอยละ 2.67 ตอป มีความตองการใช
พลังงานไฟฟาสุทธิ 326,119 ลานหนวย และพลังงานไฟฟาสูงสุด 49,655 เมกะวัตต (สำนักนโยบาย และแผน
พลังงาน. กระทรวงพลังงาน, 2558) ทำใหธุรกิจการกอสรางโรงไฟฟา และสถานีไฟฟายอยเพิ่มมากขึ้น ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน ทำใหมีการลงทุน โดยการเปดประมูลใหผูรับเหมาบริษทัตางๆ ซ่ึงสวนมากบริษัทชั้นนำใหญๆ จะประมูล
งานมาได เพราะมีขีดความสามารถสูง ทั้งบุคลากร เครื่องมือ เครื่องจักรที่พรอมกวา ผูรับเหมารายยอย แตใน
บางคร้ังก็อาจจะแบงงานเปนสวนๆ ใหกับผูรับเหมารายยอยไปทำก็มี ซ่ึงหากบริษัทท่ีมีการจัดทำระบบบริหารงาน
คุณภาพ และ/หรือการบริหารงานความปลอดภัย ก็จะพบวามีการจัดการในระบบของงานเอกสารตางๆ เกี่ยวกับ
การบริหารงานอยางมากมาย แตในการดำเนินการกอสราง และการขับเคลื่อนใหงานสำเร็จลุลวงไปไดจำเปนตองพ่ึง
แรงงานทั่วไป จนถึงชางปฏิบัติการตางๆ หรือเรียกวาคนงานกอสรางนั่นเอง แตดวยประเทศไทยเปนประเทศ
เกษตรกรรมคนงานกอสรางก็จะเปนคนงานท่ีมาตามฤดูกาล หมายถึงเม่ือหมดฤดูทำนาเก็บเก่ียวและลงกลาใหมแลว 
ก็จะวางงาน จึงตองหารายไดจากทางอื่นๆ ระหวางที่รอเก็บเกี่ยวรอบใหม บางก็ไปทำงานในภาคอุตสาหกรรม             
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บางก็มาทำอุตสาหกรรมการกอสราง ดังนั้นการที่คนงานกอสรางที่มาจากภาคเกษตรกรรม ก็จะมีความรูในงาน
กอสรางบาง ไมมีบางแลวแตวาจะเคยผานการทำงานกอสรางมาบางหรือไม (อำนาจ แทนประเสริฐกุล, 2550) 
 การประสบอันตรายในงานกอสรางนั้นสวนใหญเกิดจากการละเลย ไมใหความสำคัญดานความปลอดภัยใน
การทำงาน ของผูควบคุมงาน ผูปฏิบัติงาน ผูรับเหมารายยอยมักขาดความรูดานความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึง
งบประมาณ ทั้งยังไมมีระบบการจัดการ ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงานที ่ดี 
แตกตางจากผูรับเหมาบริษัทชัน้นำ จะมีทั้งระบบ และงบประมาณ แตมักจะขาดความเอาใจใสของผูบริหารโครงการ 
(ภาคย ชลสุวัฒน, 2552) จากสถิติการประสบอันตราย หรือเจ็บปวยเน่ืองจากการทำงานป 2559 พบวากิจการกอสราง
มีการประสบอันตรายเปนอันดับแรก มีผูประสบอันตรายสูงถึง 7,129 ราย หรือรอยละ 7.97 ของจำนวนการประสบ
อันตรายทั้งหมด (สำนักงานกองทุนเงินทดแทน, 2559) ผลของการเกิดอุบัติเหตุในงานกอสรางทำใหผู ปฏิบัติงาน
บาดเจ็บ สูญเสียโอกาสไดรับรายไดอยางตอเน่ือง สูญเสียอวัยวะบางสวน ทุพพลภาพ หรืออาจจะรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต 
จากผลงานวิจัยตางๆ แสดงใหเห็นวาปจจัยท่ีสงผลใหกระบวนการสรางความปลอดภัยโดยใชพฤติกรรมเปนฐานประสบ
ความสำเร็จนั้น มี 1) ภาวะผู นำของฝายบริหาร (Management Leadership) 2) การสื ่อสาร (Communication)            
3) รวมท้ังความรูสึกเปนเจาของและการมีสวนรวมของพนักงาน (Employee ownership and participation) ในสวน
ของความปลอดภัยในบริบทการทำงานของผูรับเหมาในงานกอสรางในประเทศไทยพบวา ผูบริหารมักไมคอยให
ความสำคัญกับความปลอดภัย ไมมีกำหนดมาตรการปองกันและควบคุมอันตรายที่เหมาะสม ขาดการรณรงคสงเสริม
ดานความปลอดภัย (โอชิษฐ ศิริจานุสรณ และ กอปร ศรีนาวิน, 2558) ซึ่งจะเห็นไดจากสถิติอุบัติเหตุในงานกอสราง
พบวา เกิดจากสภาพแวดลอมในการทำงานที ่ไมปลอดภัย คนงานกอสรางขาดความชำนาญ การไมปฏิบัติตาม
กฎระเบียบความปลอดภัย ไมปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงาน ไมสวมใสอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล และ
ขาดจิตสำนึกดานความปลอดภัย (บัณฑิต ถิ่นคำรพ, 2540; สมร พรหมจำปา, 2544; วินัย ขำยอด, 2547)  
 จากการศึกษาท่ีผานยังไมมีขอมูลการนำ BBS มาศึกษาพฤติกรรมความปลอดภัยของคนงานกอสรางสถานี
ไฟฟายอย ดังน้ันผูวิจัยจึงมีความคิดท่ีจะศึกษาพฤติกรรมความปลอดภัยของคนงานกอสรางสถานีไฟฟายอย โดยนำ
กระบวนการสรางความปลอดภัยโดยใชพฤติกรรมเปนฐานมาใชเพื่อศึกษาวาจะสามารถแกไขพฤติกรรมเสี่ยงและ
สรางพฤติกรรมท่ีปลอดภัยไดหรือไม 
การกอสรางโดยท่ัวไปจะมีการแบงออกเปน 4 กระบวนการ (กฤษติกา พิลาศรี, 2557)  
 1) การศึกษาขอมูลเบื้องตน เชน ชุมชนแหงนั้นมีปญหาแรงดันไฟฟาตก เนื่องจากเปนชุมชนที่หางจาก
โรงไฟฟา ทำใหมีการสูญเสียในการสงกระแสไฟฟา จึงตองมีการกอสรางสถานีไฟฟายอย เพื ่อลดปญหาใน
แรงดันไฟฟา (การไฟฟานครหลวง; กฟน., 2552) 2) การออกแบบ และจัดทำรายละเอียด คือ การกำหนด
รายละเอียดเชิงวิศวกรรม ท้ังดานงานโยธา งานไฟฟา งานสถาปตยกรรม เพ่ือกำหนดรายการคุณสมัติ วัสดุอุปกรณ 
เพื่อนำไปสูการประกวดราคาจางเหมา 3) การประกวดราคาหรือการจางเหมา คือ กระบวนการที่นำไปสูการจาง
ผูรับเหมากอสรางที่มีคุณสมบัติตามที่ตองการ 4) การกอสราง คือการดำเนินการกอสรางตามรายละเอยีด ขอ 2) 
ลำดับขั้นตอนการกอสราง แบงไดเปน 6 ลำดับขั้นตอน 1) การปรับพ้ืนท่ีหรือวางผัง 2) การขนยาย 3) การใชเสาเขม็ 
(ถามี) 4) การทำฐานราก 5) งานบนพ้ืนดิน 6) งานตกแตง และเก็บงาน 
 พฤติกรรม แบงไดเปน 2 ประเภท (สิทธิโชค วรานุสันติกุล, 2546 อางถึงใน กฤษติกา พิลาศรี, 2557)              
1) พฤติกรรมภายนอก คือ การกระทำที่สามารถสังเกตไดโดยตรง เชน ยิ้ม หัวเราะ รองไห เดิน วิ่ง ฯลฯ 2) พฤติกรรม
ภายใน คือ การกระทำท่ีไมสามารถสังเกตไดโดยตรง เชน หิว กังวล คิด ฯลฯ ซ่ึงสวนใหญเกิดขึ้นภายในสมอง พฤติกรรม
ความปลอดภัย มีความสำคัญมากในการกำหนดขั้นตอนการทำงาน หรือกิจกรรมเพ่ือบริหารจัดการ ซ่ึงการเกิดอุบัติเหตุ
สวนใหญเกิดจากการกระทำท่ีไมปลอดภยั ดังน้ันถาสามารถลดพฤติกรรมท่ีไมปลอดภัยได  ก็สามารถท่ีจะลดและปองกัน
การเกิดอุบัติเหตุไดเปนอยางดี (สุระวิทย นันตะพร, 2554) พฤติกรรมความปลอดภัยน้ันแบงออกไดเปน 2 สวน 1) การ
ปฏิบัติตามระเบียบการทำงานอยางปลอดภยั 2) การมีสวนรวมในกิจกรรมความปลอดภยั (Cooper and Phillips, 2004) 
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 BBS คือ วิธีการเชิงรุก เพ่ือปองกันอุบัติเหตุ โดยการระบุพฤติกรรมดวยการสังเกต เก็บรวบรวมขอมูล และ
ใหขอเสนอแนะ เพื ่อสงเสริมการปรับปรุงพฤติกรรมความปลอดภัย (Ronda Elaine Cassens, 2015 of U.S. 
Department of Transportation, 2000) หลักการทำ BBS ทั ่วไปจะมี 4 ข ั ้นตอน ตามหลัก (DO IT) 1) ชี้บง
พฤติกรรมเปาหมาย 2) การสังเกตพฤติกรรม 3) ปรับเปลี่ยนพฤตกิรรม 4) ทดสอบผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จาก
การศึกษาผลของ BBS ตอพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานฝายผลิตชิ้นสวนประกอบและอะไหล
รถยนตแหงหนึ่งในจังหวัดชลบุรี (สุรวิทย นันตะพร, 2554) ผลการศึกษาพบวาพนักงานฝายผลิตมีพฤตกิรรมความ
ปลอดภัยในการทำงานครบ 100% ตั้งแตสัปดาหท่ี 9 และวัดระดับพฤตกิรรมความปลอดภยัโดยใชแบบสอบถามกอน 
และหลังนำ BBS มาประยุกตใชมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (p<0.001) 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาขอมูลท่ัวไปของประชากรท่ีทำการศึกษา 
2. เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของคนงานกอสรางสถานีไฟฟายอยในบริษัท

รับเหมากอสรางแหงหน่ึง ในจังหวัดปทุมธานี 
3. เพ่ือศึกษา เปรียบเทียบระดับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของคนงานกอสราง กอน และหลัง

การใชกระบวนการสรางความปลอดภัยโดยใชพฤติกรรมเปนฐานตอพฤติกรรมความปลอดภัยของคนงานกอสราง
สถานีไฟฟายอยในบริษัทรับเหมากอสรางแหงหน่ึง ในจังหวัดปทุมธานี 
 

กรอบแนวคิดในการทำการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
\ 
 
 
 
 
 
 
 
           

ขอมูลท่ัวไป 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ประสบการณในการทำงานกอสราง 
4. ตำแหนงงานในโครงการ 
5. ความรับผิดชอบหลักในโครงการ 
6. ระดับการศึกษา 
7. ลักษณะงานสวนมากที่รับผิดชอบ 
8. การประสบอุบัติเหตุจากการทำงาน 
8. การประสบอุบัติเหตุจากการทำงาน 

(หลัง) 
พฤติกรรมความปลอดภัย 

ในการทำงาน 
1. การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ  
2. การสวมใสอุปกรณคุมครองความปลอดภัย
สวนบุคคล (PPE) 
3. การปฏิบัติงานตามขั้นตอนเก่ียวกับ 
ความปลอดภัยในการทำงาน 
4. การตรวจสอบ การใชเครื่องมือ กอนการ
นำไปใชงาน 
 

(กอน) 
พฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงาน 

1. การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ  
2. การสวมใสอุปกรณคุมครองความปลอดภัย 
สวนบุคคล (PPE) 
3. การปฏิบัติงานตามขั้นตอนเก่ียวกับความปลอดภัย
ในการทำงาน 
4. การตรวจสอบ การใชเครื่องมือ กอนกานำไปใชงาน 

ความปลอดภัยโดยใชพฤติกรรมเปนฐาน ประกอบดวย 
1. แตงตั้งคณะทำงาน  2. ฝกอบรม 
3. คนหาพฤติกรรมที่ไมปลอดภัย 4. กำหนดพฤติกรรมเปาหมาย 
5. สังเกตพฤติกรรม    6. ทำการบังคับเชิงบวก ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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วิธีการวิจัย 
 ประชากรที่ทำการศึกษา คือ คนงานกอสรางของผูรับเหมากอสรางในสถานีไฟฟายอยแหงหนึ่ง ในจังหวัด
ปทุมธานี จำนวน 25 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมีเกณฑการคัดเขา 1) เปนคนงาน
สัญชาติไทย 2) เปนผูสมัครใจเขารวมกิจกรรม 3) ปฏิบัติงานในโครงการไมนอยกวา 1 เดือน ผูวิจัยจึงทำการเก็บขอมูล
จากประชากรท้ังหมด สถิติท่ีใชในการวิเคราะหแบงออกเปน 2 สวน 1) สถิติเชิงพรรณนา ไดแก จำนวน รอยละ คาเฉลี่ย
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของขอมูลท่ัวไปของประชากรท่ีทำการศึกษา 2) สถิติเชิงอนุมาน โดยใช Wilcoxon Signed 
Rank Test เปรียบเทียบคาระดับพฤติกรรมความปลอดภัย กอนและหลังการนำ BBS มาประยุกตใช โดยแบบสอบถาม 
 จริยธรรมการวิจัยในมนุษย การศึกษานี้ไดรับการรับรองโดยคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมในมนุษย 
จากคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา เลขท่ี 019/2561 เม่ือวันท่ี 14 มกราคม 2562 
 การศึกษาคร้ังน้ีเปนการวิจัยแบบก่ึงทดลอง 1 กลุม ใชเวลาทำการศึกษา 12 สัปดาห ประกอบดวย 1) แตงตั้ง
คณะทำงาน คือ การกำหนดบุคคลเพื ่อรับผิดชอบในการสังเกตพฤติกรรมของคนงานกอสราง 2) ฝกอบรม คือ              
การฝกอบรมใหคนงานกอสราง และผูสังเกต มีความรูความเขาใจในกระบวนการสรางความปลอดภัยโดยใชพฤติกรรม
เปนฐาน 3) คนหาพฤติกรรมที่ไมปลอดภัย คือ การระดมความคิดของคนงานกอสราง ที่มีตำแหนงงาน และความ
รับผิดชอบคลายคลึงกัน ชวยกันคนหาพฤติกรรมท่ีไมปลอดภัยในการทำงานรวมกัน 4) กำหนดพฤติกรรมเปาหมาย คือ 
การนำพฤติกรรมความไมปลอดภัยในขอท่ี 4 มาใหคะแนน และจัดลำดับพฤติกรรมความไมปลอดภัยท่ีมีคะแนนสูงสุด 3 
ลำดับแรก มาเปนพฤติกรรมเปาหมาย 5) สังเกตพฤติกรรม คือ การที่บุคคลที่ไดรับมอบหมายใหสังเกตพฤติกรรมที่ไม
ปลอดภัยเปาหมาย ของกลุมตัวอยางท่ีรับผิดชอบ อยางนอย 1 คร้ัง/วัน 6) ทำการบังคับเชิงบวก คือ การเขาแทรกแซง
พฤติกรรมที่ไมปลอดภัย โดยจะกลาวถึงในรายละเอียดตอไป ซึ่งการเก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม และแบบสังเกต
พฤติกรรม โดยแบบสอบถาม แบงออกเปน 2 สวน สวนท่ี 1 วิเคราะหขอมูลท่ัวไป ไดแก เพศ อายุ ประสบการณในการ
ทำงานกอสราง ตำแหนงงานในการกอสราง ความรับผิดชอบ การศึกษา ลักษณะงานที่รับผิดชอบ ประสบการณในการ
ไดรับอุบัติเหตุในการทำงาน ในรอบ 3 เดือนท่ีผานมา สวนท่ี 2 วิเคราะหระดับพฤติกรรมความปลอดภัย จำนวน 25 ขอ 
แบงเปน 4 ดาน 1) ดานการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ เก่ียวกับความปลอดภยัในการทำงาน จำนวน 5 ขอ 2) ดาน
การสวมใสอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล จำนวน 7 ขอ 3) ดานการปฏิบัตงิานตามขั้นตอนการทำงาน จำนวน 
5 ขอ 4) ดานการตรวจสอบ การใชเคร่ืองมือเคร่ืองจักร อยางถูกวิธี จำนวน 8 ขอ โดยมีคำตอบใหเลือกตอบ 4 ระดับ คือ 
ทำทุกคร้ัง ทำเกือบทุกคร้ัง ทำเปนบางคร้ัง และไมเคยทำ สวนการวัดพฤติกรรมภายนอก ใชวิธีการสังเกตโดยบันทึกลงใน
แบบสังเกต แบงออกเปน 3 ชวง 1) ชวงกอนเริ่มใชกระบวนการสรางความปลอดภัย 2 สัปดาห 2) ชวงประยุกตใช
กระบวนการสรางความปลอดภยั 6 สัปดาห 3) ชวงหลังการใชกระบวนการสรางความปลอดภยั 2 สัปดาห การเก็บขอมูล
แบบสอบถามผูทำการวิจัยเปนผูเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง สวนแบบสังเกต ดำเนินการเก็บขอมูลโดยรวม โดยผูสังเกต
ท่ีไดรับการแตงตั้ง ซ่ึงจะเปนผูควบคุมงาน วิศวกร หรือเจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิค ท่ีประจำอยู
ท่ีโครงการ อยางนอยวันละ 1 คร้ัง โดยมีชวงเวลาเก็บขอมูล ตั้งแต 21 มกราคม – 7 เมษายน 2562 ซ่ึงในการดำเนินการ
ในชวงที่ 1 กับชวงที่ 3 จะทำการเก็บขอมูลพฤติกรรมที่ปลอดภัย หรือพฤติกรรมที่ไมปลอดภัย และบันทกึขอมลูลงใน
แบบสังเกตพฤติกรรมเทานั้น สวนในชวงที่ 2 จะมีการนำกระบวนการสรางความปลอดภัยโดยใชพฤติกรรมเปนฐานมา
ประยุกตใช เมื่อผูสังเกต สังเกตพบวากลุมตัวอยางมีพฤติกรรมที่ไมปลอดภัย ก็จะเขาทำการแทรกแซงดวยการบังคับ           
เชิงบวก เชน เขาไปหยุดพฤตกิรรมท่ีไมปลอดภัยน้ัน  ๆและปรับใหเปนพฤติกรรมท่ีปลอดภัย ทันที หรือ เขาตั้งคำถามเชิงบวก 
เชน จะมีอันตรายใดๆ เกิดกับคุณบาง ถา... เพ่ือใหคนงานไดรับรู และตระหนักถึงผลท่ีตามมาเม่ือปฏิบัติพฤติกรรมท่ีไม
ปลอดภัยน้ันๆ หรือแนะนำวิธีการปฏิบัติงานท่ีปลอดภยัให หรือขอคำม่ันสัญญาวามุงม่ันท่ีจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หรือ
พูดแสดงความหวงใยตอตวัผูปฏิบัติงาน แตกรณีท่ีผูสังเกตสังเกตเห็นกลุมตัวอยางมีพฤติกรรมความปลอดภัยท่ีดีอยูแลว 
ใหเขาไปชมเชยถึงการกระทำนั้นๆ เพื่อสงเสริมและสนับสนุน จูงใจใหปฏิบัติพฤติกรรมนั้นๆ ตอไป รวมถึงจะเปน
แบบอยางใหกับผูปฏิบัติท่ีไมถูกตอง ใหปฏิบัติตนใหมีพฤติกรรมความปลอดภัยเพ่ือท่ีจะไดรับคำชมเชยเชนกัน 
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ผล/สรุปผลการวิจัย 
 ขอมูลทั่วไปของประชากรที่ทำการศึกษา เปนเพศชาย รอยละ 68.0 มีอายุเฉลี่ย 40.16 ป (±9.485)            
จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตน รอยละ 44.0 รองลงมาจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย            
รอยละ 24.0 มีประสบการณในการทำงานกอสราง อยูระหวาง 1 – 20 ป มีคาเฉลี่ยท่ี 8.84 ป (±5.375) คาต่ำสุด 1 ป 
คาสูงสุด 25 ป เปนพนักงานในระดับปฏิบัติการ รอยละ 68.0 รองลงมามีตำแหนงหัวหนางาน/ชาง รอยละ 32.0 
ลักษณะงานที่รับผิดชอบเปนการทำงานทั่วๆ ไป รอยละ 92.0 และไมพบวามีการประสบอันตรายหรืออุบัติเหตุ
ในชวง 3 เดือนท่ีผานมา รอยละ 100 ดังตารางท่ี 1 
ตารางที่ 1 จำนวนรอยละของประชากรที่ทำการศึกษา จำแนกตามขอมูลลักษณะ 
ขอมูลทั่วไป จำนวน (คน) รอยละ 
เพศ   
  ชาย 17 68.0 
  หญิง 8 32.0 
อายุ (ป)   

  ≤ 45 14 56.0 
  46 – 55 10 40.0 
  ≥ 56 1 4.0 
คาเฉล่ีย (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 40.16(9.485) 
คามัธยฐาน (คาต่ำสุด-คาสูงสุด) 39.00(26-62) 
ประสบการณในการทำงานกอสราง (ป)  
  0 – 1 ป 1 4.0 
  1 – 5 ป 7 28.0 
  5 – 10 ป 8 32.0 
  10 – 20 ป 8 32.0 
  20 ป ข้ึนไป 1 4.0 
คาเฉล่ีย (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 8.84(5.375) 
คามัธยฐาน (คาต่ำสุด-คาสูงสุด) 9(1-25) 
ตำแหนงงานในโครงการ  
  หัวหนางาน / ชาง 8 32.0 
  แรงงานท่ัวไป 17 68.0 
ระดับการศึกษา  
  นอยกวา ประถมศึกษาปท่ี 6           4       16.0 
  ประถมศึกษาปท่ี 6           4       16.0 
  มัธยมศึกษาตอนตน           11       44.0 
  มัธยมศึกษาตอนปลาย           6       24.0 
 ลักษณะงานท่ีรับผิดชอบ  
  งานท่ัวไป          23       92.0 
  งานไม         1      4.0 
  งานเหล็ก         1      4.0 
 ในชวง 3 เดือนท่ีผานมา เคยมีประวัติการประสบอุบัติเหตุจากการทำงาน 
 ไมเคย         25      100.0 

รวม         25      100.0 
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 ผลคาคะแนนเฉลี่ยของระดับพฤติกรรมในการทำงานโดยรวมกอน และหลังการประยุกตใชกระบวนการ
สรางความปลอดภัยโดยใชพฤติกรรมเปนฐาน ของกลุมตัวอยางมีคาความตางของคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติ (p-value < 0.000) และคะแนนระดับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงาน โดยรวมเพิ่มขึ้น
หลังจากใชกระบวนการสรางความปลอดภัยโดยใชพฤติกรรมเปนฐาน อยู ในระดับดี (�̅=50.40, SD.=4.378)            
ดังขอมูลตารางท่ี 2 
ตารางที ่ 2 คะแนนเฉลี ่ย และสวนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน ระดับพฤติกรรมการทำงานที ่ปลอดภัยโดยรวม             

ของประชากรที่ทำการศึกษา กอน และหลังการทดลอง 

พฤตกิรรมการทำงาน 
ที่ปลอดภัย โดยรวม �̅ �� ��� ��� � � − ����� 

กอนทดลอง 35.12 9.103 14 52 4.378 0.000 หลังทดลอง 50.40 4.349 38 57 
 
 ผลการวัด และติดตามผลการปฏิบัติงานตามพฤติกรรมเปาหมาย โดยการใชแบบสังเกตพฤติกรรมความ
ปลอดภัย ซึ่งดำเนินการโดยผูสังเกต ในการประยุกตใชกระบวนการสรางความปลอดภัยโดยใชพฤติกรรมเปนฐาน 
(BBS) ตลอดระยะเวลา 10 สัปดาห พบวาการปฏิบัติตามพฤตกิรรมความปลอดภัยเปาหมายท่ี 1 พฤติกรรมการสวม
ใสอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล เชน หมวกนิรภัย รองเทานิรภัย ทุกคร้ัง กอน และระหวางปฏิบัติงาน
ในโครงการ คนงานทุกคนสามารถปฏิบัติตามไดครบ รอยละ 100 ในสัปดาหที ่ 6 และหลังจากสิ้นสุดการนำ
กระบวนการ BBS มาประยุกตใชคนงานกอสรางก็ยังคงพฤติกรรมความปลอดภัยเปาหมายได แตมีแนวโนมลดลงใน
สัปดาหท่ี 10 โดยพฤติกรรมลดลงเหลือรอยละ 98.2 รายละเอียดดังภาพท่ี 2 
 

 
 

ภาพท่ี 2 แผนภูมิแสดงแนวโนม % พฤติกรรมความปลอดภยัเปาหมายท่ี 1 รายสัปดาห 
 

 พบวาการปฏิบัติตามพฤติกรรมความปลอดภัยเปาหมายท่ี 2 พฤติกรรมการสวมใสอุปกรณคุมครองความ
ปลอดภัยสวนบุคคล เฉพาะงาน เชน แวนตากันเศษไมกระเด็น หนากากปองกันฝุนของเศษไม ทุกครั้ง กอน และ
ระหวางปฏิบัติงานท่ีเก่ียวกับงานไม คนงานท่ีเก่ียวของสามารถปฏิบัติตามไดครบ รอยละ 100 ในสัปดาหท่ี 5 และ
หลังจากสิ้นสุดการนำกระบวนการ BBS มาประยุกตใชคนงานกอสรางก็ยังคงพฤติกรรมความปลอดภัยเปาหมายได 
แตมีแนวโนมลดลงในสัปดาหท่ี 10 โดยพฤติกรรมลดลงเหลือรอยละ 99.7 รายละเอียดดังภาพท่ี 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

พฤติกรรมท่ี 1 80.6 84.5 87.3 93.5 97.3 100 100 100 100 98.2

Target 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

80.6 84.5 87.3 93.5 97.3 100 100 100 100 98.2
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พฤติกรรมท่ี 1 Target
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ภาพท่ี 3 แผนภูมิแสดงแนวโนม % พฤติกรรมความปลอดภยัเปาหมายท่ี 2 รายสัปดาห 
 และจากการติดตามการปฏิบัติตามพฤติกรรมความปลอดภัยเปาหมายท่ี 3 พฤติกรรมการสวมใสอุปกรณ
ปองกันการตก และมีการเกี่ยวคลองที่ถูกตอง ในการทำงานเกี่ยวกับที่สูง ทุกครั้ง กอนและระหวางปฏิบัติงานท่ี
เก่ียวกับงานท่ีสูง คนงานท่ีเก่ียวของสามารถปฏิบัติตามไดครบ รอยละ 100 ในสัปดาหท่ี 8 และหลังจากสิ้นสุดการ
นำกระบวนการ BBS มาประยุกตใชคนงานกอสรางก็ยังคงพฤติกรรมความปลอดภัยเปาหมายได แตมีแนวโนมลดลง
ในสัปดาหท่ี 10 โดยพฤติกรรมลดลงเหลือรอยละ 99.9 รายละเอียดดังภาพท่ี 4 
 

 
 

ภาพท่ี 4 แผนภูมิแสดงแนวโนม % พฤติกรรมความปลอดภยัเปาหมายท่ี 3 รายสัปดาห 
 

 จากการเก็บรวบรวมขอมูลพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานจากแบบสอบถามของกลุมตัวอยางท้ัง
กอน และหลังการทดลอง กลุมตัวอยางสวนใหญ มีระดับความถี่ในการปฏิบัติพฤติกรรมท่ีไมปลอดภัย นานๆ คร้ัง 
หลังการวิจัยพบวากลุมตัวอยาง มีการเปลี่ยนพฤติกรรมท่ีไมปลอดภัย เปนพฤติกรรมท่ีปลอดภัย โดยสวนใหญตอบเปน 
“ไมเคยทำ” โดยมีพฤติกรรมท่ีปลอดภัยเพ่ิมขึ้น เปน “ปฏิบัติเกือบทุกคร้ัง” หรือ “ทุกคร้ัง” แสดงใหเห็นวาการนำ
กระบวนการสรางความปลอดภัยโดยใชพฤติกรรมเปนฐาน (BBS) ทำใหกลุมตัวอยางมีพฤติกรรมความปลอดภัยใน
การทำงานดีขึ้น 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

พฤติกรรมท่ี 2 84.5 86 89.4 97.4 100 100 100 100 100 99.7

Target 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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พฤติกรรมท่ี 2 Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

พฤติกรรมท่ี 3 0 0 86.7 88.6 90.3 92.3 95 100 100 99.9

Target 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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(การสวมใสอุปกรณปองกันการตกฯ ในการทํางานท่ีสูงทุกคร้ัง )

พฤติกรรมท่ี 3 Target
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ขอจำกัดของการวิจัย 
1. ศึกษาในประชากรคนงานกอสรางเพียง 1 แหง จำนวน 25 คน 
2. การเลือกตัวอยางไมไดเปนตัวแทนประชากร 

 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาโดยการนำกระบวนการสรางความปลอดภัยโดยใชพฤติกรรมเปนฐาน (BBS) มาประยุกตใช
เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไมปลอดภัยเปนพฤติกรรมที่ปลอดภัยของคนงานกอสรางสถานีไฟฟายอยแหงหนึ่งใน
จังหวัดปทุมธานี พบวากอนนำกระบวนการ BBS คนงานกอสรางมีพฤติกรรมท่ีไมปลอดภัย สวนมากเก่ียวกับการไม
สวมใสอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลขั้นพ้ืนฐาน เชน หมวกนิรภัยและรองเทานิรภัย เพราะสวนใหญไม
มีประวัติการเกิดอันตรายจากการกระทำดังกลาว และไมเขาใจวาเปนระเบียบขอบังคับการทำงานที่ตองให
ความสำคัญ จึงไมปฏิบัติตาม แตเม่ือนำกระบวนการ BBS มาประยุกตใช คนงานมีการรับรูวาเปนการปฏิบัติตองให
ความสำคัญและเปนไปตามกฎความปลอดภัย ระเบียบ ขอบังคับของโครงการ เพ่ือความปลอดภัยของตนเอง จึงมี
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาสวมใสอุปกรณคุมครองความปลอดภัยดีขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ Malgozata 
Jasiulewicz-Kaczmarek, Katarzyna Szwedzka (2015) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เกิดจากการเปลี่ยนการรับรู
ของการเกิดอุบัตเิหต ุจากสภาพแวดลอมในการทำงาน ดังน้ันเม่ือมีการสังเกตพฤตกิรรมท่ีมีความเสีย่ง หรือพฤติกรรม
ท่ีไมปลอดภัย แลวมีการปรับเปลี่ยนพฤตกิรรม โดยการสงัเกตจากหัวหนางาน เพ่ิมแรงจูงใจเชิงบวก สงผลใหพนักงาน
มีพฤติกรรมที ่ไมปลอดภัย เปนพฤติกรรมที ่ปลอดภัยไดในที ่สุด ในลักษณะเดียวกันผลการศึกษาของ Rafiq M. 
Choudhry (2014) ซึ่งไดนำ BBS มาใชในงานกอสรางแหงหนึ่งในฮองกง พบวา หลังจากใช BBS ประมาณ 2-3 
สัปดาห โดยกำหนดพฤติกรรมที่ไมปลอดภัยเปนเปาหมาย พรอมการเขาแทรกแซงโดยผูบังคับบัญชา ในสวนที่มี
พฤติกรรมที่ไมถูกตองมีการใหความรูถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้น และสรางความรับรูถึงพฤติกรรมความปลอดภัยท่ี
เหมาะสม เม่ือกระบวนการผานไป 9 สัปดาห พบวาพฤติกรรมท่ีไมปลอดภัยลดลงอยางเห็นไดชัดเจน  
 จากการนำกระบวนการสรางความปลอดภัยโดยใชพฤติกรรมเปนฐานของคนงานกอสรางสถานีไฟฟายอย
ในบริษัทรับเหมากอสรางแหงหน่ึง ในจังหวัดปทุมธานี เร่ิมตั้งแตสัปดาหท่ี 1 ถึง สัปดาหท่ี 4 แนวโนมของพฤติกรรม
ความปลอดภัยของคนงานกอสรางคอยๆ เพ่ิมขึ้น แตยังคงไมไดตามความตั้งใจ ท่ีคาดหวังไว อาจเปนเพราะ คนงาน
คงมีความเคยชิน ทำใหมีการปรับเปลี่ยนไดบาง แตเมื่อมีการเขาแทรกแซงพฤติกรรมดวยการบังคับเชิงบวก              
กับพฤติกรรมที่ไมปลอดภัย นั้นๆ ทุกครั้งที่พบเห็น เพื่อสงเสริมใหคนงานกอสรางเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไดตาม
คาดหวัง เมื่อมีการสังเกตพฤติกรรมเขาในชวงสัปดาหที่ 5 หรือ สัปดาหที่ 6 คนงานกอสรางทุกคนสามารถปฏิบัติ
พฤติกรรมความปลอดภัยไดตามคาดหวัง และตั้งใจไว รอยละ 100% แสดงใหเห็นไดวา กระบวนการ BBS สามารถ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่ีไมปลอดภัย เปนพฤติกรรมท่ีปลอดภัยได ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ ปฐมาภรณ ทศพล 
(2551) ที ่ทำการศึกษาการพัฒนาพฤติกรรมความปลอดภัยของพนักงานซอมบำรุงโดยใชหลักการของ BBS               
ในโรงงานผลิตปูนปลาสเตอร ผลการศึกษาพบวา พนักงานซอมบำรุง สามารถปฏิบัติพฤติกรรมความปลอดภัย
เปาหมายไดครบ 100% ไดในเดือนท่ี 3 และยังสอดคลองกับการศึกษาของ ธิติพันธ วงษอารียสวัสดิ์ (2549) ศึกษา
ถึงพฤติกรรมเสี่ยงของพนักงานขับรถยก (รถงา) ในพื้นที่คลังสินคาจากการประยุกตใช BBS ผลการศึกษาพบวา 
พนักงานขับรถยกสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไมปลอดภัยเปนพฤติกรรมที ่ปลอดภัยไดครบ 100% โดยใช
ระยะเวลาประมาณ 3 – 4 เดือน  
 นอกจากน้ีผลการศึกษายังสอดคลองกับผลการศึกษาของ ภมรรัตน สุทธิวานิช (2552) เก่ียวกับการสราง
พฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานซอมบำรุงในอุตสาหกรรมปโตรเคมี พนักงานซอมบำรุงสามารถ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานในท่ีสูง ไดครบ 100% ในเดือนท่ี 10  
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 รวมท้ังของ สุรวิทย นันตะพร (2554) ท่ีไดศึกษาผลของโปรแกรม BBS ตอพฤติกรรมความปลอดภัยในการ
ทำงานของพนักงานฝายผลิต ของบริษัทผลิตชิ ้นสวนประกอบ และอะไหลรถยนตแหงหน่ึงในจังหวัดชลบุรี             
ผลการศึกษาพบวา พนักงานฝายผลิตสามารถปฏิบัติพฤติกรรมความปลอดภัยไดครบ 100% ตั้งแตสัปดาหท่ี 9 เปนตนไป 
แสดงใหเห็นวาหลักการของ BBS สามารถนำมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไมปลอดภัย เปนพฤติกรรมที่ปลอดภัยใน
การทำงานได 
 
ขอเสนอแนะ 
 จากการศึกษาในครั ้งนี ้ ผู วิจัยขอเสนอแนะแนวทางการนำกระบวนการสรางความปลอดภัยโดยใช
พฤติกรรมเปนฐานตอพฤติกรรมความปลอดภัย (BBS) เพ่ือใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังน้ี 

1. ควรนำ BBS มาประยุกตใชอยางตอเนื ่อง เพ่ือคงความยั ่งยืนของกระบวนการ BBS จนนำไปสู
วัฒนธรรมความปลอดภัยขององคกร 

2. ควรนำหลักการ BBS มาประยุกตใชในคร้ังน้ี ใชปรับเปลี่ยนจากพฤติกรรมท่ีไมปลอดภัย เปนพฤติกรรม
ท่ีปลอดภัยในการทำงานของคนงานกอสราง ซ่ึงใชเวลาในการทำกิจกรรมไมมาก ใชงบประมาณนอย และมีสวนชวย
ใหเกิดอุบัติเหตุลดลง และควรนำไปใชปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงใหกับโครงการกอสรางอ่ืนๆ ของหนวยงาน 

3.  ควรเพิ่มจำนวนครั้งในการสังเกตพฤติกรรมเปนอยางนอย 2 ครั้ง / วัน รวมถึงเพิ่มจำนวนผูสังเกตให
เพ่ิมมากขึ้น ท้ังน้ีควรใหผูสังเกตเปน วิศวกร หรือเจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิคขึ้นไป เขารวม
สังเกตพรอมกัน เพ่ือสามารถเขาแนะนำวิธีการท่ีปลอดภัย และเหมาะสมใหกับคนงานกอสราง นาจะทำใหผลการ
สังเกต และการแนะนำมีความนาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น 
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บทคัดยอ 

วัตถุประสงค เพ่ือเปรียบเทียบการร่ัวซึมของฟนท่ีบูรณะดวยการอุดคลาสไฟฟโดยใช สารยึดเรซินชนิดโฟรเมตา
เอมเอมเอทีบีบีเมื่อทำการปรับสภาพผิวฟนดวยสารละลายเฟอรริกคลอไรดรอยละ1 ในกรดซิตริก รอยละ 1 (1-1)            
เปนเวลา 30 วินาที ระหวางการศึกษาในชองปาก และในหองปฏิบัติการ 

วิธีทดสอบ แบงเปน 2 กลุม (กลุมละ 5 ตัวอยาง) กลุมแรกทำในหองปฏิบัติการเปนฟนมนุษยท่ีไมมีรอยผุ และ
รอยราว กลุมทื่ 2 ทำในผูปวยปริทันตอักเสบที่จำเปนตองไดรับการถอนฟน โดยเปนฟนที่ยังมีชีวิต เตรียมโพรงฟนรูป
คลาสไฟฟที่ดานแกมและ/หรือดานลิ้น ตำแหนงเหนือ และใตรอยตอเคลือบฟนและเคลือบรากฟนอยางละ 1 มม.             
ทำการปรับสภาพผิวฟนดวยสารละลาย1-1 เปนเวลา 30 วินาที ลางออก 10 วินาที และซับแหง 10 วินาที จากน้ันอุด
โพรงฟนดวยเรซินคอมโพสิต โดยใชสารยึดเรซินชนิดโฟรเมตาเอมเอมเอทีบีบี ฟนตัวอยางในชองปากใหผูปวยกลับไปใชงาน 
ตามปกติเปนเวลา 7 วันกอนถอนฟน สวนฟนตัวอยางในหองปฎิบัติการนำมาแชน้ำที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียสเปน
เวลา 24 ชั่วโมง กอนนำไปทดสอบการร่ัวซึมโดยแชในสารละลายเบสิกฟุชซินรอยละ 0.5 เปนเวลา 24 ชั่วโมง จึงนำมา
วัดการร่ัวซึมภายใตกลองจุลทรรศนสเตอริโอ  

สรุปผลการทดลอง จากผลการทดลอง ไมพบการร่ัวซึมบริเวณรอยตอสารยึดเรซินกับผิวเคลือบฟนและผิวเน้ือฟน 
ของฟนในกลุมตัวอยางท้ัง 2 กลุม น้ันแสดงใหเห็นวาสารละลาย (1-1) ปรับสภาพผิวฟนเปนเวลา 30 วินาที ลางออก ซับแหง 
และใชสารยึดเรซินชนิดโฟรเมตาเอมเอมเอทีบีบี สามารถปองกันอาการเสียวฟน การผุใตวัสดุบูรณะ และ/หรือ การติด
เชื้อในโพรงประสาทฟนได  
 
คำสำคัญ : ไพรเมอรเลสส เว็ตบอนดดิง,ช้ันไฮบริด,สารยึดเรซินชนิดโฟรเมตาเอมเอมเอทีบีบี 
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Abstract  
Purpose: To compare microleakage distance of Class V restorations at tooth-resin 

interface when using a 30 s 1-1 primer-less wet bonding and 4-META-MMA/TBB resin adhesive 
between thein-vivo and in-vitro investigations. 

Material and methods: A total of 10 Class V box cavities were divided into 2 groups of          
5 specimens (n= 5); in-vitro group on the previously frozen human caries and crack free teeth and 
in-vivo group on the vital, hopeless periodontally-compromised teeth, scheduled for extraction. 

A Class V cavity (3mm × 3mm × 1.5mm) was prepared on the buccal or lingual surface 
located at the cemento-enamel junction of each tooth providing margins in enamel and dentin. 
All cavities were conditioned with 1% citric acid in 1% ferric chloride aqueous conditioner            
(1-1) for 30 s, rinsed off with water for 10 s, blot-dried for 10s and bonded with 4-META/MMA -TBB 
resin before coupled with resin composite restoration. In-vivo restorations continued under 
function in oral cavity for 7 days before extraction. For in-vitro, specimens were stored in water 
at 37°C for 24 hours before microleakage testing. All specimens were vertically sectioned after 
soaking in a 0.5% basic fuchsin solution for 24 hours. The margin and distance of dye penetration 
was investigated by a stereomicroscope. 

Results: No leakage at the enamel- and dentin-resin interfaces was found for both in-vivo 
and in-vitro groups. The result shows that primerless wet bonding of (1-1) conditioning for 30 
seconds, rinsed, blot-dried and bonded with 4-META-MMA/TBB  resin can prevent tooth-
hypersensitivity, secondary caries and/or pulpal infection.  

 
Key Words : Primerless wet-bonding; Hybrid layer; 4 -META/ MMA -TBB resin  
 
Introduction  

Microleakage is an important factor contributing to tooth-hypersensitivity, marginal 
staining, secondary caries, pulp inflammation and prosthesis dislodgement according to 
studies.(1, 2) There is some concerns about the complete seal of dentin in micro-level in oral 
cavity. Due to a vital ground dentin surface is moist with dentinal fluid flow after smear layer 
removal may cause disruption of resin-dentin bonds in some adhesive systems  

Complete hybridization of the tooth-resin interface depends on the permeability and 
thickness of the demineralized dentin and the ability of monomer to diffuse and fill in 
demineralized dentin. (3) Tooth conditioners and conditioning periods significantly influence on 
the complete hybridization of the tooth-resin interface. An aqueous mixture of 10% citric acid 
and 3% ferric chloride (10-3) that has been used as an efficient conditioner in clinical treatment 
to remove smear layer of both enamel and dentin can conditioned the surface to be easier for 
dehydration and permeable for 4-META and MMA impregnation after air drying.(4) However, 
prolonged 10-3 dentin conditioning (30–60 seconds) creates too deep demineralized layer to be 
completely impregnated by the monomers, resulting in remaining demineralized dentin and 
subsequent marginal leakage.(5, 6) 

Recent in-vitro studies have demonstrated bonding to dentin using 1% ferric chloride in 
1% citric acid aqueous conditioner (1-1), a low concentration dentin conditioner, provide 
consistent hybridized layer of 1-2 μm after a wet bonding procedure. (7, 8) It suggested that the 
milder 1-1 conditioner prepares permeable demineralized dentin for complete resin impregnation 
in the long period of 30 s and 60 s.  
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Piemjai, Waleepitackdej (9) investigates the remaining demineralized dentin when using 
primerless wet bonding with a total etching period of 10 to 60 seconds compared with 
contemporary resin adhesives. The result suggested that no leakage at the enamel- and dentin-
resin interfaces was found for all etching periods of 1-1 primer-less wet bonding specimens. 
However, the clinical value of these results has not been conducted. And the outward fluid flow 
from the intrapulpal fluid pressure is believed to have an adverse effect on the formation of a 
resin-reinforced layer in vivo. (10) The hypothesis was that there was no difference of 
microleakage distance at tooth-resin interface when using primer-less wet bonding with 4-META 
in MMA/TBB resin for 30s conditioning period between the in vivo and the in-vitro. 
 
Study Objectives 

To compare microleakage distance of Class V restorations and tooth interface when 
bonded using a 30 s 1-1 primer-less wet technique with 4-META-MMA/TBB resin adhesive 
between in-vivo and in-vitro. 
 
Research Methods 

In-vitro group, caries- and crack free human teeth were collected and frozen to maintain 
freshness after extraction. For in vivo group, patients who have vital, hopeless periodontally-
compromised teeth scheduled for extraction and were informed the study procedures, alternative 
treatments available, and the risks involved with the study were collected. Participants accepted 
the ethical issue: inform consent and treatment plan before experimentation. 

In-vivo group, teeth vitality was tested using electric pulp tester. Follow by local 
anesthesia and rubber dam application, cavities preparation was performed on the buccal and/or 
lingual surface of each tooth. A Class V box cavity with butt-joint cavosurface margins, 3 mm 
wide,3 mm height and 1.5 mm depth located at the cemento-enamel junction with one horizontal 
margin in enamel and the other in cementum was performed using a diamond bur in a high-speed 
handpiece under air-water spray. 

The 1-1 conditioner was applied to the cavity walls for 30 s and rinsed off with water for 
10 s. Water in the cavity was absorbed with paper until dried for 10 s, then applied cavity with 
4-META/MMA -TBB resin and PMMA powder as the bonding agents using brush-dip technique. 

All cavities (n = 5 for each group) were filled with resin composite (Metafil CXa) using 
bulk-filled technique, and light-cured for 30 s as manufacturers’ instruction. For in-vivo, the 
restorations will be polished and continued under function in oral cavity for 7 days. Then, the 
teeth will be extracted by using atraumatic technique under local anesthesia. The in-vitro 
specimens were stored in 37 °C water for 24 hours prior microleakage testing. 

Extracted teeth will be immediately cleaned under running tap water. All tooth surfaces, 
except for the restoration and 1 mm away from the occlusal (enamel) and gingival 
(cementum/dentin) margins will be coated twice with nail varnish. And the root apex will be 
coated with sticky wax. Whole tooth except the root apex will be immersed in 0.5% basic fuchsin 
solution for 24 hours, then rinsed under running tap water, before sectioned vertically through 
the midline of each restoration with a diamond disc and a slow speed handpiece, then polished 
sectioned specimens with silicon carbide grit Paper 
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The margin and the distance of dye penetration on sectioned specimens was investigated 
by a stereomicroscope (Olympus, SZ61) and took photographs using an attached digital camera 
(AxioCam MRC5 digital camera, Carl Ziess, Germany) at x 50 - 200 magnifications. Dye 
penetration distance were analyzed by the ‘Image Pro Plus’ program. 
 
Results 

No leakage at the tooth-resin interface at occlusal and gingival margins was found both 
in in-vivo (Fig. 1) and in laboratory (Fig. 2) specimens. 
 

                  
Fig. 1. No leakage at tooth-resin interface (arrowed) of primer-less wet system in-vivo 

E =enamel, D = dentin, C = resin-composite (original × 200). 
 

             
Fig. 2. No leakage at tooth-resin interface (arrowed) of primer-less wet system in-vitro 

E =enamel, D = dentin, C = resin-composite (original ×200). 
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Discussion 
No leakage at the enamel-resin and dentin-resin interface at occlusal and gingival 

margins was found both in-vitro and in-vivo specimens. This result has further strength 
conviction that less aggressive conditioner (1-1) can provide the monomer permeability of (1-1) 
conditioned dentin for complete impregnation of monomers. The 4-META/MMA -TBB 
monomers were able to impregnate the (1-1) demineralized dentin completely for 
polymerization. As the completed hybrid layer was created, suggests no demineralized dentin in 
bonded specimens was remained for dye to penetrate through. This could provide a reliable 
interface to protect dentin and pulp from external stimuli in the oral cavity.  

This result also suggests that the permeability of fluid through inter- and intra-dentinal 
tubules has no effect on the adhesion of 4-META-MMA/TBB  resin to in-vivo (1-1) 
demineralized dentin substrates. As the depth of decalcification of the dentine surface seems to 
be related to the acidity of the conditioner. Conditioned dentin with 1-1 conditioner did not 
demineralize dentin too deeply (1-2 μm) (9,10) compared with 10-3 conditioner (3-4 μm)(13) in 
the same conditioning periods. The results suggest that the permeability of 1-1 etched dentin to 
water is high enough to dehydrate wet substrate so that blot drying for 10 seconds could provide 
the permeability of 1-2 μm demineralized human dentin for complete impregnation of monomers 
even without the use of an acetone primer. The significant influence of ferric ions in aggregating 
water soluble acidic glycosaminoglycans (GAGs) improving the dehydration rate of the thin 
demineralized dentin(7), which can eliminate the need for 4-META acetone primers. The 
efficacy of 4-META in promoting diffusion of 4-META/MMA -TBB adhesives can provide a 
good impermeable hybridized dentin resulting in microleakage-free interface. 
 
Suggestions 

This primer-less wet bonding can be used intra-orally to prevent post-operative 
hypersensitivity, secondary caries and pulpal infection. Further studies regarding the etching 
periods to the prepared, unprepared, or exposed dentin (non-invasive treatment) for providing 
intra-oral microleakage-free restorations are focused. 
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การสำรวจแนวความคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารบำรุงสายตา 
 
A research study on consumer notions in Product Development of Eye Care Products 
 
ผูวิจัย    ณัฐชยา  บัวดิลก 

สาขาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
อาจารยที่ปรึกษา  ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรวัลภ  อุปถัมภานนท 
    ภาควิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
อาจารยที่ปรึกษารวม  ดร.กุลวดี  สังขสนิท         

ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 
บทคัดยอ 

การใชคอมพิวเตอรหรือสมารทโฟนในยุคปจจุบันเปนสิ่งจำเปนและสำคัญในการดำรงชีวิตประจำวันของ
มนุษยซ่ึงไมไดตระหนักถึงภัยท่ีแฝงมาดวย ทำใหผลกระทบตอดวงตา เชน ปวดตา ตาพรา ปรับระยะภาพไมชัด เปน
ตน ทำใหเกิดผลเสียในอนาคต เพื่อปองกันการเสื่อมสภาพมากกวาที่ควรจะเปน จนทำใหเปนอุปสรรคตอการ
มองเห็น ปจจัยเหลาน้ีจึงนำไปสูการวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารเสริม การปรับปรุงสินคาทางโภชนาการใน
การบำรุงดูแลสุขภาพ เชน วิตามิน แรธาตุ เปนตน ซ่ึงเหมาะสำหรับ คนวัยทำงานหรือผูท่ีตองใชสายตาอยูหนาจอ
เปนเวลานาน  

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อสำรวจแนวความคิดเปนแนวทางในการกำหนดและปรับปรุงผลิตภัณฑ
อาหารบำรุงสายตาใหสอดคลองกับความตองการและพฤติกรรมของผูบริโภคในอนาคต โดยใชการศึกษาวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Study) ประชากรที่ใชในการศึกษาอาศัยอยูในเขตคันนายาว จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 
150 คน พบวา ขอมูลประชากรศาสตรสวนใหญเปนเพศหญงิ มีอายุเฉลี่ยสวนใหญอยูในชวง 21-30 ป ซ่ึงการใชงานสวน
ใหญใชในการติดตอสื่อสารผานแอพพลิเคชั่น (Applications) ในการพัฒนาผลิตภัณฑผูบริโภคสนใจผลิตภัณฑในรูปแบบ
ของแผนฟลมบริโภคไดท่ีสามารถละลายในปากมากท่ีสุด วิตามิน ท่ีจำเปนในการบำรุงสายตา คือ เบตาแคโรทีน 
 
คำสำคัญ : แนวความคิด, การพัฒนาผลิตภัณฑ, บำรุงสายตา  
 
Abstract 

The use of computers or smartphones in the present day is necessary and important in the 
daily life of humans, which is not aware of the underlying dangers. Causing effects on the eyes 
such as eye pain, blurred vision, adjusting image distortions, etc. are not harmful, causing future 
effects To prevent deterioration more than it should be To make it an obstacle to see These factors 
therefore lead to Research and development of dietary supplement products The improvement of 
nutritional products in health care such as vitamins, minerals, etc., which is suitable for working 
people or those who have to use their eyes on the screen for a long time. 

The purpose of this research is to explore the concepts as a guideline in formulating 
and improving eye care products in accordance with the needs and behavior of consumers in 
the future. By using quantitative research studies (Quantitative Study) Population used in the 
study resides in Khan Na Yao. Bangkok, 150 people found that most demographic data are 
female. The average age is in the range of 21-30 years, most of which are used to 
communicate through the application. (Applications) In product development, consumers are 
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interested in the form of edible film that can dissolve in the mouth the most. Vitamins that 
are needed to nourish the eyes are beta-carotene. 

 
Keywords : Notion, Product Development, Eye-care 
 

บทนำ 
วิวัฒนาการทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว มีความสำคัญ และมีบทบาท

ในการดำเนินชีวิตประจำวันของประชากรโลกมากขึ้น โดยในยุคปจจุบันนี้เปนโลกที่ไรพรมแดน สะดวกรวดเร็ว               
ซึ่งสามารถเขาเชื่อมตอไปยังฐานขอมูลทางอินเตอรเน็ตหรือรับสงขอมูลไดอีกดวย เรียกวา สมารทโฟน (Smart 
Phone) ปจจุบันนี้เทคโนโลยีและสารสนเทศมีผู ใชคอมพิวเตอร อินเตอรเน็ตหรือ สมารทโฟนเปนจำนวนมาก          
จากการสำรวจของสำนักงานสถิติแหงชาติ พ.ศ. 2561 พบวาประชากรอายุ 6 ปขึ้นไป ประมาณ 63.3 ลานคน             
ใชคอมพิวเตอรรอยละ 28.30 โทรศัพทมือถือหรือสมารทโฟน รอยละ 89.60 อินเตอรเน็ต รอยละ 56.80 (สำนัก
สถิติแหงชาติ, 2561) โดยใชในลักษณะสื ่อสังคมออนไลนในการติดตอ สื ่อสารกันผานทางแอพพลิเคชั่น 
(Applications) เชน Line, Facebook, Instagram และ Twitter เปนตน ใชเพื ่อความบันเทิง เชน เลนเกมส             
ดูหนัง ฟงเพลง เปนตน หรือใชในการทำงาน เชน สงขอมูล รับขอมูล เปนตน ซ่ึงอุปกรณเหลาน้ีทำใหมีการใชสายตา
เปนอยางมาก การใชคอมพิวเตอรหรือสมารทโฟนในยุคปจจุบันเปนสิ่งจำเปนและสำคัญในการดำรงชีวิตประจำวัน
ของมนุษยแตไมไดตระหนักถึงภัยท่ีแฝงมาดวย อุปกรณเหลาน้ีทำใหสงผลกระทบโดยตรง ไดแก ผลกระทบตอสมอง 
โทรศัพทมือถือหรือโทรศัพทเคลื่อนท่ีเปนอุปกรณท่ีใชการทำงานของคลื่นแมเหล็กไฟฟา เคลื่อนท่ีไดในสุญญากาศ
โดยไมอาศัยตัวกลาง สามารถทะลุเขาไปในรางกายมนุษยได โดยเฉพาะสมองสวนกลางของเด็ก เนื่องจากเด็กมี
ขนาดกะโหลกศีรษะบาง ทำใหเน้ือเยื่อสมองจึงดูดคลื่นไวไดมากกวา (โสภณา จิรวงศนุสรณและคณะ, 2561) และ
ผลกระทบตอดวงตา ในระยะสั้น เชน ปวดตา ตาลา ตาแหง ตาพรา ตามัว แสบตาปรับระยะภาพไมชัด เปนตน                
ในระยะยาว เชน มีลักษณะคลายการถายภาพไมชัดหรือภาพไมโฟกัส สายตาสั้น สายตายาวหรือสายตาเอียง เปนตน 
ซ่ึงเปนอาการท่ีเกิดจากการใชสายตาไมเหมาะสม ท้ังน้ีมาจากหลายปจจัย เชน การเพงมองระดับของการมองเห็น
ความสวางของหนาจอ ความถี่ในการใชงานผานหนาจอ เปนตน (สิริรัตน สุวณิชยเจริญ, 2557) โดยเปนสาเหตุท่ีทำ
ใหเกิดความลาสายตาของผูใชงานที่มักนั่งทำงานหนาจอภาพคอมพิวเตอรและสมารทโฟนตลอดเวลาหรือเกือบ
ตลอดเวลา เน่ืองจากมีการใชงานมากขึ้นทำใหเต็มไปดวยปจจัยท่ีเสี่ยงอันตราย การใชนัยนตาเพงมองเปนเวลานาน
น้ันจึงสงผลเสีย ทำใหเกิดผลเสียตามมาในอนาคตหากไมมีการปองดูแลรักษา จึงมีความจำเปนอยางยิ่งท่ีตองไดรับ
การดูแลรักษาและถนอมสายตา เพ่ือปองกันการเสื่อมสภาพมากกวา ท่ีควรจะเปนไปตามอายุจนทำใหเปนอุปสรรค
ตอการมองเห็น การสื่อสาร การทำงานและการดำเนินกิจกรรมตางๆ ในชีวิต ปจจัยเหลานี้จึงนำไปสูการวิจัยและ
การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารเสริม การปรับปรุงสินคา ทางโภชนาการในการบำรุงดูแลสุขภาพ เชน วิตามิน แรธาตุ 
แปะกวย เปนตน รวมทั้งการโฆษณาสรรพคุณของสินคาและผลิตภัณฑอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ เชน แบรนดวีตา
เบอรร่ีสกัด ซ่ึงระบสุรรพคุณสินคาเหมาะสำหรับคนวัยทำงานหรือผูท่ีตองใชสายตาอยูหนาจอเปนเวลานาน (พักตร
พิไล ทวีสิน, 2540) เชน นักเรียน นักศึกษา เปนตน หรือผูที่ทำงานกลางแจงตองเจอกับแสงแดด โดยในงานวิจัย
จำนวนมากพบวาสารอาหาร ท่ีมีฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระสูง เชน การบริโภคผักสี ซ่ึงมีสวนชวยบำรุงสายตาและปองกัน
ภาวะสายตาเสื่อมได โดยสารอาหารที่ชวยดูแลสุขภาพของดวงตาและชวยลดอนุมูลอิสระที่ทำลายเลนสตา มีดังน้ี          
ลูทีน (Lutein) เปนสารอาหารจากกลุมแคโรทีนอยด ทำหนาท่ีในการปองกันรังสีจากแสงแดด ซ่ึงจะชวยกรองแสงสี
น้ำเงินท่ีทำลายดวงตาและจอประสาทตา พบในผักสีเขียวเขม ไดแก คะนา ผักโขม บรอกโคลี เปนตน เบตาแคโรทีน 
(Beta-Carotene) เปนสารอาหารที่พบมากในผักและผลไมสีสม ไดแก แครอท ฟกทอง มะละกอ เปนตน โดย
รางกายจะเปลี่ยนเบตาแคโรทีนเปนวิตามินเอ ชวยในการมองเห็นในที่มืด ปองกันโรคตาบอดกลางคืนและยังเปน
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สารตานอนุมูลอิสระท่ีชวยบำรุงดวงตาและปองกันโรคตาไดหลายชนิด เชน ตอกระจก รวมท้ังชวยใหผิวเยื่อเมือกใน
ตาชุมชื่นมากขึ้นอีกดวย และบิลเบอรร่ีสกัด (Bilberry Extract) เปนสารอาหารในกลุมไบโอฟลาโวนอยดมีฤทธ์ิตาน
อนุมูลอิสระสูง ชวยปองกันเลนสตา สรางคลอลาเจนซ่ึงเปนโครงสรางของคอรเนียและเสนเลือดฝอยในตา ทำใหไม
เปราะแตกงาย ชวยในการมองเห็นปองกันไมใหเซลลตาขุนมัว (สิริรัตน สุวณิชยเจริญ, 2557) 

ดังน้ันจากความสำคัญดังกลาวทำผูวิจัยสนใจท่ีจะศึกษาพฤติกรรมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงสงผล
กระทบในชีวิตประจำวันอยางมากในการใชสายตาสามารถตอบสนองตอผูที่มีปญหาหรือ มีสวนชวยบำรงุสายตา 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานใหดียิ่งขึ้นและเปนการหาแนวความคิด แนวทางในการกำหนดและปรับปรุง
พัฒนาผลิตภัณฑใหเกิดประโยชนสอดคลองกับพฤติกรรมและความตองการของผูบริโภคในอนาคต 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพ่ือสำรวจแนวความคิดเปนแนวทางในการกำหนดและปรับปรุงผลิตภัณฑอาหารบำรุงสายตาใหสอดคลอง
กับความตองการและพฤติกรรมของผูบริโภคในอนาคต 

 
กรอบแนวความคิดในการทำการวิจัย  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวจิัย 
 

วิธีการวิจัย 
1. ศึกษาขอมูลเบ้ืองตน 
 โดยการสืบคนขอมูลจากงานวิจัย หนังสือ อินเตอรเน็ต รวมถึงเอกสารหรือสิ่งพิมพตางๆ แนวคิดและ
ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ เพ่ือเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถามศกึษาแนวคิดจากพฤตกิรรมการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ  
2. ออกแบบเครื่องมือที่ใชในการสำรวจ 

โดยการออกแบบแบบสอบถาม ซึ ่งขอคำถามตางๆ ใหสอดคลองกับสิ ่งที่ตองการศึกษา และคำตอบ
เหลานั้นจะตองสนองวัตถุประสงคของการวิจัย อาจใชเปนคำถามปลายปดหรือปลายเปดก็ไดขึ้นอยูตามความ
เหมาะสม จากนั้นเรียงลำดับคำถามอาจเรียงตามหมวดหมูของคำถาม เชน ขอมูลสวนตัว คำถามเกี่ยวกับทัศนคติ 
หรือเรียงจากความยากงาย เพ่ือทดสอบแนวคิดของผูบริโภคในการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารบำรุงสายตา เคร่ืองมือท่ี
ใชในการศึกษา คือ แบบสอบถาม ซ่ึงแบงออกเปน 3 สวน ประกอบดวย 

ปจจัยดานผลกระทบจากการใชงาน  
อวัยวะที่ไดรับผลกระทบ  
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชงานในลักษณะใด  
 

ปจจัยดานความตองการของผูบริโภค  
รูปแบบของผลิตภัณฑที่บำรุงสายตา 
วิตามินที่มีความจำเปนในการบำรุงสายตา  
 

แนวทางในการกำหนดและปรับปรุง
ผลิตภัณฑอาหารบำรุงสายตา 

 

ปจจัยดานการใชงานอินเตอรเน็ต 

การใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ใชงานลักษณะใด 
อุปกรณเทคโนโลยี สารสนเทศชนิดใด 
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2.1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนปจจัยประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายได เปนตน 

2.2 การสำรวจขอมูลพฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแก เวลาในการใชงาน เทคโนโลยสีารสนเทศ
สูงสุดตอวัน ความถี่ในการเขาใชตอวัน การใชสวนใหญ อุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ใชงาน การใชงานใน
ลักษณะใด อวัยวะท่ีไดรับผลกระทบจากการใชงานมากท่ีสุด 

2.3 ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อ สอบถามระดับความสำคัญปจจัยดาน
การตลาด คือ รูปแบบของผลิตภัณฑท่ีชวยบำรุงสายตาผูบริโภคสวนใหญตองการวิตามินท่ีผูบริโภคสวนใหญคิดวามี
ความจำเปนในการบำรุงสายตา หากมีการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารบำรุงสายตาลักษณะเปนแผนคลายขนมผูบริโภค
สนใจซ้ือหรือไม 
3. ผูเช่ียวชาญประเมินและตรวจสอบแบบสอบถาม 

โดยใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาความเหมาะสมของเน้ือหาแบบสอบถาม การหาคาความเท่ียง ตรงเชิงเน้ือหาให
ผูเชี่ยวชาญจำนวน 3 ทาน ขึ้นไปใชในการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามเปนรายขอ ซึ่งความถูกตองตาม
องคประกอบที ่ต องการศึกษาและภาษาที ่ใช ขอคำถามแตละขอวัดไดตรงตามสิ ่งที ่ต องการวัดเนื ้อหาหรือ
วัตถุประสงคหรือไม โดยใชเกณฑการประเมิน ดังน้ี โดยคะแนน +1 แนใจวาขอคำถามวัดไดตรงตามวัตถุประสงค 
คะแนน 0 ไมแนใจวาขอคำถามวัดไดตรงตามวัตถุประสงค คะแนน -1 แนใจวาขอคำถามวัดไดไมตรงตาม
วัตถุประสงค รวบรวมคะแนนที่ไดจากน้ันหาคาความสอดคลองระหวางขอคำถามแตละขอ (Index of Item-
Objective Congruence of IOC) ขอคำถามที่มีคา IOC ตั้งแต 0.50-1.00 มีคาความเที่ยงตรงใชได ขอคำถามที่มคีา 
IOC ต่ำกวา 0.50 ยังตองปรับปรุง  
4. ปรับปรุงแบบสอบถาม 

เม่ือผานการประเมินและการตรวจสอบขอแนะนำจากผูเชี่ยวชาญ ท้ัง 3 ทาน เรียบรอยแลวใหดำเนินการ
ปรับปรุงเครื่องมือตามคำแนะนำของผูเชี่ยวชาญใหสอดคลองตามวัตถุประสงค มีความถูกตอง เที่ยงตรงตาม
โครงสรางเน้ือหา ครอบคลุมเน้ือหาและใชภาษาไดถูกตองเหมาะสม เพ่ือใหไดขอคำถามท่ีมีความสมบูรณท่ีสุด 
5. สำรวจผูบริโภค 

การสำรวจผูบริโภคดำเนินการแจกแบบสอบถามเพ่ือหาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารบำรุงสายตา 
โดยการแจกแบบสอบถามไปยังกลุ มตัวอยาง 150 คน เพื ่อสำรวจขอมูลจากและรวบรวมขอมูลนำมาสราง
แนวความคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ จากน้ันดำเนินการในขั้นตอนตอไป 
6. การวิเคราะหและประเมินผล 

จากกนั ้นนำขอมูลจากแบบสอบถามประมวลผลดวยคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS 
(Statistical for Social Sciences) for Window เพ่ือคำนวณคาทางสถิติ ท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก สวนท่ี 
1 ขอมูลทั ่วไปของผู ตอบแบบสอบถาม สวนที ่ 2 ขอมูลเพื่อการพัฒนา โดยใชการวัดขอมูลแบบนามบัญญัติ 
(Nominal Scale) สถิติที่ใช คือ การแจกแจงความถี่ คารอยละ สวนที่ 3 ใชวิธีการวัดแบบมาตราสวนประเมินคา 
(Rating Scale) โดยสถิติท่ีใช คือ คารอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

ผลการวิจัย  
1. การหาคาความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาจากผูเช่ียวชาญ 

ผลคะแนนคาความสอดคลองของผูเชี่ยวชาญ ซึ่งในการตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม ความเหมาะสม
ของเน้ือหาแบบสอบถาม การหาคาความเท่ียงตรงของการสำรวจแนวความคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารบำรุง
สายตา พบวา คาเฉลี่ยดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถามท้ังฉบับเทากับ 0.85 ซ่ึงหมายถึงความเท่ียงตรงใชได 
โดยผูเชี่ยวชาญใหขอเสนอแนะวาควรมีการตรวจสอบความถูกตองของประโยค การจัดเรียงประโยคคำถาม การ
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ตรวจคำ เพ่ือความสมบูรณของแบบสอบถามจึงดำเนินการปรับปรุงแกไขแบบสอบถามตามขอเสนอแนะท่ีไดรับให
สมบูรณกอนนำไปใชในการเก็บขอมูล 
2. ขอมูลทางประชากรของผูตอบแบบสอบถาม 

ผลการศึกษาขอมูลทางประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางที่เปนผูใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในเขตคันนายาว จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 150 คน พบวา สวนใหญเปนเพศหญิงจำนวน 98 ราย 
รอยละ 65.30 โดยสวนใหญมีอายอุยูในชวง 21-30 ป มากที่สุด รอยละ 65.00รองลงมา คือ มีอายุสวนใหญอยู
ระหวาง 31-40 ป จำนวน 34 ราย รอยละ 22.70 การศึกษาสวนใหญอยูในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา รอยละ 
50.70 รองลงมา คือ มัธยมปลายหรือปวช. รอยละ 15.30 สวนใหญ มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนมากท่ีสุด รอยละ 
31.30 รองลงมา คือ นักเรียนหรือนักศึกษา รอยละ 27.30 และผูบริโภคสวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001-
20,000 บาท มากที่สุด รอยละ 26.70 รองลงมา คือ นอยกวาหรือเทากับ 10,000 และ 20,001-30,000 บาท             
รอยละ 24.70 ตามลำดับ 
3. ขอมูลพฤติกรรมการใชงาน 

ผลการศึกษาขอมูลพฤติกรรมการใชงานจากกลุมตัวอยาง พบวา สวนใหญใชเวลาในการใชงานสูงสุดตอวัน 
คือ ประมาณ 3-4 ชั ่วโมงตอวัน รอยละ 24.70 รองลงมา คือ ประมาณ 5-6 ชั ่วโมงตอวัน รอยละ 24.00              
โดยสวนใหญมีความถี่ในการเขาใชงานผานแอพพลิเคชั่นตางๆ ตอวันมากที่สุด คือ การเปดใชงานแอพพลิเคชั่น
ตลอดทั้งวัน รอยละ 62.00 รองลงมา คือ 7-9 ครั้ง ตอวัน รอยละ 18.7 ซึ่งใน 1 สัปดาห ผูทำแบบสอบถามสวน
ใหญเปดเขาใชงานในทุกวัน รอยละ 93.30 โดยใชอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ มากที ่สุด คือ สมารทโฟน             
เชน iPhone, Samsung เปนตน รอยละ 76.00 รองลงมา คือ คอมพิวเตอรตั้งโตะ รอยละ 14.00 โดยการใชงาน
สวนใหญใชการติดตอสื ่อสารกันผานแอพพลิเคชั ่น (Applications) ไดแก Line, Facebook, Instagram และ 
Twitter เปนตน มากท่ีสุด รอยละ 29.40 รองลงมา คือ ดูเพ่ือความบันเทิง เชน ภาพยนต ฟงเพลง เลนเกมส เปนตน 
รอยละ 28.10 ซึ่งผูบริโภคสวนใหญคิดวาอวัยวะที่ไดรับผลกระทบจากการใชงานมากที่สุด คือ ดวงตา รอยละ 
38.90 รองลงมา คือ ขอมือหรือฝามือ รอยละ 20.70 ตามลำดับ 
4. ขอมูลเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ 

ผลการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑจากกลุมตัวอยางที่ พบวา ผูใชคอมพิวเตอร
และสมารทโฟนสวนใหญ มีวิธีในการปองกันสายตาตอการใชงานมากที่สุด คือ พักสายตาจากการใชงาน รอยละ 
35.90 รองลงมา คือ บริโภคอาหารเสริมหรือวิตามิน รอยละ 18.20 การบริโภคผลิตภัณฑอาหารเสริมที่ผูบรโิภค
อยากใหมีมากที่สุด คือ รูปแบบของแผนฟลมที่สามารถละลายในปาก คือ รอยละ 34.00 รองลงมา คือ แคปซูล 
รอยละ 29.30 ซึ่งวิตามินท่ีผูบริโภคสวนใหญคิดวามีความจำเปนในการบำรุงสายตามากที่สุด คือ เบตาแคโรทีน    
รอยละ 42.60 รองลงมา คือ วิตามิน C รอยละ 17.60 โดยหากมีการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารบำรุงสายตาลักษณะ
เปนแผนบางคลายขนม ละลายในปาก รับประทานไดงายมีประโยชนชวยบำรุงสายตาจากเบตาแคโรทีนสูง ซ่ึงชวย
ในการมองเห็นและชวยบำรุงสายตารวมท้ังชวยใหผิวเยื่อเมือกในตาชุมชื่นมากขึ้น ผูบริโภคสวนใหญใหความสนใจ
มากท่ีสุด รอยละ 75.30  
 

อภิปรายผล 
จากการสำรวจแนวความคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารบำรุงสายตาน้ัน ผลจาการศึกษาขอมูลทาง

ประชากรศาสตร พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง โดยมีอายุอยูในชวง 21-30 ป มากท่ีสุด ซ่ึงสอด
คลองกับงานวิจัยของจามรี สอนบุตรและคณะ (2552) เนื่องจากกลุมตัวอยางสวนใหญ มีอายุระหวาง 20-39 ป             
ซ่ึงมีกลามเน้ือตาท่ียังมีความแข็งแรง เม่ืออายุ 40 ป ขึ้นไป จะมีการเสื่อมสภาพของกลามเน้ือภายในเลนสตา ทำให
สูญเสียความยืดหยุน การเพงลดลงและพบวาผูที่มีอายุมากจะเกิดภาวะ CVS (Computer Vision Syndrome)   
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โดยเกิดจากกลามเน้ือตามีการเกร็ง การยืดหดตัวในขณะท่ีมีการจองมองวัตถุเปนเวลานานและยังพบในกลุมผูท่ีใช
งานคอมพิวเตอรท่ีมีระยะเวลามากกวา 10 ป ขึ้นไป ทำใหผูใชงานมีสรรถภาพทางสายตาไมเหมาะสม และงานวิจัย
ของธันยวงศ เศรษฐพิทักษ (2558) พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญประกอบอาชีพอยูในกลุมงานที่ตองปฏิบัตงิาน              
โดยใชคอมพิวเตอรและสมารทโฟนระยะยาวเปนเวลาติดตอกันนาน เชน งานบัญชี งานออกแบบกราฟฟก งาน
เอกสาร รวมไปถึงงานอิสระ (Freelance) เปนตน โดยสวนใหญมีระยะเวลาการใชคอมพิวเตอรติดตอกันเปน
เวลานานสูงสุดถึงวันละ 7-9 ชั่วโมง ทำใหมีอาการเจ็บปวยจากโรคคอมพิวเตอรซินโดรมดวยลักษณะของงานที่มี
ความจำเปนตองปฏิบัติงานตลอดท้ังวันจึงมีแนวโนมของสัดสวนผูท่ีมีอาการเจ็บปวยคอนขางสูง 

ผลการศึกษาผูตอบแบบสอบถามมีพฤติกรรมในการใชงานคอมพิวเตอรและสมารทโฟน คอื ประมาณ 3-4 
ชั ่วโมงตอวัน เพื ่อใชในลักษณะของการติดตอสื ่อสารผานทางแอพพลิเคชั่น (Applications) ไดแก เชน Line, 
Facebook, Instagram และ Twitter เปนตน รองลงมา คือ เพื่อความบันเทิง เชน ดูหนัง ฟงเพลง เลนเกมส เปนตน 
ซึ่งสวนใหญมีความถี่ในการเขาใชงานใน 1 วัน มากที่สุด คือ เปดใชงานตลอด ทั้งวัน รองลงมา คือ ประมาณ           
5-6 ชั่วโมงตอวัน จึงทำใหสงผลกระทบตอดวงตามากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ เนสินี ไชยเอีย และคณะ 
(2548) และปาจรา โพธิหัง (2559) พบวา กลุมตัวอยางที่มีพฤติกรรมการใชคอมพิวเตอรติดตอกันเปนระยะ
เวลานานเกิน 5 ชั่วโมง ขึ้นไป โดยพบกลุมอาการตอดวงตาและระบบการมองเห็นอยางใดอยางหน่ึง ไดแก อาการ
แสบตา ปวดตา ระคายเคืองตา น้ำตาไหล ตาสูแสงไมได ตาพรามัว เปนตน ซ่ึงสวนใหญมีวิธีในการปองกันสายตาใน
การใชงานมากท่ีสุด คือ พักสายตาจากการใชงาน รองลงมา คือ สวมแวนตากรองแสง  

โดยรูปแบบของผลิตภัณฑอาหารบำรุงสายตาสวนใหญคิดวาควรจะมีลักษณะเปนแผนฟลมบริโภคได 
รองลงมา คือ แคปซูล โดยวิตามินท่ีผูบริโภคสวนใหญคิดวามีความจำเปนในการบำรุงสายตามากท่ีสุด คือ เบตาแค
โรทีน และหากมีการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารบำรุงสายตาลักษณะเปนแผนคลายขนม ซ่ึงมีประโยชนชวยในการบำรุง
สายตาจากเบตาแคโรทีน รับประทานไดงายโดยผูบริโภคสวนใหญใหความสนใจ รอยละ 75.30 ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของจารุเนตร คนไทย (2552) และงานวิจัยของอนุชา ผิวผอง (2550) พบวา ประโยชนของอาหารเสริมเพ่ือ
บำรุงสุขภาพ โดยผูบริโภคตัดสินใจเลือกซ้ือ เพราะผลิตภัณฑสินคามีคุณภาพ รักษเกียรติ จิรันธรและคณะ (2550) 
พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเลือกซ้ือ เพ่ือบำรุงรางกายตนเอง ซ่ึงตนเองจะเปนผูท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือ
และผูท่ีบริโภคเอง โดยปจจัยท่ีมีผลตอการซ้ือผลิตภัณฑเสริมอาหารเพ่ือสุขภาพน้ันเกิดจากผูบริโภคมีความม่ันใจใน
การใชผลิตภัณฑมากอน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของยุพา แซตั้ง (2542) และธนิดา แสงทองและคณะ (2545) 
พบวา ผูบริโภคมีการรับรูถึงประโยชนของผลิตภัณฑและสามารถชวยแกปญหาสุขภาพได สวนใหญจะเริ่มหันมา
บริโภคและยอมรับจึงทำใหผูบริโภคตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑตอไป ทำใหเกิดการบอกตอใหแกบุคคลใกลชิด เชน 
ครอบครัว กลุมเพ่ือน เปนตน  

ดังน้ันผลจากการสำรวจวิจัยเพ่ือเปนแนวทางในการกำหนดและปรับปรุงผลิตภัณฑใหสอดคลองกับความ
ตองการและพฤติกรรมของผูบริโภค โดยรูปแบบของผลิตภัณฑอาหารบำรุงสายตาท่ีผูบริโภคตองการ คือ มีลักษณะ
เปนแบบแผนฟลมบางคลายขนมสามารถละลายในปาก รับประทานไดงาย มีคุณประโยชนและมีสารอาหารจาก
เบตาแคโรทีนสูง ซ่ึงเปนสารอาหารท่ีจำเปนสำหรับผูท่ีใชสายตา เปนเวลานาน เชน นักศึกษาหรือผูท่ีใชสายตาเปน
ประจำ โดยชวยในการมองเห็นและชวยบำรุงสายตา รวมท้ังชวยใหผิวเยื่อเมือกในตาชุมชื่นมากขึ้น  

 
ขอเสนอแนะ 

ผูวิจัยไดนำขอสำคัญของการวิจัยเพื่อนำไปพัฒนาเปนผลิตภัณฑอาหารบำรุงสายตาสามารถนำไปศึกษา
เพ่ิมเติม ซ่ึงจะเปนประโยชนในการอธิบายถึงปญหาและสาเหตุตางๆ โดยผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังน้ี  

1. ควรศึกษากลุ มผู บริโภค โดยศึกษากลุ มตัวอยางอื ่นๆ ดวย เชน กลุ มในเขตตางๆ ของจังหวัด 
กรุงเทพมหานคร กลุมในจังหวัดอ่ืนๆ เปนตน  
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2. ควรเพ่ิมจำนวนคำถามและรายละเอียดการพัฒนาผลิตภัณฑใหมากขึ้นกวาเดิม  
3. การนำขอมูลท่ีสำรวจแนวความคิดน้ีไปพัฒนาเปนผลิตภัณฑอาหารบำรุงสายตาท่ีเหมาะกับทุกเพศทุก

วัยไดประโยชนและคุณคาทางโภชนาการ 
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การศึกษาแนวความคิดของผูบริโภคในการพัฒนาผลิตภัณฑสเปรด 
 
A research study on consumer concepts in product development of spread food products 
 
ผูวิจัย    สุธาทิพย  คงกัน 
    เทคโนโลยีคหกรรมศาตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
อาจารยที่ปรึกษา  ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรวัลภ  อุปถัมภานนท 
   ภาควิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
อาจารยที่ปรึกษา  ดร.พิมพสิรี สุวรรณ 
   ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
    
บทคัดยอ 
 การใชชีวิตหรือความเปนอยูของคนในสังคมเมืองปจจุบันเปลี่ยนแปลงไปจากเดมิเปนอยางมาก มีสิ่งอำนวย
ความสะดวกมากขึ้น แตตองใชชีวิตแบบเรงรีบและแขงขันกับเวลามากขึ้นดวย ซึ่งปญหานี้ทำใหพฤติกรรมการ
รับประทานอาหารเปลี่ยนแปลงไป และสอดคลองกับชาวไทยในปจจุบันท่ีนิยมบริโภคขนมปงเปนอาหารเชาคูกับส
เปรด เพื่อเพิ่มรสชาติใหขนมปงเหลานั้นมีความอรอยมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้สเปรดยังถูกนำมาเพิ่มรสชาติใหกับ
อาหารวางและขนมตาง ๆ อีกหลายชนิด ซ่ึงลวนแตไมมีรสชาติหรือเอกลักษณของความเปนไทย  
จากความสำคัญดังกลาวทำใหผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะการศึกษาแนวความคิดของผูบริโภค ในการพัฒนาผลิตภัณฑส
เปรด โดยการสำรวจทัศนคติ พฤติกรรม และความตองการของผูบริโภค เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑสเปรดใหตรงกับความ
ตองการของผู บริโภค เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) ใชแบบสอบถาม (Questionnaire)          
โดยใชกลุมผูบริโภคท่ีอาศัยอยูในเขตเทศบาลคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 150 คน  
 ผลการวิจัยพบวา ผูบริโภคสวนใหญเปนเพศหญิง อายุตั้งแต 16-20 ป ศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี 
ผู บริโภคสวนใหญเลือกรับประทานผลิตภัณฑสเปรดกับขนมปง มื ้อที ่บริโภคสวนใหญคือ มื ้อเชา สถานที ่ซ้ือ
ผลิตภัณฑสเปรดคือ รานสะดวกซื้อ เชน เซเวนอีเลฟเวน ขนาดบรรจุที่ซื้อรับประทานคือ ขนาดเล็ก (130 กรัม) 
ปญหาของผลิตภัณฑสวนใหญที่ผูบริโภคพบคือ มีรสชาติใหเลือกซื้อนอย แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑสเปรด 
พบวา ผูบริโภคสวนใหญตองการใหผลิตภัณฑสเปรดมีรสหวาน และอยากใหมีรสแกงมัสม่ัน เหตุผลหลักท่ีผูบริโภค
ใชในการตัดสินใจเลือกซ้ือคือ มีรสชาตท่ีิดี คุณคาทางโภชนาการท่ีตองการใหมีในผลิตภัณฑคือ สารตานอนุมูลอิสระ 
สวนรูปแบบของบรรจุภัณฑตองการมากที ่สุดคือ ขวดแกว ซึ ่งจะไดมองเห็นตัวผลิตภัณฑชัดเจน และหากมี
ผลิตภัณฑสเปรดรสมัสม่ันวางจำหนายพบวา ผูบริโภคสวนใหญเลือกท่ีจะซ้ือมารับประทาน 
 
คำสำคัญ : แนวความคิด, การสำรวจ, การพัฒนาผลิตภัณฑ, สเปรด 
 
Abstract 
 The life or well-being of people in today's urban society has changed a lot. There are 
more facilities. But have to lead a fast-paced life and compete with more time as well This 
problem causes eating habits to change. And consistent with the current Thai people who 
prefer to eat bread as a breakfast with spread in order to increase the flavor of those breads 
In addition, spread is added to the flavor of many snacks and desserts, all of which have no 
Thai flavor or identity. From the above mentioned importance, the researcher is interested in 
studying the concepts of consumers. In the development of spread products By surveying 
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attitude, behavior And the needs of consumers To develop spread products to meet the needs 
of consumers Is a quantitative research using questionnaires using consumer that live in 
Khlong Luang municipality Pathum Thani Province, 150 people 
 The result of the research shows that Most of the consumers are female, aged between 
16-20 years, studying at the bachelor degree level. consume the spread and mostly by 
spreading it onto bread. The meal that the product is eaten is breakfast. They correspondingly 
stated that ‘Seven Eleven’ convenient store was the place where they mostly purchase their 
spread food products. The size of the food they buy is small (130 grams). The problem with 
most products that consumers encounter is There are a few flavors to buy. it was found from 
the findings that most participants preferred the spread to be sweet with a preferred taste of 
‘mussaman’ curry. The main reason consumers use their decisions to buy is Tastes good The 
nutritional value that is needed in the product is Antioxidants As for the form of packaging, 
the most wanted were glass bottles which consumers would see the product and if there are 
spread massaman products available, found that Most consumers choose to buy and eat. 
 
Key words : Concepts, Survey, Product Development, Spread 
 
บทนำ 
 จากสภาพเศรษฐกิจสังคมไทยในปจจุบันท่ีเขาสูสภาวะท่ีตกต่ำ ประกอบกับคาครองชีพท่ีสูงขึ้น การแขงขัน
ที่สูงขึ้น การงานเพิ่มขึ้น ปญหาของการจราจรที่หนาแนนขึ้น สงผลใหการดำเนินชีวิตตองอยูในสภาพที่เรงรีบ
ตลอดเวลา สงผลใหวิถีการดำเนินชีวิตของคนในสังคมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอยางมาก โดยเฉพาะการใชชีวิตหรือ
ความเปนอยูของคนในสังคมเมือง ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากขึน้แตตองใชชีวิตแบบเรงรีบและแขงขันกับเวลา
มากขึ้นดวย (กระทรวงสาธารณสุข, 2555) ซ่ึงปญหาท้ังหมดน้ีทำใหพฤติกรรมการรับประทานอาหารท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
และยังสงผลตอการดำรงชีวิตในการเลือกซ้ือวัตถุดิบและปรุงอาหารดวยตนเอง 
 วัฒนธรรมการบริโภคอาหารแบบตะวันตกไดรับความนิยมอยางแพรหลายในหมูผู บริโภค ชาวไทย
โดยเฉพาะในสังคมเมืองสวนหนึ ่ง เป นผลมาจากความสะดวกและรวดเร็วในการเตรียมและรับประทาน                    
ซ่ึงสอดคลองกับพฤติกรรมของคนรุนใหมท่ีดำเนินชีวิตดวยความเรงรีบ "ขนมปง" จึงเปนอาหารชนิดหน่ึงท่ีผูบริโภค
ชาวไทยนิยมบริโภคเปนอาหารเชา แมวาอัตราการบริโภคขนมปงชาวไทยอยูในระดับต่ำเพียง 2-3 กิโลกรัมตอคนตอป 
ขณะเดียวกันสงผลถึงแนวโนมการเติบโตของตลาดสเปรดในประเทศไทยดวยเชนเดียวกัน เนื่องจากผูบริโภคชาว
ไทยนิยมรับประทานกับขนมปงชนิดตาง ๆ เชน ขนมปงแผน บิสกิต และแครกเกอร คูกับสเปรดเพ่ือเพ่ิมรสชาติให
ขนมปงเหลาน้ันมีความอรอยมากยิ่งขึ้น นอกจากน้ีสเปรดยังถูกนำมาเพ่ิมรสชาตอิาหารวางและขนมตาง ๆ  อีกหลายชนิด 
(ศูนยอัจฉริยะเพ่ืออุตสาหกรรม, 2561)  
 สเปรด คือ ผลิตภัณฑที่ทำจากน้ำมันพืชผสมกับไขแดง ใหเปนเนื้อเดียวกัน (Emulsion) ผสมผักดอง            
ปรุงแตงดวยน้ำสมสายชูหรือน้ำมะนาว และสวนประกอบอื่น อาจผสมแปงสุกหรือเนื้อสัตว ใชสำหรับปรุงแตง
อาหาร เปนของผสมกึ่งแข็งที่มีลักษณะออนนุม สามารถปายทาได มีกลิ่นรสและลักษณะเนื้อสัมผัสเฉพาะของ
ผลิตภัณฑแตละชนิด (มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม, 2539) ปจจุบันไดมีการพัฒนาผลิตภัณฑสเปรดออกมา
หลากหลายรูปแบบ เชน เนยถั่วลิสง (Peanut Butter) โพรเซสชีสสเปรด (Processed Cheese Spread) และแยม 
(Jam) เปนตน ซึ่งผลิตภัณฑสเปรดเปนผลิตภัณฑที่มีไขมันต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับเนยหรือมาการีน เหมาะสำหรับ
ผูบริโภคที่ตองการลดการบริโภคไขมัน สเปรดที่ผลิต ใชน้ำมันพืชเปนสวนประกอบหลัก โดยจะประยุกตใชวิธี
เดียวกับการผลิตมาการีน น้ำมันและไขมัน (นรินทร เจริญพันธ, 2552 และอรพิน ชัยประสพ, 2547) ซ่ึงสุขลักษณะ
ของสเปรดตองผลิตอยางถูกสุขลักษณะของแหลงอาหาร การปฏิบัติตออาหาร การเก็บรักษาและการขนสง การทำ
ความสะอาด การบำรุงรักษา และสุขอนามัยสวนบุคคลในการผลิตขั้นตน จุลินทรียทั้งหมดตองนอยกวา 1,000 
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โคโลนีตอตัวอยาง 1 กรัม ยีสตและราตองนอยกวา 10 โคโลนีตอตัวอยาง 1 กรัม โคลิฟอรม โดยวิธีเอ็มพีเอ็น (MPN) 
ตองนอยกวา 3 ตอตัวอยาง 1 กรัม แล็คโตบาซิลลัส ตองนอยกวา 10 โคโลนีตอตัวอยาง 1 กรัม และการบรรจุ
ผลิตภัณฑสเปรดควรบรรจุในภาชนะท่ีสะอาด และกันการปนเปอนจากภายนอกได ปริมาตรบรรจุสเปรดในแตละ
ภาชนะบรรจุ ตองไมนอยกวารอยละ 95 ของความจุภาชนะบรรจุ และน้ำหนักสุทธิหรือปริมาตรสุทธิ ตองไมนอย
กวาท่ีระบุไวในฉลาก (มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม, 2539) ซ่ึงในชวง 5 ปท่ีผานมาตลาดสเปรดในประเทศไทย 
มีอัตราขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 3.9 ตอป กลาวคือเพิ่มขึ้นจาก 2.13 พันลานบาท เมื่อป 2556 และในปจจุบันอยูท่ี 
2.48 พันลานบาท (ศูนยอัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรม, 2561) ซึ่งปญหาของสเปรดจากผูบริโภคคือ มีรสชาติใหเลือก
นอยและไมมีรสชาติไทย อีกท้ังมีกระแสรักสุขภาพของผูบริโภคของคนไทย ดวยการใสใจอาหารท่ีรับประทานจะตอง
มีคุณประโยชนตอรางกายและหลีกเลี่ยงอาหารท่ีเปนตนเหตุโรคภัยตาง ๆ (วราภรณ ประเสริฐ, 2553) 
 จากความสำคัญดังกลาวทำใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะการศึกษาแนวความคิดของผูบริโภค ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑสเปรด โดยการสำรวจทัศนคติ พฤติกรรมและความตองการของผูบริโภคท่ีมีตอผลิตภัณฑสเปรด โดยการ
สรางแบบสอบถาม และสรุปแบบสอบถามเพื่อนำผลที่ไดมาเปนแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑสเปรดใหตรงกับ
ความตองการและการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือสำรวจทัศนคติ พฤติกรรมและความตองการของผูบริโภคท่ีมีตอผลิตภัณฑสเปรด 
 2. เพ่ือทราบถึงแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑสเปรดใหตรงกับความตองการของผูบริโภค 
 
กรอบแนวความคิดในการทำการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะสวนบุคคล 

- เพศ 

- อายุ 
- ระดับการศึกษา 

- อาชีพ  
- รายได 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑสเปรด ทัศนคติ พฤติกรรมและความตองการ 
ของผูบริโภค 

- รูปแบบในการรับประทาน 
- ความถี่ในการบริโภค 
- ม้ือที่บริโภค 
- สถานที่ที่ซ้ือ 
- ขนาดบรรจุที่ซ้ือ 
- รสชาติที่ซ้ือ 
- เหตุผลที่ใชเลือกซ้ือ 
- ปญหาสวนใหญที่ผูบริโภคพบ 
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วิธีการวิจัย 
1. ศึกษาขอมูลเบ้ืองตน 
 โดยการสืบคนขอมูลจากหนังสือ การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยท่ีเก่ียวของ และเอกสารหรือสิ่งพิมพตาง ๆ 
เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติ พฤติกรรม และความตองการของผูบริโภคที่ม ีตอ
ผลิตภัณฑสเปรด 
2. ออกแบบเครื่องมือที่ใชในการสำรวจ 
 การออกแบบแบบสอบถามโดยเขียนขอคำถามตาง ๆ  ใหสอดคลองกับสิ่งที่ตองการศึกษา และคำตอบ
เหลานั ้นจะตองสนองวัตถุประสงคของการวิจัย ประกอบไปดวย 3 ตอน ตอนที ่ 1 ขอมูลทั ่วไปของผู ตอบ
แบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได เปนตน ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับทัศนคติ และ
พฤติกรรมการบริโภคสเปรด ไดแก รูปแบบในการรับประทาน สถานท่ีท่ีซ้ือ ปญหาสวนใหญ ท่ีผูบริโภคพบเจอ และ
ตอนท่ี 3 ขอมูลเก่ียวกับความตองการของผูบริโภคตอผลติภณัฑสเปรด ไดแก ผูบริโภคตองการใหผลิตภัณฑมีรสชาติ
อยางไร รูปแบบของบรรจุภัณฑที่ผูบริโภคตองการมากที่สุด และหากมีผลิตภัณฑสเปรดรสมัสมั่นวางจำหนาย
ผูบริโภคสนใจซ้ือหรือไม 
3. ผูเช่ียวชาญประเมินและตรวจสอบแบบสอบถาม 
 ใหผูเชี ่ยวชาญพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหาแบบสอบถาม การหาคาดัชนีความสอดคลองของ
แบบสอบถาม โดยใหผูเชี่ยวชาญจำนวน 3 ทาน ในการใหคะแนนแบบสอบถามเปนรายขอ ซึ่งความถูกตองตาม
องคประกอบที ่ต องการศึกษาและภาษาที ่ใช ขอคำถามแตละขอวัดไดตรงตามสิ ่งที ่ต องการวัดเนื ้อหาหรือ
วัตถุประสงคหรือไม โดยใชเกณฑการประเมิน ดังนี้ คะแนน +1 แนใจวาขอคำถามวัดไดตรงตามวัตถุประสงค 
คะแนน 0 ไมแนใจวาขอคำถามวัดไดตรงตามวัตถุประสงค คะแนน -1 แนใจวาขอคำถามวัดไดไมตรงตาม
วัตถุประสงค รวบรวมคะแนนที่ไดจากนั ้นหาคาความสอดคลองระหวางขอคำถามแตละขอ (Index of Item-
Objective Congruence of IOC) ขอคำถามท่ีมีคา IOC ตั้งแต 0.50-1.00 มีคาดัชนีความสอดคลองขอคำถามท่ีมี
คา IOC ต่ำกวา 0.50 ยังตองปรับปรุง 
4. ปรับปรุงแบบสอบถาม 
 เม่ือไดขอแนะนำจากผูเชี่ยวชาญ จึงดำเนินปรับปรุงแบบสอบถามใหสอดคลองตามวัตถุประสงค มีความถูกตอง 
เท่ียงตรงตามโครงสรางเน้ือหา ครอบคลุมเน้ือหาและใชภาษาไดถูกตองเหมาะสม 
5. สำรวจผูบริโภค 
 การสำรวจผู บริโภคดำเนินการแจกแบบสอบถามเพื ่อศึกษาแนวความคิดของผู บริโภคใน การพัฒนา
ผลิตภัณฑสเปรด โดยการแจกแบบสอบถามไปยังกลุมผูบริโภคท่ีอยูในเขตเทศบาลคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
จำนวน 150 คน ซึ่งมีอายุตั้งแต 16 – 45 ปขึ้นไป เพื่อสำรวจขอมูลและรวบรวมขอมูลนำมาสรางแนวความคิดใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ จากน้ันดำเนินการในขั้นตอนตอไป 
6. การวิเคราะหและประเมินผล 
  จากกนั ้นนำขอมูลจากแบบสอบถามประมวลผลดวยคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS 
(Statistical for Social Sciences) for Window เพ่ือคำนวณคาทางสถิติตาง ๆ ท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
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ผลการวิจัย 
1. ดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถาม 
 ผลการตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัย โดยผูเชี่ยวชาญพิจารณความเหมาะสมของเน้ือหาและนำมาปรับปรุงแกไข
การใชภาษา การจัดเรียงลำดับเนื้อหา และนำมาวิเคราะหคาความเที่ยงตรงของการสำรวจแนวความคิดของ
ผู บริโภคในการพัฒนาผลิตภัณฑสเปรด พบวา คาเฉลี ่ยดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถามเทากับ 0.86                 
ซึ่งหมายถึงความเที่ยงตรงใชได โดยผูเชี่ยวชาญใหขอเสนอแนะวาควรมี การตรวจสอบความถูกตองของประโยค 
การจัดเรียงประโยคคำถามเพื่อความสมบูรณของแบบสอบถาม จึงดำเนินการปรับปรุงแกไขแบบสอบถามตาม
ขอเสนอแนะใหสมบูรณกอนนำไปใชในการเก็บขอมูล 
2. ขอมูลทางประชากรศาสตร 
 กลุมตัวอยางท่ีศึกษาในครั้งนี้คือ ผูบริโภคท่ีอาศัยอยูในเขตเทศบาลคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 
150 คน ซึ่งมีอายุตั้งแต 16 – 45 ป จากการสำรวจขอมูลทางประชากรศาสตร พบวา ผูบริโภคสวนใหญเปนเพศ
หญิง รอยละ 69.3 สวนใหญมีอายุอยูในชวง 16 - 20 ป รอยละ 37.3 การศึกษา สวนใหญอยูในระดับปริญญาตรี 
รอยละ 59.3 อาชีพสวนใหญเปนนักเรียน/นักศึกษา รอยละ 48.0 และรายไดสวนใหญอยูในชวงนอยกวาหรือเทากับ 
10,000 บาท รอยละ 38.7  
3. ทัศนคติ พฤติกรรมและความตองการของผูบริโภคตอผลิตภัณฑสเปรด 
 จากการสำรวจทัศนคติ พฤติกรรมและความตองการของผูบริโภคตอผลิตภัณฑสเปรด พบวา ผูบริโภคสวน
ใหญเคยรับประทานผลิตภัณฑสเปรด รอยละ 73.3 เน่ืองจากมีจำหนายในทองตลาด เชน โลตัส, บิ๊กซี, ท็อปส และ
เซเวน อีเลฟเวน รูปแบบท่ีรับประทานคือ รับประทานกับขนมปง รอยละ 58.0 รองลงมาคือขนมปงกรอบ (แครกเกอร) 
รอยละ 32.7 และทานกับอาหารทอด รอยละ 16.7 โดยผูบริโภคสวนใหญบริโภคผลิตภัณฑคือ นาน ๆ คร้ัง รอยละ 
53.3 รองลงมาคือ 1-2 ครั้งตอสัปดาห รอยละ 20.7 มื้อที่บริโภค สวนใหญคือ มื้อเชา รอยละ 53.3 รองลงมาคือ 
ม้ืออ่ืน ๆ รอยละ 26.7 สถานท่ีท่ีซ้ือผลิตภัณฑสเปรดบอยท่ีสุดคอื รานสะดวกซ้ือ เชน เซเวน อีเลฟเวน รอยละ 42.0 
รองลงมาคือ Hypermarket เชน โลตัส บิ๊กซี รอยละ 28.0 ขนาดบรรจุที่ซ้ือรับประทานสวนใหญคือ ขนาดเล็ก 
(130 กรัม) รอยละ 55.3 รองลงมาคือขนาดกลาง (220 กรัม) รอยละ 23.3 รสชาติที่ซื้อรับประทานบอยที่สุด คือ    
รสทูนา รอยละ 33.3 รองลงมาคือรสดั้งเดิม รอยละ 19.3 โดยใหเหตุผลที่เลือกซื้อรสทูนามากที่สุดคือ รสชาติดี     
รอยละ 55.3 รองลงมาคือ คุณคาทางโภชนาการ รอยละ 29.3 และตามความนิยมรอยละ 18.7 ปญหาสวนใหญ            
ที่ผูบริโภคพบคือ มีรสชาติใหเลือกนอย รอยละ 44.0 รองลงมาคือ อายุการเก็บรักษาสั ้น รอยละ 21.3 และ            
กลิ่นน้ำสมสายชูแรงเกินไป รอยละ 19.3 
4. แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑสเปรด 
 สำหรับแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑสเปรดเพื่อใหตรงกับความตองการของผูบริโภค ผลการสำรวจ
ผูบริโภคท่ีอาศัยอยูในเขตเทศบาลคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 150 คน พบวา ผูบริโภคสวนใหญตองการให
ผลิตภัณฑมีรสหวาน รอยละ 40.0 รองลงมาคือ รสเปร้ียว รอยละ 32.0 ซ่ึงผูบริโภคสวนใหญอยากใหมีรสแกงมัสม่ัน 
รอยละ 48.0 รองลงมาคือรสตมยำ รอยละ 43.3 และรสลาบน้ำตก รอยละ 41.3 โดยเหตุผลหลักท่ีผูบริโภคใชใน
การตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑสเปรดคือ มีรสชาติดี รอยละ 74.0 รองลงมาคือ มีคุณคาทางโภชนาการ รอยละ 
52.0 และผลิตภัณฑมีความแปลกใหม รอยละ 43.3 คุณคาทางโภชนาการท่ีผูบริโภคตองการใหมีในผลิตภัณฑมาก
ท่ีสุดคือ สารตานอนุมูลอิสระ รอยละ 52.0 รองลงมาคือ โปรตีน รอยละ 19.3 และเสนใย รอยละ 15.3 สวนรูปแบบ
ของบรรจุภัณฑที่ผูบริโภคตองการมากที่สุดคือ ขวดแกว รอยละ 65.3 รองลงมาคือ หลอดพลสาติก รอยละ 15.3 
และหากมีผลิตภัณฑสเปรดรสมัสม่ันวางจำหนายพบวา ผูบริโภคสวนใหญเลือกท่ีจะซ้ือมารับประทาน รอยละ 52.7 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการสำรวจทัศนคติ พฤติกรรมและความตองการของผูบริโภคตอผลิตภัณฑสเปรด พบวา ผูบริโภคสวน
ใหญเคยรับประทานผลิตภัณฑสเปรด เน่ืองจากตลาดสเปรดในประเทศไทยมีอัตราขยายตัวเฉลี่ยรอยละ -3.9 ตอป 
กลาวคือเพิ่มขึ้นจาก 2.13 พันลานบาท ซึ่งมีจำหนายในทองตลาด เชน โลตัส, บิ๊กซี, ท็อปส และเซเวน อีเลฟเวน 
ผูบริโภคสวนใหญรับประทานกับขนมปง เน่ืองจากขนมปงเปนผลิตภัณฑเบเกอร่ีท่ีมีสัดสวนการจำหนายในประเทศ
มากที่สุด คิดเปนรอยละ 54.0 ของมูลคาตลาดเบเกอรี่ทั้งหมด ซึ่งมุงเนนตลาดระดับกลางและระดับลาง ราคา
จำหนายจึงไมสูงมาก (ศูนยอัจฉริยะเพ่ืออุตสาหกรรม, 2558) สวนใหญจะรับประทานนาน ๆ คร้ัง เน่ืองจากกระแส
รักสุขภาพของผูบริโภคชาวไทย ท่ีใสใจอาหารท่ีรับประทานจะตองมีคุณประโยชนตอรางกายและหลีกเลี่ยงอาหารท่ี
เปนโรคภัย ขณะที่สเปรดสวนใหญมีสวนผสมของน้ำตาลในปริมาณสูง จึงสงผลกระทบตอความตองการบริโภคส
เปรด (ศูนยอัจฉริยะเพ่ืออุตสาหกรรม, 2558) ม้ือท่ีบริโภคผลิตภัณฑคือ ม้ือเชา เพราะความสะดวกและรวดเร็วใน
การเตรียมและรับประทาน ซ่ึงสอดคลองกับพฤติกรรมของคนรุนใหมท่ีดำเนินชีวิตดวยความเรงรีบ "ขนมปง" จึงเปน
อาหารชนิดหน่ึงท่ีผูบริโภคชาวไทยนิยมบริโภคเปนอาหารเชา (ศูนยอัจฉริยะเพ่ืออุตสาหกรรม, 2561) สถานท่ีท่ีซ้ือ
ผลิตภัณฑคือ รานสะดวกซ้ือ เชน เซเวน อีเลฟเวน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของจุฑาวลี ยุระไชย (2549) กลาววา 
ผูบริโภคมีความพึงพอใจของ เซเวน อีเลฟเวน ตอการเปดใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง มีความพึงพอใจตอการมีสาขา
ของ เซเวน อีเลฟเวน เพียงพอตอความตองการ โดยมีคาเฉลี่ย 3.77 มีความพึงพอใจตอความสะอาด และความเปน
ระเบียบภายใน เซเวน อีเลฟเวน โดยมีคาเฉลี่ย 3.67 มีความพึงพอใจตอความสะดวกรวดเร็วและถูกตองในการ
ใหบริการชำระเงินคาสินคา โดยมีคาเฉลี่ย 3.58 และมีความพึงพอใจตอการมีสินคาหลากหลายขนาดใหเลือกซ้ือท้ังเล็ก 
กลาง ใหญ ในแตละประเภทสินคา ขนาดบรรจุของผลิตภัณฑท่ีผูบริโภค เลือกซ้ือคือ ขนาดเล็ก (130 กรัม) รสชาติ   
ท่ีซ้ือรับประทานคือ รสทูนา โดยเหตุผลท่ีเลือกซ้ือรสทูนาคือ รสชาติดี ปญหาท่ีพบคือ มีรสชาติใหเลือกนอย  
 สำหรับแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑสเปรดเพื่อใหตรงกับความตองการของผูบริโภค ผลการสำรวจ
ผูบริโภค พบวา ตองการใหผลิตภัณฑมีรสชาตหิวาน ซ่ึงผูวิจัยใชสารใหความหวานแทนน้ำตาล ผูบริโภคอยากใหมีรส
แกงมัสมั่น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของแกว กังสดาลอำไพ (2556) ท่ีไดศึกษาเกี่ยวกับพริกแกงไทยทีค่นไทยนิยม
บริโภค มีจำนวน 10 ชนิด คือ พริกแกงเหลือง พริกแกงมัสม่ัน เคร่ืองตมขา พริกแกงปา พริกแกงสม พริกแกงเผ็ด 
พริกแกงกะหรี่ พริกแกงพะแนง พริกแกงเขียวหวานและเครื่องตมยำ และไดศึกษาความสามารถการตานฤทธ์ิ            
กอกลายพันธุของสารกอมะเร็ง พบวา พริกแกงมัสมั่นสามารถยับยั้งการกอกลายพันธุของสารกอมะเร็งไดสูงสุด       
โดยเหตุผลท่ีใชในการตัดสินใจเลือกซ้ือคือ มีรสชาติดี มีสารตานอนุมูลอิสระ เน่ืองจากสารตานอนุมูลอิสระมีบทบาท
สำคัญในการลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคตาง ๆ  เชน โรคมะเร็ง โรคหัวใจ และโรคเบาหวาน สารตานอนุมูลอิสระมี
อยูจำนวนมากท้ังท่ีไดจากการสังเคราะหขึ้นและอยูในธรรมชาติ พืชท่ีมีความสามารถในการเปนสารตานอนุมูลอิสระ
มักจะมีสารประกอบหลักคือ สารฟนอลิก ฟลาวานอยด และแอนโธไซยานิน ซึ่งพบทั่วไปในใบ ลำตน และเปลือก
ของธัญพืช (Beyer RE, 1992 และ Chew, Y. L. and faculty, 2008) รูปแบบของบรรจุภัณฑคือ ขวดแกว และ
หากมีผลิตภัณฑสเปรดรสมัสม่ันวางจำหนาย พบวา ผูบริโภคสวนใหญเลือกท่ีจะซ้ือมารับประทาน  
 ดังนั้น ผลจากการสำรวจงานวิจัยเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑใหสอดคลองกับความตองการ
ของผูบริโภค โดยการพัฒนาผลิตภัณฑสเปรดใหมีรสมัสม่ัน เน่ืองจากในพริกแกงมัสม่ันมีการยับยั้งการกอกลายพันธุ
ของสารกอมะเร็งไดสูงสุด และ CNN Travel ไดยกแกงมัสม่ัน ใหเปน The King of Curries หรือราชาของแกงท้ัง
ปวง (CNN Travel staff, 2019 และ Praornpit Katchwattana, 2018) และใหมีรสหวานโดยการใชสารใหความ
หวานทดแทนน้ำตาล นอกจากนี้ยังใหมีคุณคาทางโภชนาการคือสารตานอนุมูลอิสระ ขนาดบรรจุ 130 กรัม และ
บรรจุผลิตภัณฑในขวดแกว ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของประเสริฐ รัตนะ (2545) กลาวไววาหากจะวางจำหนาย
ผลิตภัณฑสเปรดน้ัน ควรบรรจุในขวดแกวใสเพ่ือผูบริโภคจะไดมองเห็นตัวผลิตภัณฑ  
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ขอเสนอแนะ 
 1. การวิจัยคร้ังตอไปควรขยายกลุมตัวอยางไปในกลุมของอำเภอ หรือจังหวัดอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม 
 2. การวิจัยคร้ังตอไปควรทำการสำรวจทางอินเตอรเน็ตดวย เพ่ือท่ีจะไดกลุมเปาหมายท่ีหลากหลายมากขึน้ 
 3. การวิจัยครั้งตอไปควรมีการศึกษาปญหาและความตองการของผูบริโภคใหละเอียดยิ่งขึ้น เพื่อจะได
ทราบถึงปญหาและความตองการท่ีหลากหลายมากยิ่งขึ้น 
 4. การวิจัยครั้งตอไปควรใชวัตถุดิบที่มีในทองถิ่นมาพัฒนาเปนผลิตภัณฑเสปรด เพื่อจะไดผลิตภัณฑเปน
เอกลักษณของแตละพ้ืนท่ี และมีคุณคาทางโภชนาการท่ีแตกตางกันออกไป 
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การพัฒนาชุดสื่อประชาสัมพันธโดยใชเทคโนโลยีคิวอารโคด เพื่อสงเสริมการขายสินคาประเภท
อาหารและเคร่ืองดื่มรานฟารมรัก 
 
The Development of Publicity Media with QR Code Technology to Promote the Sales 
of Food and Beverage Products for FARM LUCK Cafe  
 
ผูวิจัย    กุลณัฎฐ  แสงเรือฤทธ์ิ 

สาขาวิชา เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
อาจารยที่ปรึกษา  รองศาสตราจารย ดร.พรปภัสสร ปริญชาญกล 

ภาควิชา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
 
บทคัดยอ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสำรวจความตองการและแนวทางในการพัฒนาชุดสื่อประชาสัมพันธโดยใช
เทคโนโลยีคิวอารโคด เพ่ือสงเสริมการขายสินคาประเภทอาหารและเคร่ืองดื่ม เพ่ือพัฒนาและหาคุณภาพของชุดสื่อ 
เพื่อศึกษาการรับรูและความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่มีตอชุดสื่อประชาสัมพันธโดยใชเทคโนโลยีคิวอารโคด 
เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาประกอบดวย 1) แบบสอบถามความตองการในการพัฒนาชุดสื่อประชาสัมพันธ 2) ชุดสื่อ
ประชาสัมพันธโดยใชเทคโนโลยีคิวอารโคด ประกอบดวย เลมเมนูอาหารและเครื่องดื ่ม โปสเตอรสินคาและ
โปรโมชั ่นประจำเดือน ปายสแตนดี ้อาหารตามเทศกาล วีดิทัศนแนะนำเมนูอาหาร เครื ่องดื ่ม และโปรโมชั่น                   
3) แบบประเมินคุณภาพดานเนื ้อหาและดานสื ่อ 4) แบบประเมินผลการรับรู 5) แบบประเมินความพึงพอใจ            
โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง คือ ผูมาทานอาหารท่ีรานฟารมรัก อยางนอย 2 คร้ัง และสมาชิกในแฟนเพจ 
เฟซบุก FARM LUCK ในเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2562 และยินดีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 
จำนวน 30 คน จากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน
มาตราฐาน ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางมีความตองการใหมีการพัฒนาชุดสื่อประชาสัมพันธโดยใชเทคโนโลยี             
คิวอารโคด เพื่อสงเสริมการขายสินคาประเภทอาหารและเครื่องดื่ม อยูในระดับมาก ( x̄  = 4.47, S.D = 0.66) 
ผูวิจัยไดนำผลสำรวจไปพัฒนาชุดสื่อและจึงนำไปใหผูเชี่ยวชาญประเมินผลการประเมินคุณภาพ โดยผูเชี่ยวชาญดาน
เนื้อหาจำนวน 3 ทาน อยูในระดับดีมาก (x̄  = 5.00, S.D = 0.00) โดยผูเชี่ยวชาญดานสื่อจำนวน 3 ทาน อยูใน
ระดับดี (x̄  = 4.25, S.D = 0.35) ผลการรับรู ของกลุ มตัวอยางที ่มีตอชุดสื ่อประชาสัมพันธ อยู ในระดับมาก                        
(x̄  = 4.47, S.D = 0.60) และมีผลการประเมินความพึงพอใจ อยู ในระดับมากที่สุด (x̄  = 4.54, S.D = 0.53)               
สรุปไดวา ชุดสื่อประชาสัมพันธโดยใชเทคโนโลยีคิวอารโคด เพ่ือสงเสริมการขายสินคาประเภทอาหารและเคร่ืองดื่ม 
ท่ีพัฒนาขึ้นมีคุณภาพดี สามารถนำไปใชเพ่ือการประชาสัมพันธได 
 
คำสำคัญ : ชุดส่ือประชาสัมพันธ , เทคโนโลยีคิวอารโคด , สงเสริมการขาย , สินคาประเภทอาหารและเครื่องดื่ม 
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Abstract 

This research was aimed to survey the needs and the approach to develop the publicity 
media with QR code technology to promote the sales of food and beverage products,                   
to develop and examine the quality of the media, and to examine the perception as well as 
the satisfaction of the sampling group towards the publicity media with QR code technology. 
The tools in this study consisted of 1) the survey for the needs to develop the publicity media, 
2) the publicity media with QR code technology containing the menu for food and beverage 
products, product posters and monthly promotional offers, standees for food festivals, video 
clips about foods, beverages and promotions, 3) the questionnaires for contents and media 
quality evaluation, 4) the questionnaire to examine the perception, 5) the satisfaction 
questionnaire. The data were collected from the sampling group of those who visited Farm 
Luck restaurant at least 2 times, subscribed to FARM LUCK Facebook fanpage during July-
December 2019, and were willing to respond to the questionnaires. There were 30 persons 
who were chosen purposively. The statistical methods used to analyze the data were mean 
and standard deviation. The finding from the study showed that the sampling group rated the 
needs to develop the publicity media with QR code technology to promote the sales of food 
and beverage products at a high level (xˉ = 4.47, S.D = 0.66). The survey results were used 
to develop the publicity media and then it was sent to the expert panel to evaluate the quality. 
The quality of the contents as evaluated by three experts was at a very good level (xˉ = 5.00, 
S.D = 0.00) and the quality of the media as evaluated by three experts was at a good level                
(xˉ = 4.25, S.D = 0.35). The perception of the sampling group towards the publicity media 
was at a high level (xˉ = 4.47, S.D = 0.60) and their satisfaction was at the highest level               
(xˉ = 4.54, S.D = 0.53). It can be concluded that the quality of the developed publicity media 
with QR code technology to promote the sales of food and beverage products was at a good 
level and that it can be used for publicity. 

 
Key Word (s) : Publicity Media / QR Code Technology / Sales Promotion / Food and 

Beverage Products 
 
บทนำ 

ในปจจุบันเทคโนโลยีไดเขามามีบทบาทตอชีวิตประจำวันของเรามากยิ่งขึ้น ท้ังยังเขามาเสริมปจจัยพ้ืนฐาน
การดำรงชีวิตไดเปนอยางดี ทั้งในสวนของการใหบริการ อำนวยความสะดวก การดำเนินงานในหลากหลายสาขา 
และการเขาถึงแหลงขอมูลขาวสารเปนเรื่องงาย สะดวกรวดเร็วราวกับพลิกฝามือ ไมวาจะเปนใคร อยูมุมไหนของ
โลกก็สามารถติดตอสื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกันได ดวยความกาวหนาของเครือขายอินเตอรเน็ตท่ีเชื่อมโยง
คนท้ังโลกไวดวยกัน 

การตลาดแบบดั้งเดิม สำหรับแบรนดหรือรานคาขนาดเล็กเปนเร่ืองลำบากมากเน่ืองจากตองใชตนทุนทาง
การตลาดสูง แตเม่ือการสื่อสารออนไลน และโลกยุคดิจิทัลไดเปลี่ยนแปลงเขามา ทำใหสื่อสังคมออนไลนเปนสื่อท่ี
เขาถึงไดอยางรวดเร็ว และมีลักษณะการบอกตอที่คลายกับไวรัส (Viral Marketing) เมื่อลองมองยอนดูจะเห็นวา
การตลาดออนไลน (Content Marketing) จะเนนการทำ Content Marketing หรือแปลงาย ๆ วาการสรางเน้ือหา
ท่ีมีคุณภาพอันมีประโยชนแอบแฝงอยูเพ่ือผูใชสื่อท่ีใหความสนใจเร่ืองน้ัน ๆ ซ่ึงการตลาดยุคสมัยกอนจะทำงานใน
ลักษณะการแทรกโฆษณาการตลาดเขาไปชิงความสนใจแบบดื้อ ๆ เชน การคั่นดวยโฆษณาของละคร การโฆษณา
เสียงของวิทยุ ซ่ึงท่ีกลาวมาเปนการทำการตลาดแบบยุคสมัยกอนจะเปนการดึงดูดความสนใจไดในระยะเวลาอันสั้น 
แตจะไมคอยมีผลระยะยาวตอกลุมเปาหมายโฆษณาจริง ๆ  (การตลาดแบบดั้งเดิมสูการตลาดออนไลน Content 
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Marketing, 2559) จึงกลาวไดวา การตลาดแบบ Content Marketing จะเนนการสื่อสารผานรูปแบบสื่อออนไลน
เนนกลุมเปาหมายที่สนใจเนื้อหา หรือ Content เปนหลักเชน การสรางบล็อก เว็บไซต สื่อสังคมออนไลน โดยใช
เน้ือหาท่ีมีประโยชนตอกลุมเปาหมายเพ่ือดึงดูดรายไดเขากระเปาน่ันเอง 
 การประชาสัมพันธ (Public Relations) เปนหนึ ่งในสวนประสมของการสื ่อสารทางการตลาดซึ ่งมี
ความสำคัญอยางหนึ่งขององคการที่นอกเหนือจากการโฆษณา การขายโดยพนักงานขาย และการสงเสริมการ
ขาย ท้ังน้ีองคการอาจอยูในรูปของบริษัท หางราน สมาคมหรือหนวยงานตางๆ อันเปนสวนหน่ึงในระบบสังคมซ่ึงมี
ความสัมพันธซ่ึงกันและกัน องคการจะไมสามารถอยูในสังคมไดหรืออยูไดยากหากปราศจากการยอมรับและความ
เขาใจจากสาธารณชนซึ่งเปนสวนหนึ่งในสังคม ดังนั้นจึงจำเปนที่องคการตองใหความสนใจตอการทำความเขาใจ
และสรางความสัมพันธอันดีกับสาธารณชนโดยผานสื่อตางๆ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหสาธารณชนมีทัศนคติ ความ
เชื่อหรือมุมมองที่ดีตอองคการ อันจะสงผลตอการดำเนินงานอยางราบรื่นในระยะยาวขององคการ (ประภาศรี 
สวัสดิ์อำไพรักษ, 2550) และดวยความกาวไกลทางเทคโนโลยีจึงทำใหสื ่อที่ใชในการประชาสัมพันธมีมากมาย
หลากหลายรูปแบบ ดังนั้นการเลือกใชสื่อเพื่อการประชาสัมพันธจึงจะตองคำนึงถึงความเหมาะสมกับธุรกิจนั้น ๆ    
ซ่ึงทำใหความกาวหนาของเทคโนโลยีและการสื่อสารเขามามีบทบาทตอการประชาสัมพันธในการดำเนินธุรกิจเพ่ิม
มากยิ่งขึ้น เพื่อสนองความตองการดานตางๆ ของผูใชในปจจุบันซึ่งมีผูใชงานเทคโนโลยีและการสื่อสารทั่วโลก
ประมาณพันลานคน และเพ่ิมขึ้นเร่ือยๆ ทุกป ผูใชสามารถใชงานอุปกรณดังกลาวไดทุกท่ี ทุกเวลา จึงทำใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงดานตางๆ 
 การสงเสริมการขาย (Sale Promotion) ถือวาเปนกิจกรรมการสงเสริมการตลาด ท่ีนอกเหนือไปจากการ
โฆษณา การตลาดทางตรง การขายโดยใชพนักงานขาย และการประชาสัมพันธ ที่จัดขึ้นเปนครั้งคราวเพื่อกระตุน
ผูบริโภคหรือลูกคาใหเกิดความสนใจผลิตภัณฑสินคาหรือบริการขององคกรหรือบริษัทเพ่ือเปนการทดลองใช หรือ
การซ้ือผลิตภัณฑสินคาหรือบริการของผูบริโภคหรือลูกคาขั้นสุดทาย บุคคลในชองทางการตลาด หรือพนักงานขาย
ของกิจการ การสงเสริมการขายไมสามารถใชเพียงเครื่องมือเพียงอยางเดียว โดยทั่วไปองคกรหรือบริษัทมักจะใช
เครื่องมือการสงเสริมการตลาด รวมกับการโฆษณา การประชาสัมพันธ การตลาดทางตรง หรือการขายโดยใช
พนักงานขาย เชนโฆษณาใหรูวามีการลด แลก แจก แถม หรือ สงพนักงานขายไปแจกผลิตภัณฑสินคาหรือบริการ
ตัวอยางตามบานเรือน ที่อยูอาศัย (ชีวรรณ เจริญสุข, 2557) ดังนั้นการสงเสริมการขายจึงเปนกิจกรรมตางๆทาง
การตลาดในการสงเสริมการขาย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูบริโภคหรือลูกคา เกิดการซื้อผลิตภัณฑหรือสินคา
บริการเพ่ิม เพื ่อใหยอดขายขององคกรหรือบริษัทเพิ่มมากขึ ้น รวมไปถึงผลกำไรเพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ของผูจัดจำหนาย 
 ปจจุบันธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มเปนธุรกิจที่มีบทบาทมาก ในเศรษฐกิจระดับประเทศและระดับสากล    
ซ่ึงมีผลมาจากจำนวนประชากรท่ีเพ่ิมขึ้น ทำใหประชากรมีความตองการขั้นพ้ืนฐานและคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น มีกำลัง
ในการเลือกซื้อสินคาประเภทอาหารและเครื่องดื่มมากขึ้น สำหรับธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มในประเทศไทยถือวา
เปนธุรกิจท่ีมีศักยภาพสูง ทำใหมีผูใหความสนใจท่ีจะลงทุนเก่ียวกับธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่มเปนจำนวนมาก ตั้งแต
ผูประกอบการรายยอยที่ดำเนินการเปนธุรกิจขนาดยอม ธุรกิจขนาดกลางที่พัฒนาจากขนาดเลก็ และธุรกจิขนาด
ใหญที่มีการผลิตสายการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม จากกระแสสังคมตอความนิยมในการบริโภคอาหารและ
เคร่ืองดื่มมีการเปลี่ยนแปลงอยางสม่ำเสมอ (นวัตกรรมอาหารและเคร่ืองดื่มเพ่ือสุขภาพ, 2561) จากเหตุผลดังกลาว
จึงทำใหกลุมผูประกอบการตองปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงจากสภาพเศรษฐกิจและสังคม จึงจำเปนตองนำ
ความโดดเดนเฉพาะตัวของสินคาประเภทอาหารและเครื่องดื่มของรานมาเปนจุดเดน พรอมดึงดูดผูบริโภคใหเกิด
ความสนใจ จดจำ และบอกตอ ซ่ึงผลตอผูประกอบการในธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม เพราะมีการแขงขันกันสูงท้ังดาน
ความหลากหลายผลิตภัณฑ ราคาและคุณภาพของสินคา เพ่ือใหตรงตามความตองการสูงสุดของผูบริโภคกลุมตางๆ 
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 เทคโนโลยี QR Code เปนตัวชวยเปลี่ยนพฤตกิรรมและประหยัดเวลาในการเลือกดหูรือซ้ือสินคาจากเดมิท่ี
กวาผูบริโภคจะเขาถึงขอมูลสินคานั้นมีหลายขั้นตอน แตดวยเทคโนโลย ีQR Code เพียงแคสแกนลงไปที่ตวัโคด 
ขอมูลก็จะเชื่อมโยงไปยังเว็บไซดหรือรานคาออนไลนไดทันที สะดวกและรวดเร็ว เหมาะกับสภาพการใชชีวิตใน
ปจจุบัน ซ่ึงการทำโฆษณาสินคาบนแผนพับ, ใบปลิว, โปสเตอร หรือแมแต Billboard ก็ตางใส QR Code เพ่ิมลงไป
บนสื่อโฆษณาเดิม และสามารถนำไปประยุกตรวมกับกลยุทธการตลาดแบบอ่ืน เพ่ือดึงดูดความสนใจของกลุมลูกคา
ไดงายขึ้น ยิ่งในสภาพของสังคมปจจุบัน ผูคนชอบการเลาเร่ือง บอกตอ และ แชรกิจกรรมท่ีตนเองทำใหกลุมเพ่ือน
ในโลกออนไลนรับรู ถากลุมเปาหมายสนใจก็เพียงแคเปดกลองจากโทรศัพทมือถือแลวก็สแกนลงไปท่ี QR Code ตามท่ี
ปรากฎมือถือก็จะไดรับขอมูลตาง ๆ จากทางรานวาเปนสื่อโฆษณาสินคาอะไร นับเปนอีกหน่ึงกลยุทธการทำตลาดท่ี
พัฒนาตามยุคตามสมัย ซ่ึงเปนตัวชวยการตลาดยุคออนไลนท่ีนาสนใจอยางหน่ึง อาจจะเปนคำตอบท่ีผูประกอบการ
กำลังมองหาอยูเพื่อเปนการปูทางใหรานคาออฟไลนบางราน สามารถกาวเขามาสนุกกับการทำการตลาดบนสื่อ
ออนไลน จากเหตุผลดังกลาว จึงทำใหปจจุบันองคกรหรือรานคาสวนใหญเพ่ิมชองทางในการประชาสัมพันธโดยใช
เทคโนโลยี QR Code ในการสรางความแตกตางและเขาถึงผูบริโภคจำนวนมาก ถือเปนการสรางความไดเปรียบ
ทางการแขงขัน เชน บริษัท โฮมพลัส เทสโกโลตัส จากกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต ไดเปลี่ยนกลยุทธดวยการนำ
เทคโนโลยี QR Code เขามาปรับใชในภาคธุรกิจ พบวามียอดผูบริโภคที่ลงทะเบียนเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 76 และมี
ยอดขายสินคาเพ่ิมขึ้นรอยละ 130 (ศุภศิลป กุลจิตตเจือวงศ, 2555) 
 รานฟารมรัก ตั้งอยูบน ถนนพุทธบูชา เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร กำกับดูแลโดย คุณวิศรุต กุละ-รักษ 
เปนรานอาหารสไตลฟวชั่นและของหวาน ภายใตคอนเซ็ปต “ กินครบจบท่ีเดียว ” จุดเร่ิมตนของรานเกิดดวยความ
รักและความหวงใยตอผูบริโภคใหไดทานอาหารท่ีดมีีคุณประโยชนวัตถดุิบชัน้ดีเยีย่ม ผูกอตั้งจึงไดมีการพัฒนารวมถงึ
คนควาสูตรอาหารและของหวานจากทั้งในและตางประเทศมากวา 2 ป โดยเนนวัตถุดิบคุณภาพที่ดีที่สุด มีการ
นำเสนอเมนูในรูปแบบใหมท่ีแฝงไปดวยความสนุกฉีกกฎการทานอาหารแบบเดิมๆ ดวยรูปแบบการตกแตงท่ีแปลก
ตาและความทันสมัย เพ่ือใหลูกคารูสึกผอนคลายเยียวยาความเหน่ือยลาดวยบรรยากาศท่ีเปนกันเองและรถชาติท่ี
อรอยลงตัว ดวยสูตรเฉพาะที่เปนเอกลักษณ นำเสนอในราคาประหยัดแตอัดแนนดวยวัตถุดิบคุณภาพ สะทอน
ออกมาผานเมนูกวา 60 เมนู รวมถึงการใหบริการท่ีประทับใจภายใตคอนเซ็ปต “กินครบจบท่ีเดียว” เชื่อไดวาหาก
ใครไดลองมักจะติดใจกันอยางแนนอน 
 เน่ืองจากทางรานฟารมรัก เปดเร่ิมตนใหบริการเม่ือปพุทธศักราช 2560 โดยปจจุบัน ตั้งอยูบนถนนพุทธ
บูชา ไดยายรานจากสถานที่เดิมที่หมดสัญญาเชา มายังสถานที่ใหมใกลซอยพุทธบูชา 36 จึงมีความประสงคจะ
ประชาสัมพันธสถานท่ีตั้งรานใหม ซ่ึงยังเปนพ้ืนท่ีท่ียังไมเปนท่ีรูจักมากนัก และยังไมมีปายแนะนำโปรโมชั่นรานมาก
พอ ทำใหผู คนที่ผานไปมาอาจไมทราบวารานตั ้งอยู บริเวณใด และมีเมนูใด โปรโมชั ่นใดที ่รานนำเสนอบาง                 
การประชาสัมพันธเปนเครื่องมือและสื่อกลางที่สำคัญในการทำใหรานฟารมรัก เปนที่รู จักในวงกวางมากยิ่งขึ้น             
โดยการนำเทคโนโลยีเขามามีสวนรวมในการประชาสัมพันธ และสามารถทำใหจุดเดนของรานดึงดูดลูกคาเพ่ิมมาก
ยิ่งขึ้น ผูจัดทำจึงเล็งเห็นวา การประชาสัมพันธที่มีเทคโนโลยีเขามาเกี่ยวของ จะสามารถตอบสนองความตองการ
ของลูกคา ไดอยางรวดเร็วและครอบคลุม เพราะปจจุบันมีเทคโนโลยีใหมๆเขามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน ทั้งน้ี
ทางผูจัดทำจึงเล็งเห็นวาชุดสื่อประชาสัมพันธ เพื่อสงเสริมการขายรานฟารมรัก มีความเหมาะสมที่จะนำมาใชใน
การประชาสัมพันธใหดียิ่งขึ้น 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อสำรวจความตองการของกลุมตัวอยางที่มีตอชุดสื่อประชาสัมพันธโดยใชเทคโนโลยีคิวอารโคด             
เพ่ือสงเสริมการขายสินคาประเภทอาหารและเคร่ืองดื่ม  

2. เพื่อพัฒนาและหาคุณภาพของชุดสื่อประชาสัมพันธโดยใชเทคโนโลยีควิอารโคด เพื่อสงเสริมการขาย
สินคาประเภทอาหารและเคร่ืองดื่ม  

3. เพื ่อศึกษาผลการรับรู ของกลุ มตัวอยางจากชุดสื ่อประชาสัมพันธโดยใชเทคโนโลยีคิวอารโคด           
เพ่ือสงเสริมการขายสินคาประเภทอาหารและเคร่ืองดื่ม  

4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่มีตอชุดสื่อประชาสัมพันธโดยใชเทคโนโลยีคิวอารโคด             
เพ่ือสงเสริมการขายสินคาประเภทอาหารและเคร่ืองดื่ม  
 

ตัวแปรท่ีศึกษา 
1. ตัวแปรตน 
 - ชุดสื่อประชาสัมพันธโดยใชเทคโนโลยีควิอารโคด เพ่ือสงเสริมการขายสินคาประเภทอาหารและเคร่ืองดืม่  
2. ตัวแปรตาม 

- คุณภาพของชุดสื่อประชาสัมพันธโดยใชเทคโนโลยีคิวอารโคด เพ่ือสงเสริมการขายสินคาประเภทอาหาร
และเคร่ืองดื่ม  

- การรับรูของกลุมตัวอยางท่ีมีตอการพัฒนาชุดสื่อประชาสัมพันธโดยใชเทคโนโลยีคิวอารโคด เพ่ือสงเสริม
การขายสินคาประเภทอาหารและเคร่ืองดื่ม  

- ความพึงพอใจของกลุมตัวอยางท่ีมีตอการพัฒนาชุดสื่อประชาสัมพันธโดยใชเทคโนโลย ี
คิวอารโคด เพ่ือสงเสริมการขายสินคาประเภทอาหารและเคร่ืองดื่ม 
 
วิธีการวิจัย 
ประชากร  

ประชากรท่ีใชในการศึกษาเร่ืองการพัฒนาชุดสื่อประชาสัมพันธโดยใชเทคโนโลยีคิวอารโคด เพ่ือสงเสริม
การขายสินคาประเภทอาหารและเคร่ืองดื่ม คือ สมาชิกในแฟนเพจเฟซบุก FARM LUCK ของรานฟารมรัก จำนวน
สมาชิกท้ังหมด 8,609 คน (FARM LUCK,2562) 
กลุมตัวอยาง 

สมาชิกในแฟนเพจเฟซบุก FARM LUCK และสมาชิกเพจเฟซบุก FARM LUCK ท่ีมาทานอาหารเคร่ืองดื่ม 
ที่รานอยางนอย 2 ครั้ง จำนวน 30 คน ในเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2562 ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง          
(Purposive Sampling) 
ผูเช่ียวชาญ 

ผูเชี่ยวชาญคือผูท่ีมีความรูความชำนาญเพ่ือประเมินคุณภาพไดเลือกโดยใชวิธีแบบเจาะจง ซ่ึงเปนผูคุณวุฒิ
อยางแทจริงและยินดีท่ีจะมาเปนผูเชี่ยวชาญ แบงออกเปน ผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหาจำนวน 3 ทาน ผูเชี่ยวชาญดาน
สื่อการนำเสนอ จำนวน 3 ทาน และผูเชี่ยวชาญดานการวัดและประเมินผลเพ่ือหาคาความเท่ียงตรง (IOC) ของแบบ
สัมภาษณ และแบบสอบถาม จำนวน 3 ทาน 
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
1. แบบสอบถามความตองการของลูกคาท่ีเคยบริโภคสินคาประเภทอาหารและเคร่ืองดื่มของรานฟารมรัก 

ในการพัฒนาชุดสื่อประชาสัมพันธโดยใชเทคโนโลยีคิวอารโคด เพื่อสงเสริมการขายสินคาประเภทอาหารและ
เคร่ืองดื่ม  

2. ชุดสื่อประชาสัมพันธโดยใชเทคโนโลยีคิวอารโคด เพ่ือสงเสริมการขายสินคาประเภทอาหารและเคร่ืองดื่ม  
3. แบบประเมินคุณภาพของชุดสื่อประชาสัมพันธโดยใชเทคโนโลยีคิวอารโคด เพ่ือสงเสริมการขายสินคา

ประเภทอาหารและเคร่ืองดื่ม เปนแบบประเมินมาตรวัดคา 5 ระดับ ตามเกณฑของ Likert Scale แบงดานดังน้ี 
1) แบบประเมินคุณภาพดานเน้ือหา 

  2) แบบประเมินคุณภาพดานสื่อ 
4. แบบประเมินผลการรับรูของกลุมตัวอยางที่มีตอชุดสื่อประชาสัมพันธโดยใชเทคโนโลยีคิวอารโคด               

เพื่อสงเสริมการขายสินคาประเภทอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อการประชาสัมพันธเปนแบบประเมินมาตราวัดคา            
5 ระดับ ตามเกณฑของ Likert Scale 

5. แบบประเมินความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่มีตอชุดสื่อประชาสัมพันธโดยใชเทคโนโลยีคิวอารโคด 
เพื่อสงเสริมการขายสินคาประเภทอาหารและเครื่องดื่ม เปนแบบประเมินมาตรวัดคา 5 ระดับ ตามเกณฑของ 
Likert Scale 
ระยะเวลาและสถานที่ 

รานฟารมรัก ถนนพุทธบูชา เขตทุงครุ แขวงบางมด กรุงเทพมหานคร ในเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2562 
วิธีการวิเคราะหขอมูล 
 ดานเนื้อหา ดานสื่อการนำเสนอ ดานการประชาสัมพันธ และผลการประเมนิความพึงพอใจ ใชวิธีการใน
การวิเคราะหขอมูล คือ การหาคาเฉลี่ยแบบแจกแจงความถี่และการหาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยคำนวณคาท่ีได
จากแบบประเมินคุณภาพทั้งดานเนื้อหา สื่อการนำเสนอ และการประชาสัมพันธ ของกลุมผูเชี่ยวชาญและแบบ
ประเมินความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่มีตอชุดสื่อประชาสัมพันธ ซึ่งนำขอมูลจากการประเมินดวยเกณฑการ
ประเมินตามระดับคุณภาพ 5 ระดับ ตามเกณฑของ Likert Scale 
สถิติที่ใชในการศึกษา 
 1. สถิติท่ีใชในการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

  - คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 

2. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  
  - รอยละ (Percentage) 
  - คาเฉลี่ย (Mean)  
  - สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
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ผล/สรุปการวิจัย 
ตารางที่ 1 แสดงความตองการในการพัฒนาชุดส่ือ 

รายการที่ประเมิน 
ผลการวิเคราะห 

x̄  S.D. ระดบัความตองการ 
1. ความตองการชุดสื่อประชาสัมพันธ 4.37 0.76 มาก 

2. ความตองการทางดานเน้ือหา 4.42 0.71 มาก 

3. ความตองการทางดานประเภทสื่อ 4.57 0.60 มากท่ีสุด 

4. ความตองการรับรูขาวสารและโปรโมชั่น 4.52 0.70 มากท่ีสุด 

ผลการประเมิน 4.47 0.66 มาก 

 
จากตารางที่ 1 ผลการตอบแบบสอบถามความตองการพัฒนาชุดสื่อประชาสัมพันธโดยใชเทคโนโลยี 

คิวอารโคด เพื่อสงเสริมการขายสินคาประเภทอาหารและเครื่องดื่ม พบวา ผูบริโภคตองการชุดสื่อประชาสัมพนัธ
โดยใชเทคโนโลยีคิวอารโคด เพื่อสงเสริมการขายสินคาประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ในระดับมาก (x̄  = 4.47,          
S.D. = 0.66) ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานการวิจัย ผูวิจัยจึงนำผลสำรวจไปพัฒนาสื่อ ไดดังน้ี 
 

 
โปสเตอร ขนาด A3 และ A4 พิมพ 4 สี กระดาษอารตมัน จัดแสดงภายในรานฟารมรัก จำนวน 3 แบบ 

เนื ้อหาประกอบดวย 1.โปรโมชั ่นประจำเดือนธันวาคม คือ โปรโมชั ่นแจกฟรีกระเปาผาฟารมรัก(ษ) 1 ใบ  
เมื ่อทานอาหารครบ 500 บาท 2.ภาพตัวอยางกระเปาผาฟารมรัก(ษ) 3.QR Code สำหรับสแกนเพื ่อไปยัง 
เพจเฟซบุกรานฟารมรัก 
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ปายสแตนดี ้ ขนาด 170 ซม. x 60 ซม. จัดตั ้งอยู ภายในรานฟารมรัก เนื ้อหาปายสแตนดี้ เนื ้อหา
ประกอบดวย 1. โปสเตอรภาพสินคาประเภทอาหารและเคร่ืองดื่มตามเทศกาล 2. QR Code สำหรับสแกนเพ่ือไป
ยังเพจเฟซบุกรานฟารมรัก 3. ชองทางการติดตอรานฟารมรัก 
 

        
 

เลมเมนูสินคาประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ขนาด 17 ซม. x 29.7 ซม. พิมพ 4 สี อารตมันเคลือบแข็ง
จำนวน 22 หนา เนื้อหาประกอบดวย 1. แสดงราคาสินคาและภาพสินคาประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ของราน
ฟารมรัก 2. QR Code สำหรับสแกนเพื่อไปยังเพจเฟซบุกรานฟารมรัก 3. QR Code สำหรับสแกนเพื่อเขียนรีวิว
อาหาร 4. ชองทางการติดตอรานฟารมรัก 
 

     วีดิทัศน แสดงบนเพจเฟซบุกรานฟารมรัก โดยใชเทคโนโลยีคิวอารโคด จำนวน 1 คลิป ความยาว  
2.13 นาที เน้ือหาแนะนำ เมนูอาหาร เคร่ืองดื่ม และโปรโมชั่นของรานฟารมรัก 
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพดานเน้ือหาและดานส่ือ 

รายการที่ประเมิน 
ผลการวิเคราะห 

x̄  S.D. ระดับคุณภาพ 

ดานเน้ือหา 5.00 0.00 ดมีาก 

ดานสื่อ 4.25 0.35 ด ี

จากตารางท่ี 2 สรุปผลการประเมินคุณภาพของผูเชี่ยวชาญทางดานเน้ือหามีความเห็นวา คุณภาพของการ
พัฒนาชุดสื่อประชาสัมพันธโดยใชเทคโนโลยีคิวอารโคด เพื่อสงเสริมการขายสินคาประเภทอาหารและเครื่องดื่ม            
อยู ในเกณฑดีมาก (x̄  = 5.00 , S.D. = 0.00) และผลการประเมินคุณภาพผู เชี ่ยวชาญดานสื ่อ อยู ในเกณฑดี              
(x̄  = 4.25 , S.D. = 0.35) ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานการวิจัย  
 
ตารางที่ 3 ผลการรับรูตอการพัฒนาชุดส่ือ 

รายการที่ประเมิน 
ผลการวิเคราะห 

x̄  S.D. ระดับการรับรู 
1. ทานรับรูสินคาประเภทอาหารที่นิยมของรานฟารมรัก 
ไดแก ขาวไขขนตมยำ สเต็กฟารมรัก ไกทอดบุญชน 
2. ทานรับรูสินคาประเภทเคร่ืองดื่มท่ีนิยมของทางรานฟารม
รัก ไดแก นมฟารมรัก โคกเชอร่ี บัตเตอรเบียร 
3. ทานรับรูราคาสินคาประเภทอาหารและเคร่ืองดื่มของราน
ฟารมรัก อยูท่ีราคา 25 – 399 บาท 
4. ทานรับรู โปรโมชั่นสินคาประเภทอาหารและเครื่องดื่ม 
ประจำเดือนของรานฟารมรัก ไดแก ทานอาหารครบ 500 
บาท รับฟรี ถุงผาฟารมรัก(ษ) 1 ใบ 
5. ทานรับรูสินคาประเภทอาหารและเคร่ืองดื่ม ตามเทศกาล
ของรานฟารมรักไดแก เซตตมยำฟารมรัก 
6. ทานรับรูสินคาประเภทอาหารและเคร่ืองดื่ม ท่ีไดแนะนำ
บนวีดิทัศนของรานฟารมรัก ไดแก อาหารเครื่องดื่ม ยอด
นิยม โปรโมชั่นประจำเดือน และอาหารตามเทศกาล 
7. ทานรับรูขอมูลการสงเสริมการขายสินคาประเภทอาหาร
และเคร่ืองดื่มของรานฟารมรักจากเลมเมนู 
8. ทานรับรูขอมูลการสงเสริมการขายสินคาประเภทอาหาร
และเคร่ืองดื่มของรานฟารมรักจากโปสเตอร 
9. ทานรับรูขอมูลการสงเสริมการขายสินคาประเภทอาหาร
และเคร่ืองดื่มของรานฟารมรักจากสแตนดี ้
10. ทานรับรูขอมูลการสงเสริมการขายสินคาประเภทอาหาร
และเคร่ืองดื่มของรานฟารมรักจากวีดิทัศน 
11. ทานรับรูขอมูลการสงเสริมการขายสินคาประเภทอาหาร
และเคร่ืองดื่มของรานฟารมรักจากคิวอารโคด 

4.67 
 

4.53 
 

4.53 
 

4.43 
 
 

4.57 
 

4.63 
 
 

4.60 
 

4.47 
 

4.60 
 

4.23 
 

4.47 
 

0.61 
 

0.73 
 

0.51 
 

0.86 
 
 

0.57 
 

0.56 
 
 

0.56 
 

0.63 
 

0.56 
 

0.73 
 

0.53 
 

มากท่ีสุด 
 

มากท่ีสุด 
 

มากท่ีสุด 
 

มาก 
 
 

มากท่ีสุด 
 

มากท่ีสุด 
 
 

มากท่ีสุด 
 

มาก 
 

มากท่ีสุด 
 

มาก 
 

มาก 
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รายการที่ประเมิน 
ผลการวิเคราะห 

x̄  S.D. ระดับการรับรู 
12. ทานรับรูขอมูลการสงเสริมการขายสินคาประเภทอาหาร
และเคร่ืองดื่ม ผานทางสื่อออนไลนจากเฟซบุกรานฟารมรัก  
13. ทานรับรูขอมูลการสงเสริมการขายสินคาประเภทอาหาร
และเครื ่องด ื ่ม ผานทางสื ่อออนไลนจากอินสตาแกรม               
รานฟารมรัก 
14. ทานรับรูขอมูลการสงเสริมการขายสินคาประเภทอาหาร
และเคร่ืองดื่มผานทางสื่อออนไลนจาก เว็บไซตวงใน 
15. ทานทราบขอมูลการติดตอของราน ไดแก เบอรโทรศัพท
รานฟารมรัก 

4.63 
 

4.13 
 
 

4.23 
 

4.27 

0.56 
 

0.51 
 
 

0.57 
 

0.58 
 

มากท่ีสุด 
 

มาก 
 
 

มาก 
 

มาก 

ผลการประเมิน 4.47 0.60 มาก 
 

จากตารางที่ 3 ผลการสรุปการรับรูตอชุดสื่อประชาสัมพันธโดยใชเทคโนโลยีคิวอารโคด เพื่อสงเสรมิการ
ขายสินคาประเภทอาหารและเคร่ืองดืม่ อยูในระดับมาก (x̄  = 4.47 , S.D. = 0.60) ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานการวิจัย 
 
ตารางที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจตอชุดส่ือของกลุมตัวอยาง 

รายการที่ประเมิน 
ผลการวิเคราะห 

x̄  S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. ดานเน้ือหา 4.52 0.59 มากท่ีสุด 

2. ดานสื่อการนำเสนอ 4.49 0.57 มาก 

3. ดานภาพรวมของชุดสื่อ 4.61 0.43 มากท่ีสุด 

ผลการประเมิน 4.54 0.53 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 4 วิเคราะหแบบประเมินความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่มีตอชุดสื่อประชาสัมพันธโดยใช

เทคโนโลยีคิวอารโคด เพื่อสงเสริมการขายสินคาประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ผลการประเมินความพึงพอใจโดยสรุป 
เมื่อเทียบกับเกณฑแลวพบวา ความพึงพอใจอยูในเกณฑระดับมากที่สุด (x̄  = 4.54 ,S.D. = 0.53) ซึ่งเปนไปตาม
สมมติฐานการวิจัย 
 
อภิปรายผล 
 ผลการศึกษาความตองการของกลุมตัวอยาง จากแบบสอบถามพบวากลุมตัวอยางตองการชุดสื่อ อยูใน
ระดับมาก (x̄  = 4.47, S.D. = 0.66) ซึ ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ (ปภัสสร ดวงฤทธิ ์, 2560) ไดศึกษาเรื ่อง           
การพัฒนาชุดนิทรรศการโดยใชสื่อประสม เร่ืองตนแบบสวน สมบางมด เพ่ือการสื่อสารประชาสัมพันธ รวมกับการ
ฝกอบรมแบบสาธิตเชิงปฎิบัติ กลุมมัคคุเทศกนอย โรงเรียนวัดพุทธบูชา เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร เพ่ือสอบถาม
ความตองการในการพัฒนาชุดนิทรรศการ จากผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางมีความตองการชุดนิทรรศการใน
ระดับมาก (x̄  = 4.53 , S.D. = 0.15) 
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 ผลการพัฒนาชุดสื่อประชาสัมพันธ ผูวิจัยไดนำหลักการและแนวคิดของ ADDIE Model (ประพันธพงษ 
กองวงศ, 2555) คือ การวิเคราะห(Analysis) การออกแบบ (Design) การพัฒนา (Development) การนำไปใช 
(Implementation) และการประเมินผล (Evaluation) มาประยุกตใชในการพัฒนาชุดสื่อประชาสัมพันธโดยใช
เทคโนโลยีคิวอารโคด เพ่ือสงเสริมการขายสินคาประเภทอาหารและเคร่ืองดื่ม ในทุกขั้นตอนของการพัฒนาชุดสื่ออยู
ในการดูแลของผูเชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบคุณภาพของสื่อและนำขอเสนอแนะสำหรับนำไปใชกับกลุมตัวอยาง 
 ผลการประเมินโดยรวมมีคุณภาพอยูในระดับดี ซ่ึงมีความสอดคลองกับผลงานวิจัยของ (วราภรณ ศรีวิรุฒ, 
2556) ท่ีไดทำการวิจัยเร่ืองการพัฒนาชุดสื่อประชาสัมพันธหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภาวะผูนำและเทคโนโลยีการบริหารการศึกษา พบวา ไดศึกษาแนวคิดเก่ียวกับออกแบบและการพัฒนาชุดสื่อ จึงทำ
ใหชุดสื่อท่ีสรางขึ้นมีคุณภาพ สามารถนำชุดสื่อประชาสัมพันธมีความเหมาะสมและเขาถงึกลุมตวัอยางมีคุณภาพ ผล
การประเมินคุณภาพทางดานเนื้อหาและทางดานสื ่อของชุดสื่อประชาสัมพันธ ผลการวิจัยพบวา คุณภาพของ
ผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา อยูในเกณฑดีมาก (x̄  = 5.00 , S.D. = 0.00) เน่ืองจากเน้ือหามีความนาสนใจ ภาพประกอบ
มีความสอดคลองกับเน้ือหา ขอบเขตของเน้ือหามีความเหมาะสมตรงตามวัตถุประสงค เน้ือหาสามารถแนะนำเมนู
สินคาประเภทอาหารและเคร่ืองดื่ม เน้ือหาสามารถใหขอมูลสินคาประเภทอาหารและเคร่ืองดื่มตามเทศกาล คลิป
วีดิโอมีลำดับขั้นในการนำเสนอเน้ือหามีความเหมาะสม เน้ือหามีความชัดเจน การเชื่อมโยงเน้ือหามีความสอดคลอง
สัมพันธกัน เน้ือหามีความเหมาะสมตอการสงเสริมการขาย ภาพประกอบมีความเหมาะสมกับเน้ือหา และคุณภาพ
ของผูเชี่ยวชาญดานสื่อ อยูในเกณฑดี (x̄  = 4.25 , S.D. = 0.35) เน่ืองจากมีความสอดคลองของภาพกับเน้ือหาสื่อ 
ความนาสนใจของสื่อ การออกแบบองคประกอบมีความสวยงามเหมาะสม ดนตรีและเสียงประกอบคลิปวีดิโอมี
ความเหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ (ศิริวิไล พูลเจริญ, 2555) ไดศึกษางานวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดสื่อ
เฉพาะกิจและสื่อบนนิวมีเดีย เพ่ือการประชาสัมพันธภาพลักษณ หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขา
เทคโนโลยีการ เรียนรูและสื่อสารมวลชน พบวาผลการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญของชุดสื่อเฉพาะกิจและสื่อบนนิว
มีเดีย เพ่ือการประชาสัมพันธท่ีสรางขึ้น ดานเน้ือหาพบวาคา (x̄  = 4.75 ,S.D. = 0.26) อยูในระดับดีมาก และดาน
สื่อพบวาคา ( x̄  = 4.33 , S.D. = 0.49) อยูในระดับด ี 
 ผลศึกษาการรับรูของกลุมตัวอยางที่มีตอชุดสื่อประชาสัมพันธ จากการศึกษาระดับการรับรูของกลุม
ตัวอยาง อยูในระดับมาก (x̄  = 4.47 , S.D. = 0.60) เปนไปตามสมมติฐานการวิจัย ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ 
(Assail, 2553) ไดกลาวถึงการรับรู คือ กระบวนการซ่ึงผูบริโภคเลือกรับจัดองคประกอบ และแปลความหมายสิ่งเรา
ตางๆ ออกมาเพื่อใหมีความหมายเขาใจได และไดอธิบายเพิ่มเติมวา สิ่งเราจะมีความเปนไปไดที่จะไดรับการรับรู
มากขึ้น ผลศึกษาความพึงพอใจของกลุมตัวอยางท่ีมีตอชุดสื่อประชาสัมพันธ จากการศึกษาความพึงพอใจของกลุม
ตัวอยาง อยูในระดับมากที่สุด ( x̄  = 4.54 , S.D. = 0.53) ซึ่งสอดกับผลงานวิจัยของ (วีรวิชญ จิโรจนรัตน, 2560) 
ไดศึกษาวิจัยเร่ือง การพัฒนาสื่อสิ่งพิมพเพ่ือการประชาสัมพันธโดย ใชเทคโนโลยีคิวอารโคด เร่ืองสถานท่ีทองเท่ียว
เชิงเกษตรชุมชนบางมด ซึ่งเมื่อวิเคราะหผลการประเมินการรับรู พบวากลุมตัวอยางมีการรับรูอยูในระดับมาก             
(x̄  = 4.39 , S.D. = 0.64) และมีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด (x̄  = 4.58 , S.D. = 0.50) จึงสามารถสรุปไดวา
การพัฒนาชุดสื่อประชาสัมพันธโดยใชเทคโนโลยีควิอารโคด เพ่ือสงเสริมการขายสินคาประเภทอาหารและเคร่ืองดืม่ 
มีคุณภาพและสามมารถใชในการประสัมพันธเพ่ือสงเสริมการขายสินคาประเภทอาหารและเคร่ืองดื่มไดจริง 
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ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะในการนำไปใช 
 1. ชุดสื่อประชาสัมพันธโดยใชเทคโนโลยีคิวอารโคด เพื ่อสงเสริมการขายสินคาประเภทอาหารและ
เคร่ืองดื่ม ท่ีพัฒนาขึ้นน้ีสามารถนำใชงานไดจริง โดยสมาชิกในแฟนเพจเฟซบุก FARM LUCK และผูมาทานอาหาร
เครื่องดื่มที่ราน ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ สามารถใชชุดสื่อประชาสัมพันธนี้เพื่อใหทราบถึงโปรโมชั่น
สงเสริมการขายของทางราน ซ่ึงควรจัดขึ้นทุก 3 เดือน 

2. ชุดสื่อประชาสัมพันธโดยใชเทคโนโลยีคิวอารโคด เพื่อสงเสริมการขายสินคาประเภทอาหารและ
เครื่องดื่ม สามารถดูไดทั้งสื่อออนไลนและสื่อออฟไลน ซึ่งสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายหลากหลายไดเพิ่มมากขึ้น 
โดยทางรานควรนำมาติดตั้งในจุดที่เห็นไดงายและนำคอนเทนต ขึ้นบนจอประชาสัมพันธในรานทุกวันเนนชวง
โปรโมชั่น 
ขอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรพัฒนาชุดสื่อประชาสัมพันธโดยใชเทคโนโลยีคิวอารโคด เพ่ือสงเสริมการขายสินคาประเภทอาหาร
และเคร่ืองดื่ม นำเสนอดวยเทคโนโลยีเสมือนจริงเปนรูปแบบสามมิติ 

2. ควรพัฒนาแอปพลิเคชั่นเพื่อสงเสริมการขายสินคาประเภทอาหารและเครื่องดื่ม สั่งอาหารผานทาง
หนาจอของรานฟารมรัก 
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แนวทางการพัฒนาหวงโซคุณคาเพ่ือสรางความไดเปรียบทางการแขงขันของศูนยเมล็ดพันธุขาวนครสวรรค 
 

THE APPROACH TO DEVELOP VALUE CHAIN FOR CREATING COMPETITIVE  
ADVANTAGE OFNAKHON SAWAN RICE SEED CENTER  

 
ผูวิจัย   ฉัตรสุดา  ธูปจันทร 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยแมโจ 
อาจารยที่ปรึกษา  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรีดา  ศรีนฤวรรณ 

  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยแมโจ 
 

บทคัดยอ 
 การศึกษาน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสถานการณปจจุบันของหวงโซคุณคา วิเคราะหลักษณะและสาเหตุของ
ปญหาท่ีเกิดขึ้นในหวงโซคุณคา และแนวทางในการพัฒนาหวงโซคุณคาเพ่ือความไดเปรียบทางการแขงขนัของศูนยเมลด็
พันธุขาวนครสวรรคของเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค โดยการเก็บขอมูลเชิงปริมาณโดยใชแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง 
จำนวน 200 ราย การเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพโดยใชการสัมภาษณแบบเจาะลึกกับบุคลากรของศูนยเมล็ดพันธุขาว
นครสวรรค จำนวน 10 ราย วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณโดยใชสถิต ิคารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ขอมูลเชิงคุณภาพโดยการตีความสรางขอสรุปแบบอุปนัย และนำเสนอขอมูลเปนขอความแบบบรรยาย 
 ผลการศึกษาพบวา จากการศึกษาแนวคิดหวงโซคุณคาของศูนยเมล็ดพันธุ ขาวนครสวรรค ประกอบดวย              
5 กิจกรรมหลักและ 4 กิจกรรมสนับสนุนในหวงโซคุณคา ชวยเพิ่มคุณคาใหกับทุกกิจกรรมในหวงโซคุณคาของการ
ดำเนินงานผลิตเมล็ดพันธุขาวของศูนยเมล็ดพันธุขาวนครสวรรค ซึ่งผลที่ไดจากการวิจัยเปนประโยชนตอแนวทางการ
พัฒนาหวงโซคุณคาเพ่ือสรางความไดเปรียบทางการแขงขันของศูนยเมล็ดพันธุขาวนครสวรรคของหนวยงาน ในการการ
มุงเนนตนทุนต่ำใหเกษตรกรมีรายไดมากขึ ้น การมุงเนนตลาดสำหรับเกษตรกรเพื่อพัฒนาคุณภาพของเมล็ดพันธุ               
เพ่ือสรางความเชื่อม่ันและมีการบอกตอ และตอบสนองความตองการของลูกคา 
 
คำสำคัญ : หวงโซคุณคา, ความไดเปรียบเทียบทางการแขงขัน, เมล็ดพันธุที่ดี  
 
Abstract 

The objective of this study is to study the current situation of the value chain. Analyze 
the nature and causes of problems occurring in the value chain And ways to develop the value 
chain for the competitive advantage of the Nakhon Sawan Rice Seed Center for farmers in 
Nakhon Sawan Province By collecting quantitative data by using questionnaires from 200 
samples, the collection of qualitative data by using in-depth interviews with personnel of the 
Nakhon Sawan Rice Seed Center, amount 10, analyze the quantitative data by using percentage 
and percentage values. Average and standard deviation And qualitative data by interpreting and 
creating inductive summaries. And presenting the information in descriptive text 
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The results showed that From the study of the value chain concept of Nakhon Sawan 
Rice Seed Center consists of 5 main activities and 4 supporting activities in the value chain. Help 
add value to all activities in the value chain of rice seed production operations of Nakhon Sawan 
Rice Seed Center. The result of the research is beneficial to the development of the value chain 
in order to create the competitive advantage of the Nakhon Sawan Rice Seed Center of the 
department. In focusing on low cost for farmers to have more income Market focus for farmers 
to improve seed quality To build confidence and tell others And meet the needs of customers. 

 
Keywords : value chain, competitive comparative advantage, good seed 
 
บทนำ 

ขาวเปนพืชเศรษฐกิจที ่สำคัญของประเทศไทย ที่เปนสินคาเกษตรที ่ใชภายในประเทศและการสงออก
ตางประเทศที่สำคัญดวยคุณภาพที่ดีของขาวไทยเปนที่ยอมรับ อยางไรก็ตามการผลิตขาวของไทยยังประสบปญหาใน
เร่ืองของกระบวนการผลิต ไมวาจะเปนเร่ืองของตนทุนท่ีสูงขึ้น การสรรหาเมล็ดพันธุท่ีดีไดผลผลิตตอไรท่ีมากขึ้น และ
เพียงพอตอการเพาะปลูกขาวของไทยท่ีแบงเปน 2 ฤดูกาล ไดแก ขาวนาป และขาวนาปรัง ทำใหบางคร้ังการผลิตเมล็ด
ขาวที่มีคุณภาพไมทันตอการเพาะปลูก ทำใหผลผลิตไมเปนไปตามมาตรฐานในการนำมาจำหนาย ผลผลิตตอไรอยูใน
ระดับต่ำ เกษตรกรไทยจึงตองลดตนทุนการปลูก และใหความสำคัญในเรื่องของการดูแลคุณภาพขาวใหได(สำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร, 2560) 

เกษตรกรทำนาขาวสวนใหญในประเทศไทยจะมีการเพาะปลูกขาวตลอดป ทำใหเกิดปญหาในเรื่องการขาด
แคลนเมล็ดพันธุขาวท่ีดีสำหรับเพาะปลูก เหตุผลเพราะเม่ือเกษตรกรเก็บเก่ียวแลวจะนำผลิตออกจำหนาย และเก็บเมล็ด
พันธุไวในยุงขาว หรือสถานที่จัดเก็บภายในบาน ซึ่งสถานที่จัดเก็บของเกษตรกรไมเพียงพอ การจัดเก็บและการรักษา
ความชื้นไมดีจนทำใหคุณภาพของเมล็ดพันธุขาวไมไดมาตรฐาน เกษตรกรสวนใหญจึงใชวิธีการหารจัดซ้ือเมล็ดพันธุท่ีได
มาตรฐานและมีคุณภาพมาเพาะปลูก แตก็ทำใหตนทุนในการผลิตเพ่ิมสูงขึ้นจากการซ้ือเมล็ดพันธุ ซ่ึงเม่ือมีภาครัฐบาลท่ี
เก่ียวของเขามาชวยเก่ียวกับการใชเมล็ดพันธุขาวท่ีมีคุณภาพ จะชวยเพ่ิมผลผลิตขาวใหกับเกษตรกรเพ่ือใหมีรายไดเพ่ิม
มากขึ้น ทำใหความตองการที่จะซื้อเมล็ดพันธุขาวที่มีคุณภาพของเกษตรกรเพิ่มสูงขึ้น จึงมีผูประกอบการผลิตและ
จำหนายเมล็ดพันธุขาวเกิดขึ้นเปนจำนวนมากทั้งบริษัทเอกชนขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดยอม ทำใหเกิดการ
แขงขันในตลาดการผลิตและจำหนายเมล็ดพันธุขาวสงูขึ้น โดยแหลงที่หาซื้อเมล็ดพันธุขาว จะมีทั้งในสวนของภาครัฐ 
และภาคเอกชน ท่ีเขามาเปนคูแขงในการผลิตเมล็ดพันธุท่ีมีคุณภาพมาจำหนาย(สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2560) 

ศูนยเมล็ดพันธุขาวนครสวรรค เปนองคกรท่ีชวยเกษตรกรในการผลิตเมล็ดพันธุขาวท่ีมีคุณภาพ เพ่ือจำหนาย
ใหเกษตรกรนำไปเพาะปลูกใหไดผลิตท่ีมีคุณภาพและสรางรายไดมากขึ้น แตดวยมีบริษัทเอกชนท่ีเขามาเปนคูแขงทาง
การตลาด การศึกษาหวงโซคุณคา (Value Chain)ของศูนยเมล็ดพันธุขาวนครสวรรคเพื่อวิเคราะหกิจกรรมหลัก และ
กิจกรรมสนับสนุนภายในหวงโซเพื่อวิเคราะหสถานการณปจจุบันของศูนย และใชแนวคิดสวนประสมทางการตลาด              
(4 P) ปญหา การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกของศนูย(SWOT Analysis)ของศูนย เพ่ือวิเคราะหจุดแขง็ 
จุดออน โอกาส และอุปสรรค เพื่อวิเคราะหปญหาในหวงโซคุณคา และหาแนวทางการพัฒนาหวงโซคุณคาของศูนย    
โดยการวิเคราะห TOWS Matrix เพ่ือกำหนดกลยุทธท่ีเหมาะสมกับศูนยเพ่ือนำมาสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน 
และนำมาพัฒนาในการผลิตเมล็ดพันธุขาวที่มีคุณภาพ การนำมาประยุกตกับแนวคิดการสรางความไดเปรียบทางการ
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แขงขัน เชน การเปนผูนำดานตนทุน การสรางความแตกเพ่ือเปนแนวทางในการนำมาพัฒนาและปรับปรุงเพาะปลูกและ
การกระจายขาวในพ้ืนท่ีจังหวัดนครสวรรคใหดีขึ้นตอไป 

ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน ผู วิจัยจึงสนใจที ่จะศึกษาถึงแนวทางการพัฒนาหวงโซคุณคาเพื่อสรางความ
ไดเปรียบทางการแขงขันของศูนยเมล็ดพันธุขาวนครสวรรค เพ่ือนำขอมูลท่ีไดจากการศึกษาวิจัยมากำหนดแนวในการ
พัฒนาหวงโซคุณคาเพื่อสรางความเปรียบทางการแขงขันของศูนยเมล็ดพันธุขาวนครสวรรค ใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล สามารถผลิตเมล็ดพันธุไดมาตรฐานคุณภาพ ปริมาณและเวลาที่กำหนดไว และเพื่อประกอบการวางแผน
สงเสริมเกษตรกรใหสามารถเพ่ิมผลผลิตขาวตอไรใหสูงขึ้นดวยการใชเมล็ดพันธุขาวท่ีเหมาะสม นอกจากน้ีขอมูลท่ีไดรับ
ยังจะสามารถนำไปใชในการวางแผนการผลิตและแผนการตลาดใหแกผูประกอบการผลิตและจำหนายเมลด็พันธุขาว 
ท้ังน้ีเพ่ือใหสามารถเขาถึงและขยายตลาดกลุมเปาหมายในอนาคตใหไดมากท่ีสุด 
 
วัตถุประสงค 

เพื่อศึกษาสถานการณปจจุบัน วิเคราะหลักษณะและสาเหตุของปญหาที่เกิดขึ้น และนำเสนอแนวทางในการ
พัฒนาหวงโซคุณคาเพ่ือสรางความไดเปรียบทางการแขงขันของศูนยเมล็ดพันธุขาวนครสวรรค 
 
กรอบแนวความคิด 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

ประชากร คือกลุมเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค และบุคลากรของศูนยเมล็ดพันธุขาวนครสวรรค 
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา การวิจัยเชิงปริมาณ ไดแก การเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) จำนวน 200 คน จากกลุมเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค ท่ีมาซ้ือเมล็ดพันธุจากศูนยเมล็ดพันธุขาวนครสวรรค
จากอำเภอตาง ๆ  ในจังหวัดนครสวรรค อำเภอละ 50 คน ไดแก อำเภอบรรพตพิสัย อำเภอโกรกพระ อำเภอทาตะโก 
และอำเภอพยุหะคีรี  

การวิจัยเชิงคุณภาพไดแก บุคลากรของศูนยขยายเมล็ดพันธุขาวนครสวรรค แผนกตางๆ จำนวน 10 คน 
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาเชิงปริมาณ ลักษณะของเครื่องมือเปนแบบสอบถาม เกี่ยวกับปจจัยทางการตลาด 

และปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อเมล็ดพันธุขาวที ่ผลิตโดยศูนยเมล็ดพันธุ ขาวนครสวรรค 
ทดสอบคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามโดยใชวิธีสัมประสิทธ์ิอัลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) 
ไดคา Alpha เทากับ 0.857 

เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาเชิงคุณภาพ ใชการสัมภาษณแบบเจาะลึก In-depth Interview โดยใชคำถามแบบ
ก่ึงโครงสราง เปนลักษณะเปนคำถามแบบ มีโครงสรางใหคลอบคลุมกิจกรรมหวงโซคุณคา 2 กิจกรรม ไดแก 1) กิจกรรมหลัก 
และ 2) กิจกรรมสนับสนุน  

การวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยเชิงปริมาณผูวิจัยดำเนินการวิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรม

สำเร็จรูป โดยใชคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพผูวิจัยดำเนินการวิเคราะหขอมูล ซึ่งดำเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 

ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล หลังจากนั้นจำแนกและจัดระบบขอมูล เปนการนำขอมูลที่ไดนำมาจำแนกและจัด
หมวดหมู ออกใหเปนระบบ ทำการวิเคราะหขอมูลโดยการตีความสรางขอสรุปแบบอุปนัย (Analytic induction)             
เปนการนำขอมูลที่ไดจากเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นมาวิเคราะหเพื่อหาบทสรุปรวมกันของเรื่องนั้น และนำเสนอขอมูล
เปนขอความแบบบรรยาย 
 
ผลการศึกษา 

สวนที่ 1 ผลการศึกษาเพ่ือศึกษาสถานการณปจจุบันของหวงโซคุณคาของศูนยเมล็ดพันธุขาวนครสวรรค
ของเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค 

จากผลการสัมภาษณบุคลากรของศูนยเพาะพันธุเมล็ดพันธุขาวนครสวรรค พบวาสถานการณปจจุบันของศูนย
เมล็ดพันธุ ขาวนครสวรรค ในดานกิจกรรมหลักศูนยจะปฏิบัติตามมาตรฐานของแปลงขาวตามระเบียบมาตรฐาน              
พ.ศ. 2549 และมาตรฐานที่กำหนดมาจากกรมการคาขาวเปนแนวทางหลักในการปฎิบัติงานการเพิ่มสมรรถนะดาน
ทรัพยากรมนุษยมุงเนนดานการพัฒนาบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญ และมีองคความรูสามารถตอยอดและพัฒนาธุรกิจ
เฉพาะดานในดานตาง ๆ เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานในหนาท่ีรับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพในดานกิจกรรมสนับสนุน 
ศูนยเมล็ดพันธุขาวนครสวรรค พบวา ตองพัฒนาทรัพยากรมนุษย และระบบสารสนเทศท่ีสามารถเขามาชวยสนับสนุน
การปฏิบัติงานของบุคลากรในดานตาง ๆ ใหเปนไปตามแนวปฏิบัติ และมาตรฐานของกรมการคาขาว การกำหนด
โครงสรางที่เหมาะสมกับบุคลากรใหมีประสิทธิภาพในการทำงานอยางเต็มประสิทธิภาพ การจัดการโครงสรางองคที่ดี
และความเหมาะสมระหวางบุคลากรกับภาระงาน การสำรวจและวางแผนทางการตลาดเพ่ือคาดการณจำนวนเมล็ดพันธุ
การกำหนดเปาหมายขององคกร และดำเนินการใหเปนไปตามตัวชี้วัดการพัฒนาระบบการจัดการสินคาคงคลัง และการ
ดำเนินการกำกับติดตามใหเปนไปตามแผนโครงการ และงบประมาณ ดังแสดงในภาพท่ี 1 
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ภาพที่ 1 แสดงหวงโซคุณคาสถานการณของศูนยเมล็ดพันธุขาวนครสวรรค 
 

สวนที่ 2 ผลการศึกษาเพ่ือวิเคราะหลักษณะและสาเหตุของปญหาที่เกิดข้ึนในหวงโซคุณคาของศูนยเมล็ด
พันธุขาวนครสวรรคของเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค 

จากผลการสัมภาษณบุคลากรของศูนยเพาะพันธุเมล็ดพันธุขาวนครสวรรค พบวาสาเหตุและปญหาของศูนยเมล็ด
พันธุขาวนครสวรรค ปญหาจะเกิดจากภัยธรรมชาติท่ีไมอาจควบคมุไดในการผลิตเมล็ดพันธุ และนโยบายการกำหนดราคารับ
ซื้อเมล็ดพันธุที่มีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ ความทันสมัยของเครื่องมือ ระบบการขนสง และการขาดเทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารจัดการ และการสื่อสารไดอยางถูกตองและท่ัวถงึ ในดานกิจกรรมสนับสนุนพบวาศูนยเมล็ดพันธุขาว
นครสวรรค ปญหาเกิดจากภัยธรรมชาติ เชน ภัยแลง น้ำทวมสงผลตอการนำเขาเมล็ดพันธุ และนโยบายของรัฐในการกำหนด
ราคาการรับซื้อ การสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรรม การอนุมัติงบประมาณใน
การบริหารจัดการมีความลาชา และการจัดสรรงบประมาณไมเปนไปตามแผนท่ีศูนยเมล็ดพันธุขาววางไว 
 
ผลการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อเมล็ดพันธุขาวที่ผลิตโดยศูนยเมล็ดพันธุขาว
นครสวรรคของเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค 
ตารางที่ 1 แสดงคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลระดับความสำคัญของปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดที่มีผลตอการเลือกซ้ือเมล็ดพันธุขาวที่ผลิตโดยศูนยเมล็ดพันธุขาวนครสวรรคของเกษตรกร
จังหวัดนครสวรรค ในภาพรวม 
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

ที่มีผลตอการเลือกซ้ือเมล็ดพันธุขาว ในภาพรวม 
?Χ  S.D. 

แปลผล 
ระดบัความสำคัญ 

ดานผลิตภัณฑ 4.54 0.45 มากท่ีสุด 
ดานราคา 4.15 0.73 มาก 
ดานชองทางการจัดจำหนาย 4.15 0.63 มาก 
ดานการสงเสริมการขาย 4.22 0.64 มากท่ีสุด 

รวม 4.27 0.50 มากที่สุด 
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 จากตารางท่ี 1 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือเมล็ดพันธุขาวท่ีผลิตโดยศูนยเมล็ดพันธุ
ข าวนครสวรรคของเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค ในภาพรวม อยู ในระดับมากที ่สุด ( Χ =4.27, S.D. = 0.50)             
เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีความสำคัญในระดับมากท่ีสุด คือ ดานผลิตภัณฑ (Χ =4.54, S.D. = 0.45) และดาน
การสงเสริมการขาย (Χ =4.22, S.D. = 0.64) และมีความสำคัญในระดับมาก คือ ดานราคา (Χ =4.15, S.D. = 0.73) 
และดานชองทางการจัดจำหนาย (Χ =4.15, S.D. = 0.63) 
 จากการสัมภาษณและการเก็บแบบสอบถามผลการศึกษาปจจัยทางการตลาดมีผลตอการเลือกซื้อเมลด็พันธุ
ขาวที่ผลิตโดยศูนยเมล็ดพันธุขาวนครสวรรคของเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค ไดแสดงถึงหวงคุณคาของสาเหตุและ
ปญหาของศูนยเมล็ดพันธุขาวนครสวรรค ดังแสดงในภาพท่ี 2 

 

 
ภาพที่ 2 แสดงหวงโซคุณคาของสาเหตแุละปญหาของศูนยเมล็ดพันธุขาวนครสวรรค 

 
สวนที่ 3 แนวทางในการพัฒนาหวงโซคุณคาของศูนยเมล็ดพันธุขาวนครสวรรคของเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค 
จากผลการสัมภาษณบุคลากรของศูนยเพาะพันธุเมล็ดพันธุขาวนครสวรรค แนวทางการแกไขปญหาตามแนว

หวงโซคุณคาของศูนยเมล็ดพันธุขาวนครสวรรคพบวา ดานกิจกรรมหลักจะมีการประเมินความเสี่ยงลวงหนาดานภัย
ธรรมชาติ นโยบายการรับซื้อ และพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญของบุคลากรในทุกดานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานในทุกสวนงาน การจัดทำประกันเมล็ดพันธุระหวางการขนสง การสนับสนุนการพัฒนาและนำเทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารจัดการในทุกระบบ การเพ่ิมชองทางในการสื่อสารทางการตลาดใหมีความหลากหลาย และการ
เพ่ิมทักษะในดานการตลาดใหบุคลากรดานประชาสัมพันธ และการพัฒนาการสื่อสารหลังการขายกับกลุมลูกคาใหมาก
ขึ้นการใชสื่อในการประชาสัมพันธมากขึ้น การพัฒนาทักษะดานการประชาสัมพันธและในดานกิจกรรมสนับสนุนพบวา 
การปรับเปล่ียนการกำหนดราคารับซ้ือใหเปนไปตามนโยบายภาครัฐการวางยุทธศาสตรในการพัฒนาทางดานเทคโนโลยี
และนวัตกรรมที่ชัดเจน และมองเห็นผลลัพธเพื่อนำเสนอของบประมาณการวิเคราะหการประเมินและคาดการณการ
จัดการงบประมาณลวงหนา การกำหนดเงินทุนสำรองงบประมาณเพ่ือใหดำเนินการตอเน่ือง ดังแสดงในภาพท่ี 3 
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ภาพที่ 3 แสดงแนวทางการแกไขปญหาตามแนวหวงโซคุณคาของศูนยเมล็ดพันธุขาวนครสวรรค 
 

สวนที่ 4 การสรางหวงโซคุณคาเพ่ือความไดเปรียบในการแขงขันของศูนยเมล็ดพันธุขาวนครสวรรค 
จากผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาหวงโซคุณคาเพ่ือสรางความไดเปรียบทางการแขงขันของศูนยเมล็ดพันธุ

ขาวนครสวรรค สามารถนำมาสรางหวงโซคุณคาเพื่อความไดเปรียบในการแขงขันของศูนยเมล็ดพันธุขาวนครสวรรค             
ไดวา ดานกิจกรรมหลัก ตองมีการบริหารจัดการคุณภาพแปลงนาใหมีมาตรฐาน และกำหนดราคาเพื่อลดตนทุนได 
มาตรฐานการตรวจสอบเมล็ดพันธุ ท ี ่ ใหผลผลิตตอไรมากกวาค ู แข งรายอื ่น การลดตนการขนสงใหเกษตรกร                   
การประชาสัมพันธแบบบอกตอไปยังเกษตรกร โดยผานหนวยงานท่ีเก่ียวชอง เชน เกษตรอำเภอ เกษตรตำบล และการ
จัดพื้นที่การใหบริการเพิ่มความสะดวกสบาย การใหคำปรึกษาเบื้องตนเกี่ยวกับเมล็ดพันธุใหกับลูกคา และในดาน
กิจกรรมสนับสนุน จากภาพพบวาการสรางหวงโซคุณคาเพื่อความไดเปรียบในการแขงขันของศูนยเมล็ดพันธุข าว
นครสวรรค ตองมีการจัดการแปลงนาใหสามารถผลิตเมล็ดพันธุนอกฤดูกาล และมีจำหนายไดอยางเพียงพอ การพัฒนา
และคัดเมล็ดพันธุใหสามารถจำหนายไดตามรอบเวลา และเพียงพอตอความตองการไดอยางสม่ำเสมอ การสงเสริมให
บุคลากรไปอบรมเพ่ือนำมาพัฒนาเมล็ดพันธุใหมีความสมบูรณมีประสิทธิภาพ และสงเสริมใหเกษตรกรมีตนทุนท่ีต่ำแต
ไดผลผลิตมาก และการจัดการองคกรใหมุงเนนผลิตเมล็ดพันธุใหไดอยางทั่วถึง เพิ่มรายได โดยใชตนทุนที่ต่ำ เชน              
การนำเสนอใหเกษตรใชเมล็ดพันธุขาวท่ีมีคุณภาพไดผลผลิตเพ่ิมมากขึ้น ไดผลผลิตตอไรมากขึ้นเม่ือเทียบกับการใชเมล็ด
พันธุท่ีจัดเก็บดวยตัวเอง ซ่ึงแสดงดังภาพท่ี 4 
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ภาพที่ 4 แสดงแนวทางการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันของศูนยเมล็ดพันธุขาวนครสวรรค 
 

กลยุทธในการสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางการคา 
เน่ืองจากศูนยเมล็ดพันธุขาวนครสวรรคเปนหนวยงานภาครัฐ ควรใชกลยุทธท่ีจะชวยใหไดเปรียบในการแขงขนั 

ไดแก การใชกลยุทธดานตนทุน โดยการเลือกการผลิตตนทุนต่ำ ใหไดคุณภาพท่ีมีคุณภาพ ลดตนทุนในการซ้ือเมล็ดพันธุ 
ใชเมล็ดพันธุที่มีคุณภาพที่สามารถทำใหไดผลผลิตตอไรมากขึ้นเปนกลยุทธในการสื่อสารกับเกษตรกร ใหใชเมล็ดพันธุ
ของศูนยเมล็ดพันธุขาว เปนสวนหน่ึงใหเกษตรกรมีผลผลิตท่ีมีรายไดเพ่ิมขึ้น การผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุขาวให
เพียงพอและทั่วถึง การสรางพันธมิตรทางธุรกิจ การรวมมือกับคูแขงขันทางการคา ที่สำคัญทั้งสหกรณการเกษตร             
และผูประกอบการผลิตเมล็ดพันธุขาวเอกชน เชน การทำ MOU เพื่อผลิตและพัฒนาคุณภาพเมล็ดพันธุขาวรวมกัน           
เพ่ือผลิตเมล็ดพันธุขาวไดตรงมาตรฐาน ไมเอาเปรียบเกษตรกร ราคาเมล็ดพันธุมีความเหมาะสมและมีคุณภาพ กระจาย
ไปยังเกษตรกรไดอยางท่ัวถึงการวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การลดตนทุนในการผลิตขาว 
โดยการแนะนำจากบุคลากรของศูนยเมล็ดพันธขาว โดยการสรางและพัฒนาบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญ และการเพ่ิม
จำนวนพันธุ ของเมล็ดพันธุขาวใหมีความหลากหลายมากขึ ้น เพื ่อใหเกษตรกรสามารถเลือกเมล็ดพันธุ ที่จะนำไป
เพาะปลูก การสรางพันธมิตรจากตางประเทศเพ่ือใหไดเมล็ดพันธุใหมๆ  
 

สรุปและอภิปรายผล 
จากการศึกษาแนวทางการพัฒนาหวงโซคุณคาเพ่ือสรางความไดเปรียบทางการแขงขันของศูนยเมล็ดพันธุขาว

นครสวรรค สามารถนำแนวทางในการพัฒนาหวงโซคุณคา และการสรางหวงโซคุณคาเพ่ือความไดเปรียบในการแขงขัน
ของศูนยเมล็ดพันธุขาวนครสวรรคสามารถนำผลการศึกษามาอภิปรายผลได ดังน้ี แนวทางในการพัฒนาหวงโซคุณคาใน
สวนกิจกรรมหลักมีการประเมินความเสี่ยงลวงหนาดานภัยธรรมชาติ และนโยบายการรับซ้ือ การพัฒนาการตรวจสอบ
และรักษาเมล็ดพันธุใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น การเพ่ิมความสามารถและความเชี่ยวชาญของบุคลากรทางการผลิต และ
การเพ่ิมความเขมขนการควบคุมดูแลเมล็ดพันธุ การจัดทำประกันเมล็ดพันธุเพ่ือปองกันเมล็ดพันธุสูญหายระหวางการ
จัดสง การสนับสนุนการพัฒนาและนำเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการระบบการจัดเก็บ และวางแนวทางการ
ปองกันโรคระบาดจากแมลงท่ีรบกวนเมล็ดพันธุขาว การเพ่ิมชองทางในการสื่อสารทางการตลาดใหมีความหลากหลาย 
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และการเพ่ิมทักษะในดานการตลาดใหบุคลากรดานประชาสัมพันธ การผลิตเมล็ดพันธุขาวใหสามารถจำหนายไดท้ังใน
ฤดูกาลและนอกฤดูกาลตามความตองการของตลาด และการพัฒนาการสื่อสารหลังการขายกับกลุมลูกคาใหมากขึ้น เปน
การพัฒนาดานการตลาดของศูนยเมล็ดพันธุขาว ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ชูสุวรรณ (2556) ไดศึกษาการวิเคราะหโซ
คุณคาของการปลูกขาวหอมมะลิอินทรียในจังหวัดสุรินทร พบวา กิจกรรมของโซคุณคาระดับดี ไดแก การบริการเพ่ือ
เพ่ิมมูลคาและการบริการหลังการขาย และกิจกรรมสนับสนุนแนวทางการแกไขปญหา การปรับเปลี่ยนการกำหนดราคา
รับซื้อใหเปนไปตามนโยบายภาครัฐ การวางยุทธศาสตรในการพัฒนาทางดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ชัดเจน และ
มองเห็นผลลัพธเพื่อนำเสนอของบประมาณ การประเมินและคาดการณเรื่องงบประมาณลวงหนา สำรองงบประมาณ
เพ่ือดำเนินการตอเน่ือง 

การสรางหวงโซคุณคาเพ่ือความไดเปรียบในการแขงขนัของศนูยเมล็ดพันธุขาวนครสวรรค ในสวนกิจกรรมหลัก 
มีการบริหารจัดการแปลงนาที่มีมาตรฐานสามารถคัดเลือดเมล็ดพันธุที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มมูลคาของเมล็ดพันธุขาว             
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของแสนทวีสุข (2555) ไดศึกษาการวิเคราะหหวงโซคุณคาและการพยากรณการสงออกขาว
หอมมะลิไทย โดยไดศึกษาสถานการณปจจุบัน และวิเคราะหแนวโนมเพื่อการสงออกขาวหอมมะลิไทย พบวา การ
ปรับปรุงและพัฒนา เพื่อสามารถสรางมูลคาเพิ่มหรือเพิ่มคุณคาใหขาวหอมมะลิ กิจกรรมหลัก ไดแก การพัฒนาพื้นท่ี
เพาะปลูกตลอดจนการเก็บเก่ียวท่ีไดคุณภาพ และกำหนดราคาเพ่ือลดตนทุนได การวางระบบการตรวจสอบเมล็ดพันธุท่ี
มีมาตรฐานสามารถใหผลผลิตตอไรที่มากกวาคูแขงรายอื่นเพื่อลดตนทุนใหกับเกษตรกร และไดกำไรมากขึ้น การให
ความรูกับเกษตรตำบล หรือเกษตรอำเภอ เก่ียวกับผลผลิต การผลิตตอไร เพ่ือสงเสริมการประชาสัมพันธแบบบอกตอไป
ยังเกษตรกร การจัดพ้ืนท่ีการใหบริการเพ่ิมความสะดวกสบาย การใหคำปรึกษาเบื้องตนเก่ียวกับเมล็ดพันธุใหกับลูกคา 
เปนการพัฒนาดานลักษณะทางกายภาพของศูนยเมล็ดพันธุขาวใหการอำนวยความสะดวก ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ 
จี้ระมาตย (2559) ไดศึกษากลยุทธการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันของผูประกอบการสถานบันเทิงในจังหวัด
เชียงใหม พบวา โอกาสที่จะสรางความไดเปรียบในการแขงขันตองใชกลยุทธในการพัฒนาและสงเสริมปจจัยทางการ
ตลาด ในดานบุคคล กระบวนการ และการสรางและนำเสนอลักษณะทางกายภาพ และกิจกรรมสนับสนุน มีการจัดการ
แปลงนาใหสามารถผลิตเมล็ดพันธุนอกฤดูกาล และมีจำหนายไดอยางเพียงพอ การพัฒนาและคัดเมล็ดพันธุใหสามารถ
จำหนายไดตามรอบเวลา และเพียงพอตอความตองการไดอยางสม่ำเสมอ การสงเสริมใหบุคลากรไปอบรมเพื่อนำมา
พัฒนาเมล็ดพันธุใหมีความสมบูรณมีประสิทธิภาพ และสงเสริมใหเกษตรกรมีตนทุนที่ต่ำแตไดผลผลิตมาก และการ
จัดการองคกรใหมุงเนนผลิตเมล็ดพันธุใหไดอยางท่ัวถึง เพ่ิมรายได โดยใชตนทุนท่ีต่ำ สำหรับกลยุทธในการสรางความ
ไดเปรียบในการแขงขันทางการคาเนื่องจากศูนยเมล็ดพันธุขาวนครสวรรค เนื่องจากศูนยเมล็ดพันธุขาวนครสวรรค            
เปนหนวยงานภาครัฐ ควรใชกลยุทธท่ีจะชวยใหไดเปรียบในการแขงขัน ไดแก การใชกลยุทธดานตนทุน โดยการเลือก
การผลิตตนทุนต่ำ ใหไดคุณภาพท่ีมีคุณภาพ ลดตนทุนในการซ้ือเมล็ดพันธุ เปนสวนหน่ึงใหเกษตรกรมีผลผลิตท่ีมีรายได
เพ่ิมขึ้น การผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุขาวใหเพียงพอและท่ัวถึง การสรางพันธมิตรทางธุรกิจ การรวมมือกับคูแขงขนั
ทางการคา ที่สำคัญทั้งสหกรณการเกษตร และผูประกอบการผลิตเมล็ดพันธุขาวเอกชน เพื่อผลิตเมล็ดพันธุขาวไดตรง
มาตรฐาน ไมเอาเปรียบเกษตรกร ราคาเมล็ดพันธุมีความเหมาะสมและมีคุณภาพ กระจายไปยังเกษตรกรไดอยางท่ัวถึง 

การวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีที่เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การลดตนทุนในการผลิตขาว โดยการแนะนำ
จากบุคลากรของศูนยเมล็ดพันธขาว และการเพิ่มจำนวนพันธุของเมล็ดพันธุขาวใหมีความหลากหลายมากขึ้น เพื่อให
เกษตรกรสามารถเลือกเมล็ดพันธุที่จะนำไปเพาะปลูก การสรางพันธมิตรจากตางประเทศเพื่อใหไดเมล็ดพันธุใหมๆ             
ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีหวงโซคุณคาที่ศาสตราจารย Michael E. Porter (1985) สรางขึ้นโดยมีวัตถุประสงคหลัก คือ 
การชวยใหคุณสามารถคนหาสรางหรือพัฒนาความไดเปรียบในการแขงขันที่ไดรับจากกิจกรรมในระบบธุรกิจ เชน              
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การสรางความแตกตางของสินคาและบริหารใหแตกตางจากคูแขงขันทั้งทางดานผลิตภัณฑและตนทุนการผลิตซึ่งการ
วิเคราะหหวงโซคุณคามุงเนนการวิเคราะหความสัมพันธระหวางกิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุน โดยกิจกรรมหลัก
เปนกิจกรรมที่ตองคำนึงถึงทั้งทางดานประสิทธิภาพและตนทุน และกิจกรรมสนับสนุนเปนกิจกรรมภายนอกที่เขามา
สนับสนุนกิจกรรมหลักใหเกิดประสิทธิภาพและลดตนทุนซึ่งแตละกิจกรรมจะเปนการเชื ่อมโยงกันทั้งภายในและ
ภายนอกหวงโซอุปทานจากการดำเนินงานของแตละกิจกรรมจะพบสวนตางระหวางรายไดกับตนทุนท่ีเกิดขึ้น เรียกวา 
ผลกำไรหรือผลตอบแทนผลกำไรที่เกิดขึ้นนี้จะขึ้นอยูกับความสามารถในการบริหารกิจกรรมภายในหวงโซคุณคาเอง 
ดังน้ันหวงโซคุณคาจึงครอบคลุมตลอดท้ังหวงโซอุปทาน 
 
ขอเสนอแนะจากการศึกษา 
ขอเสนอแนะทั่วไปดานหวงโซคุณคาของศูนย 

1. กิจกรรมหลัก ศูนยควรเพิ่มแหลงผลิตเมล็ดพันธุ ข าวใหสามารถผลิตเมล็ดพันธุ ข าวไดมากขึ ้น ไดแก             
การพัฒนาแปลงนาของเกษตรท่ีสามารถผลิตเมล็ดพันธุท่ีมีคุณภาพ เพียงพอตอความตองการทำใหเกษตรกรเขารวมการ
เปนแปลงนาท่ีมีคุณภาพสามารถผลิตเมล็ดพันธุจำหนาย สงออกเพ่ือบริโภค และเปนเมล็ดพันธุใหกับเกษตรกรรายอ่ืน
ตอไปควรมีการพัฒนาโรงเก็บเมล็ดพันธุ มีการนำเทคโนโลยีเขามาชวยในการควบคุมคุณภาพของเมล็ดพันธุใหมีคุณภาพ
และมาตรฐานเชน การควบคุมและตรวจสอบความชื้น การคัดเลือกเมล็ดพันธุ การจัดระยะเวลาการรักษาเมล็ดพันธุใหมี
จำหนายไดตลอดป ควรมีการนำโปรแกรมในการรับจายเมล็ดพันธุในการชวยตรวจสอบจำนวนเมล็ดพันธุเพ่ือควบคุมให
ไดผลผลิตและมีประสิทธิภาพมากที่สุดเมื่อนำไปเพาะปลูก ควรเพิ่มชองทางในการสั่งซื้อเมล็ดพันธุใหมากยิ่งขึ้น เชน 
ชองทางโทรศัพท เฟสบุค ไลน เว็บไซต เพื่อความสะดวกของเกษตรกร ควรมีการติดตามผลผลิตที่ไดจากการใชเมล็ด
พันธุขาวท่ีซ้ือจากศูนยและการใหคำแนะนำขั้นตอนในการนำเมล็ดพันธุไปเพาะปลูก โดยเปดสาย call center เพ่ือตอบ
ขอซักถามของเกษตรกรในการเพาะปลูกขาวท่ีใชเมล็ดพันธุท่ีซ้ือจากศูนย การจัดทำธนาคารเมล็ดพันธุเพ่ือรับฝากเมล็ด
พันธุของเกษตรกร เพ่ือเปนการคัดเมล็ดพันธุท่ีมีคุณภาพ 

2. กิจกรรมสนับสนุน ศูนยควรมีทางเลือกในการจัดหาเมล็ดพันธุที่มีคุณภาพเพื่อนำมาผลิตเพื่อจำหนายให
เกษตร มีแผนรองรับในกรณีเกิดปญหาเรื่องภัยแลง หรือน้ำทวมที่ทำใหไมสามารถจัดหาเมล็ดพันธุไดตามปริมาณท่ี
ตองการเชน การวางแผนการจัดเก็บเมล็ดพันธุใหเพียงพอท้ังป ควรมีการจัดทำแผนงานในการของบประมาณท่ีเก่ียวของ
กับการวิจัย การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในดานตาง ๆ การนำเทคโนโลยี มาชวยในการพัฒนาระบบการดูแลเมล็ด
พันธุเสนออยางมีประสิทธิภาพ การสื่อสารไปถึงเกษตรกร เพ่ือใหไดเมล็ดพันธุท่ีชวยใหเกษตรกรไดผลิตท่ีสูงขึ้นควรมีการ
วิเคราะหศักยภาพของบุคลากรภายในศูนย และจัดสงไปฝกอบรมในสวนที่เก่ียวของกับการพัฒนาองคกรใหมีความ
พรอมมากท่ีสุด สงเสริมและพัฒนาอยางตอเน่ือง และสม่ำเสมอ และควรมีการวางโครงสรางองคกรท่ีชัดเจน มีเปาหมาย
ท่ีชัดเจน การของบประมาณมีแผนการพัฒนาเมล็ดพันธุ และองคกรใหประสบผลสำเร็จมากท่ีสุด 
ขอเสนอแนะทางดานวิชาการ 

การสงเสริมการพัฒนาทางดานวิจัยในการผลิตเมล็ดพันธุ ข าว ใหมีคุณภาพและไดผลผลิตเพิ ่มมากขึ้น            
การพัฒนาเครื่องมือในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุขาวใหสามารถจำหนายไดตลอดทั้งป เนื่องจากบุคลากรของศนูยเมล็ด
พันธุ ข าวมีความรู เฉพาะทางในดานเมล็ดพันธุ และการเพาะปลูกขาว ควรมีการจัดอบรมใหกับเกษตรโดยการ
ประสานงานกับเกษตรตำบลในพ้ืนท่ีเพ่ือเขาไปใหความรูและรูจักกับศูนยเมล็ดพันธุขาวมากขึ้นเพ่ือท่ีจะทำใหไดผลผลติท่ี
เพ่ิมมากขึ้น การสงเสริมงบประมาณในดานพัฒนาบุคลากรใหตรงตามความสามารถในดานการผลิตเมล็ดพันธุเพ่ิมเติม
นักวิจัยเกี่ยวกับพันธุขาวใหมากยิ่งขึ้น การจัดแผนการพัฒนาเมล็ดพันธุขาวใหมีความยั่งยืนและพัฒนาเมล็ดพันธุใหมี
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ความเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ เพ่ิมทางเลือกในการผลิตเมล็ดพันธุขาว พันธุตาง ๆ มากยิ่งขึ้น และสงเสริมใหมีการ
นำระบบเทคโนโลยีเขามาใชในการปฏิบัติงานของศูนยเมล็ดพันธุขาว 
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

ควรมีการศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาเคร่ืองมือการจัดเก็บเมล็ดพันธุขาว และการนำระบบสารสนเทศมาชวยใน
การจัดการสินคาคงคลัง และการพัฒนาการสงเสริมการตลาดของศูนยเมล็ดพันธุขาว 
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อิทธิพลของ แรงจูงใจ ความนาเช่ือถือ คุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส และความงายตอการใชงาน
ที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการธุรกิจประเภทโรงภาพยนตรและ e-movie ผานระบบ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 
The Influences of Motivation , Trust, E-service quality and Perceived ease of use Factors 
Affect the Decision to Purchase Products and Services Movie theater business and e-movie 
Via Electronic Commerce System (E-Commerce) of User in Bangkok 
 
ผูวิจัย   ชนาวุฒิ  ม่ังมี 
   สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
อาจารยที่ปรึกษา  ผูชวยศาสตราจารย ดร.รวิพรรณ  สุภาวรรณ 
   บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาอิทธิพลของ แรงจูงใจ ความนาเชื่อถือ คุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส 
และความงายตอการใชงานท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาและบริการธุรกิจประเภทโรงภาพยนตรและ e-movie ผาน
ระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยใชแบบสอบถามปลายปดท่ีผานการทดสอบความตรง
ของเน้ือหาและมีระดับความเชื่อม่ันโดยรวมเทากับ .715 ในการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูท่ีเคยซ้ือสินคาและบริการธุรกิจ
ประเภทโรงภาพยนตร และ e-movie ผานระบบอิเล็กทรอนิกสของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 300 คน 
และวิเคราะหขอมูลโดยใชการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุคูณ 

ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 26 - 30 ป การศึกษาระดับปริญญาตรี             
มีอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ รายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,000 - 30,000 บาท ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา อิทธิพลของ 
แรงจูงใจ ความนาเชื่อถือ คุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส และความงายตอการใชงานท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคา
และบริการธุรกิจประเภทโรงภาพยนตรและ e-movie ผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไดแก 1) ความนาเชื่อถือ 2) ความงายตอการใชงาน โดยรวมกันพยากรณการ
ตัดสินใจซ้ือสินคาและบริการธุรกิจประเภทโรงภาพยนตร และ e-movie ผานระบบอิเล็กทรอนิกส ของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ไดรอยละ 77 ในขณะที่แรงจูงใจ และคุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส ไมสงผลตอการตัดสินใจซ้ือ
สินคาและบริการธุรกิจประเภทโรงภาพยนตร และ e-movie ผานระบบอิเล ็กทรอนิกส ของผู บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 
คำสำคัญ : แรงจูงใจ , ความนาเช่ือถือ, คุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส , ความงายตอการใชงาน , การตัดสินใจซ้ือ 
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Abstract 
The objective of the study was to explore The Influences of motivation, trust, e-service 

quality and perceived ease of use factors affect the decision to purchase products and services 
movie theater business and e-movie via electronic commerce system ( E-Commerce) of user in 
Bangkok. Closed-ended survey questionnaires were reviewed the validity of content by experts 
and tested for reliability with the overall alpha of .715 and implemented to collect data from 300 
users who used purchase products and services movie theater business and e-movie via 
Electronic commerce system ( E-Commerce)  of user in Bangkok. Additionally, data were 
statistically analyzed by using multiple regressions. 

The results indicated that the majority of participants were female with the age 26 - 30 
years. Most of them were state enterprise employee and had an average monthly income 15,000 
- 30,000 baht. The results of hypothesis testing revealed that The Influences of motivation, trust, 
e-service quality and perceived ease of use factors affect the decision to purchase products and 
services movie theater business and e-movie via electronic commerce system (E-Commerce) of 
user in Bangkok at .05 statistically significant levels were 1) Trust 2) Perceived Ease of Use. 
These factors mutually predicted the purchase products and services movie theater business and 
e-movie via Electronic commerce system (E-Commerce) of user in Bangkok at 77 percent. While 
the motivation and e-Service quality did not affect the purchase products and services movie 
theater business and e-movie via Electronic commerce system (E-Commerce) of user in Bangkok 
 
KeyWords (s) : Motivation , Trust , e-Service Quality , Perceived Ease of Use , Purchase Decision 
 
บทนำ 

ในปจจุบันการทำธุรกรรมการเงินทางอิเล็กทรอนิกสไดเขามามีบทบาทและหนาท่ีสำคัญในระบบเศรษฐกิจยุค
ดิจิทัลและสงผลตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อพัฒนาสงเสริมและสนับสนุนการทำธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกสของประชาชนในประเทศใหเปนไปตามความตองการโครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอ้ือตอการ
ทำธุรกรรมการเงินทางอิเล็กทรอนิกสและธุรกิจบริการที่เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ตลอดจนการมีมาตรฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื ่อสารที่มีความมั ่นคงปลอดภัยและความนาเชื่อถือ ซึ ่งการคาในรูปแบบพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสหรืออีคอมเมิรช (E-Commerce ) เปนการซื้อขายและการแลกเปลี่ยนสินคาโดยใชอินเทอรเน็ตเปน
สื่อกลางเพ่ืออำนวยความสะดวก และกอใหเกิดประโยชนอยางมหาศาลกับท้ังภาคธุรกิจและผูบริโภคนอกจากน้ีพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสยังเปนการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางตัวบุคคลกับบุคคล หรือระหวางบุคคลกับองคกร ในเร่ืองการ
ทำการคาไดเปนอยางดี จึงถือเปนเทคโนโลยีที่ชวยสรางประโยชนในการใชขอมูลรวมกันใหทั้งผูซื้อ ผูขาย และผูผลิต              
ซึ่งเปนการประหยัดคาใชจายในการดำเนินการไดในหลายดาน โดยเฉพาะประหยัดคาใชจายดานการติดตอสื่อสาร             
การเดินทาง ประหยัดเวลา ลดขั้นตอนในการประกอบธุรกิจ และที่สำคัญคือไมมีขอจำกัดดานสถานที่และเวลาเพราะ
สามารถเขาถึงลูกคาไดท่ัวโลก ตลอด 24 ชั่วโมง 

ภาพยนตรอิเล็กทรอนิกส (e-Movies) เกิดจากพัฒนาการทางดานเทคโนโลยีท่ีพัฒนาอยางกาวกระโดด ไมวา
จะเปนเทคโนโลยีคอมพิวเตอร เทคโนโลยีการสื่อสาร และเทคโนโลยีเครือขายอินเทอรเน็ต สงผลใหพฤติกรรมของ
ผูบริโภคเปลี่ยนไป รวมถึงพฤติกรรมดานความบันเทิงตางๆ เชน การฟงเพลิง การชมรายการโทรทัศน รวมถึงการรับชม
ภาพยนตร ที่ไมจำเปนตองฟงเพลงจากรายการวิทยุ ชมรายการโทรทัศนตามตารางเวลาออกอากาศ หรือตองไปชม
ภาพยนตรท่ีโรงภาพยนตร ตองไปจองตั๋วกอนเวลาเปนชั่วโมง 
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จากเทคโนโลยีดังกลาว ทำใหพัฒนาการของในการชมภาพยนตรมีการเปลี ่ยนแปลงไปตาม เทคโนโลยี 
นับตั้งแตโทรทัศนไดกลายเปนสวนหนึ่งของเครื ่องใชไฟฟาในครัวเรือนสำหรับที่สามารถรับชมภาพยนตรผานทาง
โปรแกรมที่สถานีจัดไว ให จนมาถึงเครื่องเลนวิดี โอ เครื่องวีซีดี เครื่องดีวีดี ทำใหเกิดกิจการรานใหเชาวิดี โอเทป 
ตลอดจนกิจการเคเบิ้ลทีวีและจานดาวเทียม เน่ืองจากผูบริโภคเปลี่ยนพฤติกรรมจากการไปชมภาพยนตรท่ี โรง เปนการ
ดู โทรทัศนและวิดี โอเทปที่บานแทน (สราวุฒิ ทองศรีคำ, 2561) จนมาถึงยุคการปฏิวัติดิจิทัล (Digital Revolution) 
ในชวงทศวรรษ 1990 ท่ีมีการแปลงจากสื่อแบบดัง้เดิม (Traditional Media) อยางหนังสือพิมพ นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน 
ใหเปนสื่อดิจิทัลที่สามารถอานและสงผานขอมูลไดอยางรวดเร็วดวยเครื่องคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต ในสวนของ
ภาพยนตรเองก็ไดเปลี ่ยนแปลงระบบจากฟลมมาเปนไฟล ทำใหวัฒนธรรมในการชมภาพยนตรเปลี ่ยนแปลงไป
เชนเดียวกัน อีกท้ังผูชมสามารถสำเนา แบงปน และดาวนโหลดภาพยนตรเองไดอยางงายดายและใชเวลาไมนาน 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของแรงจูงใจท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาและบริการธุรกิจประเภทโรงภาพยนตรและ 
e-movie ผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

2. เพื ่อศึกษาอิทธิพลของความนาเชื ่อถือที ่มีผลตอการตัดสินใจซื ้อสินคาและบริการธุรกิจประเภทโรง 
ภาพยนตรและ e-movie ผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของคุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกสที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการธุรกิจ
ประเภทโรงภาพภาพยนตรและ e-movie ผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

4. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของคุณภาพการรับรูถึงความงายตอการใชงานท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาและบริการ
ธุรกิจประเภทโรงภาพภาพยนตรและ e-movie ผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
 
กรอบแนวความคิดในการทำวิจัย 

จากการศึกษาขางตน สามารถอธิบายถึงกรอบแนวคิดในการศึกษา อิทธิพลของ แรงจูงใจ ความนาเชื่อถือ 
คุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส และความงายตอการใชงานท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาและบริการธุรกิจประเภท
โรงภาพยนตรและ e-movie ผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ในคร้ังน้ีได ดังน้ี  

แรงจูงใจ (Motivation) จากงานวิจัยเรื่อง “The Measurement of Organizational Commitment” ของ 
Mowday, Steers & Porter (1979) ซ่ึงกลาวถึงรูปแบบของการจูงใจ คือ ความตองการหรือความคาดหวัง พฤติกรรม 
เปาหมาย การปอนกลับ เม่ือมีความตองการหรือความคาดหวังในสิ่งใดสิง่หน่ึงก็จะมีการแสดงพฤตกิรรมบางสิ่งบางอยาง
ออกมา เพ่ือตอบสนองความตองการหรือใหบรรลุถึงเปาหมายท่ีตนตองการ หลังจากน้ันจึงจะเปลี่ยนไปกระทำพฤติกรรม
อื่น ๆ แทน หากสิ่งจูงใจที่ไดนั้น ไมเพียงพอกับความตองการมนษุยก็จะกระทำพฤติกรรมเดิมซ้ำ ๆ  ใหม จนจนกวาจะ
พอใจ ดังน้ันแรงจูงใจจึงมีผลตอการตัดสินใจ 

ความนาเชื่อถือ ( Trust ) จากงานวิจัยเร่ือง “Trust and distrust: New relationships and realities” ของ 
Lewicki, McAllister & Bies (1998) กลาววา ความนาเชื่อถือเปนความสัมพันธที่เกิดจากการติดตอสื่อสารระหวาง
ผูบริโภคกับผูคา ลูกคาท่ีเกิดความไววางใจหรือเชื่อม่ันตอสินคาหรือบริการ รวมถึงผูใหบริการ ทำใหความเชื่อใจมีผลตอ
การตัดสินใจ และความภักดีของผูบริโภคตอสินคาและบริการ  
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คุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส จากงานวิจัยเรื่อง “SERVQUAL: A multiple-item scale for measuring 
consumer perceptions of service quality” ของ Parasuraman, Zeithaml & Berry (1988) กลาวถึง คุณภาพการ
บริการ (e-Service Quality) เปนการบริการธุรกิจที ่สามารถตอบสนองความตองการจำเปนและความคาดหวังของ
ผูรับบริการไดในระดบัท่ีสรางความพึงพอใจ หากลูกคาเกิดความพึงพอใจก็จะสงผลตอการตดัสินใจซ้ือสินคาหรือบริการซ้ำ 

ความงายตอการใชงาน (Perceived Ease of Use) จากงานวิจัยของ Davis (1989) เรื ่อง “Perceived 
Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology” กลาววา ในการใช
งานเทคโนโลยีใหม หากผูใชสามารถรับรูประโยชนในการใชงาน และรับรูความงายในการใชงาน จะสงผลตอพฤติกรรม
การตัดสินใจเพ่ือเขาใชงาน  

การตัดสินใจซ้ือ (Purchase Decision) จากทฤษฎีของ Kotler (2000) เร่ือง “Marketing management: Analyzing 
consumer marketing and Buyer behavior” กลาววา การตัดสินใจของผูบริโภค ที่เกิดจากปจจัยภายใน คือแรงจูงใจ 
การรับรู เกิดการเรียนรู บุคลิกภาพ ทัศนคติของผูบริโภค และสุดทาย คือการประเมินคาของทางเลือก นอกจากน้ียังมี
ปจจัยภายนอก เชน เพ่ือน ญาติ เปนตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 : กรอบแนวคิดตามทฤษฎ ี
 
ผล/สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาเร่ือง อิทธิพลของ แรงจูงใจ ความนาเชื่อถือ คุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส และความงายตอการ
ใชงานที่สงผลตอการตัดสินใจซื ้อสินคาและบริการธุรกิจประเภทโรงภาพยนตรและ e-movie ผานระบบพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร มีรายละเอียดสามารถสรุปไดดังน้ี 

1. ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม จากกลุมตัวอยาง 300 คน พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปน
เพศหญิง คิดเปนรอยละ 71.3 มีอายุ 26 - 30 ป คิดเปนรอยละ 38.0 การศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 74.0       
มีอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเปนรอยละ 34.3 รายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,000 - 30,000 บาท คิดเปนรอยละ 47.7  
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2. ขอมูลดานพฤติกรรมผูบริโภคของผูตอบแบบสอบถาม จากกลุมตัวอยาง 300 คน พบวา ผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญซ้ือสินคาและบริการ e-movie ผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอกนิกส เดือนละ 1 - 2 คร้ัง คิดเปนรอยละ 34.7 เหตุผล
ในการซ้ือเน่ืองจากเว็บไซตสามารถคนหางาย คิดเปนรอยละ 49.0 ชวงเวลาท่ีเขาใชบริการ ชวง 14.01 -18.00 น. คิดเปน
รอยละ 47.0 คาใชจายในการซื้อสินคาและบริการ e-movie ผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอกนิกส 501 - 800 บาท คิดเปน
รอยละ 40.7 คำแนะนำท่ีมีผลตอการตัดสินใจใชงานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส คือ พนักงานขาย คิดเปนรอยละ 41.0 

3. ระดับความคิดเห็นโดยรวมเก่ียวกับแรงจูงใจและปจจัยทางการตลาดท่ีสงผลตอ การตัดสินใจซ้ือสินคาและ
บริการธุรกิจประเภทโรงภาพยนตร และ e-movie ผานระบบอิเล็กทรอนิกส ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร คือ 
ความนาเชื่อถือ คุณภาพการใหบริการอิเล็กทรอกนิกส ความงายตอการใชงาน ท่ีระดับคะแนนเฉลี่ย 4.44 เม่ือพิจารณา
แตละปจจัย มีระดับคะแนนเฉลี่ยระหวาง 4.24 - 4.65 เรียงลำดับไดดังน้ี 

4. ระดับความคิดเห็นโดยรวมเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการธุรกิจประเภทโรงภาพยนตร และ         
e-movie ผานระบบอิเล็กทรอนิกส พิจารณาจากระดับคะแนนเฉลี่ย มีคาเทากับ 4.43 เม่ือพิจารณาถึงขอยอยดานการ
ตัดสินใจซื้อสินคาและบริการธุรกิจประเภทโรงภาพยนตร และ e-movie ผานระบบอิเล็กทรอนิกส พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามใหความสำคัญเรื ่อง ค ุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกสในกอนการใชงานและหลังการใชงาน                   
มีประสิทธิภาพทำใหทานตัดสินใจซ้ือสินคาและบริการ ท่ีระดับคะแนนเฉลี่ย 

ลำดับที่ 1 ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นตอแรงจูงใจ ท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาและ
บริการธุรกิจประเภทโรงภาพยนตร และ e-movie ผานระบบอิเล็กทรอนิกส พิจารณาจากระดับคะแนนเฉลี่ย มีคา
เทากับ 4.25 เมื่อพิจารณาถึงขอยอย ดานแรงจูงใจ ผูตอบแบบสอบถามใหความสำคัญในเรื่องที่สามารถซื้อสินคาและ
บริการไดเอง กอนลูกคาท่ัวไป ท่ีระดับคะแนนเฉลี่ย 4.28 

ลำดับที่ 2 ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นตอปจจัยทางการตลาด ท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือ
สินคาและบริการธุรกิจประเภทโรงภาพยนตร และ e-movie ผานระบบอิเล็กทรอนิกส โดยพิจารณาจากระดับคะแนน
เฉลี่ย มีคาเทากับ 4.65 เม่ือพิจารณาเปนรายประเด็นยอยของปจจัยทางดานการตลาด ดานความนาเชื่อถือพบวา ผูตอบ
แบบสอบถามใหความสำคัญในเรื่องขั้นตอนการชำระเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกสที่มีความถูกตองแมนยำ และไมมี
ขอผิดพลาด ท่ีระดับคะแนนเฉลี่ย 4.75 

ลำดับที่ 3 ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นตอปจจัยทางการตลาด ท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือ
สินคาและบริการธุรกิจประเภทโรงภาพยนตร และ e-movie ผานระบบอิเล็กทรอนิกส พิจารณาจากระดับคะแนนเฉลี่ย 
มีคาเทากับ 4.24 เมื ่อพิจารณาถึงประเด็นข อย อยของปจจัยทางการตลาด ดานคุณภาพของการบริการทาง
อิเล็กทรอนิกส พบวา ผู ตอบแบบสอบถามใหความสำคัญในเรื ่องระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสวามีประโยชนตอ
ผูใชบริการในการซ้ือสินคาหรือบริการธุรกิจประเภทโรงภาพยนตร e-movie ท่ีระดับคะแนนเฉลี่ย 4.38 

ลำดับที่ 4 ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นตอปจจัยทางการตลาด ท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือ
สินคาและบริการธุรกิจประเภทโรงภาพยนตร และ e-movie ผานระบบอิเล็กทรอนิกส พิจารณาจากระดับคะแนนเฉลี่ย 
มีคาเทากับ 4.61 เม่ือพิจารณาถึงขอยอยปจจัยทางการตลาด ดานความงายตอการใชงาน พบวา ผูตอบแบบสอบถามให
ความสำคัญในเรื่องความงานตอการคนหาขอมูลสินคาและบริการภาพยนตร วันและเวลาในการจองตั๋วผานระบบ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.68 
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วิธีการวิจัย 
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) มีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษาอิทธิพลของ แรงจูงใจ 

ความนาเชื่อถือ คุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส และความงายตอการใชงานที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาและ
บริการธุรกิจประเภทโรงภาพยนตรและ e-movie ผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือ
ในการเก็บรวบรวมขอมูล ประชากรที่ใชในการศึกษาครั ้งนี้ คือ ผู บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ มตัวอยางท่ี
ทำการศึกษา จำนวน 300 คน สถิติที่ใชในขั้นตอนการวิเคราะหขอมูล วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative 
Analysis) ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) ความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percent) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation : SD) และสถิติท่ีใชสำหรับขอมูลเชิงอางอิงเพ่ือทดสอบสมมติฐาน ไดแก การวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ           
(Multiple Regression Analysis) โดย 

1. ศึกษาแนวคิดและทฤษฎี จากเอกสาร ตำรา และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับหัวขอที่ใชในการวิจัยในประเด็น 
ดังน้ี แรงจูงใจ ความนาเชื่อถือ คุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส ความงายตอการใชงาน และการตัดสินใจซ้ือ เพ่ือนำมา
เปนแนวทางในการสรางกรอบแนวคิดในการวิจัย 

2. สรางแบบสอบถามใหสอดคลองกับกรอบแนวคิดในการวิจัย และนำแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางขึ้นไปเสนอ
ตออาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความถูกตอง และนำคำแนะนำมาปรับปรุงแกไขแบบสอบถามใหถูกตองเหมาะสม 

3. นำแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลวไปหาคาความเชื่อม่ัน (Reliability) โดยการแจกแบบสอบถามกับกลุม
ตัวอยางจำนวน 40 ชุด และนำไปทำการวิเคราะหหาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม โดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)  

4. นำแบบสอบถามฉบับสมบูรณไปเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง จำนวน 300 ตัวอยาง 
 
อภิปรายผล 

จากการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 พบวา แรงจูงใจ (Motivation) ไมสงผลตอการตัดสินใจซ้ือหรือไมซ้ือสินคาและ
บริการธุรกิจประเภทโรงภาพยนตรและ e-movie ผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ท้ังน้ี เน่ืองมาจากผูท่ีใชบริการ อาจจะมีความรูสึกวา การใชระบบสะสมคะแนนหรือแลกของรางวัลมีผานระบบพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสมีขั้นตอนท่ียุงยากกวาการตอแถวซ้ือสินคาดวยตนเอง อีกท้ังไมสามารถใชโปรโมชั่นของบัตรเครดิตหรือ
บัตรสมาชิกตาง ๆ ได รวมถึงขั้นตอนซ้ือสินคาหรือตั๋วภาพยนตรไมไดสำเร็จในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสทีเดียว ตอง
มารับสินคาหรือบริการหนาหางรานอีกที ซ่ึงอาจจะไมตางกับการตอแถวดวยตนเอง ซ่ึงไมสอดคลองกับผลงานการวิจัย
ของ ( ธัญชนกภรณ โตชมบุญ, 2558 ) ท่ีพบวา ปจจัยดานแรงจูงใจขั้นพ้ืนฐานและสิ่งท่ีจูงใจในการเลือกซ้ือสินคาและ
บริการ สงผลโดยตรงตอกระบวนการการตัดสินใจซ้ือในทุก ๆ ดาน ไดแก การเสาะแสวงหาขอมูล การประเมินขอมูลท่ีมี
ในแตละทางเลือก การตัดสินใจท่ีจะซ้ือ และการประเมินคุณภาพสินคาและบริการหลังการซ้ือ โดยมีสิ่งจูงใจท่ีมีพ้ืนฐาน
มาจากความจำเปนที่ตองใชสินคาและบริการ ไดแก สินคามีราคาถูก สิ่งจูงใจดานอารมณ คือ มีความภาคภูมิใจในตัว
สินคาท่ีไดมาจากการประมูล และมีสิ่งจูงใจอุปถัมภ คือ ความหลากหลายของสินคา สาเหตุท่ีแรงจูงใจไมมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซ้ือสินคาและบริการธุรกิจประเภทโรงภาพยนตรและ e-movie ผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของผูบริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากอาจจะมีปจจัยดานปจเจกบุคคลอ่ืน ๆ เชน การรับรู ความเชื่อ และทัศนคติ แบบการ
ดำเนินชีวิต รวมถึงแนวคิดเก่ียวกับตนเอง ท่ีสงผลตอพฤติกรรมในการตัดสินใจซ้ือสินคาและบริการผานระบบพาณิชยอิ
เล็กทรอกนิกส  
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จากการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 พบวา ความนาเชื่อถือ (Trust) สงผลตอการตัดสินใจซ้ือหรือไมสินคาและบริการ
ธุรกิจประเภทโรงภาพยนตรและ e-movie ผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งน้ี 
เนื่องมาจากผูใชงานหรือผูบริโภคมีความมั่นใจและเชื่อถือในการทำงานของระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในการจองตั๋ว
ภาพยนตร ที่มีความสามารถในการจองตั๋วภาพยนตรไดถูกตองแมนยำรวมถึงขั้นตอนการชำระเงินผานระบบพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสคอนขางมีความนาเชื่อถือ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ (ศิรินทิพย เหลืองสุดใจชื้น, 2559) ที่ศึกษาเรื่อง 
ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการซ้ือสินคาผานทางระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของนักศึกษาปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยเขต
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยผูบริโภคสวนใหญจะใหความสำคัญกับระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสจำเปนตองมีการ
นำเสนอรูปภาพและขอมูลสินคาครบถวนตามความเปนจริง มีการแสดงเคร่ืองหมายการรับรองความนาเชือ่ถือในตวัสินคา
และบริการ และระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมีระบบการรักษาความปลอดภัยของขอมูล เนื ่องจากระบบพาณิชย
จำเปนตองมีความเชื่อถือไดในระบบสารสนเทศท่ีใชซ้ือสินคาผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในการตดัสนิใจซ้ือ กลาวคือ 
หากผูบริโภคมีความเชื่อม่ันและความไววางใจตอผูขาย จะทำใหผูบริโภคมีความตั้งใจในการซ้ือสินคาออนไลนสูงไปดวย 

จากการทดสอบสมมติฐานท่ี 3 พบวา คุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส (e-Service Quality) ไมสงผลตอการ
ตัดสินใจซ้ือสินคาและบริการธุรกิจประเภทโรงภาพยนตรและ e-movie ผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของผูบริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ เนื่องจากผูใชบริการ อาจจะมีความรูสึกวา การติดตอผูใหบริการเมื่อเกิดปญหาหรือขอ
สงสัยผานชองทางตางๆเชน อีเมล โทรศัพท ใชระยะเวลาในการดำเนินการคอนขางนานและไดรับการตอบรับหรือแกไขชา 
ซ่ึงไมสอดคลองกับงานวิจัยของ (จิดาภา ทัดหอม, 2558) ศึกษาเร่ือง การตลาดผานสื่อสังคมออนไลน ความไววางใจและ
คุณภาพของระบบสารสนเทศท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาผานชองทางการถายทอดสดเฟซบุกไลฟ (Facebook Live) 
ของผูบริโภคออนไลนในกรุงเทพมหานคร โดยมีความเห็นวา ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานชองทางการ
ถายทอดสดเฟซบุกไลฟ (Facebook Live) ของผูบริโภคออนไลนในกรุงเทพมหานคร ไดแก ปจจัยดานความไววางใจ 
และปจจัยคุณภาพของระบบสารสนเทศ ดานคุณภาพระบบและการใหบริการ 

จากการทดสอบสมมติฐานที ่ 4 พบวา ความงายในการใชงาน (Perceived Ease of Use) สงผลตอการ
ตัดสินใจซ้ือสินคาและบริการธุรกิจประเภทโรงภาพยนตรและ e-movie ผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของผูบริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร ท้ังน้ี หากผูใชงานสามารถใชงานระบบอิเล็กทรอนิกสในการซ้ือสินคาและบริการไดโดยไมตองใช
ความพยายามมาก จะสงผลใหเกิดความตั้งใจใชงานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในการซ้ือสินคาและบริการมากขึ้น และ
หากผูใชงานสามารถใชงานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ไดอยางสะดวกจะสงผลใหเกิดการใชงานไดอยางหลากหลาย
วัตถุประสงค ทำใหสามารถสรุปไดวา หากผูใชงานรับรูถึงความงายในการใชงานท่ีดีขึ้นจะสงผลใหเกิดการใชงานท่ีเพ่ิม
มากขึ้นตามไปดวย ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ (พิชญปยา เพ็งผอง,2558) ศึกษาเรือ่งการยอมรับ
เทคโนโลยี ความไววางใจ การเนนราคาประหยัด และความแปลกใหมท่ีสงผลตอความตั้งใจซ้ือตั๋วเคร่ืองบินของสายการ
บินตนทุนต่ำของผูบริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยผูบริโภคสวนใหญมีความเห็นวาการดำเนินการซื้อสินคาหรือ
บริการผานเว็บไซตน้ันทำงาย และงายท่ีจะเรียนรูโดยไมตองอาศัยความพยายามมาก 

 
ขอเสนอแนะ 

1. ควรศึกษาถึงปญหาและความตองการของกลุมลูกคาผูใชบริการระบบพาณิชยอิเล็กทรอกนิกสในการซ้ือ
สินคาและบริการธุรกิจประเภทโรงภาพยนตร และ e-movie เพ่ือใหไดขอมูลเชิงลึกโดยการวิจัยเชิงคุณภาพในการเก็บ
ขอมูล เชน การสนทนากลุม (Focus Group Discussion) การสังเกตอยางมีสวนรวม (Participant Participation)  
การสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) เปนตน เน่ืองจากการปฏิเสธสมมติฐานของตัวแปรดานแรงจูงใจ และดาน
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คุณภาพการใหบริการอิเล็กทรอนิกสตอการตัดสินใจซ้ือสินคาและบริการ จึงตองการขอมูลเชิงลึกมาประกอบกับขอมูล
จากแบบสอบถามเพ่ือใหไดทราบเหตผุลท่ีแทจริงและความคิดเห็นของผูใชบริการโดยละเอียดในเชิงลึก เพ่ือท่ีจะสามารถ
รับฟงและวิเคราะหผลความตองการของลูกคาไดโดยตรงและสามารถนำไปพัฒนาปรับปรุงสินคาและบริการใหตรงกับ
ความตองการของลูกคามากขึ้น  

2. ควรกำหนดขอบเขตพื้นที่ในการทำวิจัยระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสตอการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ
ธุรกิจประเภทโรงภาพยนตร และ e-movie ใหกวางขึ้นเพ่ือใหไดกลุมเปาหมายท่ีกวางขึ้น เพราะปจจุบันในสวนภูมิภาค
อื่น ๆ ไดมีความเจริญ และมีการพัฒนารูปแบบการใชชีวิตที ่คลายคลึงกับกรุงเทพมหานคร เชน จังหวัดเชียงใหม 
นครราชสีมา เปนตน 

3. ควรมีการศึกษาตัวแปรอิสระอ่ืน ๆ อีกหลายตัวแปรท่ีมีความสัมพันธหรือมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงของ
ตัวแปรตน อาทิ ทัศนคติของผูใชบริการระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในการซื้อสินคาและบริการ (Attitude) ปจจัย
อิทธิพลทางสังคม ซึ่งรวมไปถึงกลุมอางอิง ไดแก ครอบครัว บทบาทหนาที่ และสถานะ เปนตน (Social Influence) 
หรือรูปแบบการใชงานคอมพิวเตอร (Model of PC Utilization) ที ่ย ังไมมีผู ศ ึกษาในไทยมากนัก เนื ่องจากคา
สัมประสิทธ์ิท่ีเหลืออีกรอยละ 23.0 เปนผลตอเน่ืองมาจากตัวแปรอ่ืน ปจจัยท่ีเก่ียวของตอการตัดสินใจซ้ือ เพ่ือตอบสอง
ความพึงพอใจแกผูใชบริการท่ีเพ่ิมมากขึ้น  
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ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อเส้ือผาแฟช่ันจากรานคาออนไลน 
 
FACTORS INFLUENCING PURCHASE DECISIONS FOR FASHION CLOTHING 
FROM ONLINE STORE S 
 
ผูวิจัย    ชมพูนุช  นอยหล ี

สาขาวิชา เศรษฐศาสตรธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคาไทย 
อาจารยที่ปรึกษา  ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิราภรณ  ชาวงษ 
    ภาควิชา เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
 
บทคัดยอ 

วัตถุประสงคของการศึกษาคร้ังน้ี เพ่ือศึกษาพฤติกรรมในการซ้ือเสื้อผาแฟชั่นจากรานคาออนไลน และเพ่ือ
ศึกษาความสัมพันธทางประชากรศาสตร และสวนประสมทางการตลาด 7Ps กับการตัดสินใจซื้อเสื้อผาแฟชั่น           
จากรานคาออนไลน ใชวิธีวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมืองานวิจัย คือแบบสอบถาม โดยใชแบบสอบถามออนไลน                    
กลุมตัวอยางจำนวน 402 คน  

ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ20-30ป การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน รายไดเฉลี่ยอยูท่ี 10,000-20,000 บาทตอเดือน สวนใหญซ้ือเสื้อผาแฟชั่นทางอินสตาแกรม 
1-2 ครั ้งตอเดือน คาเฉลี ่ยตอการสั่งซื ้อไมเกิน 1,000 บาท และมีการตัดสินใจซื ้อดวยตนเอง ดานลักษณะ
ประชากรศาสตร ปจจัยดานเพศ อายุ และระดับการศึกษา ท่ีแตกตางกัน สงผลตอการตัดสินใจซ้ือเสื้อผาแฟชั่นจาก
รานคาออนไลนท่ีแตกตางกัน และดานปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือเสื้อผาแฟชั่น
จากรานคาออนไลน มี 6 ปจจัยไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการจัดจำหนาย ดานบุคคล ดานกระบวนการ 
และดานลักษณะทางกายภาพ 
 
คำสำคัญ : รานคาออนไลน, เส้ือผา, การตดัสินใจ 
 
Abstract  
  The objectives of this research were to study the behaviors of purchase fashion 
clothing from online stores and to study the relationships of demography and marketing mix 
7P’s and the decision to purchase fashion clothing from online stores.  Using quantitative 
research. Research Tools is questionnaires by online questionnaires distributed to 402 people. 
  Research finding indicated that most of the respondents were female, 20-30 years 
old, bachelor's degree, office worker, Average income was 10,000-20,000 baht per month. 
Most fashion clothes were bought from Instagram, 1-2 times per month.  Average per 
purchase not over 1,000 baht, self-made decision and different demographic factors such as 
gender, age and education affect different purchase decisions in fashion clothing from online 
stores.  And marketing mix 7P’ s factors that influence the purchase decisions in fashion 
clothing from online stores, there were 6 factors which were Product, Price, Promotion, 
People, Process and physical Evidence. 
 
Key Words : Online stores, Clothing, Decisions 
 
 

65

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาต ิครั้งที่ 16



บทนำ 
ในปจจุบันโลกของธุรกิจออนไลนเติบโตอยางมากและอยางตอเน่ือง เน่ืองจากเทคโนโลยีท่ีมีความกาวหนา 

ทำใหการเขาถึงอินเทอรเน็ตของผูบริโภคสะดวก รวดเร็วขึ้น เม่ือเราเทียบขอมูลของป 2552 กับป 2562 น้ันพบวามี
ผูใชอินเทอรเน็ตจาก 16.1 ลานคนเพ่ิมขึ้นเปน 45.2 ลานคน ในดานสื่อสังคมออนไลนในป 2552 มีเพียง Hi5 และ
ยังไมมีผู ใชอีคอมเมิรซ แตในป 2562 มีสื ่อสังคมออนไลนที ่เพิ ่มมาเชน เฟซบุ ก (facebook), อินสตาแกรม
(Instagram) เปนตน รวมถึงมีผูใชอีคอมเมิรซไดแก ลาซาดา (Lazada), ชอปป (Shopee) และอื่นๆ อีกมากมาย 
(อางอิงมาจาก สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ,2562) 

เม่ือกลาวถึงอีคอมเมิรซ หรือ การทำธุรกิจโดยซ้ือขายสินคาผานสื่อออนไลน เม่ือดูแนวโนมตั้งแตป 2558-2561 
พบวามูลคาตลาดอีคอมเมิรซของไทยน้ันมีแนวโนมเตบิโตขึ้นทุกปโดยเทียบป 2560 กับป 2561 เติบโตเพ่ิมขึ้น 12% 
และจะเติบโตขึ้นไปเร่ือยๆอีกในอนาคต (อางอิงมาจาก สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ,2562) จากการ
เติบโตของมูลคาตลาดอีคอมเมิรซของไทยในธุรกิจคาปลีก-คาสง สวนหน่ึงมาจากการเติบโตของการคาขายท่ีผานสื่อ
สังคมออนไลน เนื่องจากมีตนทุนในการเริ่มธุรกิจที่ต่ำ ไมมีคาใชจายในการเชาพื้นที่รานคา คาใชจายการจาง
พนักงานขาย จึงทำใหผูประกอบธุรกิจสามารถเขาสูธุรกิจรานคาออนไลนไดงาย สงผลใหรานคาออนไลนในปจจุบัน
มีเพ่ิมมากขึ้นอยางรวดเร็ว อยางในปจจุบันสื่อออนไลน มีการทำธุรกิจขายสินคาออนไลนเปนจำนวนมากและไดรับ
ความนิยมอยางมาก โดยหมวดหมูท่ีไดรับความนิยมมากท่ีสุด คือ เสื้อผาแฟชั่น ซ่ึงโดยสวนใหญธุรกิจหมวดเสื้อผา
แฟชั่นจะมีการแขงขันกันสูงมาก 

ดังน้ันผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสนิใจซ้ือเสื้อผาแฟชั่นจากรานคาออนไลน 
เพื่อเปนแนวทางใหกับผูประกอบการรานคาออนไลนในการนำผลวิจัยไปใชในการวางแผนกลยุทธทางการตลาด 
เพ่ือนำไปพัฒนาและปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินงานตางๆ เพ่ือท่ีจะรักษาและขยายฐานลูกคาเดิมใหเพ่ิม
มากขึ้นและเพ่ือตอบสนองความตองการของผูบริโภคในยุคปจจุบันไดดียิ่งขึ้น 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมในการซ้ือเสื้อผาแฟชั่นจากรานคาออนไลน 
2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธปจจัยประชากรศาสตร กับการตัดสินใจซ้ือเสื้อผาแฟชั่นจากรานคาออนไลน  
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธปจจัยสวนประสมทางการตลาด 7P’s กับการตัดสินใจซื้อเสื้อผาแฟชั่นจาก

รานคาออนไลน 
 

กรอบแนวความคิดในการทำการวิจัย 
          ตัวแปรอิสระ(Independent Variables) 
 
 
           
            ตัวแปรตาม (Dependent Varables) 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวความคิดในการทำการวิจัย 

ปจจัยทางประชากรศาสตร 
1. เพศ (Sex) 2. อายุ (Age) 3. การศึกษา (Education) 
4. อาชีพ (Occupation) 5. รายได (Income) 
 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 7P’s 
1. ดานผลิตภัณฑ (Product) 2. ดานราคา (Price)  
3. ดานชองทางการจัดจำหนาย (Place)  
4. ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion)  
5. ดานบุคคล (People) 6. ดานกระบวนการ (Process)   
7. ดานลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 
 

การตัดสินใจในการซ้ือเสื้อผาแฟชั่น
จากรานคาออนไลน 
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วิธีการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ประมวลผลขอมูลดวยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ ซึ่งไดทำการศึกษา พฤติกรรม ปจจัย

ประชากรศาสตร และปจจัยสวนประสมทางการตลาด ของผูบริโภคท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือเสื้อผาแฟชั่นจาก
รานคาออนไลน ประชากรของการวิจัยครั้งนี้ ใชจำนวนกลุมตัวอยาง 400 คน ซึ่งคำนวณไดจากตารางสำเร็จรูป 
Yamane ท่ีระดับความเชื่อม่ันท่ีรอยละ 95 โดยเก็บรวบรวมขอมูลเปนขอมูลปฐมภูมิ จากการทำแบบสอบถามทาง
ออนไลนจากกลุมตัวอยางท่ีมีการสั่งซ้ือสินคาประเภทเสื้อผาแฟชั่นผานรานคาออนไลนในชวงระยะเวลา 6 เดือนท่ี
ผานมา โดยมีประชากรเขามาทำแบบสอบถาม จำนวน 402 ตัวอยาง  

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย เคร่ืองมือท่ีผูวิจัยใชคือ แบบสอบถามท่ีผูวิจัยไดสรางขึ้นเอง เปนลักษณะการถาม
คำถามปลายปด แบงสวนโครงสรางคำถามออกเปน 4 สวนดังน้ี 

สวนท่ี 1 เปนคำถามคัดกรองคุณสมบัติของผูตอบแบบสอบถาม จำนวน 1 ขอ 
สวนท่ี 2 เปนคำถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถาม จำนวน 5 ขอ 
สวนท่ี 3 เปนคำถามเก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือเสื้อผาแฟชั่นจากรานคาออนไลน จำนวน 4 ขอ 
สวนท่ี 4 เปนคำถามระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด และการประเมินการซ้ือ

เสื้อผาแฟชั่นจากรานคาออนไลนในคร้ังตอไป จำนวน 28 ขอ 
การวิเคราะหขอมูล ไดแบงการวิเคราะหออกเปน 2 สวนดังน้ี 
1. การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา  

1.1 การวิเคราะหขอมูลลักษณะประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง ซึ่งประกอบดวย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน และพฤติกรรมการซ้ือเสื้อผาแฟชั่นจากรานคาออนไลน โดยนำเสนอในรูปแบบของ
ตารางแจกแจงความถี่ และคารอยละ(Percentage) 

1.2 การวิเคราะหขอมูลท่ีเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด 7P’s และการตัดสินใจซ้ือเสื้อผาแฟชั่น
จากรานคาออนไลน โดยนำเสนอในรูปแบบของคารอยละ(Percentage) คาเฉลี่ย(Mean) และคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation : S.D) 

ในการวิเคราะหและแปลผลขอมูลคาเฉลี่ย ผูวิจัยไดกำหนดเกณฑการแปลความหมายของคาเฉลี่ย โดยใช
หลักการแบงชวงแบบอันตรภาคชั้น ไดดังน้ี  

 คาเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง เห็นดวยนอยท่ีสุด/ไมซ้ือแนนอน 
 คาเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง เห็นดวยนอย/อาจจะไมซ้ือ  
 คาเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง เห็นดวยปานกลาง/ไมแนใจ 
 คาเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง เห็นดวยมาก/อาจจะซ้ือ  
 คาเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง เห็นดวยมากท่ีสุด/ซ้ือแนนอน 

2. การวิเคราะหขอมูลเชิงอนุมาน 
 การวิเคราะหสมมตฐิานงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด และขอมูลประชากรศาสตร 

โดยใชว ิธีการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เพื ่อทดสอบความแตกตางทางดาน
ประชากรศาสตร และใชวิธี Chi-Square ในการวิเคราะหเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด วามีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซ้ือเสื้อผาแฟชั่นจากรานคาออนไลนหรือไม โดยมีระดับนัยสำคัญทางสถิติท่ีใชในการทดสอบ 0.05 
 

ผล/ สรุปผลการวิจัย 
  ผลการวิเคราะหจะแสดงรายละเอียดขอมูลดานลักษณะประชากรศาสตร ดานพฤติกรรม ดานระดับความ
คิดเห็นของปจจัยสวนประสมทางการตลาด และการทดสอบสมมติฐานการวิจัยในดานลักษณะประชากรศาสตร 
และดานปจจัยสวนประสมทางการตลาด กับการตัดสินใจซ้ือเสื้อผาแฟชั่นจากรานคาออนไลน 
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ผลการศึกษาขอมูลดานลักษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม 
พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มากกวาเพศชาย และเพศทางเลือก คิดเปนรอยละ 56.2, 28.4 

และ 15.4 ตามลำดับ โดยรอยละ 57.5 อายุ 20 – 30 ป มีระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 59.5 
รองลงมาคือ มีระดับการศึกษาต่ำกวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 25.9 และเปนพนักงานเอกชน คิดเปนรอยละ 39.8 
รองลงมาคือ นักเรียน/นักศึกษา คิดเปนรอยละ 35.3 นอกจากน้ีมีรายไดตอเดือน 10,000 – 20,000 บาท คิดเปน
รอยละ 42.8 รองลงมาคือ มีรายไดตอเดือน นอยกวา 10,000 บาท คิดเปนรอยละ 28.1 
ผลการศึกษาขอมูลดานพฤติกรรมตอการเลือกซ้ือเส้ือผาแฟช่ันจากรานคาออนไลนของผูตอบแบบสอบถาม 

 พบวา กลุ มตัวอยางสวนใหญซื้อเสื ้อผาแฟชั ่นผานอินสตาแกรม รอยละ 49.3 รองลงมาเปนชอปป            
ลาซาดา เฟซบุก และเจดี เซ็นทรัล รอยละ 16.7, 15.9, 13.2 และ 5 ตามลำดับ โดยรอยละ 66.7 จะซื้อเสื้อผา
แฟชั่น 1-2 คร้ังตอเดือน มีคาใชจายในการสั่งซ้ือตอคร้ังไมเกิน 1,000 บาท รอยละ 57 และมีการตัดสินใจซ้ือเสื้อผา
แฟชั่นดวยตนเอง รอยละ 52.7 
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็นปจจยัสวนประสมทางการตลาด 7Ps          

ที่สงผลตอการตัดสินใจซ้ือเส้ือผาแฟช่ันจากรานคาออนไลนของผูตอบแบบสอบถาม  
 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 7Ps Mean Std. Deviation การแปลคา 
ปจจัยดานชองทางการจัดจำหนาย 4.56 0.6082 เห็นดวยมากท่ีสดุ 

ปจจัยดานกระบวนการ 4.38 0.8035 เห็นดวยมากท่ีสดุ 

ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ 4.13 0.8802 เห็นดวยมาก 

ปจจัยดานบุคคล 4.05 0.9351 เห็นดวยมาก 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ 4.01 0.8566 เห็นดวยมาก 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 3.99 0.9213 เห็นดวยมาก 

ปจจัยดานราคา 3.76 0.9397 เห็นดวยมาก 

 
จากตารางที ่  1 ระดับความคิดเห็นของปจจัยสวนประสมทางการตลาด 7Ps รายขอของผู ตอบ

แบบสอบถามนั้นพบวา 1) ปจจัยดานผลิตภัณฑ พบวา อยูในระดับเห็นดวยมาก มีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.01 โดยให
ความสำคัญกับ มีเสื้อผาท่ีตรงกับความตองการ และมีความทันสมัย 2) ปจจัยดานราคา พบวา อยูในระดับเห็นดวยมาก 
มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 3.76 โดยใหความสำคัญกับ ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพ และราคาถูกกวาเม่ือซ้ือจากรานคา
ออนไลน 3) ปจจัยดานชองทางการจัดจำหนาย พบวา อยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด มีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.56 โดยให
ความสำคัญกับ มีความสะดวกในการเขาถึงรานคาไดตลอดเวลา และมีการจัดสงสินคาหลายรูปแบบและครอบคลุม
ทุกพื ้นที ่ 4) ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด พบวา อยู ในระดับเห็นดวยมาก มีคาเฉลี ่ยอยู ที ่ 3.99 โดยให
ความสำคัญกับ มีการประชาสัมพันธโฆษณาสินคาใหเปนที่รู จักบนโซเชียลมีเดีย และมีการสงเสริมการขายเชน             
การใหสวนลดเงินสดเมื่อซื้อตามเงือ่นไขที่กำหนด หรือการมีบริการจัดสงสินคาฟรี เปนตน 5) ปจจัยดานบุคคล 
พบวา อยูในระดับเห็นดวยมาก มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 4.05 โดยใหความสำคัญกับ ผูขายท่ีมีความนาเชื่อถือ และมีการให
ขอมูล คำแนะนำแกลูกคาอยางเหมาะสม 6) ปจจัยดานกระบวนการ พบวา อยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย
อยูที่ 4.38 โดยใหความสำคัญกับ การมีชองทางการชำระเงินใหเลือกหลากหลายเชน การชำระผานบัตร การเก็บ
เงินปลายทาง เปนตน และมีการแจงวันจัดสงสินคาท่ีชัดเจน 7) ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ พบวา อยูในระดับ
ท่ีเห็นดวยมาก มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 4.13 โดยใหความสำคัญกับ การใหขอมูลรายละเอียดของสินคาและราคาท่ีครบถวน 
และมีการอัพเดทขอมูลสินคาเปนปจจุบันเสมอ 
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ตารางที่ 2 การทดสอบสมมติฐานตามวัตถุประสงคงานวิจัย โดยวิธี One-Way ANOVA ดานประชากรศาสตร 
สมมติฐานมีดังน้ี  

H0 : ปจจัยประชากรศาสตรท่ีแตกตางกัน สงผลตอการตัดสินใจซ้ือเสื้อผาแฟชั่นจากรานคาออนไลน ท่ีไมแตกตางกัน 
H1 : ปจจัยประชากรศาสตรท่ีแตกตางกัน สงผลตอการตัดสินใจซ้ือเสื้อผาแฟชั่นจากรานคาออนไลน ท่ีแตกตางกัน 
 df SS MS F Sig. 

เพศ 2 18.964 9.482 12.052 0.000 

อาย ุ 5 10.393 2.079 2.552 0.027 

ระดับการศึกษา 2 8.571 4.286 5.273 0.005 

อาชีพ 6 7.248 1.208 1.465 0.189 

รายไดตอเดือน 5 6.536 1.208 1.586 0.163 

*มีนัยสำคญัทางสถิติท่ี 0.05 
จากตารางท่ี 2 การทดสอบสมมติฐาน การเปรียบเทียบระหวางกลุมของแตละปจจัย พบวาปจจัยดานเพศ 

อายุ และระดับการศึกษา มีคา Sig. คือ 0.000, 0.027 และ 0.005 ตามลำดับ ซ่ึงมีคานอยกวาระดับนัยสำคัญทาง
สถิติท่ี 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานทางสถิต ิH0 หมายความวา ปจจัยดานเพศ อายุ และระดับการศึกษา ท่ีแตกตางกัน 
สงผลตอการตัดสินใจซื้อเสื้อผาแฟชั่นจากรานคาออนไลน ที่แตกตางกัน แตปจจัยดานอาชีพ และรายไดตอเดือน            
มีคา Sig. คือ 0.189 และ 0.163 ซึ่งมีคามากกวาระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 จึงไมปฏิเสธสมมติฐานทางสถิต ิ        
H0 หมายความวา ปจจัยดานอาชีพ และรายไดตอเดือน ที่แตกตางกัน สงผลตอการตัดสินใจซื้อเสื้อผาแฟชั่นจาก
รานคาออนไลน ท่ีไมแตกตางกัน 
 
ตารางที่ 3 การทดสอบสมมติฐานตามวัตถุประสงคงานวิจัย โดยวิธี Chi-Square ดานปจจัยสวนประสมทาง

การตลาด 7Ps สมมติฐานมีดังน้ี 
H0: กลยุทธปจจัยสวนประสมทางการตลาด ไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือเสื้อผาแฟชั่นจากรานคาออนไลน 
H1 : กลยุทธปจจัยสวนประสมทางการตลาด มีอิทธิพลตอการตดัสินใจซ้ือเสื้อผาแฟชั่นจากรานคาออนไลน 
 Chi-Square (χ2)  Sig. 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ 50.274 0.018 

ปจจัยดานราคา 140.692 0.000 

ปจจัยดานชองทางการจัดจำหนาย 41.418 0.015 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 19.399 0.971 

ปจจัยดานบุคคล 112.591 0.000 

ปจจัยดานกระบวนการ 94.293 0.000 

ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ 102.977 0.000 

*มีนัยสำคญัทางสถิติท่ี 0.05 
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จากตารางที่ 3 การทดสอบสมมติฐานของปจจัยสวนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ดาน พบวา ปจจัยดาน
ผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจำหนาย ดานบุคคล ดานกระบวนการ และดานลักษณะทางกายภาพ จาก
การคำนวณคา Chi-Square พบวาคา Sig. เทากับ 0.018, 0.000, 0.015, 0.000, 0.000 และ 0.000 ตามลำดับ    
ซึ่งมีคานอยกวาระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0หมายความวา ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
ดานราคา ดานชองทางการจัดจำหนาย ดานบุคคล ดานกระบวนการ และดานลักษณะทางกายภาพ มีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจซ้ือเสื้อผาแฟชั่นจากรานคาออนไลน แตปจจัยดานการสงเสริมการตลาด พบวาคา Sig. เทากับ 0.971 
ซึ่งมีคามากกวาระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 จึงไมปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 หมายความวา ปจจัยดานการ
สงเสริมการตลาด ไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือเสื้อผาแฟชั่นจากรานคาออนไลน อาจเน่ืองมาจาก กลุมตัวอยางท่ี
ไดประเมินแบบสอบถามนี้ใหความสำคัญตอดานการสงเสริมการตลาดที่นอยกวาดานอื่นๆ คือ การใชดาราหรือ
บุคคลที่มีชื่อเสียงในการโฆษณาลงโซเชียล โดยกลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับความคิดเห็น นอยที่สุด ซึ่งสงผลให
คาเฉลี่ยผลลัพธโดยรวมของหัวขอดานการสงเสริมการตลาดลดลง และทำใหไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือเสื้อผา
แฟชั่นจากรานคาออนไลน 
 
อภิปรายผล 

ปจจัยประชากรศาสตร ดานเพศ อายุ และระดับการศึกษา ท่ีแตกตางกัน สงผลตอการตัดสินใจซ้ือเสื้อผา
แฟชั่นจากรานคาออนไลน ที่แตกตางกัน แตปจจัยดานอาชีพ และรายไดตอเดือน ที่แตกตางกัน สงผลตอการ
ตัดสินใจซ้ือเสื้อผาแฟชั่นจากรานคาออนไลน ท่ีไมแตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ปยมาภรณ ชวยชูหนู 
(2559) เร่ืองปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาผานทางสังคมออนไลน  

ปจจัยดานผลิตภัณฑ และปจจัยดานราคา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อเสื้อผาแฟชั่นจากรานคาออนไลน 
โดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก ปจจัยดานผลิตภัณฑใหความสำคัญกับ เสื้อผาที่ตรงกับความตองการ เสื้อผามี
ความทันสมัย มีความหลากหลาย มีคุณภาพดี และมีเอกลักษณ ไมเหมือนใคร ปจจัยดานราคาใหความสำคัญกับ 
ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพ และมีราคาถูกกวาเมื่อซื้อผานรานคาออนไลน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ              
ภัทรานิษฐ ฉายสุวรรณคีรี (2559) เร่ืองปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือเสื้อผาจากรานคาในเครือขายเฟซบุค
และอินสตาแกรม 

ปจจัยดานชองทางการจัดจำหนาย มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือเสื้อผาแฟชั่นจากรานคาออนไลน โดยรวม
อยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด ใหความสำคัญกับ มีความสะดวกในการเขาถึงรานคาไดตลอดเวลา มีการจัดสงสินคา
หลายรูปแบบและครอบคลุมทุกพื้นท่ี มีชองทางการติดตอที่สะดวก และสามารถคนหาขอมูลหรือสินคาไดรวดเร็ว 
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ชนนิกานต จุลมกร(2555) เรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาผาน
อินเทอรเน็ตของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา และ ภัทรานิษฐ ฉายสุวรรณคีรี 
(2559) เร่ืองปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือเสื้อผาจากรานคาในเครือขายเฟซบุคและอินสตาแกรม 
  ปจจัยดานบุคคล มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อเสื้อผาแฟชั่นจากรานคาออนไลน โดยรวมอยูในระดับเห็น
ดวยมาก ใหความสำคัญกับ ผูขายมีความนาเชื่อถือ มีการใหขอมูลและคำแนะนำแกลูกคาอยางเหมาะสม ผูขายมี
มนุษยสัมพันธที่ดี ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ปยมาภรณ ชวยชูหนู (2559) เรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซ้ือสินคาผานทางสังคมออนไลน และมีการติดตามหลังการขายอยางสม่ำเสมอ 

ปจจัยดานกระบวนการ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือเสื้อผาแฟชั่นจากรานคาออนไลน โดยรวมอยูในระดับ
เห็นดวยมากท่ีสุด ใหความสำคัญกับ สั่งซ้ือสินคาไดสะดวก มีชองทางชำระเงินใหเลือกหลากหลาย มีการแจงวันสง
สินคาท่ีชัดเจน สามารถติดตอกับผูขายสินคาไดสะดวก ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ปยมาภรณ ชวยชูหนู (2559) 
เร่ืองปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาผานทางสังคมออนไลน และมีการตอบคำถามรวดเร็ว ซ่ึงสอดคลอง
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กับงานวิจัยของ จุฑารัตน เกียรติรัศมี (2558) เรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการซื้อสินคาผานทางแอพพลิเคชั่นออนไลน
ของผูบริโภคเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
  ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือเสื้อผาแฟชั่นจากรานคาออนไลน โดยรวมอยู
ในระดับเห็นดวยมาก ใหความสำคัญกับ การใหขอมูลรายละเอียดของสินคาและราคาครบถวน มีการอัพเดทขอมูล
สินคาเปนปจจุบันเสมอ และมีการแสดงตัวตนของผูขายท่ีชัดเจนเชน การถายแบบสินคาดวยตนเอง เปนตน          
ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ภัทรานิษฐ ฉายสุวรรณคีรี (2559) เร่ืองปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือเสื้อผา
จากรานคาในเครือขายเฟซบุคและอินสตาแกรม 
  ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื ้อเสื้อผาแฟชั ่นจากรานคาออนไลน            
โดยผูตอบแบบสอบถามใหความสำคัญนอย ประกอบดวย ใชดาราหรือบุคคลมีชื่อเสียงในการโฆษณาลงโซเชยีล 
รองลงมาคือ มีการประชาสัมพันธโฆษณาสินคาใหเปนท่ีรูจักบนโซเชียลมีเดยี และผูตอบแบบสอบถามใหความสำคญั
มากคือ มีการสงเสริมการขายเชน การใหสวนลดเงินสดเมื่อซื้อตามเงื่อนไขที่กำหนด การบริการจัดสงฟรี เปนตน          
ซ่ึงเม่ือเทียบกับปจจัยอ่ืนๆผูบริโภคกลุมตัวอยางกลุมน้ีอาจไมไดใหความสำคัญกับปจจัยดานการสงเสริมการตลาด
มากนัก จึงไมมีผลตอการตัดสินใจซ้ือเสื้อผาแฟชั่นจากรานคาออนไลน 
 
ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะจากการทำวิจัยครั้งน้ี 

 1. ปจจัยดานชองทางการจัดจำหนาย และปจจัยดานกระบวนการ รานคาออนไลน ควรมีการปรับปรุง
และพัฒนาในเร่ืองของรูปแบบการนำเสนอขอมูลตางๆของสินคา การบริการใหคำแนะนำท่ีรวดเร็วแกลูกคา รวมไป
ถึงการมีชองทางการชำระเงินท่ีหลากหลายเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือใหผูบริโภคไดมีทางเลือกท่ีเหมาะสมและสะดวกมากขึ้น 

 2. ปจจัยดานผลิตภัณฑ เปนปจจัยท่ีสำคัญอีกอยาง ทางผูประกอบการรานคาควรใหความสำคัญในเร่ืองของ
การออกแบบ ความทันสมัย ซ่ึงควรติดตามเทรนดแฟชั่นอยูเสมอ ใหเหมาะสมตามการเปลี่ยนแปลงของเสื้อผาแฟชั่นท่ีมี
การเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วอยูเสมอ เพ่ือตอบสนองความตองการไดตรงกับความตองการของผูบริโภคมากยิ่งขึ้น 

 3. การสั่งซื้อในแตละครั้งผูบริโภคคำนึงถึงปจจัยดานราคา ซึ่งการตั้งราคาของรานคาออนไลนเปนสิ่ง
สำคัญ จากผลวิเคราะหการสั่งซ้ือแตละคร้ังผูบริโภคจะทำการสั่งซ้ือไมเกิน 1,000 บาท ควรตั้งราคาท่ีเหมาะสมกับ
คุณภาพของสินคา และราคาไมควรสูงเทากับรานคาทั่วไป เนื่องจากผูบริโภคใหความสำคัญกับ เมื่อซื้อสินคาผาน
รานคาออนไลนจะมีราคาถูกกวารานคาท่ัวไปหรือหางสรรพสินคา 

 4. ลักษณะประชากรศาสตรของกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง ชวงวัยรุนถึงชวงวัยทำงาน ท่ีทำการ
สั่งซ้ือเสื้อผาแฟชั่นจากรานคาออนไลน ซึ่งบงบอกไดวารานคาเสื้อผาแฟชั่นผูหญิงจะมีการตอบรับที่ดีมาก ทาง
รานคาออนไลนก็ควรปรับปรุงรานใหนาสนใจ ไมวาจะเปนการถายรูป การใหรายละเอียดตางๆ หรือความทันสมัย
ของเสื้อผา ท่ีสามารถสรางความนาสนใจได ซ่ึงจะทำใหดึงดูดลูกคากลุมน้ีไดมากยิ่งขึ้น 
 
ขอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรเพิ ่มการวิจัยเชิงคุณภาพในการเก็บขอมูลเชิงลึกควบคู กับการแจกแบบสอบถามดวย อาทิ            
การสัมภาษณเชิงลึก เพ่ือใหเขาใจถึงพฤติกรรมและความตองการของผูบริโภคมากยิ่งขึ้น 

2. ควรศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเพ่ิมเติม อาทิ ปจจัยเชิงทัศนคติ ซ่ึงจะสามารถนำขอมูลท่ีศึกษา
มาประยุกตใชในการวางแผนทางการตลาดของบริษัทได และเพ่ือใหไดขอมูลท่ีครบถวนและหลากหลายมากยิ่งขึ้น 

3. ควรศึกษาเพิ่มเติม ดานของประเภทเสื้อผาแฟชั่นที่ผูตอบแบบสอบถามทำการสั่งซื้อหรือมีความสนใจ 
โดยเจาะจงใหผูตอบแบบสอบถามระบุชัดเจน อาทิ เสื้อผาประเภทชุดทำงาน ชุดออกกำลังกาย อ่ืนๆ เพ่ือใหเขาใจ
ถึงความตองการของผูบริโภคท่ีชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
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ปจจัยท่ีสงผลกระทบตอราคาสงออกยางพาราแผนรมควันช้ัน 3 ของประเทศไทย ณ ทาเรือกรุงเทพฯ 
 
factors affecting the export prices of ribbed smoked rubber sheet no. 3 (RSS 3) at Bangkok 
Port, Thailand. 
 
ผูวิจัย    ชลันธร  จิววุฒิพงค  
   สาขาวิชา เศรษฐศาสตรธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคาไทย  
อาจารยที่ปรึกษา   ดร.ลลิตา  จันทรวงศไพศาล หงุยตระกูล  
   อาจารยประจำ คณะเศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
 
บทคัดยอ 
 การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาถึงปจจัยท่ีสงผลกระทบตอราคาสงออกยางพาราแผนรมควันชั้น 3 
ของประเทศไทย ณ ทาเรือกรุงเทพฯ โดยเก็บรวบรวมขอมูลแบบอนุกรมเวลารายเดือนในชวงตั้งแตเดือนมกราคม              
พ.ศ.2559 จนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2562 ระยะเวลา 4 ป เปนรายเดือนท้ังหมด 48 เดือนและนำมาวิเคราะหขอมูลดวย
เคร่ืองมือทางเศรษฐมิติแบบสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regressions) มาประมาณคาสัมประสิทธ์ิของตวั
แปรอิสระที่มีตอตัวแปรตาม ดวยวิธีกำลังสองนอยที่สุด (Ordinary Least Squares : OLS) โดยมีตัวแปรอิสระไดแก 
ราคาน้ำมันปาลมดิบ ราคาน้ำมันดิบ WTI ดัชนีผลผลิตยางแผนรมควันชั้น 3 อัตราแลกเปลี่ยนบาทตอดอลลารสหรัฐฯ 
มูลคาการสงออกยางแผนรมควันชั้น 3 ราคายางพาราตลาดลวงหนาโตเกียว ราคายางสังเคราะหบิวนา ดัชนีผลผลิตยาง
แผนรมควันชั้น 3  
 ผลการศึกษาปจจัยที่มีผลตอราคาสงออกยางพาราแผนรมควันชั้น 3 ของประเทศไทย ณ ทาเรือกรุงเทพฯ            
ทำใหทราบวา ราคาน้ำมันปาลดิบ ราคาน้ำมันดิบ ราคายางพาราตลาดลวงหนาโตเกียว ราคายางสังเคราะหบิวนา มีผลตอ 
ราคาสงออกยางพาราแผนรมควันชั้น 3 ของประเทศไทย ณ ทาเรือกรุงเทพฯ โดยมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน             
ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 และดัชนีผลผลิตยางแผนรมควันชั้น 3 ท่ีมี 
  ความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิตทิี่ 0.01 สวนปจจัยอัตราแลกเปลี่ยนบาทตอ   
ดอลลารสหรัฐฯ และมูลคาการสงออกยางแผนรมควันชั้น 3 ประเทศไทยไมมีผลกระทบตอราคาสงออกยางพาราแผน
รมควันชั้น 3 ของประเทศไทย ณ ทาเรือกรุงเทพฯ 
 
คำสำคัญ : ราคาสงออกยางพาราแผนรมควันชั้น 3 ของประเทศไทย ณ ทาเรือกรุงเทพฯ ราคาน้ำมันดิบ ราคา

ยางพาราตลาดลวงหนาโตเกียว 
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Abstract  
 The objective of this research was to study factors affecting the export prices of ribbed 

smoked rubber sheet no. 3 (RSS 3) at Bangkok Port, Thailand. Monthly time series data were 
collected from January 2016 to December 2019, totaling 48 months or 4 years. Data collected 
were then analyzed with econometric tools through Multiple Linear Regression to estimate the 
coefficient of independent variables correlated with the dependent variables, and Ordinary Least 
Squares (OLS). This study examined independent variables such as crude palm oil prices, WTI 
crude oil prices, RSS 3 production index, Thai Baht to US Dollar exchange rate, RSS 3 export 
value, TOCOM (Tokyo Commodity Exchange) rubber prices, Buna rubber prices, and RSS 3 
production index. 

The results of this study indicated that factors positively affecting the export prices of 
ribbed smoked rubber sheet no. 3 (RSS 3) at Bangkok Port, Thailand were crude palm oil prices, 
crude oil prices, TOCOM rubber prices, and Buna rubber prices with a statistical significance 
level of 0.01. RSS 3 production index was negatively related with RSS 3 export prices with a 
statistical significance level of 0.01. Thai Baht to US Dollar exchange rate and RSS 3 export 
value did not affect the export prices of RSS 3 at Bangkok Port, Thailand.  

 
Keywords : Export prices of ribbed smoked rubber sheet no. 3 (RSS 3) at Bangkok Port, 

Thailand, Crude oil prices, TOCOM rubber prices  
 
บทนำ  

ยางพาราถือเปนพืชเศรษฐกิจท่ีสำคัญของประเทศไทยมีผลผลิตเฉลี่ยตอปอยูท่ีรอยละ 34 ของปริมาณการผลิต
ยางพาราท้ังโลก ในปพ.ศ. 2562 ผลิตภัณฑท่ีไดจากยางพารามีมูลคาการสงออก 347,762 ลานบาทถือเปนพืชท่ีสำคัญ
ตอเศรษฐกิจไทย การผลิตยางพาราในประเทศไทยสวนใหญแลวกวารอยละ 80 ของผลผลิตท้ังหมดจะถูกสงออกไปใน
รูปของผลิตภัณฑยางสำเร็จรูปและผลิตภัณฑยางแปรรูปขั้นตน ซึ่งผลิตภัณฑที่สำคัญในกลุมนี้ก็คือยางแผนรมควนัซ่ึง
สามารถแบงออกเปน 5 ระดับตามคุณสมบัติ ผลผลิตไดสวนใหญของไทยจะเปนยางแผนรมควันท่ีคุณภาพปานกลางน้ัน
คือ ยางแผนรมควันชั้น 3 และชั้น 4 ซึ่งมีสัดสวนรวมกันถึงประมาณรอยละ 95 ของผลผลิตยางแผนรมควันทั้งหมด
โดยเฉพาะยางแผนรมควันชั้น 3 เปนผลิตภัณฑท่ีภาคอุตสาหกรรมยานยนตตางประเทศมีความตองการสูง เนื่องจาก
คุณสมบัติของยางแผนรมควันชั้น 3 เหมาะสมในการนำไปใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมผลิตยางยานพาหนะ โดยมูลคา
การสงออกยางแผนรมควันชั้น 3 ท่ีไทยสงไปยัง 3 ประเทศน้ีในปพ.ศ.2562 มีมูลคารวมกวา 1.5 หม่ืนลานบาท  

หลายๆปท่ีผานมาราคายางพารามีการผันผวนทำใหผลิตภัณฑท่ีจากยางพาราก็ไดรับผลกระทบไปดวยซ่ึงราคา
ยางพาราแผนรมควันชั้น 3 ของไทยไดมีการปรับตัวลดลงอยางตอเน่ือง เม่ืออิงราคายางพาราแผนรมควันชั้น 3 จากอดตี
ท่ีผานมาจุดสูงสุดของราคาอยูท่ี 174.4 บาทตอกิโลกรัมแตในปพ.ศ.2563 ณ เดือนธันวาคมราคายางพาราแผนรมควัน
ชั้น 3 อยูท่ี 38.69 บาทตอกิโลกรัมลดลงรอยละ 78 ท้ังท่ีประเทศไทยเปนประเทศท่ีผลิตยางพาราไดมากเปนอันดับตนๆ
ของโลก แตเน่ืองจากโครงสรางตลาดยางพารามีผูซ้ือนอยรายโดยสวนใหญจะเปนประเทศท่ีมีอุตสาหกรรมการผลิตลอ
รถยนตเชน จีน สหรัฐฯ ญี่ปุน ฯลฯ ทำใหไทยไมสามารถกำหนดราคาเองได อยางไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงของราคายาง
มีปจจัยหลายอยางทำใหราคามีความผันผวนไมวาจะเปนการท่ีอุปสงคและอุปทานของยางพาราทีไมสมดุลกัน จากการท่ี
หลายประเทศหันมาปลูกยางพารากันเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะประเทศจีนที่หันมาผลิตยางพาราและนำมาแปรรูปเอง             
เมื่อพื้นที่เพาะปลูกโดยรวมของโลกมีแนวโนมเพิ่มขึ้นทําใหสต็อกยางพาราเพิ่มสูงขึ้นและเปนสาเหตุใหปริมาณผลผลิต
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ยางพาราสวนเกินของโลกอยูในระดับสูงในขณะท่ีความตองการใชยางพาราไมไดเรงตัวสูงเทาผลผลิต รวมถึงการท่ี
เศรษฐกิจโลกท่ีซบเซาสงผลตออุตสาหกรรมยานยนต ทำใหมีความตองการยางวงลอและชิ้นสวนยานยนตท่ีทำจากยาง
ลดลง สงผลตอปริมาณความตองการยางพาราลดลง 

จากปจจัยดังกลาวขางตนการเปลี่ยนแปลงของราคายางพาราแผนรมควันชั้น 3 ของประเทศไทยมีเหตุจาก
หลายปจจัย ทําใหผูศึกษาสนใจท่ีจะศึกษาปจจัยท่ีมีผลกระทบตอราคายางพาราแผนรมควันชั้น 3 ของประเทศไทย ณ 
ทาเรือกรุงเทพฯ ซึ่งจะเปนแนวทางในการนำขอมูลไปปรับใชในการวิเคราะหรวมถึงการตัดสินใจและวางแผนการผลิต
ยางพารา เพื่อใหสอดคลองกับทิศทางแนวโนมของราคายางพาราโดยผูวิจัยคาดวาจะเปนประโยชนในการรักษาราคา
ยางพาราใหอยูในระดับท่ีเหมาะสมและเปนฐานขอมูลท่ีนำไปประยุกตใชในการขับเคลื่อนการปฏิรูปแกปญหาเสถียรภาพ
ราคายางพาราของประเทศตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย  
 เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงผลกระทบตอราคาสงออกยางพาราแผนรมควันชั้น 3 ของประเทศไทย ณ ทาเรือกรุงเทพฯ 
 
กรอบแนวความคิดในการทำงานวิจัย  
จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของผูศึกษาไดสังเคราะหออกเปนกรอบแนวคิดในการทำงานวิจัยไดดังน้ี  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ตัวแปรตน 
- ราคาน้ำมันปาลมดิบ (OIL_PALM) 
- ราคาน้ำมันดิบ (OIL) 
- อัตราแลกเปลี่ยนบาทตอดอลลารฺสหรัฐฯ 
(EXC_DALLAR) 
- มูลคาการสงออกยางแผนรมควันชั้น 3 ประเทศไทย 
(EX_RUBB)  
- ราคายางสงัเคราะหบิวนา (SYN_BR) 
- ราคายางพาราตลาดลวงหนาโตเกียว (PRICE_TOKYO) 
- ราคายางสงัเคราะห (SYN_BR) 
- ดัชนีผลผลติยางแผนรมควันชั้น 3 (MPI_PRO) 
 

 

ตัวแปรตาม 

ราคาสงออกยางพาราแผนรมควันชั้น 3 
ของประเทศไทย ณ ทาเรือกรุงเทพฯ 

(PRICE_RSS3) 
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วิธีการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ไดทำการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอราคาสงออกยางพาราแผนรมควันชั้น 3 ของประเทศไทย              
ณ ทาเรือกรุงเทพฯ โดยทำการเก็บขอมูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลา(Time Series) เปนรายเดือนในชวงตั้งแตเดือน
มกราคมปพ.ศ.2559 – เดือนธันวาคม ปพ.ศ.2562 รวมระยะเวลา 4 ป ท้ังหมด 48 เดือน  

ในสวนการวิเคราะหขอมูลในการศึกษาคร้ังน้ีผูวิจัยทำการวิเคราะหปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอราคาสงออกยางพารา
แผนรมควันชั้น 3 ของประเทศไทย ณ ทาเรือกรุงเทพฯ โดยสรางสมการเชิงถดถอย (Multiple Linear Regressions) 
ดวยวิธีกำลังสองนอยที่สุด (Ordinary Least Squares: OLS) โดยทำการศึกษาแบบจำลอง 4 รูปแบบไดแก Linear 
Model Log-Linear Model Linear-Log Model Double-Log Model และเลือกทำการศึกษาตอในแบบจำลองท่ี
สามารถอธิบายความสัมพันธระหวางตัวแปรตนและตัวแปรตามไดดีที่สุดโดยพิจารณาจากคา Adjusted R Square  
โดยแบบจำลองแสดงในรูปสมการไดดังน้ี  �����_���3

= � + �1���_���� + �2���+ �3���_������
+ �4��_���� + �5�����_����� + �6���_�� − �7���_��� + � 

ขั้นตอนตอมาจะทำการตรวจสอบปญหาของขอมูลที่นำมาใชในการวิเคราะหดวยการทดสอบ Multicollinearity 
จากนั้นตรวจสอบปญหา Autocorrelation เพื่อทดสอบวาตัวคลาดเคลื่อนมีการกระจายที่เปนอิสระตอกัน โดยใชวิธีการ
ตรวจสอบจากคา Durbin-Watson statistic (D.W.) และตรวจสอบปญหา Heteroskedasticity เพื ่อทดสอบวาความ
แปรปรวนของตัวคลาดเคลื่อน(Error) ที่ไดจากสมการประมาณคามีคาคงที่ตามขอสมมติของวิธีกำลังสองนอยที่สุด (OLS) 
หรือไม โดยผูวิจัยไดทำการตรวจสอบปญหาดังกลาวดวยวิธี Breusch-Godfrey Heteroskedasticity Test ในโปรแกรม EVIEW  
 

ผล/สรุปผลการวิจัย  
 ผลการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอราคาสงออกยางพาราแผนรมควันชั้น 3 ของประเทศไทย ณ ทาเรือกรุงเทพฯ 
พบวาแบบจำลองท่ีมีคา Adjusted R-squared สูงท่ีสุดก็คือแบบจำลองในรูปแบบฟงกชัน Linear Model ซ่ึงแสดงใน
รูปสมการไดดังน้ี  

 �����_���3

= −26.89014 + 3.331697���_���� + 0.173411���
+ 0.374453���_������ + 8.611111��_����
+ 0.164467�����_����� + 0.140432���_��− 0.016430636���_��� + � 

 

(-1.439589) (4.242993)*** (2.940114)*** (0.650759) (0.123581) 
(11.38310)*** (3.214534)*** (-4.186058)***  
F-statistic   = 67.09837 ��   = 0.921521 

  Adjusted �� = 0.907787 Durbin Watson = 1.504267   
 
หมายเหตุ : ตวัเลขในวงเล็บคือ คาt-Statistic , (***) : ระดบันัยสำคัญที่ 0.01  
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จากผลการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอราคาสงออกยางพาราแผนรมควันชั ้น 3 ของประเทศไทย ณ ทาเรือ
กรุงเทพฯ พบวาคา Adjusted R-squared มีคาเทากับ 0.907787 แสดงใหเห็นวาตัวแปรอิสระที ่เลือกมาสามารถ
อธิบายการเปลี่ยนแปลงของราคาสงออกยางพาราแผนรมควันชั้น 3 ของประเทศไทย ณ ทาเรือกรุงเทพฯไดรอยละ 
0.91 สวนที่เหลืออีกรอยละ 0.09 เกิดจากปจจัยอื่นๆ และจากผลการวิเคราะหขอมูลโดยวิธีการทางเศรษฐมิติพบวา 
ราคาน้ำมันปาลมดิบ ราคาน้ำมันดิบ ราคายางพาราตลาดลวงหนาโตเกียว ราคายางสังเคราะห ดัชนีผลผลิตยางแผน
รมควันชั้น 3 มีความสัมพันธกับราคาสงออกยางพาราแผนรมควันชั้น 3 ของประเทศไทย ณ ทาเรือกรุงเทพฯ โดยมี
นัยสําคัญท่ีระดบั 0.01 สวนตัวแปรอิสระอ่ืนๆ ไมมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงของราคาสงออกยางพาราแผนรมควันชัน้ 3 
ของประเทศไทย ณ ทาเรือกรุงเทพฯ  
 การตรวจสอบสมการถดถอยตามขอสมมติฐานของ Classical Linear Regression Model (CLRM) พบวาไม
มีตัวแปรตัวใดที่มีคาสหสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระสัมพันธกันเองเกิน 0.8 ดังนั้นแบบจำลองที่นำมาศึกษาครั้งนี้ไมมี
ปญหา Multicollinearity สวนคา Durbin-Watson = 1.504267 ทำการตรวจสอบโดยใชตาราง Durbin-Watson           
ท่ีระดับนัยสำคัญ 0.01 พบวาไมเกิดปญหา Autocorrelation และทำการตรวจสอบปญหาHeteroskedasticity ดวยวิธี 
Breuch-Pagan Test พบวาไมเกิดปญหา Heteroskedasticity เน่ืองจากคา Prob. ของ F-statistic = 0.3115 ซ่ึงมีคา
มากกวานัยสำคัญ 0.1 
 OIL_PALM: ราคาน้ำมันปาลมดิบ (บาท/กิโลกรัม) มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับ ราคาสงออกยางพารา
แผนรมควันชั้น 3 ของประเทศไทย ณ ทาเรือกรุงเทพฯอยางมีนัยสำคัญท่ี 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธ์ิเทากับ 3.331697 
หมายความวาเมื่อกําหนดใหปจจัยอื่นๆ คงที่หากราคาน้ำมันปาลดิบเพิ่มขึ้น 1 บาท/กิโลกรัม จะทําใหราคาสงออก
ยางพาราแผนรมควันชั้น 3 ของประเทศไทย ณ ทาเรือกรุงเทพฯ เพ่ิมขึ้น 1.795994 บาท/กิโลกรัม 
 OIL: ราคาน้ำมันดิบ (ดอลลาร/บารเรล) มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับราคาสงออกยางพาราแผนรมควัน
ชั้น 3 ของประเทศไทย ณ ทาเรือกรุงเทพฯอยางมีนัยสำคัญท่ี 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธ์ิเทากับ 0.173411 หมายความ
วาเมื่อกําหนดใหปจจัยอื่นๆ คงที่หากราคาน้ำมันดิบเพิ่มขึ้น 1 ดอลลาร/บารเรล จะทําใหราคาสงออกยางพาราแผน
รมควันชั้น 3 ของประเทศไทย ณ ทาเรือกรุงเทพฯ เพ่ิมขึ้น 0.173411 บาท/กิโลกรัม 
 PRICE_TOKYO: ราคายางพาราตลาดลวงหนาโตเกียว (เยน/กิโลกรัม) มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับ
ราคาสงออกยางพาราแผนรมควันชั ้น 3 ของประเทศไทย ณ ทาเรือกรุงเทพฯอยางมีนัยสำคัญที ่ 0.01 โดยมีคา
สัมประสิทธ์ิเทากับ 0.164467 หมายความวาเมื่อกําหนดใหปจจัยอื่นๆ คงที่หากราคายางพาราตลาดลวงหนาโตเกียว
เพ่ิมขึ้น 1 เยน/กิโลกรัม จะทําใหราคาสงออกยางพาราแผนรมควันชั้น 3 ของประเทศไทย ณ ทาเรือกรุงเทพฯ เพ่ิมขึ้น 
0.164467 บาท/กิโลกรัม 
 SYN_BR: ราคายางสังเคราะห (บาท/กิโลกรัม) มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับราคาสงออกยางพาราแผน
รมควันชั ้น 3 ของประเทศไทย ณ ทาเรือกรุงเทพฯอยางมีนัยสำคัญที่ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธ์ิเทากับ 1.40432 
หมายความวาเมื่อกําหนดใหปจจัยอื่นๆ คงที่หากราคายางสังเคราะหบิวนาเพิ่มขึ้น 1 บาท/กิโลกรัม จะทําใหราคา
สงออกยางพาราแผนรมควันชั้น 3 ของประเทศไทย ณ ทาเรือกรุงเทพฯ เพ่ิมขึ้น 1.40432 บาท/กิโลกรัม 
 MPI_PRO: ดัชนีผลผลิตยางแผนรมควันชั้น 3 (ปฐาน2005=100) มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับราคา
สงออกยางพาราแผนรมควันชั้น 3 ของประเทศไทย ณ ทาเรือกรุงเทพฯอยางมีนัยสำคัญที่ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธ์ิ
เทากับ 0.016430 หมายความวาเม่ือกําหนดใหปจจัยอ่ืนๆ คงท่ีหากดัชนีผลผลิตยางแผนรมควันชั้น 3 เพ่ิมขึ้น 1 จุดจะ
ทําใหราคาสงออกยางพาราแผนรมควันชั้น 3 ของประเทศไทย ณ ทาเรือกรุงเทพฯ ลดลง 0.016430 บาท/กิโลกรัม 
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อภิปรายผล 
 ผูวิจัยจะเปรียบเทียบผลการทดสอบสมมติฐานท่ีแสดงในบทท่ี 4 กับงานวิจัยในอดีต เพ่ือดูวาผลการศึกษาคร้ัง
นี้มีความคลายคลึงหรือแตกตางจากผลการศึกษาในอดีตอยางไร ทั้งนี้รายละเอียดของการอภิปรายผลการวิเคราะหมี
ดังตอไปน้ี 
 ราคาน้ำมันปาลดิบ (บาท/กิโลกรัม) มีผลกระทบตอราคาสงออกยางพาราแผนรมควันชั้น 3 ของประเทศไทย 
ณ ทาเรือกรุงเทพฯ โดยมีความสัมพันธสอดคลองกับทฤษฎีอุปทานรวมถึงทฤษฎีใยแมงมุมและผลการวิจัยของอาทติย 
ตั้งถาวรชัยกุล (2561) โดยผลการทดสอบจากงานวิจัยสรุปไดวา ราคาน้ำมันปาลดิบมีความสัมพันธกับราคายางแผน
รมควัน ชั้น 3 ตลาดกลางหาดใหญ จังหวัดสงขลาในทิศทางเดียวกันอยางมีนัยสําคัญ เปนเชนเดียวกับผลการทดสอบ
สมมติฐานในงานวิจัยนี้ เพราะน้ำมันปาลมดิบซึ่งเปนวัตถุดิบตั้งตนในการนำมาผลิตสินคาตางๆ เชน สบู น้ำพืช ฯลฯ 
ดังน้ันหากราคาน้ำมันปาลมดิบมีการปรับตัวจะทำใหคนหันไปปลูกปาลมมากขึ้นจะทำใหผลผลิตยางพาราลดลง (ทฤษฎี
ใยแมงมุม) ทายท่ีสุดราคายางพาราจะปรับตัวสูงขึ้น  

ราคาน้ำมันดิบ (ดอลลาร/บารเรล) มีผลกระทบตอราคาสงออกยางพาราแผนรมควันชั้น 3 ของประเทศไทย             
ณ ทาเรือกรุงเทพฯ โดยมีความสัมพันธสอดคลองกับผลการวิจัยของปุณณวิช เลิศศิวนนท (2560) โดยผลการทดสอบ
จากงานวิจัยสรุปไดวา ราคาน้ำมันดิบมีความสัมพันธกับราคาสงออกยางพาราแผนรมควันชั้น 3 ของประเทศไทย           
ณ ทาเรือกรุงเทพฯ ในทิศทางเดียวกันอยางมีนัยสําคญั เปนเชนเดียวกับผลการทดสอบสมมติฐานในงานวิจัยน้ี น้ำมันดิบ
ถือเปนวัตถุดิบที่นำใชในการทำยางสังเคราะหการที่ราคาน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นจะทำใหราคายางสังเคราะหสูงขึ้นตามดวย             
ทำใหผูผลิตมีความตองการในยางแผนรมควันชั้น 3 มากขึ้นเพราะสามารถใชทดแทนได (ทฤษฎีอุปสงค : สินคาที่ใช
ทดแทนกัน) ทำใหราคายางแผนรมควันชั้น 3 มีราคาสูงขึ้น  

ราคายางพาราตลาดลวงหนาโตเกียว (เยน/กิโลกรัม) มีผลกระทบตอราคาสงออกยางพาราแผนรมควันชั้น 3 ของ
ประเทศไทย ณ ทาเรือกรุงเทพฯ โดยตัวแปรดังกลาวในงานวิจัยที่ผูวิจัยไดทบทวนวรรณกรรมมานั้นมีการนำราคา
ยางพาราตลาดลวงหนาโตเกียวมาใชในแบบจำลองแตพบวาไมมีความสัมพันธกับตัวแปรตาม ราคายางแผนรมควันชั้น 3 
โดยขอมูลที่นำมาใชของงานวิจัยที่ทบทวนจะมีอยูในชวงป พ.ศ.2555-2560 แตผูวิจัยใชชุดขอมูลในชวงป พ.ศ.2559-
2562 และเปนรายเดือนทำใหคาที่ไดจากการประมาณคาออกมาแตกตางกัน อยางไรก็ตามความสัมพันธของราคา
ยางพาราตลาดลวงหนาโตเกียวและราคาสงออกยางพาราแผนรมควันชั้น 3 ของประเทศไทย ณ ทาเรือกรุงเทพฯ           
มีบทความเรื่องเบื้องหลังตลาดและการกำหนดราคายางพาราไทยของธนาคารแหงประเทศไทยไดชี้ใหเห็นวาปจจัย
ประการหนึ่งที่เปนตัวกำหนดราคายางพาราคือราคายางพาราตลาดลวงหนาโตเกียว เพราะเปนราคาอางอิงของราคา
ยางพาราในตลาดสงมอบจริงงดังน้ันการท่ีราคาซ้ือขายยางพาราในตลาดลวงหนาปรับสูงขึ้นจะสงผลใหราคายางพาราใน
ตลาดสงมอบจริงปรับตัวสูงขึ้นดวย 

ราคายางสังเคราะห (บาท/กิโลกรัม) มีผลกระทบตอราคาสงออกยางพาราแผนรมควันชั้น 3 ของ ประเทศไทย           
ณ ทาเรือกรุงเทพฯ สอดคลองกับผลการวิจัยของปุณณวิช เลิศศิวนนท(2560) โดยผลการทดสอบจากงานวิจัยสรุปไดวา
ราคายางสังเคราะหมีความสัมพันธกับราคาสงออกยางพาราแผนรมควันชั้น 3 ของประเทศไทย ณ ทาเรือกรุงเทพฯ          
ในทิศทางเดียวกันอยางมีนัยสําคัญ เปนเชนเดียวกับผลการทดสอบสมมติฐานในงานวิจัยน้ี ซ่ึงยางสังเคราะหเปนวัตถุดิบ
ในการนำมาทำลอยานพาหนะและผลิตภัณฑยางตางๆ ทำใหผูผลิตนำมาใชทดแทนยางพาราในบางชวงเวลาท่ีราคายาง
สูงเพราะเปนสินคาที่ทดแทนกันไดดังนั้นความสัมพันธของราคายางสังเคราะหกับราคายางแผนรมควันชั้น 3 จึงมี
ความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน 
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ดัชนีผลผลิตยางแผนรมควันชั้น 3 (ปฐาน2005=100) มีผลกระทบตอราคาสงออกยางพาราแผนรมควัน ชั้น 3     
ของประเทศไทย ณ ทาเรือกรุงเทพฯ สอดคลองกับผลการวิจัยของปุณณวิช เลิศศิวนนท (2560) ที่ โดยผลการทดสอบ           
จากงานวิจัยสรุปไดวา ดัชนีผลผลิตยางแผนรมควันชั้น 3 มีความสัมพันธกับราคาสงออกยางพาราแผนรมควันชั้น 3 ของ
ประเทศไทย ณ ทาเรือกรุงเทพฯ ในทิศทางเดียวกันอยางมีนัยสําคัญ เปนเชนเดียวกับผลการทดสอบสมมติฐานในงานวิจัยน้ี 
 
ขอเสนอแนะ  

ผลการศึกษาคร้ังน้ีไดชี้ใหเห็นถงึปจจัยท่ีมีผลกระทบตอราคาสงออกยางพาราแผนรมควันชัน้ 3 ของประเทศไทย 
ณ ทาเรือกรุงเทพฯ โดยราคาน้ำมันดิบและราคาตลาดลวงหนาโตเกียวเปนปจจัยท่ีประเทศไทยอาจกำหนดไมไดเพราะ           
มีปจจัยภายนอกมาประกอบ ซ่ึงเม่ือราคาน้ำมันไมสามารถควบคุมไดทำใหราคาของยางสังเคราะหในบางชวงอาจอยูใน
ระดับที่ต่ำหรือสูงทำใหราคายางแผนรมควันชั้น 3 ไดรับผลกระทบยางหลีกเลี่ยงไดยาก อยางไรก็ตามจากการศึกษา
ปจจัยตัวหน่ึงท่ีมีผลกระทบอยางมากตอราคายางแผนรมควันชั้น 3 คือราคาน้ำมันปาลมดิบ การเปลี่ยนแปลงของราคา
ปาลมจะสงผลใหพ้ืนท่ีเพราะปลูกของยางเกิดการเปลี่ยนเปลี่ยนและมีผลตอผลผลิตท่ีออกมาทำใหราคายางมีการปรับตวั
นั้นเอง ดังนั้นหนวยงานหรือภาครัฐควรมีมาตราการหรือนโยบายควบคุมพื้นที่การเพาะปลูกใหอยูในระดับที่เหมาะสม
เม่ือผลผลิตและความตองการตลาดสมดุลกันแลวราคายางจะมีเสถียรภาพมากขึ้น ในขณะเดียวกันการเพ่ิมมูลคาใหแก
ยางพาราโดยการแปรรูปเปนผลิตภัณฑยางสำเร็จรูปเพ่ือเพ่ิมอุปสงคการใชยางในประเทศใหมากขึ้น ก็เปนสิ่งสำคัญเพราะ
ในปจจุบันมีการนำยางพารามาใชในประเทศเพียงรอยละ 5-10 ของผลผลิตยางพาราทั้งหมดทำใหราคาถูกกำหนดตาม          
อุปสงคของประเทศท่ีนำเขายางอยางจีน ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา ฯลฯ ดังน้ันการสนับสนุนใหเกิดอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง
ในประเทศเพื่อผลิตหรือเพิ่มการแปรรูปยางเปนผลิตภัณฑยางสำเร็จรูปมากขึ้นนั้น จะเปนปจจัยที่ทำใหราคายางสงูขึ้น            
ซ่ึงจะเปนประโยชนตอผูประกอบการและเกษตรกรท้ังในดานการลงทุนและยังเกิดการจางงานเพ่ิมเติมอีกดวย 

อยางไรก็ตามผูที่นําผลการศึกษาไปใชประโยชน ตองทําความเขาใจถึงขอจํากัดของความไมแนนอนของ
สถานการณในแตละชวงเวลารวมถึงความผันผวนตางๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นในขณะน้ัน เพราะปจจัยท่ีมีผลกระทบตอราคายาง
แผนรมควันชั้น 3 มีหลายปจจัยผลการศึกษาอาจไมไดครอบคลุมในบางปจจัยจึงควรติดตามขอมูลที่ทันสมัยอยู
ตลอดเวลาและเปนขอมูลปจจุบันมากท่ีสุด ณ ชวงเวลาท่ีพิจารณา  
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สมรรถนะทางการเงินท่ีสงผลตอการจัดการทางการเงินของขาราชการตำรวจ สังกัดกองกำกับการตำรวจ 
ตระเวนชายแดนท่ี 21 
 
THE AFFECTING OF FINANCIAL CAPABILITIES ON FINANCIAL MANAGE MENT 
OF THE POLICE OFFICERS BE UNDER BORDER PATROL POLICE SUB -DIVISION 21 
 
ผูวิจัย    ตุกตา  เสาเวียง 
    นักศึกษาสาขายุทธศาสตรการจัดการธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 
อาจารยที่ปรึกษา อุบลวรรณ  สุวรรณภูสิทธ์ิ 
    ธีรวัตร  ภูระธีรานรัชต  
    สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 
 
บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื ่อ 1) ศึกษาระดับสมรรถนะทางการเงิน และการจัดการทางการเงิน             
2) ศึกษาความสัมพันธระหวางสมรรถนะทางการเงินที่มีตอการจัดการการเงิน และ 3) ศึกษาระดับของสมรรถนะ
ทางการเงินท่ีสงผลตอการจัดการการเงินของขาราชการตำรวจสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนท่ี 21 
กลุมตัวอยาง ไดแก ขาราชการตำรวจสังกัดกองกำกับ การตำรวจตระเวนชายแดนท่ี 21 จำนวน 280 คน ไดมาโดย
วิธีการสุมแบบแบงชั้น เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาเปนแบบสอบถาม มีคาความเชื่อม่ัน (Reliability) ท้ังฉบับเทากับ 
0.949 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดย
ใชสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษาพบวา 1) ขาราชการ
ตำรวจมีระดับสมรรถนะทางการเงินในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีสมรรถนะดานทัศนคติทางการเงินมากที่สุด 
และมีระดับการจัดการการเงินในภาพรวมอยู ในระดับปานกลาง โดยมีระดับการจัดการดานหนี ้สินมากที่สุด            
2) สมรรถนะทางการเงินท้ัง 4 ดาน มีความสัมพันธกันในทางบวกอยูในระดับต่ำถึงสูง และมีความสัมพันธทางบวก
กับการจัดการการเงินในภาพรวมอยูในระดบัต่ำถึงสูง อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 3) สมรรถนะทาง
การเงินดานความรูทางการเงิน ดานพฤติกรรมทางการเงิน และดานการวางแผนทางการเงินสงผลตอการจัดการ
การเงินในภาพรวมอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อธิบายการเปลี่ยนแปลงของการจัดการการเงินใน
ภาพรวมไดรอยละ 71.3 
 
คำสำคัญ : สมรรถนะทางการเงิน, การจัดการทางการเงิน, กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 
 
ABSTRACT  

This research aimed to study 1) The financial capability and financial management       
2) The relationship between financial competence and financial management, and 3) The 
affecting of financial capability and financial management of police officers under the Border 
Patrol Police Sub-division. 21. The samples were 280 police officers of the Border Patrol 
Police Sub-Division 21 by Stratified Random Sampling. The instrument used in the study 
was a rating scale questionnaire with 0.949 reliability. The statistics used in data analysis 
were percentage, average, standard deviation, and the hypothesis were tested by Pearson's 
product moment correlation coefficient. and multiple regression analysis methods.                
The results showed that: 1) The police officers had the overall financial performance at a high 
level, in term of financial attitude with the highest average and the overall level of financial 
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management is at a moderate level. Which has the highest level of debt management. 2) The 
financial performance four variables had a positive relationship at a low to a high level. And 
has a positive relationship with financial management as a whole is low to high level with 
statistical significance at the level of 0.01. 3) Financial competency in Financial literacy 
Financial behavior and Financial planning, affecting the overall Financial management 
statistically significant at the level of 0.05, describes the changes of Financial management 
in the overall 71.3%. 
 
Keyword (s) : Financial capability, Financial management, Border patrol police Sub-Division 21 
 

บทนำ 
 กองกำกับการตำรวจตระเวรชายแดนที่ 21 คายสุรินทรภักดี ตั้งอยูตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร 
จังหวัดสุรินทร เปนหนวยงานในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานตำรวจแหงชาติ กอตั้งขึ้น
เม่ือพุทธศักราช 2529 รับผิดชอบ 4 จังหวัด โดยกำหนดพ้ืนท่ีเปาหมายในการปฏิบัติภารกิจครอบคลมุ 2 จังหวัดติด
ชายแดนทางบก คือ สุรินทร และบุรีรัมย จำนวน 221 หมูบาน และ 2 จังหวัดที่ไมติดชายแดน คือ นครราชสมีา 
ชัยภูมิ มีแผนปฏิบัติราชการประจำปกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (2562) ตามพันธกิจ คือ 1) ถวายความ
ปลอดภัยสำหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท ผูสำเร็จราชการแทนพระองค พระบรมวงศานุวงศ 
ผูแทนพระองค และพระราชอาคันตุกะ และถวายความปลอดภัยดานอัคคีภัยในเขตพระราชฐาน และที่ประทับ
อยางมีประสิทธิภาพและสมพระเกียรต ิ2) เฝาตรวจชายแดน รักษาความสงบเรียบรอย และความมั่นคงปลอดภัย
ตอชีวิต และทรัพยสินของประชาชน ชุมชนในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ที่มีปญหาดานความมั่นคง 3) พัฒนาและ
ชวยเหลือประชาชนเพื่อความมั่นคงของชาต ิ4) สนองงานโครงการอันเนื่อง มาจากพระราชดำริ 5) สงเสริมและ
สนับสนุนใหทองถิ่นหรือชุมชนมีสวนรวมในการปฏิบัติภารกิจของหนวย 6) พัฒนาบุคลากรใหมีความเปนมืออาชีพ
ดานชายแดน เพ่ือสรางความเขมแข็งขององคกร 7) พัฒนาองคกรภายใตระบบบริหารจัดการท่ีดี ภายใตกำลังพลใน
ปจจุบันมีจำนวนท้ังหมด 947 คน มี (งานกำลังพล กก.ตชด.21. 2562) 
 จากพันธกิจดังกลาว การทำงานหรือการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพนั ้น ตองมีความความสมดุล 
ระหวางงานกับชีวิตสวนตัว (Walton, 1973) ถือเปนสิ่งสำคัญ เพราะคนเราทำงานเพื่อใหดำรงชีวิตอยู ไดและ 
ตอบสนองความตองการพื้นฐาน ทำใหเกิดความรูสึกที่ดีตองาน เกิดความสุข ความมั่นคง ก็จะสงผลดีตอการ
ปฏิบัติงานในองคกร ตอตัวบุคคล และตอครอบครัว (วิทยา อินทรสอน. 2562) แตจากสภาพในปจจุบัน พบวา 
ขาราชการตำรวจ ในสังกัดกองกำกับการตระเวนชายแดนท่ี 21 จังหวัดสุรินทร สวนใหญยังประสบกับปญหาสภาพ
คลองทางการเงิน มีรายไดไมเพียงพอตอรายจาย เนื่องจากรายไดหลักมาจากเงินเดือน ไมมีรายไดเสริม ทำใหเกิด
ปญหาหน้ีสินท่ีเพ่ิมสูงจากการกูยืมเงินกับสถาบนั การเงินตาง ๆ รวมท้ังสหกรณออมทรัพยตำรวจตระเวนชายแดนท่ี 
21 จำกัด เพ่ือนำมาใชจายในชีวิต ประจำวัน จากขอมูลดานการเงินท่ีตั้งเบิกจากกรมบัญชีกลางและภาระหน้ีสินท่ีสง
หักในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 พบวา รายการจายเงินเดือนขาราชการตำรวจสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวน
ชายแดนท่ี 21 จำนวน 947 คน ตั ้งเบิกเปนเงินจำนวน 27,459,878.83 บาทและเปนจำนวนเงินหัก จำนวน 
18,499,876.03 บาท เงินสุทธิท่ีโอนเขาบัญชีผูมีสิทธิรับเงินเพียง 8,960,002.80 บาทเทาน้ัน เม่ือพิจารณารายการ
หักบัญช ีพบวา เปนเงินหักสงสหกรณออมทรัพย จำนวน 11,422,900.20 บาท หักสินเชื่อธนาคารกรุงไทย จำนวน 
1,191,900 บาท และหักหนี ้สินอื่น ๆ จำนวน 1,964,851.81 บาท (งานการเงิน กองกำกับการตำรวจตระเวน
ชายแดนท่ี 21. 2562) ปญหาหน้ีสินหรือการขาดอิสรภาพทางการเงินดังกลาว สงผลตอการปฏิบัติหนาท่ีท้ังทางตรง
และทางออมตอขวัญกำลังใจและความเครียดในการปฏิบัติหนาที่เนื่องจากขาดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการการเงิน (Financial Management) วินัยทางการเงิน และความตระหนักทางการเงิน น่ันเอง 
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 อนึ่ง จากการทบทวนวรรณกรรม พบวา ยังไมมีผูศึกษาถึง อิทธิพลของสมรรถนะทางการเงินท่ีสงผลตอ
การจัดการทางการเงิน ไวอยางเดนชัดมากนัก ดังน้ันผูวิจัยจึงมีความประสงคท่ีจะศึกษาวา สมรรถนะ ทางการเงิน 
สงผลตอการจัดการทางการเงิน ของขาราชการ ตำรวจสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน ท่ี 21 มากหรือ
นอยเพียงใด โดยประยุกตแนวคิดของ องคการเพ่ือความรวมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD. 2015) และ
คนอ่ืนๆมาใชในการศึกษา สมรรถนะทางการเงิน (Financial competencies) ใน 4 ดาน ประกอบดวย ความรูทาง
การเงิน (Financial Knowledge) พฤติกรรมทางการเงิน (Financial Behavior) ทัศนคติทางการเงิน (Financial 
Attitude) การวางแผนทางการเงิน (Financial Planning) และประยุกตใชแนวคิดของ ซารดี และมิทเชล (Lusardi 
and Mitchell. 2011) ในการศึกษา การจัดการการเงิน (Financial Management) ใน 4 ดาน ประกอบดวย             
การจัดการเรื่องทรัพยสิน (Asset Management) การจัดการเรื่องหนี้สิน (Liabilities Management) การออม
และการลงทุน (Savings & Invest) การเตรียมพรอมเพื่อเกษียณอายุ (Retirement Preparation) เพื่อหาแนว
ทางการจัดการเงินที่เหมาะสมสำหรับขาราชการตำรวจ ผลท่ีไดการวิจัยสามารถนำไปใชเปนขอเสนอแนะตอ
หนวยงานตาง ๆ  ที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 ใชเปนขอมูลพื้นฐานในการ
พิจารณาวางแผนปรับปรุงและพัฒนาดานตาง ๆ  ใหมีความเหมาะสมตลอดจนใชเปนแนวทางในการกำกับ ดูแล และ
กำหนดนโยบายทั้งในระดับหนวยงานและรดับกองบัญชาการ เพื่อใหขาราชการในสังกัดมีสมรรถนะทางการเงนิ 
(Financial Capability) และมีการจัดการเงิน (Financial Management) ท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตอ
ตนเอง ตอครอบครัว ตอสังคม และตอประเทศชาติ ไดอยางยั่งยืนตอไป 
 
วัตถุประสงคการทำวิจัย 
  การศึกษาวิจัย สมรรถนะทางการเงินที่สงผลตอการจัดการทางการเงิน ของขาราชการตำรวจสังกัดกอง
กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนท่ี 21 คร้ังน้ี มีวัตถุประสงคการศึกษาวิจัย ดังน้ี 
 1. เพ่ือศึกษาระดับของสมรรถนะทางการเงิน และการจัดการการเงินของขาราชการตำรวจสังกัดกองกำกับ
การตำรวจตระเวนชายแดนท่ี 21 
 2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางสมรรถนะทางการเงินท่ีมีตอการจัดการการเงิน ของขาราชการ ตำรวจ
สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนท่ี 21 
 3. เพ่ือศึกษาระดับของสมรรถนะทางการเงิน ท่ีสงผลตอการจัดการการเงิน ของขาราชการ ตำรวจสังกัด
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนท่ี 21  
 
กรอบแนวความคิดในการทำการวิจัย 
 จากการทบทวน แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวของท้ังภายในประเทศและของ ตางประเทศ 
ผูวิจัยสามารถประยุกตใชแนวคิดของ องคการเพื่อความรวมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD. 2015) และ
คนอ่ืนๆมาใชในการศึกษา สมรรถนะทางการเงิน (Financial competencies) ใน 4 ดาน ประกอบดวย ความรูทาง
การเงิน (Financial Knowledge) พฤติกรรมทางการเงิน (Financial Behavior) ทัศนคติทางการเงิน (Financial 
Attitude) การวางแผนทางการเงิน (Financial Planning) และประยุกตใชแนวคิดของ ซารด ีและมิทเชล (Lusardi 
and Mitchell. 2011) ในการศึกษา การจัดการการเงิน (Financial Management) ใน 4 ดาน ประกอบดวย              
การจัดการเรื่องทรัพยสิน (Asset Management) การจัดการเรื่องหนี้สิน (Liabilities Management) การออม
และการลงทุน (Savings & Invest) การเตรียมพรอมเพื่อเกษียณอายุ (Retirement Preparation) ซึ ่งสามารถ
กำหนดเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยเร่ือง สมรรถนะทางการเงินท่ีสงผล ตอการจัดการทางการเงิน ของขาราชการ 
ตำรวจสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนท่ี 21 ไดดังน้ี 
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ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวความคิดในการทำการวจิัย 
 

วิธีการวิจัย 
  การศึกษาวิจัย สมรรถนะทางการเงินที่สงผลตอการจัดการทางการเงิน ของขาราชการตำรวจสังกัดกอง
กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนท่ี 21 คร้ังน้ี มีวิธีการศึกษาวิจัย ดังตอไปน้ี 
 1. ขอบเขตของเน้ือหา การศึกษาคร้ังน้ีมุงศกึษาเฉพาะ 
    1.1 สมรรถนะทางการเงินของขาราชการตำรวจ สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 
ผูวิจัยประยุกตใชแนวคิดขององคการเพ่ือความรวมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD. 2015) เพ่ือการศึกษา
สมรรถนะทางการเงิน (Financial Capability) ใน 4 ดาน ประกอบดวย ดานความรู ทางการเงิน (Financial 
Knowledge) ดานพฤติกรรมทางการเงิน (Financial Behavior) ดานทัศนคติทางการเงิน (Financial Attitude) 
และดานการวางแผนทางการเงิน (Financial Planning) 
    1.2 การจัดการการเงินของขาราชการตำรวจ สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน ท่ี 21 
ผู วิจัยประยุกตใชแนวคิดของ ลูซารดี และมิทเชล (Lusardi and Mitchell. 2011) เพื ่อศึกษาการจัดการเงิน 
(Financial Management) ใน 4 ดาน ประกอบดวย การจัดการ ในเรื่องทรัพยสิน (Asset Management) การ
จัดการ เร ื ่องหนี ้ส ิน (Liabilities Management) การออม และการลงทุน (Savings and Invest) และการ
เตรียมพรอมเพ่ือเกษียณอายุ (Retirement Preparation) 
 2. ประชากรและกลุมตัวอยาง การวิจัยคร้ังน้ีใชระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ไดแก ขาราชการตำรวจสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนท่ี 21 
จำนวน 947 คน (งานกำลังพล กก.ตชด.21. 2562)  
 กลุมตัวอยางการวิจัยคร้ังน้ี ไดแก ขาราชการตำรวจสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน ท่ี 21 จำนวน 
280 คน ดวยตารางสำเร็จรูปของ เครซ่ี และมอรแกน (Krejcie and Morgan.1970) ท่ีระดบัความเชื่อม่ัน 95%  
 ประชากรและกลุมตัวอยางดังกลาว แสดงไดดังตารางท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมรรถนะทางการเงิน 
 1. ความรูทางการเงิน  
 2. พฤติกรรมทางการเงิน  
 3. ทัศนะคติทางการเงิน 
 4. การวางแผนทางการเงิน 
 

ตัวแปรตน 

การจัดการการเงิน 
 1. การจัดการเร่ืองทรัพยสิน 
 2. การจัดการเร่ืองหน้ีสิน 
 3. การออมและการลงทุน 
 4. การเตรียมพรอมเพ่ือเกษยีณอาย ุ
 

ตัวแปรตาม 
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ตารางที่ 1 แสดงประชากรและกลุมตัวอยาง 
หนวย/ฝาย ประชากร (คน) กลุมตวัอยาง (คน) 

ฝายอำนวยการกก.ตชด. 21 31 9 
ฝายอำนวยการงานธุรการกำลังพลวินัยและสวัสดิการ 26 8 
ฝายอำนวยการงานการขาว 12 4 
ฝายอำนวยการงานแผนงานและงบประมาณ 22 7 
ฝายอำนวยการงานสงกำลังบำรุง 19 6 
ฝายอำนวยการงานการเงิน 13 4 
ฝายสนับสนุนกลุมงานเก็บกูและทำลายวัตถุระเบิด 10 3 
ฝายสนับสนุนกองรอยตำรวจตระเวนชายแดนท่ี 211 96 28 
ฝายสนับสนุนกองรอยตำรวจตระเวนชายแดนท่ี 212 122 36 
ฝายสนับสนุนกองรอยตำรวจตระเวนชายแดนท่ี 213 72 21 
ฝายปฏิบัติการกองรอยตำรวจตระเวนชายแดนท่ี 214 121 35 
ฝายปฏิบัติการกองรอยตำรวจตระเวนชายแดนท่ี 215 142 42 
ฝายปฏิบัติการกองรอยตำรวจตระเวนชายแดนท่ี 216 129 38 
ฝายปฏิบัติการกองรอยตำรวจตระเวนชายแดนท่ี 217 132 39 

รวม 947 280 

 3. เครื ่องมือที ่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถาม เปนแบบ rating scale 5 ระดับ ไดแก              
ขอคำถามสมรรถนะทางการเงินวัดระดับความคิดเห็นมากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด และขอคำถามการ
จัดการทางการเงินวัดระดับการปฏิบัติมากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด ท้ังน้ีคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม
ท้ังฉบับ เทากับ 0.94 ซ่ึงหากมากกวา 0.70 ถือวายอมรับได และใชการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview)  
 4. วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ โดยสถิติพื ้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) และ          
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติอนุมาณ ไดแก วิเคราะหหาความสัมพันธระหวางสมรรถนะทางการเงิน 
(Financial Capability) กับการจัดการเงิน (Financial Management) โดยใชสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน 
(Pearson Product Moment Correlation) และวิเคราะหระดับการสงผลของสมรรถนะทางการเงิน (Financial 
Capability) ท่ีมีอิทธิพลและสงผลตอการจัดการเงิน (Financial Management) โดยใชวิธีการวิเคราะหการถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
 
สรุปผลการวิจัย 
  การศึกษาวิจัย สมรรถนะทางการเงินที่สงผลตอการจัดการทางการเงิน ของขาราชการตำรวจสังกัดกอง
กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนท่ี 21 คร้ังน้ี สามารถสรุปผลการศึกษาวิจัย ไดดังตอไปน้ี 
 1. ผลการศึกษาระดับสมรรถนะทางการเงิน และการจัดการทางการเงินของขาราชการตำรวจสังกัดกอง
กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 พบวา ขาราชการตำรวจมีสมรรถนะทางการเงินในภาพรวมอยูในระดับมาก 
โดยมีสมรรถนะในดานทัศนคติทางการเงินมากท่ีสุด รองลงมา ไดแก ดานการวางแผนทางการเงนิ ดานพฤติกรรมทาง
การเงิน และดานความรูทางการเงิน ตามลำดับ และขาราชการตำรวจมีระดับการจัดการการเงินในภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลาง โดยมีระดับการจัดการทางการเงินดานการจัดการเรื่องหนี้สินมากที่สุด รองลงมา ไดแก ดานการ
เตรียมพรอมเพ่ือเกษยีณอาย ุดานการออมและการลงทุน และดานการจัดการเร่ืองทรัพยสิน ตามลำดับ ดังตารางท่ี 2 
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ตารางที่ 2 คาเฉลี่ย ( X ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับสมรรถนะทางการเงินและการจัดการทาง
การเงิน ของขาราชการตำรวจสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 

 
สมรรถนะทางการเงิน 

คาสถิต ิ ระดับความ
คิดเห็น X  S.D. 

ดานความรูทางการเงิน 3.25 0.84 ปานกลาง 
ดานพฤติกรรมทางการเงิน 3.27 0.91 ปานกลาง 
ดานทัศนคติทางการเงิน 3.66 0.80 มาก 
ดานการวางแผนทางการเงิน 3.65 0.90 มาก 

เฉล่ียรวม 3.46 0.70 มาก 
                           การจัดการทางการเงิน 

 ดานการจัดการเร่ืองทรัพยสิน 3.02 0.98 ปานกลาง 
 ดานการจัดการเร่ืองหน้ีสิน 3.53 0.95 มาก 
 ดานการออมและการลงทุน 3.25 1.05 ปานกลาง 
 ดานการเตรียมพรอมเพ่ือเกษียณอายุ 3.45 1.08 มาก 

เฉล่ียรวม 3.31 0.88 ปานกลาง 
 2. ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางสมรรถนะทางการเงินท่ีมีตอการจัดการการเงินของขาราชการตำรวจ
สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนท่ี 21 พบวา คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปรสมรรถนะทางการ
เงินท้ัง 4 ดาน มีความสัมพันธทางบวกกับการจัดการการเงินในภาพรวม อยูในระดับต่ำถึงสูง อยางมีนัยสำคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01 ดังตารางท่ี 3 
 
ตารางที่ 3 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางสมรรถนะทางการเงินกับการจัดการการเงินในภาพรวม 

สมรรถนะทางการเงิน การจัดการการเงิน 
ความรูทางการเงิน 0.604** 
พฤติกรรมทางการเงิน 0.701** 
ทัศนคติทางการเงิน 0.372** 
การวางแผนทางการเงิน 0.793** 

** มีนัยสำคัญท่ี 0.01 
 3. ผลการศึกษาระดับการสงผลของของสมรรถนะทางการเงิน ที่มีตอการจัดการการเงิน ของขาราชการ
ตำรวจสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนท่ี 21 พบวา สมรรถนะทางการเงิน 3 ตัว ไดแก ดานความรูทาง
การเงิน ดานพฤติกรรมทางการเงิน และดานการวางแผนทางการเงิน สงผลตอการจัดการการเงิน ในภาพรวม อยูใน
ระดับสูงที่สุด อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกนั้นสงผลตอ การจัดการการเงินในภาพรวม อยางไมมี
นัยสำคัญทางสถิต ิดังตารางท่ี 4 
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ตารางที่ 4 ระดับการสงผลของสมรรถนะทางการเงินที่มีตอการจัดการการเงินในภาพรวม 
สมรรถนะทางการเงิน B SEb t p-value 

คาคงท่ี 0.107 0.156 0.685 0.494 
ความรูทางการเงิน 0.199 0.048 4.115 0.000* 
พฤติกรรมทางการเงิน 0.226 0.053 4.307 0.000* 
ทัศนคติทางการเงิน -0.071 0.042 -1.673 0.095 
การวางแผนทางการเงิน 0.569 0.041 13.750 0.000* 

R=0.844, R Square =0.713, Adjusted R Square =0.709, F= 170.598, Sig. = 0.000 
* มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
 ตัวแปรสมรรถนะทางการเงินดานความรูทางการเงิน ดานพฤติกรรมทางการเงิน และดานการวางแผนทาง
การเงิน อธิบายการเปลี่ยนแปลงของการจัดการการเงินในภาพรวมได 71.3% สวนอีก 28.7% เกิดจากอิทธิพลของ
ตัวแปรอ่ืน ๆ ท่ีไมไดนำมาพิจารณา นอกจากน้ีผลการทดสอบเก่ียวกับความสัมพันธระหวางตัวแปรตามกับชุดของ
ตัวแปรพยากรณ โดยใชสถิติ F ทดสอบ ซ่ึงจากตารางพบวามีนัยสำคัญทางสถิติ (คา Sig นอยกวา 0.05) หมายความวา 
ตัวแปรตามสามารถพยากรณดวยชุดของตัวแปรพยากรณไดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
โดยเขียนเปนสมการพยากรณการจัดการการเงินในภาพรวม (Y) ในรูปคะแนนมาตรฐาน เปนดังน้ี 
 

 Y = 0.199(Cap1) + 0.226(Cap2) + 0.569(Cap4) 
 

 จากสมการ แทน การจัดการการเงิน (Y) สมรรถนะทางการเงินดานความรูทางการเงิน (Cap1) สมรรถนะ
ทางการเงินดานพฤติกรรมทางการเงิน (Cap2) และสมรรถนะทางการเงินดานการวางแผนทางการเงิน (Cap4) 
 4. สรุปผลการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) จาการสัมภาษณเชิงลึกแบบรายบุคคลขาราชการ
ตำรวจ สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนท่ี 21 จำนวน 20 นาย สรุปไดวา ขาราชการตำรวจ สังกัดกอง
กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 ทุกนาย มีความรูทางการเงิน พฤติกรรมทางการเงิน การวางแผนทาง
การเงิน และทัศนคติทางการเงิน อยูในระดับที่ดีพอสมควร แตทัศนคติทางการเงิน เปนเพียง แนวคิดดานการเงิน 
การออม และการใชเงิน ซ่ึงขาราชการตำรวจ สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน ท่ี 21 ตางมีแนวคิดท่ีไม
แตกตางกัน คือ ตองการใชเงินใหเกิดประโยชนและคุมคามากท่ีสุด และเหลือเก็บเพ่ือการออม แตในทางปฏิบัติจริง 
ไมสามารถทำไดเนื่องจากมีรายไดเปนเงินเดือนเพียงทางเดียว ซึ่งไมสอดคลองกับสภาวะคาครองชีพในปจจุบัน           
ทำใหเกิดการกูยืมเงินท้ังท่ีเปนสถาบันการเงินและไมใชสถาบันทางการเงิน  
 
อภิปรายผล 
 การวิจัยเร่ือง สมรรถนะทางการเงินท่ีสงผลตอการจัดการทางการเงินของขาราชการตำรวจ สังกัดกองกำกับการ
ตำรวจตระเวนชายแดนท่ี 21 คร้ังน้ี ผูวิจัยมีประเด็นการอภิปรายผลตามวัตถุประสงคการวิจัย ตามลำดบัดังตอไปน้ี  
 1. อภิปรายผลการศึกษาสมรรถนะทางการเงิน และการจัดการทางการเงิน ของขาราชการตำรวจสังกัดกอง
กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนท่ี 21  
 จากผลการศึกษา พบวา ขาราชการตำรวจสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนท่ี 21 มีสมรรถนะ
ทางการเงินดานทัศนคติทางการเงิน มีคาเฉลี่ยสูงสุด อาจเปนเพราะการคิดและพูดถึงเหตุการณตาง ๆ ไมวาในแงดี
หรือแงรายมีผลตอทัศนคติของเราไดท้ังน้ัน ตัวอยางเชน ถาเราพูดหรือคิดถึงสถานการณทางการเงนิ ในแงราย เราก็
จะคิดถึงเหตุการณนั้นในแงรายตอไป แตถาเราพูดถึงสถานการณทางการเงินในแงดี เราก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลง
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ทัศนคติที่มีตอเหตุการณนั้นไปดวยเชนกัน เพราะ ทัศนคติ คือ การแสดงออกถึงความชอบหรือ ไมชอบตอบคุคล 
สถานท่ี สิ่งของ หรือเหตุการณใดสิ่งหน่ึง (Gordon. 1935) ดังน้ันจึงเปนเหตุใหสมรรถนะทางการเงินดานทัศนคติ
ทางการเงิน ของขาราชการตำรวจสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนท่ี 21 มีคาเฉลี่ยสูงสุด สอดคลองกับ
งานวิจัยของ ณภัชศา ธาราชีวิน (2558) พบวา ความรูความเขาใจทางการเงินและทัศนคติเรื่องการออมเงินสวน
บุคคล เพื่อการเกษียณ อยูในระดับมาก ในขณะที่ขาราชการตำรวจสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนท่ี 21           
มีสมรรถนะทางการเงินดานความรูทางการเงินมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด อาจเปนเพราะความรูทางการเงิน เปนความรูท่ี
ชวยใหบุคคลสามารถตัดสินใจไดอยางมีขอมูล และมีประสิทธิภาพพรอมกับทรัพยากรทางการเงินท้ังหมดไดอยางมี
ประสิทธิภาพและมีขอมูลครบถวน ตั้งแต เรื่องการหารายได การออม การลงทุน การจัดทำงบประมาณรายรับ
รายจาย และการวางแผนทางการเงิน (Tang and Peter. 2015) แตในสภาพความเปนจริงแลวพบวาขาราชการ
ตำรวจสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนท่ี 21 สวนใหญเปนขาราชการชั้นประทวน มีการศึกษาในระดับ
ต่ำกวาปริญญาตรี การใชเงิน จึงตองคำนึงถึงรายรับ-รายจาย คารองชีพ คาใชจายของครอบครัวท่ีตองรับผิดชอบให
เพียงพอในแตละเดือนจึงมีความจำเปนมากกวาการแสวงหาความรูในดานตาง ๆ  เพิ่มเติม จึงทำใหมีเวลาในการไป
แสวงหาหรือเพ่ิมพูนความรูทางการเงินนอยมากหรือแทบไมมีเวลาเลยก็ได ดังน้ันจึงเปนเหตุใหสมรรถนะทางการเงิน
ดานความรูทางการเงิน ของขาราชการตำรวจสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนท่ี 21 มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด  
 นอกจากน้ียังพบวา ขาราชการตำรวจสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนท่ี 21 มีการจัดการการเงนิ
ดานการจัดการเรื่องหนี้สิน มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด เปนเพราะหนี้สินสวนใหญเปนหนี้สินระยะยาว เชน หนี้ซื้อบานที่อยู
อาศัย หรือรถยนต เปนตน ขาราชการตำรวจสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนท่ี 21 จึงตองการชำระหน้ีสนิ
ใหหมดโดยเร็ว เพ่ือท่ีจะไดมีเงินเหลือ และสามารถนำไปใชจายอยางอ่ืนท่ีจำเปนไดตอไป ซ่ึงหากปลอยใหนานเกิดไป
จะเกิดดอกเบี้ยซึ่งเปนภาระผูกพันทีมากขึ้นตอไปได ดังนั้นจึงเปนเหตุใหการจัดการ การเงินดานการจัดการเรื่อง
หนี้สิน ของขาราชการตำรวจสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนท่ี 21 มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด สอดคลองกับ
งานวิจัยของ ทรายทอง เลิศเปยง (2557) พบวา การวางแผนการเงินสวนบุคคล พบวา ภาพรวมอยูในระดบัปานกลาง 
เม่ือพิจารณาเปนรายดาน ดานการกำหนดเปาหมายท่ีตองการ มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดานการวางแผนหา
เงิน และและดานการบริหารภาระหนี้สิน ตามลำดับ ในขณะที่ขาราชการตำรวจสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวน
ชายแดนท่ี 21 มีการจัดการการเงินดานการจัดการเรื่องทรัพยสิน มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด อาจเปนเพราะ ทรัพยสินท่ี
ขาราชการตำรวจสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนท่ี 21 ครอบครองอยูนั้น สวนใหญจะเปนทรัพยสิน
จำพวกบาน ท่ีดิน หรือรถยนต เปนตน ซ่ึงทรัพยสินดังกลาวยังคงมีภาระผูกพันการผอนชำระกับสถาบันทางการเงิน
หรือบริษัทฯ น้ัน ๆ จึงไมสามารถดำเนินการในเร่ืองดังกลาวไดมากนัก เพราะทรัพยสิน คือ วัตถุหรือสวนท่ีประกอบ
รวมกันขึ้นเปนทรัพยสินน้ัน ๆ  และเปนสวนสำคญัท่ีไมอาจแยกออกจากทรัพยสนิน้ันได หากแยกออกมาทรัพยน้ันอาจ
เปลี่ยนสภาพไป เสียหายหรือกลายเปนทรัพยใหม และการจะแยกออกจากกันตองทำลาย หรือทำใหทรัพยน้ัน เปลี่ยน
รูปทรงหรือแปรสภาพไป ซ่ึงอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายได ดังน้ันจึงเปนเหตุใหการจัดการการเงินดานการจัดการ
เร่ืองทรัพยสิน ของขาราชการตำรวจสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนท่ี 21 มีคาเฉลี่ย นอยท่ีสุด 
 2. อภิปรายผลการศึกษาความสัมพันธระหวางสมรรถนะทางการเงินที ่ม ีตอการจัดการการเงิน                      
ของขาราชการตำรวจสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนท่ี 21 
 จากการศึกษาความสัมพันธระหวางสมรรถนะทางการเงิน พบวา สมรรถนะทางการเงิน ท้ัง 4 ดาน ไดแก 
ดานความรู ทางการเงิน ดานพฤติกรรมทางการเงิน ดานทัศนคติทางการเงิน ดานการวางแผนทางการเงินมี
ความสัมพันธกับการจัดการการเงินในภาพรวม อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งชี้ใหไดเห็นวาการท่ี 
ขาราชการตำรวจสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนท่ี 21 จะประสบผลสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค การ
จัดการการเงินได จะตองอาศัยองคประกอบหลายประการ อาทิ ความรูทางการเงิน พฤติกรรมทางการเงิน ทัศนคติ
ทางการเงิน การวางแผนทางการเงิน ซึ่งผลจากการวิจัยครั้งนี้ สอดคลองกับแนวคิดของ OECD (2015) กลาวถึง 

87

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาต ิครั้งที่ 16



ทักษะทางการเงิน (Financial Literacy) สมรรถนะทางการเงิน (Financial Competence) วาเปน ความรูและ
ความเขาใจแนวคิดท่ีเก่ียวกับการเงิน ความเสี่ยงทางการเงิน รวมถึงทัศนคติและพฤติกรรมทางการเงิน สามารถนำ
ความรูไปใชในทางปฏิบัติเพ่ือใหตัดสินใจเลือกใชไดอยางเหมาะสมกับความสามารถ และความตองการของตนเอง    
มีวินัยทางการเงิน รูจักวางแผนทางการเงินและสามารถบริหารจัดการเงินไดอยางมีประสิทธิภาพ (ปานแกวตา 
ลัคนาวานิช และ วิลาวัณย ดึงไตรยภพ. 2561) ท้ังน้ี ขาราชการตำรวจสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนท่ี 21 
ท่ีเปนกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามมีภาระหน้ีกับสหกรณออมทรัพยฯ และสถาบันการเงินอ่ืนถึงรอยละ 76 สาเหตุ
เปนเพราะขาดความรูดานความรูทางการเงิน ดานพฤติกรรมทางการเงิน ดานทัศนคติทางการเงิน ดานการวางแผน
ทางการเงิน ทำใหการบริหารจัดการทางการเงินไมดีเทาที ่ควร ซึ ่งกอใหเกิดภาระหนี้ตามมา แสดงใหเห็นวา 
สมรรถนะทางการเงินมีความสัมพันธกันในทางบวก และยังมีความสัมพันธในทางบวกกับการจัดการการเงินใน
ภาพรวม อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 สอดคลองกับงานของ สมนึก เอ้ือจิระพงษพันธ และปรรณ เกาเอ้ียน 
(2558) ท่ีพบวา ความรูดานการจัดการการเงิน วินัยทางการเงิน และความตระหนักทางดานจริยธรรมทางการเงิน      
มีความสัมพันธและสงผลตอการจัดการการเงินสวนบุคคลของขาราชการตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร 
 3. อภิปรายผลการศึกษาระดับการสงผลของของสมรรถนะทางการเงิน ที ่มีตอการจัดการการเงิน           
ของขาราชการตำรวจสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนท่ี 21  
 จากการศึกษาระดับการสงผลของของสมรรถนะทางการเงิน ที่มีตอการจัดการการเงิน ของขาราชการ
ตำรวจสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนท่ี 21 พบวา ตัวแปรที่มีระดับการสงผลสูงสุด คือ ดานการ
วางแผนทางการเงิน รองลงมาคือ ดานพฤติกรรมทางการเงิน และดานความรูทางการเงิน ตามลำดับ ตัวแปรท้ัง 3 
สงผลตอการจัดการการเงินในภาพรวม ของขาราชการตำรวจสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนท่ี 21             
อยูในระดับสูง อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สามารถอธิบายไดวา การวางแผน ทางการเงิน เปนแนวคิดท่ี
ทำใหเราเตรียมความพรอมและนำชีวิตไปสูความม่ันคงทางการเงิน เปนการคนหาทางเลือกเพ่ือสนับสนุนการเตรียม
ความพรอมและนำชีวิตไปสูความม่ันคงทางการเงนิ (Surendar and Sarma, 2018) ซ่ึงควรเร่ิมจากการปลูกฝงนิสยั
การออมและการใชเงินท่ีดี มีวินัย มีวิธีการวางแผนและจัดสรรเงินใหเพียงพอในการใชจายประจำวัน และการใชจาย
ในอนาคต รวมถึงการเก็บออมเพื่อการเกษียณอายุ สวนพฤติกรรมทางการเงิน เปนพฤติกรรมการตัดสินใจของ
บุคคล และการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจาย ไดแก พฤติกรรมการออม และการกูยืม เพื่อแกปญหารายรับที่ไม
เพียงพอกับรายจาย (ศิริกุล เลิศวัฒนะชัยนนท. 2559) และความรูทางการเงิน เปนการรวบรวมขอมูลตางๆ เพ่ือการ
เรียนรูแลวนำมาวิเคราะหและใชตัดสินใจชวยในการดำเนินกิจกรรมทางการเงินไดอยางเหมาะสมกับความสามารถ
และความตองการ (Herdjiono and Damanik. 2016) ดังน้ันจึงเปนเหตุใหการวางแผนทางการเงิน พฤติกรรมทาง
การเงิน และความรูทางการเงิน มีความสำคัญและสงผลตอการจัดการการเงินตามลำดับ ซึ่งสอดคลองกับสภาพ
ความเปนจริงของขาราชการตำรวจสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนท่ี 21 ที่เขียนตอบในคำถาม
ปลายเปดทายแบบสอบถาม สรุปไดวา การขาดความรูทางการเงิน พฤติกรรมทางการเงิน และการวางแผนทาง
การเงิน ทำใหการบริหารจัดการทางการเงินไมดีเทาท่ีควร ซ่ึงกอใหเกิดภาระหน้ีตามมา สอดคลองกับงานวิจัยของ
หลายทาน เชน งานวิจัยของ อาเรนตี้ (Arianti. 2018) พบวา พฤติกรรมทางการเงิน (Financial Behavior)            
มีผลกระทบอยางมีนัยสำคัญตอการตัดสินใจลงทุน และงานวิจัยของ อันซาร และคณะ (Ansar et. al.. 2019) พบวา 
การวางแนวในอนาคตและความรูทางการเงินมีผลในเชิงบวกอยางมีนัยสำคัญเก่ียวกับการจัดการการเงินสวนบุคคล  
 นอกจากนี้ผลการวิจัยยังพบวา ทัศนคติทางการเงิน ไมสงผลตอการจัดการการเงิน ของขาราชการตำรวจ
สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนท่ี 21 สามารถอธิบายไดวา ทัศนคติ คือ ระดับของความรูสึก นึกคิดท่ี
เก่ียวของกับภาวะทางจิตใจของบุคคลท่ีมีตอตนเอง ตอบุคคลอ่ืน และตอสถานการณตาง ๆ  ท่ีเก่ียวของ ดังน้ันทัศนคติ
ทางการเงิน จึงเปนระดับของความรู สึกนึกคิดที ่เกี ่ยวของที ่มีตอทางการเงิน แตทัศนคติของบุคคลสามารถ
เปลี่ยนแปลงไดโดยงาย ในทำนองเดียวกันถึงแมวาขาราชการตำรวจสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนท่ี 21 
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จะมีการวางแผนทางการเงิน พฤติกรรมทางการเงิน และความรูทางการเงิน ที่ดีก็ตาม แตทัศนคติทางการเงนิของ
ขาราชการตำรวจสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนท่ี 21 ซ่ึงอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา เพราะ
ตองมีการบริหารจัดการใหเพียงพอในแตละเดือน ตองคำนึงถึงรายรับ-รายจาย คารองชีพ คาใชจายของครอบครัวใน
แตละเดือนท่ีตองรับผิดชอบ สอดคลองกับการสัมภาษณเชิงลึกขาราชการตำรวจ สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวน
ชายแดนท่ี 21 ท่ีสรุปไดวา ขาราชการตำรวจ สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนท่ี 21 ทุกนาย มีความรูทาง
การเงิน พฤติกรรมทางการเงิน การวางแผนทางการเงิน และทัศนคติทางการเงิน อยู ในระดับที ่ด ีพอสมควร                   
แตทัศนคติทางการเงินเปนเพียง แนวคิดดานการเงิน การใชเงิน และการออม ซ่ึงขาราชการตำรวจ สังกัดกองกำกับ
การตำรวจตระเวนชายแดน ท่ี 21 ตางมีแนวคิด ท่ีไมแตกตางกัน คือ ตองการใชเงินใหเกิดประโยชนและคุมคามาก
ท่ีสุด และเหลือเก็บเพ่ือการออม แตในทางปฏิบัติจริง ไมสามารถทำไดเน่ืองจากมีรายไดเปนเงินเดือนเพียงทางเดียว 
ซ่ึงไมสอดคลองกับสภาวะคาครองชีพ ในปจจุบัน ทำใหเกิดการกูยืมเงินท้ังท่ีเปนสถาบันการเงินและไมใชสถาบันทาง
การเงิน ดังน้ันจึงเปนเหตุใหทัศนคติทางการเงนิ ไมมีผลตอการจัดการการเงิน ของขาราชการตำรวจสังกัดกองกำกับ
การตำรวจตระเวนชายแดนท่ี 21 ผลดังกลาวสอดคลองกับงานวิจัยของ ไอโซมิดิโนวา และซิงช (Isomidinova and 
Singh. 2017) พบวา ทัศนคตทิางการเงินไมไดมีผลกระทบอยางมีนัยสำคัญตอความรูทางการจัดการการเงิน  
 
ขอเสนอแนะ 
1. ขอเสนอแนะสำหรับการนำผลไปใช 
 1.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย จากผลการวิจัย พบวา สมรรถนะทางการเงินสงผลตอการจัดการทางการเงนิ
ของขาราชการตำรวจสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที ่ 21 ดังนั ้น กองกำกับการตำรวจตระเวน
ชายแดนท่ี 21 ควรมีการวางแผนหรือจัดทำนโยบายเนนการพัฒนาในแตละดาน ดังตอไปน้ี  
   1.1.1 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนท่ี 21 ควรมีการวางแผนหรือจัดทำนโยบายเนนการ
พัฒนาในดานการวางแผนทางการเงิน ดานพฤติกรรมทางการเงินและดานความรูทางการเงินตามลำดับ ใหกับ
ขาราชการตำรวจในสังกัดเพื่อใหขาราชการตำรวจใหเขาใจและสามารถนำความรูไปประยุกตใชในการจัดการทาง
การเงิน ของตนเองอยางเหมาะสม 
   1.1.2 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนท่ี 21 ควรมีการวางแผนหรือจัดทำนโยบายเนนการ
พัฒนาในดานการวางแผนทางการเงิน ดานพฤติกรรมทางการเงินและดานความรูทางการเงิน ตามลำดับใหกับ
ขาราชการตำรวจในสังกัดเพ่ือใหขาราชการตำรวจใหเขาใจและสามารถนำความรูไปประยุกตใชในการจัดการ ทาง
การเงินดานการจัดการเร่ืองทรัพยสินของตนเองอยางเหมาะสม 
   1.1.3 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนท่ี 21 ควรมีการวางแผนหรือจัดทำนโยบายเนนการ
พัฒนาในดานการวางแผนทางการเงิน ดานพฤติกรรมทางการเงิน และดานความรูทางการเงิน ตามลำดับใหกับ
ขาราชการตำรวจในสังกัดเพ่ือใหขาราชการตำรวจใหเขาใจและสามารถนำความรูไปประยุกตใชในการจัดการ ทาง
การเงินดานการจัดการเร่ืองหน้ีสินของตนเองอยางเหมาะสม 
   1.1.4 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนท่ี 21 ควรมีการวางแผนหรือจัดทำนโยบายเนนการ
พัฒนาในดานการวางแผนทางการเงิน ดานพฤติกรรมทางการเงิน และดานความรูทางการเงิน ตามลำดับ ใหกับ
ขาราชการตำรวจในสังกัด เพ่ือใหขาราชการตำรวจใหเขาใจและสามารถนำความรูไปประยุกตใชในการจัดการทาง
การเงินดานการออมและการลงทุนของตนเองอยางเหมาะสม 
   1.1.5 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนท่ี 21 ควรมีการวางแผนหรือจัดทำนโยบายเนนการ
พัฒนาในดานการวางแผนทางการเงิน ดานความรูทางการเงิน และดานทัศนคติทางการเงิน ตามลำดับ ใหกับ
ขาราชการตำรวจในสังกัด เพ่ือใหขาราชการตำรวจใหเขาใจและสามารถนำความรูไปประยุกตใชในการจัดการทาง
การเงินดานการเตรียมพรอมเพ่ือเกษียณอายุ ของตนเองอยางเหมาะสม 
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 1.2 ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
   1.2.1 ขาราชการตำรวจควรปรับปรุงและพัฒนาสมรรถนะทางการเงินดานความรูทางการเงิน 
ดังน้ี 1) ความรู ในการจัดสรรเงินลงทุน เพื่อกระจายความเสี่ยงจากการลงทุน 2) ความรู สามารถหารายไดเสริม 
เพ่ิมเติมไดนอกเหนือไปจากเงินเดือนที ่ไดรับ และ 3) ความรู เกี ่ยวกับสวัสดิการกองทุนเงินบำเหน็จบำนาญ
ขาราชการ (กบข.)  
   1.2.2 ขาราชการตำรวจควรปรับปรุงและพัฒนาสมรรถนะทางการเงินดานพฤติกรรมทางการเงิน 
ดังน้ี 1) การบันทึกรายรับรายจายประจำวัน เพ่ือการวางแผนรายรับ-รายจายทางการเงินเปนประจำ 2) การจัดสรร
รายไดโดยแบงเปนสัดสวนไวอยางชัดเจนในแตละเดือน และ 3) การจัดสรรรายไดสวนหน่ึงสำหรับการเก็บออมได
อยางสม่ำเสมอ 
   1.2.3 ขาราชการตำรวจควรพัฒนาและควรปรับปรุงในเรื ่องการจัดการทางการเงินดานการ
จัดการเร่ืองทรัพยสิน ดงัน้ี 1) การสะสมอสังหาริมทรัพยอยางใดอยางหน่ึง เชน บาน อาคารท่ีดิน 2) การนำเงินหรือ
ทรัพยสินที่สะสมไปลงทุนเพื่อใหเกิดผลตอบแทนกลับคืนมา เชน หุนสหกรณ กองทุน พันธบัตร และ 3) การมี
ทรัพยสินเพ่ิมขึ้นทุกป  
   1.2.4 ขาราชการตำรวจควรพัฒนาและควรปรับปรุงในเร่ืองการจัดการทางการเงินดานการออม
และการลงทุน ดังน้ี 1) การลงทุนในสินทรัพย หรืออสังหาริมทรัพยอยางเหมาะสมเพ่ือใหเกิดผลตอบแทนในอนาคต 
2) การกำหนดเปาหมายในการออมหรือลงทุนในสินทรัพย หรืออสังหาริมทรัพยที่ชัดเจน และ 3) การจัดสรรเงิน
รายไดสำหรับการออมเงินไวใชในอนาคต 
 ท้ังน้ีขอเสนอแนะการนำไปใชดังกลาวขางตน หากขาราชการตำรวจ สามารถนำไปปฏิบัติไดอยางมีปะสิทธิ
ภาพแลว ก็ยอมจะทำใหสมรรถนะทางการเงิน และการจัดการทางการเงิน ของขาราชการตำรวจสงักัดกองกำกับ
การตำรวจตระเวนชายแดนท่ี 21 ดีมากขึ้นกวาในปจจุบันได 
2. ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งตอไป  
 นักวิจัยหรือผูที่สนใจควรมีการศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะทางการเงิน ของขาราชการตำรวจสังกัดกอง
กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 จำแนกตามปจจัยสวนบุคคล เชน เพศ อายุ ระดับการศึกษา และชั้นยศ 
เปนตน นอกจากน้ีควรมีการศึกษาสมรรถนะทางการเงินที่สงผลตอการจัดการทางการเงนิของขาราชการตำรวจ
สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน ท้ังในระดับภูมิภาค และระดับประเทศ 
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ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อบัตร Easy Pass ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 
 
FACTORS AFFECTING THE DECISION TO PURCHASE EASY PASS CARD OF 
CITIZEN IN BANGKOK  
 
ผูวิจัย    ธนัชชา ศรีสุโพธ์ิ 
    สาขาวิชา เศรษฐศาสตรธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
อาจารยที่ปรึกษา  ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิราภรณ ชาวงษ 
    ภาควิชา เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
 
บทคัดยอ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตร และสวนประสมทางการตลาดที่มี
อิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือบัตร Easy Pass ของประชากรในกรุงเทพมหานคร เปนการวิจัยเชิงปริมาณ ขอมูลท่ีใช
เปนขอมูลปฐมภูมิ ใชเคร่ืองมือเปนแบบสอบถามออนไลน กลุมตัวอยางจำนวน 406 คน  
 ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพ
พนักงานเอกชน รายได 20,001 – 30,000 บาทตอเดือน สวนใหญใชบัตร Easy Pass มากกวาชองทางเงินสด 
ชวงเวลาท่ีมีการใชบริการมาก คือ เวลา 06:01 น. – 12:00 น. เฉลี่ยบริการ 1-5 คร้ัง/สัปดาห จุดประสงคท่ีลูกคา
เลือกใชบริการเพื่อที่จะตองการเดินทางไปทำงาน การทดสอบสมมติฐานดานลักษณะทางประชากรศาสตรพบวา 
เพศ สถานภาพ อาชีพ และรายไดท่ีแตกตาง ไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือบัตร Easy Pass แตระดับการศึกษาท่ี
แตกตางมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือบัตร Easy Pass และสวนประสมทางการตลาด 4Ps พบวา ปจจัยท่ีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจซื้อบัตร Easy Pass ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจำหนาย และดานสงเสริม
ทางการตลาด 
 
คำสำคัญ : บัตร Easy Pass , การตัดสินใจซ้ือ , ประชากรในกรุงเทพมหานคร 
 
ABSTRACT  
 The objective of this research was to study the demographic and marketing mix 
affecting the decision to purchase Easy Pass card of citizen in Bangkok.  Is a quantitative 
research. The data used is primary data by online questionnaire. The sample used in this study 
includes 406 people. 
 Research finding indicated that most of the samples are female, single , bachelor's 
degree education, Private employee, income was 20,001 -  30,000 baht per month.  Most use 
Easy Pass cards rather than cash.  Time between 06: 01 am -  12:00 pm, most used 1- 5 
times/week. The purpose that customers used for going to work. Demographic factors such as 
gender, status, occupation and different income didn’t affect the decision to purchase Easy Pass 
card.  But different education levels affect the decision to purchase Easy Pass card. Marketing 
mix 4P’ s factors found that the factors that influence the decision to buy Easy Pass card are 
products, price, place and promotion. 
 
Key Word : Easy Pass , The decision to purchase , Citizen in Bangkok 
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บทนำ 
 ปจจุบันจำนวนรถยนตบนทองถนนมีมากขึ้น เน่ืองจากมีผูใชรถยนตสวนตัวสำหรับการเดินทางในปริมาณ
สูงโดยเฉพาะอยางยิ่งในเขตกรุงเทพมหานคร ทำใหผูใชรถสวนใหญมักเลือกใชเสนทางที่มีความรวดเร็วกวาหรือ
เลือกใชเสนทางพิเศษ เพ่ือใหสามารถถึงที่หมายไดทันเวลา โดยการทางพิเศษแหงประเทศไทยไดนําเทคโนโลยี 
Electronic Toll Collection System (ETC) มาใชในการบริการจัดเก็บคาผ านทาง มีช ื ่อว า EASY PASS              
เปนเทคโนโลยี RFID (Radio Frequency Identification) ท่ีนำมาใชโดยมีเปาหมายเพ่ือแกปญหารถติดบริเวณหนาดาน 
พรอมท้ังยังเพ่ิมความสะดวกใหแกผูใชทางดวน 
 EASY PASS เปนบัตรท่ีใชในระบบเก็บคาผานทางพิเศษอัตโนมัติ ซ่ึงใชในการเก็บคาผานทางพิเศษ ทําใหมี
ความสะดวกและเกิดประโยชนตอผูใชบริการทางพิเศษ เพ่ิมความรวดเร็วในการผานชองทาง และยังลดจํานวนรถ
สะสมหนาดาน โดยผูใชบริการสามารถขับรถผานชองทาง พิเศษท่ีมีปายแสดงคําวา EASY PASS ไดทันที โดยระบบ 
ETC แบงเปน 2 ระบบ ไดแก ระบบเปดและระบบปด โดยระบบเปด คือ การเก็บเงินอัตราเดียวท่ีดานทางเขา และ
ระบบปด คือ การเก็บเงินตามระยะทางท่ีดานขาออก โดยการเก็บเงินน้ีจะไมใชพนักงานมาทําการเก็บคาผานทาง
พิเศษ ซึ ่งเมื ่อพิจารณาปริมาณรถยนต 4 ลอ ที ่ใชบริการทางพิเศษกับปริมาณการใชบัตร Easy Pass ตั ้งแต                
พ.ศ. 2553-2561 มีขอมูลดังตอไปน้ี 
 
ตารางที่ 1 ปริมาณจราจรที่ใชระบบเก็บคาผานทางอัตโนมัติเฉล่ียตอวัน ปงบประมาณ 2554-2561 

ท่ีมา : http://www.exat.co.th/images/733/2561/2561~1.pdf 
 

จากตารางที่ 1 สามารถสรุปไดวาผูใชทางพิเศษจำนวนมากไมนิยมใชบัตร Easy Pass มากนัก ทำใหการ
ลงทุนในระบบ Electronic Toll Collection System ของการทางพิเศษแหงประเทศไทยเพ่ือลดปญหาการจราจร
บริเวณดานเก็บเงิน ยังไมประสบผลสำเร็จเทาที่ควร ดวยเหตุนี้จึงทำใหผูวิจัยมีความตองการศึกษาถึงปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อบัตร Easy Pass โดยทำการศึกษากับกลุมประชากรในเขตกรุงเทพมหานครผูที่ใชบัตร 
Easy Pass และบริการทางพิเศษ 
 
 
 
 

 
ปงบประมาณ 

จำนวนรถยนต 4 ลอ 
ที่ใชบัตร Easy Pass (คัน/วัน) 

จำนวนรถยนต 4 ลอ 
ทั้งหมด (คัน/วัน) 

 
รอยละ 

2553 153,220 1,138,444 13.46 
2554 268,777 1,226,118 21.92 
2555 347,827 1,405,611 24.75 
2556 439,060 1,488,900 29.49 
2557 482,459 1,494,083 32.29 
2558 545,099 1,572,593 34.66 
2559 610,377 1,750,206 34.87 
2560 640,900 1,771,920 36.17 
2561 693,557 1,802,466 38.48 
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วัตถุประสงคของการศึกษา 
 1. เพื่อศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตร ที่สงผลตอการตัดสินใจใชบัตร Easy Pass ของประชากรใน
กรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางสวนประสมทางการตลาด ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อบัตร Easy 
Pass ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 
 
กรอบแนวความคิดในการทำวิจัย 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิดในการทำวจิัย 
 
วิธีการวิจัย 
 งานวิจัยครั้งน้ีเปนการประมวลผลขอมูลดวยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ ซึ่งจะทำการศึกษาปจจัยดาน
ประชากรศาสตร พฤติกรรมการใชบริการ และสวนประสมทางการตลาด 4P’s ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือบัตร 
Easy Pass ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งคำนวณไดจากวิธีการสุมตัวอยางกรณีไมทราบขนาดตัวอยาง
ของ W.G. Cochran ท่ีระด ับคาความเชื ่อมั ่นร อยละ 95 โดยเก็บรวบรวมเปนข อมูลปฐมภูมิ จากการทำ
แบบสอบถามออนไลนดวยเว็บไซต Google form และ เผยแพรตอไปยัง Social Network ไดแก Facebook , 
Line และ Instagram โดยกลุมเปาหมายจะเปนกลุมผูใชบริการทางดวนของการทางพิเศษแหงประเทศไทย ท้ังน้ีมี
ประชากรเขามาทำแบบสอบถาม จำนวน 406 ตัวอยาง  
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม ซึ่งผูวิจัยไดสรางขึ้นเอง โดยทำการศึกษาจากเอกสารและ
งานวิจัยที ่เกี ่ยวของ และนำองคความรู ที ่ไดมาเปนแนวทางในการจัดทำแบบสอบถาม โดยโครงสรางของ
แบบสอบถามแบงออกเปน 5 สวน ดังน้ี 

สวนท่ี 1 เปนแบบสอบถามสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม จำนวน 5 ขอ 
สวนท่ี 2 วิเคราะหดานพฤติกรรมตอการใชทางดวนและการใชบัตร Easy Pass จำนวน 9 ขอ 
สวนท่ี 3 วิเคราะหดานทัศนคติท่ีมีตอการใชทางดวนและการใชบัตร Easy Pass จำนวน 12 ขอ 

 ปจจัยทางประชากรศาสตร 
1. เพศ 
2. สถานภาพ 
3. ระดับการศึกษา 
4. อาชีพ 
5. รายได 
 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 4P’s 
1. ผลติภัณฑ 
2. ราคา 
3. ชองทางการจัดจำหนาย 
4. กิจกรรมสงเสริมการตลาด 

 

การตัดสินใจใชบริการระบบเก็บคาผาน
ทางอัตโนมัติ (Easy Pass) 

ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 

ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) 

94

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 16



สวนท่ี 4 วิเคราะหดานสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือบัตร Easy Pass จำนวน 15 ขอ 
สวนท่ี 5 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือบัตร Easy Pass ของประชากร

ในกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ขอ 
ในสวนการวิเคราะหขอมูล สามารถแบงการวิเคราะหเปน 2 แบบ ดังน้ี 
1. การวิเคราะหเชิงพรรณนา 
   1.1 ใชวิเคราะหขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตร ประกอบดวย เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ 
และรายได นําเสนอในรูปแบบของคารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

1.2 ใชวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาด (4Ps) นําเสนอในรูปแบบของคารอยละ คาเฉลี่ย 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการวิเคราะหและแปลผลขอมูลคาเฉลี่ย ผูวิจัยไดกำหนดการแปลความหมายตาม
เกณฑ โดยใชหลักการแบงชวงอันตรภาคชั้น ดังน้ี 
 คาคะแนนคาเฉลี่ยระหวาง 4.21 – 5.00 หมายถึง เห็นดวยมากท่ีสุด  
 คาคะแนนคาเฉลี่ยระหวาง 3.41 – 4.20 หมายถึง เห็นดวยมาก  
 คาคะแนนคาเฉลี่ยระหวาง 2.61 – 3.40 หมายถึง เห็นดวยปานกลาง  
 คาคะแนนคาเฉลี่ยระหวาง 1.81 – 2.60 หมายถึง เห็นดวยนอย   
 คาคะแนนคาเฉลี่ยระหวาง 1.00 – 1.80 หมายถึง เห็นดวยนอยท่ีสุด  
 2. การวิเคราะหเชิงอนุมาณ  

2.1 การวิเคราะห T-test เปรียบเทียบความแตกตางระหวาง คาเฉลี่ยโดยตัวแปรอิสระ และ ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เพ่ือทดสอบความแตกตางดานลักษณะประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง 
และปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดท่ีแตกตางกันวามีผลตอการตัดสินใจซ้ือบัตร Easy Passแตกตางกันหรือไม 
 2.2 การวิเคราะหคาสถิติไคสแควร ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 เพื่อทดสอบความเปนอิสระของตัวแปร 2              
ตัวแปรวามีความสัมพันธกันหรือเปนอิสระตอกันหรือไม 
 
ผล/สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะหจะแสดงถึงขอมูลดานลักษณะประชากรศาสตร พฤติกรรม ดานระดับความคิดเห็นของ
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด และการทดสอบสมมติฐานการวิจัยในดานประชากรศาสตร และดานปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือบัตร Easy Pass โดยจำแนกดังน้ี 
ผลการศึกษาขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง 

พบวาผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 52.5 มีสถานภาพสมรส คิดเปนรอยละ 
50.7 รองลงมาคือ โสด คิดเปนรอยละ 47.3 การศึกษาสวนใหญอยูระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 73.9 รองลงมา
คือสูงกวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 15.8 อาชีพพนักงานเอกชน คิดเปนรอยละ 37.7 รองลงมาคอื รัฐวิสาหกจิ/
ลูกจางรัฐวิสาหกิจ คิดเปนรอยละ 22.7 และมีระดับรายไดอยู ที ่ 20,001 – 30,000 บาท คิดเปนรอยละ 28.8 
รองลงมาคือ รายไดอยูท่ี 10,001 – 20,000 บาท คิดเปนรอยละ 26.8 คน 
ผลการศึกษาขอมูลดานพฤติกรรมตอการใชทางดวนและบัตร Easy Pass 
 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญ มีพฤติกรรมการใชบัตร Easy Pass มากกวาชองทางเงินสด โดยชองทางการ
ชำระเงินผานบัตร Easy Pass มีจำนวน 244 คน คิดเปนรอยละ 60.1 ชวงเวลาที่มีการใชบริการมากที่ส ุดคือ
ชวงเวลา 06:01 น. – 12:00 น. คิดเปนรอยละ 65.6 เฉลี่ยสวนมากใชบริการ 1-5 คร้ัง/สัปดาห คิดเปนรอยละ 33.6 
ยอดเติมเงินเฉลี่ยตอครั้ง จำนวน 1,000 บาท คิดเปนรอยละ 36.9 ซึ่งจุดประสงคท่ีลูกคาเลือกใชบริการทางดวน 
เพ่ือท่ีจะตองการเดินทางไปทำงาน คิดเปนรอยละ 56.3 สวนคนท่ีมีพฤติกรรมการใชเงินสดในการชำระคาผานทาง 
คิดเปนรอยละ 39.9 โดยสวนใหญมีเหตุผลท่ีไมใชบริการระบบ Easy Pass เน่ืองจากใหเหตุผลอ่ืนๆ คิดเปนรอยละ 
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40.7 จำแนกเปนใชบริการทางดวนไมบอย คิดเปนรอยละ 27.8 ไมมีเวลาไปทำ คิดเปนรอยละ 7.4 สะดวกจายเงิน
สดมากกวา คิดเปนรอยละ 5.6 รองลงมาคือชองทางการเติมเงินนอย คิดเปนรอยละ 37.0 ระบบขัดของบอย          
คิดเปนรอยละ 19.1 และ ระบบชำระเงินไมนาเชื่อถือ คิดเปนรอยละ 3.1 ตามลำดับ 
 
ตารางที่ 2 คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็นปจจัยสวนประสมทางการตลาด 4P’s      

ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือบัตร Easy Pass ของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 4P’s 
 

Mean 
 

Std. Deviation 
 

การแปลคา 
ปจจัยดานผลิตภัณฑ 3.53 0.66 เห็นดวยมาก 
ปจจัยดานราคา 3.43 0.78 เห็นดวยมาก 
ปจจัยดานชองทางการจัดจำหนาย 3.56 0.72 เห็นดวยมาก 
ปจจัยดานสงเสริมทางการตลาด 3.47 0.77 เห็นดวยมาก 

 จากตารางที่ 2 พบวา 1) ปจจัยดานผลิตภัณฑ มีคาเฉลี่ย 3.53 แสดงวา มีความเห็นอยูในระดับเห็นดวย
มากโดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสำคัญกับขนาดบัตรท่ีเหมาะสมและสะดวกตอ การพกพา รองลงมา 
บัตร Easy Pass ใชงาย สะดวก ไมซับซอน 2) ปจจัยดานราคา มีคาเฉลี่ย 3.53 แสดงวา มีความเห็นอยูในระดับเห็น
ดวยมาก ผู ตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสำคัญกับอัตราขั ้นต่ำในการเติมเงินเหมาะสม รองลงมา คือ 
คาธรรมเนียมเหมาะสม 3) ปจจัยดานชองทางการจัดจำหนาย มีคาเฉลี่ย 3.56 แสดงวามีความเห็นอยูในระดับเห็น
ดวยมาก ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสำคัญกับสถานท่ีใหบริการเติมเงิน รองลงมาคือ ชองทางสำหรับการ
รองเรียน 4) ปจจัยดานสงเสริมทางการตลาดมีคาเฉลี่ย 3.47 แสดงวามีความเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญใหความสำคัญกับชองทางการสงเสริมการตลาดมีความเหมาะสม รองลงมาคอื การสงเสริม
การตลาดมีความนาสนใจ 
 
ตารางที ่ 3 การทดสอบสมมติฐานตามวัตถุประสงคงานวิจัย โดยวิธี Independent-Sample (T-Test) 

สมมติฐานมีดังน้ี  
H0 : ปจจัยสวนบุคคลดานเพศท่ีแตกตาง ไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือบัตร Easy Pass 
H1 : ปจจัยสวนบุคคลดานเพศท่ีแตกตาง มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือบัตร Easy Pass 

 *มีนัยสำคัญทางสถิติท่ี 0.05 
 จากตารางที ่ 3 พบวาผลการทดสอบปจจัยลักษณะความแตกตางทางเพศมีผลตอความพึงพอใจดวย 
Independent Samples T-Test พบวาคา Sig. มีคาเทากับ 0.463 ซึ่งมากกวาระดับนัยสำคัญในการทดสอบท่ี 
0.05 จึงไมปฏิเสธ H0 แสดงวา เพศท่ีแตกตางกันไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือบัตร Easy Pass ของประชากรใน
กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 

เพศ N Mean Std. Deviation Sig.(2-tailed) t 
ชาย 193 3.6891 0.88196 0.463 0.735 
หญงิ 213 3.6291 0.76386   
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ตารางที่ 4 การทดสอบสมมติฐานตามวัตถุประสงคงานวิจัย โดยวิธี One-way ANOVA ดานประชากรศาสตร 
สมมติฐานมีดังน้ี  

H0 : ปจจัยดานประชากรศาสตรท่ีแตกตาง ไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือบัตร Easy Pass 
H1 : ปจจัยดานประชากรศาสตรท่ีแตกตาง มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือบัตร Easy Pass 

 

ลักษณะประชากรศาสตร 
 

SS 
 

df 
 

MS 
 

F 
 

Sig. 
สถานภาพ 1.203 2 0.601 0.890 0.411 

ระดับการศึกษา 7.604 2 3.802 5.764 0.003 

อาชีพ 4.385 5 0.877 1.304 0.261 

รายได 5.588 5 1.118 1.669 0.141 

 *มีนัยสำคัญทางสถิติท่ี 0.05 
จากตารางท่ี 4 พบวา ผลการทดสอบสมมติฐานของการตัดสินใจซื้อบัตร Easy Pass ของประชากรใน

กรุงเทพมหานคร โดยเปรียบเทียบสถานภาพ อาชีพ และรายไดที่แตกตาง พบวา มีคา sig เทากับ 0.411, 0.261 
และ 0.141 ตามลำดับ ซ่ึงมีคามากกวาระดับนัยสำคัญทางสถิติท่ี 0.05 จึงไมปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 หมายความ
วา ลักษณะประชากรศาสตรทางดานสถานภาพ อาชีพ และรายไดท่ีแตกตางกันไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือบัตร 
Easy Pass แตเมื่อเปรียบเทียบระดับการศึกษาที่แตกตาง พบวา มีคา sig เทากับ 0.003 ซึ่งมีคานอยกวาระดับ
นัยสำคัญทางสถิติท่ี 0.05 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 และยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ลักษณะ
ประชากรศาสตรทางดานระดับการศึกษาแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือบัตร Easy Pass 

 
ตารางที ่ 5 การทดสอบสมมติฐานตามวัตถุประสงคงานวิจัย โดยวิธี Chi-Square ดานสวนประสมทาง

การตลาด สมมติฐานมีดังน้ี  
H0 : ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดท่ีแตกตาง ไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือบัตร Easy Pass 
H1 : ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดท่ีแตกตาง มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือบัตร Easy Pass 
 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 4P’s Chi-Square (X2) Sig 
ปจจัยดานผลิตภัณฑ 622.493 0.000 
ปจจัยดานราคา 404.454 0.000 
ปจจัยดานชองทางการจัดจำหนาย 633.722 0.000 
ปจจัยดานสงเสริมทางการตลาด 582.543 0.000 

*มีนัยสำคัญทางสถิติท่ี 0.05 
 จากตารางท่ี 5 พบวา ผลการทดสอบสมมติฐานปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซื ้อบัตร Easy Pass ของประชากรในกรุงเทพมหานคร ทั ้ง 4 ดาน ประกอบดวยดานผลิตภัณฑ มีคา              
Chi-Square เทากับ 622.493 และมีคา Sig. เทากับ 0.000 ดานราคา มีคา Chi-Square เทากับ 404.454 และมี
คา Sig. เทากับ 0.000 ดานชองทางการจัดจำหนาย มีคา Chi-Square เทากับ 633.722 และมีคา Sig. เทากับ 
0.000 และดานสงเสริมทางการตลาด มีคา Chi-Square เทากับ 582.543 และมีคา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งเม่ือ
พิจารณาปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ดาน พบวามีคา Sig. นอยกวาระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 
นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 และยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ปจจัยดานผลิตภัณฑ ดานราคา              
ดานชองทางการจัดจำหนาย และ ดานสงเสริมทางการตลาด มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อบัตร Easy Pass               
ของประชากรในกรุงเทพมหานคร  
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อภิปรายผล 
จากผลการศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือบัตร Easy Pass ของประชากรในกรุงเทพมหานคร พบวา 

ปจจัยดานประชากรศาสตร ดานเพศ สถานภาพ อาชีพ และรายไดตอเดือนท่ีแตกตางกัน ไมมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซ้ือบัตร Easy Pass ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยเร่ือง ปจจัยท่ีสงผลตอการใชบัตร Easy Pass ของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ของ นายรัฐพงศ วงษสูง (2558) ที่กลาวไววา เพศ และรายไดตอเดือน ไมมีผลตอ
ความพึงพอใจในการใชบัตร Easy Pass ของประชากรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เน่ืองจากลักษณะการใชงาน
ของบัตร Easy pass น้ันมีความจำเปนตอผูใชบริการทางพิเศษ และ สอดคลองกับงานวิจัยเร่ือง การตัดสินใจเลือกใช
ระบบเก็บคาผานทางพิเศษอัตโนมัติ (Easy Pass) ป 2558 นายวรสรณ ศุภเจียรพันธ (2558) ท่ีกลาวไววาปจจัยดาน
ประชากรศาสตร ดานเพศ อายุ สถานภาพทางครอบครัว อาชีพ และรายไดตอเดือน  ที่แตกตางกันจะมีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการระบบเก็บคาผานทางพิเศษแบบอัตโนมัติไมแตกตางกัน ซ่ึงไมสอดคลองกับงานวิจัยเร่ืองปจจัย
และกลยุทธที่สงผลตอการตัดสินใจใชระบบ Easy Pass ของผูใชทางพิเศษ อัมพร สอสุวงศ (2555) ที่กลาวไววาตัว
แปรดานขอมูลสวนบุคคลและตัวแปรการเดินทางท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใช Easy Pass ประกอบดวย สถานภาพโสด 
การจายคาผานทางรายไดตอเดือน วัตถุประสงคในการเดินทาง และจำนวนผูโดยสารรถยนต  

ปจจัยดานผลิตภัณฑมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื ้อบัตร Easy Pass ของประชากรในกรุงเทพมหานคร            
ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยเร่ือง ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสนิใจใชบริการระบบเก็บคาผานทางพิเศษอัตโนมัติของผูบริโภค
ในสายทางพิเศษศรีรัช ของ นางสาวชนันทพร วงศกำแหง (2558) ที่กลาวไววาปจจัยดานผลิตภัณฑ/บริการ            
มีระดับความคิดเห็นตอการตัดสินใจใชบริการระบบเก็บคาผานทางพิเศษอัตโนมัติโดยรวมในระดับปานกลาง และ 
สอดคลองกับงานวิจัยเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอการใชบัตร Easy Pass ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ของ นายรัฐพงศ วงษสูง (2558) ที่กลาวไววา ปจจัยดานผลิตภัณฑ มีผลตอความพึงพอใจในการใช
บริการระบบเก็บคาผานทางพิเศษอัตโนมัติ เน่ืองจากการใชงานบัตร Easy Pass สามารถใชงานไดงาย และสะดวก 
สงผลตอการลดระยะเวลาในการจายเงินคาผานทางบัตร และบัตร EASY PASS สามารถใชงานไดตลอดเวลา และมี
ขนาดเล็ก กะทัดรัดพกพาไดสะดวก เนื่องจากบางกลุมตัวอยางมีรถมากกวา 1 คัน จึงไมมีความจำเปนตองสมคัร
บัตร EASY PASS 2 ชุด สามารถเคลื่อนยายไปใชรวมกันได รวมถึงบริการหลังการขายมีความนาพอใจเชนเดียวกัน 

ปจจัยดานราคามีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื ้อบัตร Easy Pass ของประชากรในกรุงเทพมหานคร              
ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยเร่ือง ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสนิใจใชบริการระบบเก็บคาผานทางพิเศษอัตโนมัติของผูบริโภค
ในสายทางพิเศษศรีรัช ของ นางสาวชนันทพร วงศกำแหง (2558) ที่กลาวไววาปจจัยดานราคา มีระดับความ
คิดเห็นตอการตัดสินใจใชบริการระบบเก็บคาผานทางพิเศษอัตโนมัติโดยรวมในระดับปานกลาง  

ปจจัยด านสงเสริมทางการตลาดมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื ้อบัตร Easy Pass ของประชากรใน
กรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอการใชบัตร Easy Pass ของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ของ นายรัฐพงศ วงษสูง (2558) ท่ีกลาวไววาปจจัยสงเสริมทางการตลาด มีผลตอ
ความพึงพอใจในการใชบัตร Easy Pass ของประชากรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เนื่องจากการใหขอมูล
ขาวสารของบัตร EASY PASS ผานทางเว็บไซต และ Facebook สามารถเขาถึงกลุมลูกคาไดดีพอสมควร แตการ
รับรูเร่ืองการสงเสริมทางการตลาด และการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดยังไมดีเทาท่ีควร แตยังไมกระทบตอความ
พึงพอใจในการใชบัตร EASY PASS 

ปจจัยดานชองทางการจัดจำหนายมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื ้อบัตร Easy Pass ของประชากรใน
กรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยเรื ่อง ปจจัยที่สงผลตอการใชบัตร Easy Pass ของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ของ นายรัฐพงศ วงษสูง (2558) ท่ีกลาวไววาปจจัยดานชองทางการจัดจำหนาย 
มีผลตอความพึงพอใจในการใชบัตร Easy Pass ของประชากรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนื่องจากมสีถานี
เติมเงินมากมาย ทั้งจากการทางพิเศษจัดใหตามสถานีใหญๆ ของจุดทางดวนแลวนั้น ประชากรสามารถเลือกเติม
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เงินไดจากชองทางอ่ืนๆ อาทิเชน รานสะดวกซ้ือ จายผานธนาคารหรือระบบเติมเงินอัตโนมัติ รวมถึงอัตราเติมเงิน
ขั้นต่ำ 500 บาท ถือวามีความเหมาะสมไมมากจนเกินไป 
 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะสำหรับการศึกษาครั้งน้ี 1) ดานราคา ควรมีการปรับปรุงอัตราการเติมเงินขั้นต่ำโดยใหอิสระ
กับผูเติมไมมีเกณฑมาตรฐานในการเติมแตละครั้ง 2) ดานสงเสริมทางการตลาด ควรพัฒนาและปรับปรุงชองทาง
การตลาดใหเหมาะสมตอกลุมผูใชบริการ ควรจัดทำโปรโมชั่นเสริมการตลาดเพ่ือรักษากลุม 
ผูใชบริการ เชน การสะสมแตมผานทางเพ่ือแลกของรางวัล เปนตน 3) ดานชองทางการจัดจำหนาย ควรพัฒนาและ
ขยายชองทางการเติมใหมีเพิ่มมากขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกใหกับผูที่ตองการสมัครใชบริการบัตร Easy Pass 
หรือตองการเติมเงิน Easy Pass 
 ขอเสนอแนะในการทำวิจัยครั ้งตอไป 1) ควรขยายกลุ มตัวอยางใหครอบคลุม โดยทำการสำรวจ
แบบสอบถามในทุกๆดานหรือทุกจุดบริการ เพ่ือใหไดขอมูลมีความเชื่อถือมากขึ้น 2) ควรศึกษาขอมูลเชิงลึกเก่ียวกับ
ความพึงพอใจท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือบัตร โดยอาศัยการวิจัยเชิงคุณภาพในการเก็บขอมูลรูปแบบอ่ืนๆ เชน 
การสัมภาษณเชิงลึก การสนทนากลุม โดยสามารถทำไดที่จุดพักรถบนทางดวน เพื่อใหไดขอมูลที่ครบถวนและ
หลากหลายมากขึ้น 3) ควรศึกษาชองทางการจัดจำหนายวาผูใชบริการมีความตองการใหเพิ่มชองทางการจัด
จำหนายดวยชองทางใดบาง เพื่อท่ีอำนวยความสะดวกตอผูใชบริการที่ตองการสมัครใชบริการบัตร Easy Pass            
ไดงายขึ้น 4) ควรศึกษาถึงคุณภาพและความพึงพอใจของผูใชบริการ เพื่อใหทราบถึงความคิดเห็นของผูใชบริการ 
เพ่ือนำไปใชในการปรับปรุงและการพัฒนาอยางตอเน่ือง 
 
เอกสารอางอิง  
ความรูเกี่ยวกับ Easy Pass [ออนไลน]. สืบคนวันท่ี 18 ธันวาคม 2562 สืบคนจาก : 
 https://thaieasypass.com/th/detail-aboutus/19 
ชนันทพร วงศกำแหง. (2558). ศึกษาปจจัยที ่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการระบบเก็บคาผานทางพิเศษ
 อัตโนมัติของผู บริโภคในสายทางพิเศษศรีรัช, การศึกษาคนควาอิสระ เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 
รัฐพงศ วงษสูง. (2558). ศึกษาปจจัยที่สงผลตอการใชบัตร Easy Pass ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล, การศึกษาคนควาอิสระ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 
รายงานประจำปการทางพิเศษแหงประเทศไทย 2562 [ออนไลน]. สืบคนวันท่ี 18 ธันวาคม 2562 ส ืบค นจาก : 

http://www.exat.co.th/images/733/2561/2561~1.pdf 
วรสรณ ศุภเจียรพันธ. (2558). ศึกษาการตัดสินใจเลือกใชระบบเก็บคาผานทางพิเศษอตัโนมัติ (Easy Pass) ป 2558, 

การศึกษาคนควาอิสระ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 
สูตรคำนวณประชากรกลุมตัวอยาง[ออนไลน]. สืบคนวันท่ี 20 ธันวาคม 2562 สืบคนจาก : 
 https://sites.google.com/site/bb24559r/khnad-khxng-klum-tawxyang-thi-hemaa-sm 
สวนประสมทางการตลาด [ออนไลน]. สืบคนวันท่ี 20 ธันวาคม 2562 สืบคนจาก : 
 https://passakorn2326.blogspot.com/ 
อัมพร สอสุวงศ. (2555). “ศึกษาปจจัยและกลยุทธที ่สงผลตอการตัดสินใจใชระบบ Easy Pass ของผู ใช
 ทางพิเศษ.” วิทยานิพนธ หลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
 คณะภาควิชาวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

99

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 16



ความนาเช่ือถือของแบรนดและการรับรูเอกลักษณผลิตภัณฑท่ีสงผลตอความเต็มใจท่ีจะจายสินคา 
Upcycling ในเขตกรุงเทพฯ 
 
Brand Credibility  and Perceived Uniqueness Affected Consumers' Willingness-to-pay 
upcycling product in Bangkok. 
 
ผูวิจัย   นฤมล  ทรัพยมี 

บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
อาจารยที่ปรึกษา  ผูชวยศาสตราจารย ดร. รวิพรรณ  สุภาวรรณ 

บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 

บทคัดยอ 
งานวิจัยเลมนี้จัดทำขึ้นโดยมีจุดประสงคคือการศึกษาปจจัยความนาเชื่อถือของแบรนดและการรับรู

เอกลักษณผลิตภัณฑท่ีสงผลตอความเต็มใจท่ีจะจายสินคา Upcycling ในเขตกรุงเทพฯ ซ่ึงท่ีสงผลตอความเต็มใจท่ี
จะจายสินคา Upcycling ในเขตกรุงเทพฯ ทำการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจำนวน 400 คน โดยใชแบบสอบถาม
เปนเครื่องมือในการวิจัย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และ สมการถดถอยเชิงพหุคูณ 

ผลการวิจัยพบวา ผู ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ55.0) มีอายุในชวง 26 -30 ป               
(รอยละ 55.5) การศึกษาสวนใหญระดับปริญญาตรี (รอยละ 62.3) อาชีพสวนใหญเปนพนักงานเอกชน (รอยละ 55.5) 
รายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,000 - 30,000 บาท (รอยละ 54.5) สวนระดับความคิดเห็นเก่ียวกับนาเชื่อถือของแบรนด 
การรับรูเอกลักษณผลิตภัณฑและความเต็มใจที่จะจายผลิตภัณฑโดยรวมอยูในระดับมาก โดยดานความนาเชื่อถือ
ของแบรนดมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.45 การรับรูเอกลักษณของผลิตภัณฑมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.52 และความเต็มใจจายมี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.48 สำหรับผลการทดสอบสมมติฐานพบวาความนาเชื่อถือของแบรนดและการรับรูเอกลักษณ
ผลิตภัณฑสามารถอธิบายการเปลี ่ยนแปลงรวมกันตอความเต็มใจที ่จะจายผลิตภัณฑ Upcyclingในเขต
กรุงเทพมหานครไดรอยละ 58.5 และยังพบวาความนาเชื่อถือของแบรนดและการรับรูเอกลักษณผลิตภัณฑสงผล
ทางบวกตอความเต็มใจท่ีจะจายผลิตภัณฑ Upcycling ในเขตกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี 0.05 

 
คำสำคัญ : การรับรูเอกลักษณ, ความเต็มใจที่จะจาย, Upcycling 
 
ABSTRACT 

The objectives of this research are to study the factors of brand credibility and perceived 
uniqueness affecting consumers' willingness to pay upcycling product in Bangkok. The data of 400 
participants were collected using questionnaire. For statistical analysis, frequency, percentage, 
mean, standard deviation and multiple regression were used. 

The result shows that 55 percent of respondents were women; age between 26-30 years 
old (55.5%), graduated with bachelor's degree (62.3%), work as private officers (55.5%) with average 
salary between 15,000-30,000 baht (54.5%). The level of opinion about brand credibility, perceived 
uniqueness and consumers' willingness-to-pay are high, with the mean scores of 3.45, 3.52 and 
3.48, respectively. According to hypothesis testing, it shows that brand credibility and perceived 
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uniqueness can be explained the occurrence of willingness-to-pay for upcycling product in Bangkok 
by 58.5%. The results also revealed that brand credibility and perceived uniqueness have positive 
effects on willingness-to-pay for upcycling product in Bangkok, with significance level at 0.05 

 
Keywords : Perceived Uniqueness, willingness-to-pay, upcycling 
 
บทนำ 

ปจจุบันผูบริโภคยุค 4.0 หรือเรียกวา ยุคโลกดิจิทัล มีอำนาจในการตอรองสูงขึ้น เพราะมีทางเลือกมากขึ้น 
ผูบริโภคยุคน้ี จะเลือกซ้ือสินคาท่ีโดนใจและมีคุณคาคุมกับการลงทุนของพวกเขา ไมวาจะเปนทุนเงิน ทุนเวลาและ
ทุนความพยายาม ดังนั้นแบรนดตางๆ ตางพัฒนาผลิตภัณฑของตัวเองใหกาวล้ำเหมาะสมกับแตละยุคสมัย แตใน
ขณะเดียวกันปจจุบันก็จะคำนึงถึงสังคม เรื่องของสิ่งแวดลอมและคุณคาที่ไดรับจากการใชผลิตภัณฑนั้นๆมากขึ้น
ดวย เนื่องจากพบวา ประเทศไทยติดอันดับประเทศผูปลอยขยะลงสูทะเลมากที่สุดจัดอยูในอันดับที่ 6 จาก 192 
เปนขยะท่ีไมสามารถจัดการไดหรือขยะท่ีออกสูทะเลทำใหหลายประเทศท่ัวโลกใหความสำคัญกับวัสดุท่ีใชผานการ
ใชงานมาแลว นำมาใชใหม นำมารีไซเคิลแปรรูปจนเปลี่ยนเปนสินคาใหม เชน ยางรถยนต ถุงกระสอบ ใบไม เศษผา
เหลือใช พลาสติกรีไซเคิล เปนตน นูรซาลบียะห เซ็ง เจาหนาที่ฝายสื่อสารองคกร มูลนิธิสืบนาคะเสถียร (2561) 
ธุรกิจในยุคน้ี จึงตองใชความคิดของการทำการตลาด ออกแบบธุรกิจ และสินคาหรือบริการ คำนึงถึง ประโยชนของ
สังคมกับสิ่งแวดลอม และแบรนดใดสามารถนำเสนอไอเดียที่จะชวยใหสังคมไดมากขึ้น ถาหากวาแบรนดสินคา
สามารถแสดงออกใหเห็นไดวา คุณคาของแบรนดสามารถเขาไปแกไขปญหาตามเสียงเรียกรองไดอยางเหมาะสมแบ
รนดน้ันๆ ก็จะกลายเปน Brand Hero ท่ีสรางความประทับใจใหกับผูบริโภคไดและสิ่งน้ีไมใชเร่ืองไกลตัวสังคมไทย
อีกตอไปและในกาารทำธุรกิจชวงหลังๆ มาน้ีมีหลายแบรนดท่ีคำนึงถึงผูบริโภคในดานสิ่งแวดลอมมากยิ่งขึ้น 

ผลิตภัณฑ upcycling กำลังเปนคลื่นลูกใหมที่สรางแฟชั่นที ่ยั ่งยืน โดยมีการ upcycling ทุกรูปแบบ             
ไมวาจะเปนการใชทั้งวัสดุรีไซเคิลจากเศษขยะ คำวา upcycling เปนคำประสมที่เกิดจากคำวา Upgrade รวมกับ
คำวา Recycle คือการนำเอาเศษวัสดุตางๆที่จะกลายเปนขยะทำใหเปนของใชใหมที่มีคุณภาพดีขึ้น เพิ่มไอเดีย 
ความสวยงาม เปนการเพิ่มมูลคาใหกับขยะ มีราคาที่สูงกวาและนำมาแปลสภาพ เชน การตัด การเย็บ โดยยังไม 
ถึงกับตองนำไป Recycle เน่ืองจากผลิตภัณฑ Recycle เปนการนำเอาวัสดุท่ีไมสามารถยืดอายุการใชงานได อยูใน
สภาพแตกหักมาผลิตเปนวัสดุเดิมโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือลดตนทุนการผลิตใหนอยลงและมีมูลคาท่ีดอยกวาเดิม โดย
มีวัตถุประสงคเพื่อลดตนทุนและยังใชพลังงานในการแปลสภาพทำใหสิ ้นเปลืองพลังงานมากขึ ้น แนวโนมของ 
upcycling ในแฟชั่นกำลังขยายตัวมากขึน้ดวยความตระหนักถึงความยัง่ยนืเพราะนำวัสดุท่ีมีอยูมาใชใหม ซ่ึงชวยลด
การทิ ้งขยะในโลกนี ้มีการผลิตเสื ้อผาที่เกินความจำเปนที่มีจำนวนมาก จากขอมูลองคกรปกปองสิ ่งแวดลอม 
(Environmental Protection Agency) upcycling จึงเปนคำตอบที่จะตอบโจทยใหกับธุรกิจเพราะเปนการผลิต
สินคาใหมจากของเดิมที ่มีอยู ซึ ่งทำไดทั้งวัสดุที่ยังไมไดใช (pre-consumer waste) และวัสดุผานการใชแลว         
(post-consumer waste) หรือท้ังสองแบบ โดยวัสดุท่ียังไมผานการใช upcycling the Ocean (2018) 

แบรนดที ่ เป นต ัวอย างไอเด ียของผล ิตภัณฑ upcycling ในปจจุบ ัน เช น รองเทาแตะ KHAYA 
(ขยะ) ผลิตภัณฑรองเทาแตะหูคีบ ทำมาจากขยะรองเทาริมหาดไมสามารถยอยสลายได มากกวา 5 กิโลกรัม            
มาผลิตรองเทา 1 คู  ภายใตรวมมือของนันยางและทะเลจร แบรนด upcycling วัสดุจากทะเลซึ ่งเปนองคกร              
เปนสวนผสมของรองเทาแตะชางดาว กับขยะรองเทาแตะ โดยที่พื้นรองเทาจะเปนของชางดาวที ่คุนเคยกันดี            
สวนดานบนจะเปนการนำเอาขยะที่เปนรองเทาแตะนำมาผลิตใหม ใหมีสีสันสดใสกวารองเทาแตะชางดาวทั่วไป 
และกระเปาแบรนด FREITAG จากสวิตเซอรแลนดซึ ่งมาจากนามสกุลของสองพี่นองนักออกแบบคือ Markus 
Freitag และ Daniel Freitag โดยใชนามสกุล Freitag เปนชื ่อแบรนด ผ ู ค ิดค น เปนแบรนดส ีเข ียวใสใจ
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สภาพแวดลอมและวัสดุในการทำกระเปาลวนเปนของเกาท่ีผานการใชงานมาแลว ไดแก ผาใบเการถบรรทุก เข็มขัด
นิรภัยจากรถยนต และยางในรถจักรยาน จุดเดนที่สองคือเมื่อผลิตออกมาแลว กระเปาแตละใบมีความเฉพาะตัว
ลวดลายท่ีไมซ้ำกัน ตรงตามคอนเซปต Each one recycled, each one unique (Pronto, ม.ป.ป.) 

จากขอมูลขางตน มีหลากหลายผลิตภัณฑท่ี นำเอาแนวคิด Upcyling มาปรับใชเพ่ือสรางใหเกิดความโดดเดน
ใหกับตัวผลิตภัณฑ ทั้งนี้ ยังมีอีกหลายองคกรที่มีความพยายามนำแนวคิด Upcycling ไปขยายผลใหกวางขึ้น            
เชนโครงการ Upcycling the OceansThailand หรือ UTO จัดตั้งขึ้นในป 2560 ภายใต 3 หนวยงานใหญอยาง
บริษัท GC รวมกับ การทองเท่ียวแหงประเทศไทย (ททท.) และ มูลนิธิอีโคอัลฟ (Ecoalf Foundation) การรณรงค
ใหอาสาสมัครที่เปนชาวไทยกับชาวตางชาติ ชุมชน ผูประกอบการทองเที่ยว ภาครัฐ และบุคคลในพื้นที่เกี่ยวของ 
ชวยกันเก็บขยะ ท้ังขวดและถุงพลาสติก บริเวณบนชายทะเล บนพ้ืนท่ีนำรอง ท้ังเกาะเสม็ด ระยอง และภูเก็ต เพียง
แคระยะเวลาสั้นๆ ระหวางป 2560 จนถึงปลายป 2561 โครงการสามารถเก็บรวบรวมขยะพลาสติกได 20 ตัน 
นำเขาสูกระบวนการUpcycling หรือการเพ่ิมมูลคาของขยะใหสูงขึ้น นำกลับมา recycle 

จากการศึกษางานวิจัยท่ีผานมาท่ีเก่ียวของในเร่ืองน้ี ท้ังน้ีเพ่ือใหเกิดความเขาใจ ในตัวผูบริโภค จึงควรจะ
ศึกษาวาผูบริโภคในปจจุบันนั้น ในเลือกสินคา Upcycling มีสาเหตุหลายอยางในการตัดสินใจซื้อ มีงานวิจัยท่ี
เก่ียวของกับ Upcycling ปยาภรณ คำยิ่งยง (2558) ไดศึกษาเร่ือง การสรางมูลคาเพ่ิมกับวัสดุเหลือใช สูผลิตภัณฑ
ใหมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ผลการวิจัยพบวา มีพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาตกแตงบานและสิ้นคาเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอมดวยเหตุผลเพราะสินคาท่ีผลิตจากไมใหความรูสึกถึงความเปนธรรมชาติหรือความออนโยนและ วีรภัทร 
วัสสระ (2558) ศึกษาเรื่อง การศึกษาการรับรูของผูบริโภค และปจจัยที่มีผลในการตัดสินใจซื้อ ผลการวิจัยพบวา   
ใหความสำคัญตอปญหาในดานสิ่งแวดลอมมาถึง รอยละ 95 ราคาตองใกลเคียงหรืออาจจะสูงกวา และรูสึกคุมคา
เพราะไดชวยอนุลักษณสิ่งแวดลอม ท้ังน้ี สวนใหญมีความพึงพอใจตอผลิตภัณฑท่ีออกแบบเพ่ือสิ่งแวดลอมและซ้ือ
ซ้ำ นอกจากน้ียังสนใจผลิตภัณฑท่ีออกแบบเพ่ือเปนประโยชนกับสิ่งแวดลอมประเภทอ่ืนๆ คาดการณวา การตอบ
รับของผูบริโภคเพ่ิมมากขึ้นในอนาคต และความเต็มใจท่ีจะจายผลิตภัณฑในราคาพรีเม่ียม ดวยสาเหตุใด เชน ความ
นาเชื่อถือของแบรนด หรือ การรับรูเอกลักษณผลิตภัณฑ จากปญหาดังกลาวไดมีงานวิจัยของ อารดา ทางตะคุ 
(2558) ไดศึกษาเรื่อง ความเต็มใจจายสำหรับซื้อรถยนตไฟฟา กรณีศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบวา 
ปจจัยทัศนคติดานสิ่งแวดลอม และปจจัยระดับการรับรูเก่ียวกับรถยนตไฟมีผลในทางบวกตอความเต็มใจจาย และ 
Abhishek Dwivedi, Tahmid Nayeema & Feisal Murshed (2018) ไดศึกษาเรื ่อง ประสบการณแบรนดและ
ความเต็มใจที่จะจาย (WTP) ของผูบริโภคพรีเมี่ยม: บทบาทการไกลเกลี่ยของความนาเชื่อถือของแบรนดและการ
รับรูเอกลักษณ ผลการวิจัยพบวา ประสบการณของแบรนดสงผลกระทบตอความเต็มใจที่จะจาย (WTP) ของ
ผูบริโภคตอ พรีเม่ียมราคาโดยตรงและโดยออมผานความนาเชื่อถือของแบรนดและการรับรูเอกลักษณ งานวิจัยน้ีมี
โดเมนของการตลาดเชิงประสบการณการจัดการตราสินคาและกลยุทธการ กำหนดราคาและขอมูลเชิงลึกท่ีสามารถ
นำไปปฏิบัติไดสำหรับการปฏิบัติด านการจัดการ และ Hazem Mohamad ALKasassbh & Salniza Bt Me 
(2016) ไดศึกษาเรื่อง บทบาทของความนาเชื่อถือ และเอกลักษณของแบรนด ตออิทธิพลของภาพลักษณของแบ
รนด ผลการวิจัยพบวา ความนาเชื่อถือของแบรนดและเอกลักษณ มีผลกระทบตออัตลักษณของแบรนด และ
ภาพลักษณ 

ดังนั ้นจากการศึกษาขอมูลผู วิจัยจึงเกิดความสนใจในตัวผู บริโภควาปจจุบันนั ้นเลือกซื ้อผลิตภัณฑ 
upcycling มีสาเหตุอยางไรในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ upcycling ผูวิจัยจึงสนใจที่จะทำการศึกษา เรื่องความ
นาเชื่อถือของแบรนดและการรับรูเอกลักษณผลิตภัณฑที่สงผลตอความเตม็ใจที่จะจายสินคา upcycling ในเขต
กรุงเทพฯ เพื่อใหผูท่ีสนใจเกี่ยวกับธุรกิจน้ีสามารถไดนำผลจากการศึกษาครั้งนี้ไปเปนแนวทางและประยุกตใชใน
ธุรกิจใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาปจจัยความนาเชื่อถือของแบรนดที่สงผลตอความเต็มใจที่จะจายสินคา Upcycling ในเขต

กรุงเทพฯ 
2. เพ่ือศึกษาปจจัยการรับรูเอกลักษณผลิตภัณฑท่ีสงผลตอความเต็มใจท่ีจะจายสินคา Upcycling ในเขต

กรุงเทพฯ 
 

กรอบแนวคิดในการทำการวิจัย 
 

 
 
 
 

 
 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 

1. ประเภทของการวิจัย: ศึกษาเร่ือง ความนาเชื่อถือของแบรนดและการรับรูเอกลักษณผลิตภัณฑท่ีสงผล
ตอความเต็มใจที่จะจายสินคา Upcycling ในเขตกรุงเทพฯ เปนงานวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) ที ่ใช
แบบสอบถามแบบปลายปด (Close-ended Questionnaire)  

2. กลุมประชากรและกลุมตัวอยาง (N): ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ลูกคาที่เคยซื้อผลิตภัณฑ 
Upcycling ในเขตกรุงเทพฯ การกำหนดขนาดของกลุมตัวอยาง โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง โดย สุมจาก
ประชากรจำนวนท้ังหมด 400 คน (N=400) 

3. วิธีการเก็บขอมูล สำหรับกระบวนการและขั้นตอนการเก็บขอมูลมี ดังน้ี  
  3.1 ผูวิจัยไดทำการสุมกลุมตัวอยางที ่จะทำการเก็บขอมูลแบบสอบถาม จากลูกคาที่เคยซ้ือ

ผลิตภัณฑ Upcycling ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน 
  3.2 ผู วิจัยไดทำการชี ้แจงถึงวัตถุประสงคของการทำวิจัย รวมทั ้งหลักเกณฑในการตอบ

แบบสอบถามเพื่อใหลูกคาที่เคยซื้อผลิตภัณฑ Upcycling ในเขตกรุงเทพมหานครมีความเขาใจในขอคำถาม และ
ความตองการของผูวิจัย 

  3.3 ทำการแจกแบบสอบถามใหกับลูกคาท่ีเคยซ้ือผลติภณัฑ Upcycling ในเขตกรุงเทพมหานคร
โดย มีระยะเวลาในการทำแบบสอบถาม 2 เดือน  

  3.4 สถิติและการวิเคราะหขอมูล โดยสถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอางอิง ท่ีระดับนัยสำคัญทาง
สถิติ 0.05 คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ สมการถดถอยเชิงพหุคูณ 

 
ผลการวิจัย/ สรุปผลการวิจัย 
สวนท่ี 1 เปนขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ผลวิจัยพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ55.0) มีอายุในชวง 26 -30 ป (รอยละ 55.5) 
การศึกษาสวนใหญระดับปริญญาตรี (รอยละ 62.3) อาชีพสวนใหญเปนพนักงานเอกชน (รอยละ 55.5) รายไดเฉลี่ย
ตอเดือน 15,000 - 30,000 บาท (รอยละ 54.5) 

ความนาเชื่อถือของแบรนด 
Brand Credibility 

 

การรับรูถึงเอกลักษณผลติภัณฑ 
Perceived Uniqueness 

 

Willingness to pay  
ความเต็มใจท่ีจะจายสินคา Upcycling  

ในเขตกรุงเทพฯ 
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สวนท่ี 2 พฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ Upcycling ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผลวิจัย พบวาพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ Upcyclingในเขตกรุงเทพมหานครผูตอบแบบสอบถามสวนใหญแบ

รนดที่ซื้อผลิตภัณฑ Upcycling แบรนด Freitag (รอยละ 44.8) กลุมหรือบุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสื่อ / 
โฆษณา (ทั้งออนไลนและสื่อทั ่วไป) (รอยละ 56.0) สถานที่ซื้อผลิตภัณฑ Upcycling Shopping Plaza (Gateway, 
Tokyu, Terminal, Siam Square, อื่นๆที่ใกลเคียง) (รอยละ 41.3) ราคาตอครั้งที่ซื้อผลิตภัณฑ Upcycling 1,001-
5,000 บาท (รอยละ 50.3) เหตุผลในการซ้ือผลิตภัณฑ Upcyclingสินคาออกแบบดูดี มีดีไซน (รอยละ 33.5) 
สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยดานความนาเชื่อถือของแบรนด การรับรูเอกลักษณ และความเต็มใจที ่จะจาย
ผลิตภัณฑ Upcycling 

ผลวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถาม มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความนาเชื่อถือของแบรนดที่สงผลตอ
ความเต็มใจท่ีจะจายผลิตภัณฑ Upcyclingในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวม ในระดับมาก (X̅ = 3.45) สำหรับผลกา
รพิจราณาความนาเชื่อถือเปนรายขอ ปรากฏวาผูตอบแบบสอบถาม มีความนาเชื่อถือมากท่ีสุดในเรื่องวางใจใน
ผลิตภัณฑ Upcycling ของแบรนด X (X̅= 3.84) และนอยที ่สุดในเรื ่องผลิตภัณฑ Upcycling ของแบรนด X           
มีความสามารถในการสงมอบตามที ่สัญญาไว (X̅=3.25) ตามลำดับ และมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู
เอกลักษณผลิตภัณฑที ่สงผลตอความเต็มใจที ่จะจายผลิตภัณฑ Upcycling ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวม           
ในระดับมาก (X̅= 3.52) สำหรับผลการพิจารณาการรับรู เอกลักษณผลิตภัณฑเปนรายขอ ปรากฏวาผู ตอบ
แบบสอบถาม มีการรับรูเอกลักษณผลติภณัฑมากท่ีสุดในเร่ือง ทานรูสึกวาผลิตภัณฑ Upcycling ของแบรนด X โดดเดน
จากผลิตภัณฑแบรนดอื ่น ๆ (X̅=3.81) และนอยที ่สุดใน เรื ่องผลิตภัณฑ Upcycling ของแบรนด X นำเสนอ
ผลิตภัณฑที่แตกตางจากแบรนดอื่นๆ (X̅=3.31) ตามลำดับ และผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความเต็มใจท่ีจะจายผลิตภัณฑ Upcycling ในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวม ในระดับ มาก (X̅=3.48) สำหรับผลกา
รพิจรณาความเต็มใจท่ีจะจายผลิตภัณฑ Upcycling เปนรายขอ ปรากฏวาผูตอบแบบสอบถาม มีความเต็มใจท่ีจะ
จายมากท่ีสุดในเร่ือง ทานยินดีจะจายราคาท่ีสูงขึ้นสำหรับผลิตภัณฑUpcyclingของแบรนด X (x=3.60) และนอย
ที่สุดในเรื่อง แมวาราคาของผลิตภัณฑ Upcycling แบรนด X จะสูงกวาแบรนดอื่นเล็กนอยกอน แตทานจะไม
เปลี่ยนใจไปใชแบรนดอ่ืน (X̅=3.39) ตามลำดับ 
สวนท่ี 4 ผลทดสอบสมมติฐาน และสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
ตารางแสดงความสัมพันธระหวางความนาเชื่อถือของแบรนด และการรับรูเอกลักษณผลิตภัณฑที่สงผลตอ
ความเต็มใจที่จะจายผลิตภัณฑ Upcyclingในเขตกรุงเทพมหานคร 

** นัยสำคัญทางสถิติท่ี 0.01 
พบวาผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความนาเชื่อถือของแบรนด การรับรูเอกลักษณผลิตภัณฑและ

ความเต็มใจที ่จะจายผลิตภัณฑ ดวยวิธีสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s Correlation) โดยเมื่อทดสอบท่ี          
คานัยสำคัญ 0.01 พบวา ความนาเชื่อถือของแบรนด การรับรูเอกลักษณผลิตภัณฑมีความสัมพันธกับความเต็มใจท่ี
จะจายผลิตภัณฑ โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเรียงลำดับจากมากไปนอย คือการรับรูเอกลักษณผลิตภัณฑ 
(r=0.726) และความนาเชื่อถือของแบรนด (r=0.657)  

  

ความนาเชื่อถือของแบรนด 
 

การรับรูเอกลักษณ 
 

ความเต็มใจท่ีจะจาย 

ความนาเชื่อถือของแบรนด 1 0.649** 0.657** 
การรับรูเอกลักษณ 0.649** 1 0.726** 
ความเต็มใจท่ีจะจาย 0.657** 0.726** 1 

104

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาต ิครั้งที่ 16



ตารางแสดงความนาเชื่อถือของแบรนดและการรับรูเอกลักษณผลิตภัณฑท่ีสงผลตอความเต็มใจท่ีจะจาย
ผลิตภัณฑ Upcyclingในเขตกรุงเทพมหานคร ดวยการวิเคราะหถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) ที่ระดับ
นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

Adjusted R =0.585, F =281.781,*p <0.05 
พบวา คาสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจท่ีปรับคา(Adjusted R2) เทากับ 0.585 หมายความวา ความนาเชื่อถือ

ของแบรนด และการรับรูเอกลักษณผลิตภัณฑสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของความเต็มใจท่ีจะจายผลิตภัณฑ 
Upcyclingในเขตกรุงเทพมหานครไดรอยละ 58.5 และยังพบวาความนาเชื่อถือของแบรนด (Beta =0.322) และ
การรับรู  เอกลักษณผลิตภัณฑ (Beta =0.517) ส งผลตอความเต็มใจที ่จะจายผลิตภัณฑ Upcyclingในเขต
กรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสำคัญท่ีระดับ 0.05 
 
ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 ความนาเชื่อถือของแบรนดท่ีสงผลตอความเต็มใจท่ีจะจาย
ผลิตภัณฑ Upcycling ในเขตกรุงเทพฯ 

 

สอดคลอง 

 การรับรูเอกลักษณผลิตภัณฑท่ีสงผลตอความเต็มใจที่จะ
จายผลิตภัณฑ Upcycling ในเขตกรุงเทพฯ 

 

สอดคลอง 

สรุปไดวา ผลการศึกษาเปนไปตามสมมุติฐานและวัตถุประสงคการศึกษาคือความนาเชือ่ถอืของแบรนด
และการรับรูเอกลักษณผลิตภัณฑสงผลตอความเต็มใจท่ีจะจายผลิตภัณฑ Upcycling ในเขตกรุงเทพฯ 
 
อภิปรายผล 

 สมมติฐานที ่ 1: ผลการศึกษาที ่สรุปวาความนาเชื่อถือของแบรนดที่สงผลตอความเต็มใจที ่จะจาย
ผลิตภัณฑ Upcyclingในเขตกรุงเทพมหานครผลการทดสอบสมมติฐาน พบวาความนาเชื่อถือของแบรนดท่ีสงผลตอ
ความเต็มใจที่จะจายผลิตภัณฑ Upcyclingในเขตกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 ผลดังกลาว
ดังกลาวสอดคลองกับการศึกษาของ Lassoued & Hobbs (2015) ความไววางใจในแบรนด มีความสัมพันธกับ
ความเชื่อมั่นของผูบริโภคในผลิตภัณฑที่ทำใหเกิดความนาเชื่อถือของแบรนดที่มีอยูในตราสินคา และเหมือนกับ
แนวความคิดของ Mike Saunders (2011) ความนาเชื ่อถือของแบนรด เปนหัวใจของทุกธุรกิจ จะนำเสนอ
ผลิตภัณฑหรือบริการที่มีคุณภาพทำใหเกิดความไววางใจที่จะเลือกซื ้อหรือบริการนั้นๆ และสอดคลองกับการ
ศึกษาวิจัยของ Abhishek Dwivedi, Tahmid Nayeema and Feisal Murshed (2018) ไดศึกษาเร่ืองประสบการณ 
แบรนดและความเต็มใจท่ีจะจาย (WTP) ของผูบริโภคพรีเม่ียม: บทบาทตัวแปรคั่นกลางของความนาเชื่อถือของแบรนด 
และการรับรูพบวาประสบการณของแบรนดสงผลกระทบตอ WTP ของผูบริโภคตอราคาพรีเม่ียมท้ังโดยตรงและโดย
ออม ผานความนาเชื่อถือของแบรนดและการรับรูเอกลักษณ  

 

ตัวแปลอิสระ B Beta T Sig 
คงท่ี 0.038  2.55 0.000* 
ความนาเชื่อถือของแบรนด 0.402 0.322 7.595 0.000* 
การรับรูเอกลักษณผลิตภัณฑ 0.583 0.517 12.186 0.000* 
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สมมติฐานที่ 2: ผลการศึกษาที่สรุปวาการรับรู เอกลักษณผลิตภัณฑที ่สงผลตอความเต็มใจที ่จะจาย
ผลิตภัณฑ Upcyclingในเขตกรุงเทพมหานครผลการทดสอบสมมติฐาน พบวาการรับรูเอกลักษณผลิตภัณฑท่ีสงผล
ตอความเต็มใจที่จะจายผลิตภัณฑ Upcyclingในเขตกรุงเทพมหานคร อยางมี นัยสำคัญที่ระดับ 0.05 ผลดังกลาว
สอดคลองกับการศกึษา Aaker (1996) อธิบายถึงคุณลักษณะของตัวสินคาใหมีความชัดเจน เจาะจง เปนจุดยืนของ
ตราสินคาทั ้งในดานของความหมายและความสำเร็จของตราสินคา และเหมือนกับแนวคิดของ Moldovan, 
Steinhart & Ofen (2016) ความเปนเอกลักษณ เปนลักษณะเฉพาะเจาะจงที่มีความสัมพันธกันของแบรนดที่ถูก
สรางขึ้น บงบอกใหทราบวาสิ้นคาน้ีมีความแตกตางไปจากสิ้นคาอื่นๆและสรางความสัมพันธระหวางแบรนดกับ
กลุมเปาหมายของผูบริโภคใหมีความชัดเจนและสมบูรณมากยิ่งขึ้น 

 
ขอเสนอแนะ 

1. ผลการวิจัยพบวาดานการรับรูเอกลักษณของผลิตภัณฑ มีอิทธิพลตอความเต็มใจที่จะจายผลิตภัณฑ 
Upcyclingและแปลกใหมสามารถตอบโจทยผูที่ใชผลิตภัณฑ Upcyciling เปนอยางดี อีกทั้งเพื่อเปนการใหบุคคล
ท่ัวไปไดรูจักและหันมาสนใจใชผลิตภัณฑ Upcycling มากยิ่งขึ้น 

2. ผลการวิจัยพบวาความนาเชื่อถือของแบรนด มีอิทธิพลตอความเต็มใจที่จะจายผลิตภัณฑ Upcycling 
ดังนั้นผูประกอบการจึงตองใหความสำคัญกับการสรางความนาเชื่อถือของแบรนด ผลิตภัณฑที่มีคุณภาพภายใต
มาตรฐาน เพ่ือใหผูบริโภค หรือผูใชผลิตภัณฑเกิดความไววางใจ และเต็มใจท่ีจะจายผลิตภัณฑ 
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ดวยหลักการ ECRS กรณีศึกษา : ตน คารแคร 
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บทคัดยอ 

การวิจัยในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือวัดผลิตภาพแรงงานในกระบวนการลางรถและเสนอแนวทางการเพ่ิมผลิต
ภาพแรงงานดวยการลดความสูญเปลาในกระบวนการลางรถ โดยวิเคราะหปญหาและสาเหตุโดยใชหลักเทคนิค         
ตั้งคำถาม 5W1H พบวามีปญหาคือ การลางรถยนตตอคันใชเวลาเกินมาตรฐาน ประมาณ 30 นาทีขึ้นไป ทำใหลูกคา
เสียเวลาในการรอรถยนต จึงใชหลัก ECRS เพ่ือลดความสูญเปลาในกระบวนการลางรถ 

 
คำสำคัญ : คาร แคร, ความสูญเปลา, ผลิตภาพแรงงาน 
 
Abstract 

The purpose of this research is to increase labor productivity in the car wash service process 
and propose ways to increase labor productivity by reducing waste in the car wash service process. 
By analyzing the problems and causes and by using principle Techniques for questioning 5W1H. 
It was found that the problem is that,  Car washing per car takes approximately 30 minutes more 
than the standard time. Such that,  causing customers to waste time waiting for cars to be cleaned. 
Therefore,  using the ECRS principle to reduce waste in the car wash process is vital to increase 
business operation effciency. 

 
Key Words : Car Care, Wasteland, Labor productivity  
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บทนำ 
ในปจจุบันรูปแบบการดำเนินชีวิตของประชากรในกรุงเทพและปริมณฑลเต็มไปดวยความเรงรีบ มีเวลาสวนตัว

นอยลงจากการทำงานและการจราจรบนทองถนน รวมท้ังสถานท่ีพักอาศัยในปจจุบันไมวาจะเปนคอนโดมิเนียม หอพัก 
หรือโรงแรม โดยสถานท่ีพักอาศัยมีลักษณะเปนพ้ืนท่ีสำหรับพักอาศัยและทำกิจกรรมเพียงเล็กนอยเทาน้ัน ไมเอ้ืออำนวย
ตอการลางรถดวยตัวเอง จึงทำใหหันไปใชบริการสถานีบริการคารแครกันมากขึ้นดวยเหตุนี้ผูประกอบการจึงตองหา
วิธีการใหบริการที่รวดเร็ว โดยอาศัยการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสรางความไดเปรียบทางการแขงขันและ
ตอบสนองความตองการของลูกคา  

จากการศึกษาธุรกิจตน คารแคร พบวามีลูกคาเขามาใชบริการเปนจำนวนมากและพบปญหาท่ีเกิดขึ้นท่ีสงผล
ใหการลางรถของบริษัทตนคารแครเปนไปไดไมเต็มประสิทธิภาพ พบวาใน 1 วัน มีรถเขามาใชบริการธุรกิจตน คารแคร 
มากกวา 20 คันตอวัน แตสามารถใหบริการไดเพียง 14 คันตอวัน จำนวนชั่วโมงแรงงานเทากับ 8 ชั่วโมง โดยปญหาเกิด
จากความลาชาในกระบวนการลางรถท่ีใชระยะเวลากกวา 30 นาทีตอคัน ซ่ึงไมเปนไปตามมาตรฐานท่ีกำหนด (ไมเกิน 
30 นาทีตอคัน) สะทอนใหเห็นถึงสัดสวนระหวางจำนวนรถที่ลางแลวเสร็จกับกับจำนวนชั ่วโมงแรงงานที่ใชยังมี
ประสิทธิภาพต่ำ สาเหตุสำคัญท่ีทำใหเกิดปญหาความลาชาในกระบวนการลางรถของธุรกิจตน คารแคร ไดแกความสูญ
เปลาท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานท่ีไมกอใหเกิดมูลคาและการเคลื่อนไหวท่ีไมจำเปน สงผลใหประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของผูปฏิบัติงานต่ำและผูประกอบการไมสามารถเพ่ิมรายไดใหมากขึ้นได 

จากสาเหตุขางตนจึงไดนำเอาหลักเทคนิคตั้งคำถาม 5W1H มาใชวิเคราะหปญหา จำแนกแยกองคประกอบตางๆ 
ของขั้นตอนการลางรถ และสะทอนใหเห็นถึงการปฏิบัติงานที่ไมเหมาะสมได ควบคูกับการนำเอาแนวคิดการลดความ
สูญเปลาดวยหลักECRS มาประยุกตใชในการวิจัยคร้ังนี้มาใชในการลดความสูญเปลาในกระบวนการลางรถ เพื่อทำให
สามารถลดระยะเวลาในกระบวนการลางรถไดตามมาตรฐานที่กำหนด เพิ่มจำนวนรถที่ลางแลวเสร็จตอวันไดมากขึ้น
สงผลใหผูประกอบการมีรายไดมากขึ้น 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือวัดผลิตภาพแรงงานในประบวนการลางรถ 
2. เพ่ือเสนอแนวทางการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานดวยการลดความสูญเปลาในกระบวนการลางรถ 

 
วิธีการวิจัย 
1. วิธีการเก็บรวมรวมขอมูล 

การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ผูวิจัยเก็บและรวบรวมขอมูลโดยการสังเกตแบบมีสวนรวมผานการสังเกต
พฤติกรรมและขั้นตอนปฏิบัติงานในกระบวนการลางรถรวมกับการใชนาิกาจับเวลา ตั้งแตกิจกรรมรบัรถจากลูกคา
จนถึงกิจกรรมสงมอบรถใหลูกคา โดยในการสังเกตพฤติกรรมและขั้นตอนการปฏิบัติงานในกระบวนการลางรถสังเกต
จากผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณในการลางรถมากกวา 1 ป จำนวน 8 ราย และไดเก็บรวบรวมรายงานการลางรถยนต 
ท่ีแลวเสร็จตอวัน ตั้งแตเดือนธันวาคม 2562 ถึง เดือนมีนาคม 2563 ของธุรกิจตน คารแคร ผูใหขอมูลสำคัญในการวิจัย 
คุณสมศักดิ์ คงอำนวยศักดิ์ เจาของธุรกิจตน คารแคร 
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2. วิธีการวิเคราะหขอมูล 
ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะหขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผูปฏิบัติงานและอุปกรณท่ี

เก่ียวของ รวมกับการวิเคราะหเวลาในการปฏิบัติงานของแตละกิจกรรมโดยการจำแนกกิจกรรมท่ีจำเปนในกระบวนการ
ลางรถ ปฏิบัติแลวกอใหเกิดมูลคาและมีผลกระทบกับคุณภาพและบริการกับกิจกรรมท่ีปฏิบัติแลวไมกอใหเกิดประโยชน
และสามารถกำจัดออกไปไดโดยไมมีผลกระทบกับคุณภาพและการบริการในการใหบริการลางรถ และวัดผลิตภาพ
แรงงานโดยหาผลลัพธจากขอมูลท่ีบันทึกไว โดยผูวิจัยไดกำหนดใหหนวยของผลผลิตเปนปริมาณรถยนตท่ีลางแลวเสร็จ
ตอวันและคำนวณกับเวลาที่ใชในการปฏิบัติงานของผูฏิบัติงานเพื่อทำการวัดประสิทธิภาพของผูปฏิบัติงาน สามารถ
แสดงสูตรในการคำนวณผลิตภาพแรงงาน (ธีทัต ตรีศิริโชติ,2563) ได ดังน้ี 

 

จาก ผลิตภาพแรงงาน = 
ปริมาณของรถยนตขนาดเล็กที่ลางแลวเสร็จตอวัน

จำนวนชั่วโมงแรงงานที่ใช
 

 
นอกจากนี้ ผูวิจัยไดวิเคราะหปญหาดวยหลัก 5W1H เพื่อจำแนกองคประกอบตางๆและศึกษาหาสาเหตุใน

กระบวนการลางรถที่ลาชาและใชหลักECRS เพื่อเสนอแนวทางการเพิ่มผลิตภาพแรงงานดวยการลดความสูญเปลาใน
กระบวนการลางรถ 

 
สรุปผลการวิจัย 

บทความวิจัย “การศึกษาแนวทางการปรับปรุงผลิตภาพแรงงานดวยการลดความสูญเปลาในกระบวนการลาง
รถดวยหลักการ ECRS กรณีศึกษา : ตน คารแคร” จากการวิจัยเชิงคุณภาพ ไดเก็บขอมูลโดยการสังเกตการณรวม 
วิเคราะหปญหาโดยการจำแนกกิจกรรมที่จำเปนกับกิจกรรมที่สูญเปลาในกระบวนการลางรถและนำหลัก 5W1H             
มาวิเคราะหสาเหตุของปญหาและเสนอแนวทางในการแกปญหาการลดความสูญเปลาท่ีเกิดจากความลาชาโดยใชหลัก
ECRS ผูวิจัยนำขอมูลมาสรุปผลไดดังน้ี  
1. วัดผลิตภาพแรงงานในกระบวนการลางรถ 

วิเคราะหปญหาโดยการจำแนกกิจกรรมที่จำเปนในกระบวนการลางรถ ปฏิบัติแลวกอใหเกิดประโยชนและมี
ผลกระทบกับคุณภาพและบริการกับกิจกรรมที่ปฏิบัติแลวไมกอใหเกิดประโยชนและสามารถกำจัดออกไปไดโดยไมมี
ผลกระทบกับคุณภาพและบริการในการใหบริการลางรถ โดยกิจกรรมลางรถมีท้ังหมด 21 กิจกรรม จำแนกไดดังน้ี 

 

กิจกรรมท่ีกอใหเกิดประโยชน ระยะเวลาท่ีใช 
(นาที) กิจกรรมไมกอใหเกิดประโยชน ระยะเวลาท่ีใช 

(นาที) 
1. รับรถจากลูกคา 
5. ฉดีน้ำยาขจัดคราบตามตัวรถและ
ผายาง 
6. ลางผายาง 
8. ใชปนฉดีน้ำแรงดันฉีดตามบริเวณ
รถใหรอบคันละชวงลาง 
9. ฉดีโฟมบริเวณรอบรถ 

1 
2.24 

 
1.38 
1.20 
1.31 
2.32 

2. ใชไมปดขนไกทำความสะอาด
ภายในรถ 
3. เก็บสิง่ของของลูกคาไวทาย
กระโปรงรถ 
4. เอาผารองพ้ืนลงกวาดฝุนใตผายาง 
7. ใชปนฉดีน้ำแรงดันฉีดตามท่ีลง
น้ำยาขจัดคราบ 

2.20 
2.15 
1.12 

 
1.50 
3.10 
2.40 
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10. ขัดฟองน้ำใหท่ัวบริเวณรถ 
11. นำผายางไปผึง่แดด 
12. ขัดฟองน้ำบริเวณลอ 
13. ลางกระบะทาย 
14. ไหลรถในแนวลาดชัน 
15. ฉีดน้ำชำระโฟมใหท่ัวท้ังคัน 
16. เคลื่อนรถมาแผนกเชด็ 
18. เคลือบเงารถภายในและนำ
ผายางมาใสบนรถ 
20. ตรวจสอบรถรอบท้ังคันนำและ
กระดาษมารองบนผายาง 
21. สงมอบรถ 

0.31 
1.38 
2.10 
0.40 
1.30 
1.15 
2.37 

 
2.26 
1.10 

17. ซับน้ำบริเวณตัวรถใหแหงเปาลม
ไลน้ำบริเวณรอบๆรถ 
19. เช็ดกระจกท้ังภายนอกและ
ภายใน 

 

 
ผลจากการวิเคราะหขอมูลขางตน ผูวิจัยเลือกลดความสูญเปลาในกระบวนการลางรถ ไดแก กิจกรรมการเก็บ

สิ่งของของลูกคาไวทายกระโปรงทายรถซ่ึงเปนกิจกรรมที่สูญเปลา การเอาผายางรองพื้นลงและกวาดฝุนใตผายางเปน
กิจกรรมท่ีทับซอนกับกิจกรรมดูดฝุนใหท่ัวท้ังภายในรถ กิจกรรมการฉีดน้ำเพ่ือลางคราบสกปรกซ่ึงเปนกิจกรรมท่ีทับซอน
การใชปนฉีดน้ำแรงดัน กิจกรรมใชไมปดขนไกทำความสะอาดภายในรถซึ่งเปนกิจกรรมที่ทับซอนการเช็ดทำความสะอาด
ดวยน้ำยาทำความสะอาดภายใน กิจกรรมการเช็ดกระจกทั้งภายนอกและภายใน ในกระบวนการพนนํ้ายาเช็ดกระจกจะมี              
2 คนคือ พนน้ำยากับเช็ด ทําใหคนท่ี 1 ตองรอคนท่ี 2 พนเสร็จจึงจะเช็ดไดจึงเวลาในการรอ และการเคลื่อนไหวท่ีไมเหมาะสม
ในกิจกรรมใชปนฉีดน้ําแรงดันฉีดตามบริเวณรถใหรอบคันและชวงลาง เปนสาเหตุทําใหการปฏิบัติงานใชเวลามากขึ้น  

โดยจากผลการวิเคราะหขอมูลขางตน ผูวิจัยไดนำขอมูลมาวัดผลิตภาพแรงงานตามสูตรคำนวณและคำนวณ
ดวยโปรแกรมคำนวณเพ่ือหาผลลัพทจากขอมมูลท่ีบันทึกไว พบวา ระยะเวลาในกระบวนการลางรถ กอนปรับปรุง คือ 
34.29 นาทีตอคัน หลังปรับปรุง คือ 21.82 นาทีตอคัน ลดลงเปนอัตรารอยละ 36.37% ดังตารางท่ี 1 

 
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบกอน – หลังการปรับปรุงคิดเปนรอยละ 
2. แนวทางการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานดวยการลดความสูญเปลาในกระบวนการลางรถ 

ผลจากการวิเคราะหขอมูลขางตน ผู วิจัยจึงไดทำการสนทนากลุ มเพื ่อวิเคราะหปญหาดวยหลัก 5W1H          
พบสาเหตุท่ีเกิดปญหาดังน้ี (1) อุปกรณในการลางรถยังไมเพียงพอ (2) ขั้นตอนปฏิบัติงานท่ีซ้ําซอน (3) วิธีปฏิบัติงานยัง
ไมถูกตองและไมเปนระบบ (4) บริเวณพ้ืนท่ีในการลางรถเล็กและขาดการใชพ้ืนท่ีท่ีมีใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

จำนวนเวลาการใหบริการลางรถ
กอนการปรับปรุง/คัน 

จำนวนเวลาการใหบริการลางรถ
หลังการปรับปรุง/คัน 

การเปรียบเทียบหลงัการปรับปรุงคดิ
เปนรอยละ 

ผลิตภาพแรงงาน 

= 
148  = 1.75 

(รถ 1 คันใชเวลา 34.29นาที) 

ผลิตภาพแรงงาน 

= 
228  = 2.75 

(รถ 1 คันใชเวลา 21.82นาที) 
21.82-34.29/34.29x100= 36.37% 
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ผลจากการวิเคราหสาเหตุขางตน ผูวิจัยจึงเสนอแนวทางในการแกปญหาการลดความสูญเปลาท่ีเกิดจากความ
ลาชาโดยใชหลักECRS ในการตัดกิจกรรมท่ีสูญเปลาในกระบวนการลางรถออก 6 กิจกรรม ไดแก 

1. กิจกรรมการเอาผายางรองพ้ืนลงและกวาดฝุนใตผายางซ่ึงเปนกิจกรรมท่ีทับซอนกับกิจกรรมดูดฝุนใหท่ัวท้ัง
ภายในรถ  

2. กิจกรรมการฉีดน้ำเพ่ือลางคราบสกปรกซ่ึงเปนกิจกรรมท่ีทับซอนการใชปนฉีดน้ำแรงดัน  
3. กิจกรรมใชไมปดขนไกทำความสะอาดภายในรถกอนการเช็ดทำความสะอาดดวยน้ำยาทำความสะอาด

ภายในซ่ึงกิจกรรมการใชไมปดขนไกเปนกิจกรรมท่ีศูนยเปลาจึงกำจัดออก  
4. กิจกรรมการเช็ดกระจกท้ังภายนอกและภายใน ในกระบวนการพนน้ํายาเช็ดกระจกจะมี 2 คน 
คือ พนน้ำยากับเช็ด ทําใหคนที่ 1 ตองรอคนที่ 2 พนเสร็จจึงจะเช็ดได จึงควรมีพนักงานในการพนและเช็ด

กระจกคนเดียวกันเพ่ือประหยัดเวลาในการรอ 
5. กิจกรรมการเก็บสิ่งของของลูกคาไวทายกระโปรงทายรถซึ้งเปนกิจกรรมที่สูญเปลา จึงควรทำการแจงตอ

ลูกคาใหเก็บสิ่งของและทรัพยสินอันมีคาในรถยนตกอนเขารับบริการ ทําใหลดขั้นตอนทําใหไมเสียเวลาในการลางรถ  
6. การเคลื่อนไหวท่ีไมเหมาะสมในกิจกรรมใชปนฉีดน้ําแรงดันฉีดตามบริเวณรถใหรอบคันและชวงลาง ทําให

ใชการเคลื่อนไหวรางกายโดยสูญเปลาและใชเวลามากขึน้ จึงทําการแกไขโดยใชแผนลอเลื่อนเขามาชวยในกิจกรรมใชปน
ฉีดน้ําแรงดันฉีดทำใหการปฏิบัติงานใชเวลานอยลง  

จากการวัดผลิตภาพแรงงานในกระบวนการลางรถ พบวากอนการปรับปรุงผลิตภาพใชระยะเวลา 34.29 นาที
ตอคัน ซ่ึงไมเปนไปตามมาตรฐานท่ีกำหนด (ไมเกิน 30 นาทีตอคัน) แสดงใหเห็นถึงสัดสวนระหวางจำนวนรถท่ีลางเสร็จ
กับจำนวนชั่วโมงแรงงานที่ใชยังมีประสิทธิภาพไมเพียงพอ จึงไดมีการปรับปรุงผลิตภาพโดยการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บ
ขอมูลโดยการสังเกตการณรวม วิเคราะหปญหาโดยการจำแนกกิจกรรมที่จำเปนในกระบวนการลางรถและนำหลัก
5W1Hมาวิเคราะหสาเหตุของปญหาและเสนอแนวทางในการแกปญหาการลดความสูญเปลาท่ีเกิดจากความลาชาโดยใช
หลักECRS ผลหลังการปรับปรุงผลิตภาพใชระยะเวลา 21.82 นาทีตอคัน มีอัตราระยะเวลาลดลงกวา 36.37% ซึ่งจาก
ผลการปรับปรุงผลิตภาพ เห็นไดวาเกิดความรวดเร็วในกระบวนการลางรถและมีผลิตภาพแรงงานเพ่ิมขึ้น เพ่ิมจำนวนรถ
ท่ีลางแลวเสร็จได 8 คันตอวัน นอกจากน้ีมีการพัฒนาความรูและความชำนาญ เพ่ือใหการใหบริการในกระบวนการลาง
รถมีประสิทธิภาพมากขึ้นทำใหผูประกอบการสามารถเพ่ิมรายไดมากยิ่งขึ้น 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

งานวิจัยนี้ไดมีการเก็บรวบรวมขอมูลอยางครบถวนและมีระยะเวลาในการวิจัยที่เหมาะสม มีการวิเคราะห
ปญหาโดยการจำแนกกิจกรรมท่ีจำเปนในกระบวนการลางรถ ปฏิบัติแลวกอใหเกิดประโยชนและมีผลกระทบกับคุณภาพ
และบริการกับกิจกรรมท่ีปฏิบัติแลวไมกอใหเกิดประโยชนและสามารถกำจัดออกไปไดโดยไมมีผลกระทบกับคุณภาพและ
การบริการในการใหบริการลางรถ โดยพบกิจกรรมท่ีมีความสูญเปลาท้ังหมด 6 กิจกรรม ไดแก กิจกรรมการเก็บสิ่งของ
ของลูกคาไวทายกระโปรงทายรถ การเอาผายางรองพื้นลงและกวาดฝุนใตผายาง กิจกรรมการฉีดน้ำเพื่อลางคราบ
สกปรก กิจกรรมใชไมปดขนไกทำความสะอาดภายในรถ กิจกรรมการเช็ดกระจกทั้งภายนอกและภายใน ซึ่งกิจกรรม
เหลาน้ีเปนกิจกรรมท่ีสูญเปลาและการเคลื่อนไหวท่ีไมเหมาะสมในกิจกรรมใชปนฉีดน้ําแรงดันฉีดตามบริเวณรถใหรอบ
คันและชวงลางเปนกิจกรรมการเคลื่อนไหวที่ไมจำเปนสงผลใหเกิดความลาชาในการปฏิบัติงานจึงจำเปนตองกำจัด
ออกไป เพ่ือลดความสูญเปลาท่ีทำใหเกิดความลาชาในกระบวนการลางรถ  
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ผลการวัดผลิตภาพแรงงานดวยวิธีการวัดจากจำนวณชั่วโมงแรงงานเทียบกับหนวยของผลผลิตท่ีได ผลกอนการ
ปรับปรุงผลิตภาพใชระยะเวลา 34.29 นาทีตอคัน ผลหลังการปรับปรุงผลิตภาพใชระยะเวลา 21.82 นาทีตอคัน มีอัตรา
ระยะเวลาลดลงกวา 36.37% แสดงใหเห็นสัดสวนระหวางจำนวนรถที่ลางแลวเสร็จกับจำนวนชั่วโมงแรงงานที่ใชมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น 

วิเคราะหถึงสาเหตุของปญหาดวยหลัก 5W1H แสดงใหเห็นความสัมพันธเชิงเหตุผลตามแนวคิดของหลักการ
5W1H จึงทราบถึงสาเหตุของปญหาสอดท่ีคลองกัน และไดปรับปรุงผลิตภาพดวยหลักECRS โดยผลจากการประยุกตใช
หลักการ ECRS ในการปรับปรุงผลิตภาพแรงงานดวยการลดความสูญเปลาในกระบวนการลางรถ แสดงใหเห็นถึงขั้นตอน
การลางรถที่ไดปรับปรุง โดยการลดกิจกรรมที่สูญเปลา ไมกอประโยชนแกการดำเนินงานและเพ่ิมประสิทธิภาพใน
ขั้นตอนการดำเนินงาน สอดคลองกับดิษฐวัฒน พรรณประสาทนและปณัทพร เรืองเชิงชุม (2562) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กราฟเปรียบเทียบกอน – หลังปรับปรงุ 
 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

ปจจัยในธุรกิจคารแคร การบริการมีความสำคัญอยางมาก โดยมีปจจัยท้ังในดานการดำเนินงาน ดานบุคลากร 
ดานภาพลักษณ และบริการหลังการขาย เน่ืองจากลูกคาตองการการลางรถท่ีสะอาด ไมเกิดความเสียหาย และเสร็จตาม
เวลา ดังน้ันควรมีการพัฒนาปจจัยในดานตางๆนอกจากปจจัยดานการดำเนินงาน เพ่ือพัฒนาศักยภาพใหแกธุรกิจ  
ขอเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใชประโยชน 

สามารถนำไปประยุกตและปรับเปลี่ยนเปนแบบอยางตามความเหมาะสม เพ่ือใชกับธุรกิจคารแครอ่ืนท่ีมีปญหา
ลักษณะคลายกัน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและผลิตภาพในการดำเนินงาน 
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ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอมูลคาการสงออกรถยนตพิกัด (H8704) จากประเทศไทยไปออสเตรเลีย 
 
Factors affecting the Value of Motor Vehicle (H8704) Export from Thailand to Australia  
 
ผูวิจัย   ผกามาศ  คั่งฆะ  
   สาขาวิชา เศรษฐศาสตรธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย  
อาจารยที่ปรึกษา  ดร.ลลิตา จันทรวงศไพศาล หงุยตระกูล  
  อาจารยประจำ คณะเศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
 
บทคัดยอ 
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี ้มีวัตถุประสงคเพื ่อศึกษาถึงปจจัยที ่มีผลกระทบตอมูลคาการสงออกรถยนตพิกัด 
(H8704) จากไทยไปออสเตรเลีย โดยเก็บรวบรวมขอมูลแบบอนุกรมเวลารายไตรมาสตั้งแตไตรมาสท่ี 1 ป พ.ศ.2548 – 
ไตรมาสท่ี 4 ป พ.ศ.2562 รวมระยะเวลา 15 ป ท้ังหมด 60 ไตรมาสและนำมาวิเคราะหขอมูลแบบสมการถดถอยพหคุณู 
(Multiple Linear Regressions) มาประมาณคาสัมประสิทธ์ิของตัวแปรอิสระที่มีตอตัวแปรตามดวยวิธีกำลังสองนอย
ที่สุด (Ordinary Least Squares : OLS) โดยมีตัวแปรอิสระไดแก อัตราเงินเฟอของประเทศออสเตรเลีย ปริมาณการ
ผลิตรถยนตพิกัด (H8704) ของประเทศไทย อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอดอลลารออสเตรเลีย ราคาน้ำมันดิบ West Texas 
Intermediate ยอดขายรถยนตภายในประเทศออสเตรเลีย จำนวนประชากรในประเทศออสเตรเลีย  
 ผลการศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอมูลคาการสงออกรถยนตพิกัด (H8704) จากไทยไปออสเตรเลีย ทำให
ทราบวา อัตราเงินเฟอของประเทศออสเตรเลีย ปริมาณการผลิตรถยนตพิกัด (H8704) ของประเทศไทย อัตรา
แลกเปลี่ยนเงินบาทตอดอลลารออสเตรเลีย ยอดขายรถยนตภายในประเทศออสเตรเลีย จำนวนประชากรในประเทศ
ออสเตรเลีย มีผลตอมูลคาการสงออกรถยนตพิกัด (H8704) จากประเทศไทยไปออสเตรเลียโดยมีความสัมพันธในทิศทาง
เดียวกัน ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 และราคาน้ำมันดิบมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับมูลคาการสงออก
รถยนตพิกัด (H8704) จากประเทศไทยไปออสเตรเลีย สวนยอดขายรถยนตภายในประเทศออสเตรเลียไมมีอิทธิพลตอ
การเปลี่ยนแปลงของมูลคาการสงออกรถยนตพิกัด HS8704 จากไทยไปออสเตรเลีย 
 
คำสำคัญ : มูลคาการสงออกรถยนตพิกัด (H8704) ราคาน้ำมันดิบ WTI ยอดขายรถยนตของออสเตรเลีย 
 
Abstract  
 The purpose of this research was to study the factors affecting the export volume of 
HS8704 cars from Thailand to Australia. Quarterly time series data were collected from Q1/2005 
to Q4/2019, totaling 60 quarters for a total of 15 years. Data collected were analyzed using 
econometric tools through Multiple Linear Regression to estimate the coefficient of independent 
variables on the dependent variables with Ordinary Least Squares (OLS). This study investigated 
independent variables, including Australia inflation rate, Thai HS8704 car production volume, 
Thai Baht to Australian Dollars exchange rate, WTI crude oil price, car sales volume within 
Australia, and total population of Australia.  
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 The results of this study indicated that Australia inflation rate, Thai HS8704 car 
production volume, Thai Baht to Australian Dollars exchange rate, car sales volume within 
Australia, and total population of Australia positively influenced the export volume of HS8704 
cars from Thailand to Australia with a statistical significance level of 0.01. However, WTI crude 
oil price negatively influenced the export volume of HS8704 cars from Thailand to Australia. 

 
Keywords : Export volume, Tariff HS8704 cars, Crude oil price, Car sales volume 
 
บทนำ  
 หลายทศวรรษท่ีผานมาประเทศไทยไดดำเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบเปดทำใหการคาระหวางประเทศเขามามี
บทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทย โดยสินคาจากอุตสาหกรรมยานยนตเปนสินคาท่ีมูลคาสงออกสูงสุดใน
ป พ.ศ. 2562 มีมูลคาถึง 8.4 ลานบาท โดยภูมิภาคท่ีสงออกท่ีสำคัญของไทยคือภูมิภาคเอเชีย-โอเชียเนียท่ีเปนตลาดท่ี
ไทยสงออกไปมากท่ีสุดมีสัดสวนการสงออกมากถึงรอยละ 30 ของมูลคาการสงออกรถยนต อุปกรณและสวนประกอบ
ท้ังหมด ซ่ึงประเทศท่ีสงออกสำคัญในภูมิภาคดังกลาวคือออสเตรเลียมีมูลคาการสงออกถึง 1.5 ลานบาท คิดเปนรอยละ 
18.4 ของมูลคาการสงออกรถยนต อุปกรณและสวนประกอบทั้งหมดโดยประเทศออสเตรเลียพึ่งพาการนำเขารถยนต 
อะไหลรถยนตรวมถึงสวนประกอบท่ีเก่ียวของกับรถยนตจากตางประเทศเปนหลัก ซ่ึงรถยนตท่ีจำหนายในประเทศกวา
รอยละ 70 นำเขาจากตางประเทศเน่ืองจากผลผลิตไมพอตอความตองการภายในประเทศรวมถึงตนทุนท่ีสูงในการผลิต
รถยนต ทำใหรัฐบาลสนับสนุนการนำเขารถยนตจากตางประเทศเขามาทดแทนการผลิตเองในประเทศทำใหมีโรงงานปด
ตัวนับตั้งแต ป พ.ศ. 2553 จนในป 2560 โรงงานผลิตรถยนตในออสเตรเลียไดปดตัวลงท้ังหมด ทำใหออสเตรเลียนำเขา
รถยนตท้ังหมดจากตางประเทศโดยมีประเทศคูคา 4 อันดับท่ีสำคัญไดแก ญี่ปุน ไทย สหรัฐอเมริกา เกาหลีใตตามลำดับซ่ึง
มีมูลคารวมกัน 2 หมื่นลานดอลลารสหรัฐฯ หรือคิดเปนรอยละ 75 ของมูลคาการนำเขารถยนตทัง้หมดของออสเตรเลีย 
โดยสินคาในกลุมยานยนตท่ีออสเตรเลียนำเขามามากท่ีสุดคือรถยนตพิกัด (H8703) และรถยนตพิกัด (H8704)  
 ในปจจุบันสถานการณเศรษฐกิจโลกท่ีอยูในชวงชะลอตัวและออสเตรเลียตองเผชิญกับสถานการณไฟปาท่ีผาน
มาสงผลตอเศรษฐกิจโดยรวมของออสเตรเลีย ทำใหในป พ.ศ. 2562 มูลคาการสงออกของรถยนตนั ่งสวนบุคคล 
(H8703) ของประเทศไทยไปออสเตรเลียมีมูลคาลดลงจากที่มีการเติบโตมาอยางตอเนื่องแตในทางกลับกันรถบรรทุก
หรือรถกระบะ (H8704) กลับมีมูลคาการสงออกเติบโตขึ้นโดยคาดวามาจากการท่ีรสนิยมของผูใชเปลี่ยนแปลงไป ทำให
มีความตองการในรถรถบรรทุกหรือรถกระบะ (H8704) มากขึ้นและในอนาคตมีแนวโนมท่ีจะเติบโตอีกดวย จากการท่ีรถ
กระบะไมใชเพียงแคเปนยานพาหนะในการขับขี่แตยังใชขนของและบรรทุกไดทำใหสามารถใชประโยชนไดหลากหลาย
ทำใหมีความตองการมากขึ้นในปจจุบัน 
 ดังนั้นบทนำที่ไดกลาวมาขางตน อุตสาหกรรมยานยนตถือเปนอุตสาหกรรมที่สำคัญของไทยและมีแนวโนม
ขยายตัวไดดีในพิกัดสนิคาท่ีสำคัญอยางรถบรรทุกหรือรถกระบะ (H8704) ทำใหผูวิจัยมีความตองการท่ีจะทราบวาปจจัย
ใดบางท่ีมีผลกระทบตอมูลคาการสงออกรถบรรทุกหรือรถกระบะ (H8704) จากประเทศไทยไปออสเตรเลยี นอกจากน้ี
ยังเปนแนวทางสำหรับภาครัฐและเอกชนในการนำผลการศึกษามาปรับใชกลับนโยบายหรือการวางกลยุทธเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพใหกับอุตสาหกรรมดังกลาวดวย 
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วัตถุประสงคของการวิจัย  
 เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอมูลคาการสงออกรถยนตพิกัด (8704) ของประเทศไทยไปออสเตรเลยี 
 
กรอบแนวความคิดในการทำงานวิจัย  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการวิจัย 
 การวิจัยครั ้งนี ้ไดทำการศึกษาปจจัยที ่มีอิทธิพลตอมูลคาการสงออกรถยนตพิกัด (H8704) จากไทยไป
ออสเตรเลีย โดยเก็บรวบรวมขอมูลแบบอนุกรมเวลารายไตรมาสตั้งแตไตรมาส ท่ี 1 ปพ.ศ.2548 – ไตรมาสท่ี 4 ป พ.ศ. 2562 
รวมระยะเวลา 15 ป ท้ังหมด 60 ไตรมาส  
 ในสวนการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยทำการวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอมูลคาการสงออกรถยนตพิกัด (H8704)          
จากประเทศไทยไปออสเตรเลีย โดยสรางสมการเชิงถดถอย (Multiple Linear Regressions) ดวยวิธีกำลังสองนอยที่สุด 
(Ordinary Least Squares: OLS) โดยทำการศึกษาแบบจำลอง 4 รูปแบบไดแก Linear Model Log-Linear Model 
Linear-Log Model Double-Log Model และเลือกทำการศึกษาตอในแบบจำลองท่ีสามารถอธิบายความสัมพันธระหวาง
ตัวแปรตนและตัวแปรตามไดดีท่ีสุดโดยพิจารณาจากคา Adjusted R Square โดยแบบจำลองแสดงในรูปสมการไดดังน้ี  ������8704

= � + �1���_�� + �2��_�� + �3���_��� + �4����_��
+ �5���� − �6���+ � 

 
โดยข้ันตอนการวิจัยมีดังน้ี 

1. ทดสอบสมการถดถอยเชิงซอน (Multiple Regression) พิจารณาผลท่ีไดจากเคร่ืองหมายของพารามิเตอร
หรือสัมประสิทธ์ิวาตรงกับที่ไดตั้งสมมติฐานไวหรือไม โดยยังไมเขียน สมการถดถอยเชิงซอน (Multiple Regression) 
แตยังไมตีความคาสัมประสิทธ์ิและทดสอบสมมติฐาน 

2. ตรวจสอบปญหาความสัมพันธเชิงเสนตอกันของตัวแปรอิสระ (Multicollinearity) เพื่อศึกษาวามตีัวแปร
ตนตัวใดท่ีมีคาสหสัมพันธมากกวา +/- 0.8 

ตัวแปรตน 
- อัตราเงินเฟอของประเทศออสเตรเลยี 
- ราคาน้ำมันดิบ West Texas Intermediate  
- ปริมาณการผลิตรถยนตพิกัด (H8704)       
ของประเทศไทย 

- อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอดอลลาร
ออสเตรเลยี 

- ยอดขายรถยนตภายในประเทศออสเตรเลยี  
- จำนวนประชากรในประเทศออสเตรเลยี 

  

ตัวแปรตาม 

มูลคาการสงออกรถยนตพิกัด (H8704)  
จากประเทศไทยไปออสเตรเลยี 
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3. ตรวจสอบปญหาความสัมพันธกันเองของตัวแปรสุมคลาดเคลื่อน (Autocorrelation) เพื่อทดสอบวาตัว
แปรสุมคลาดเคลื่อนมีการกระจายท่ีเปนอิสระตอกัน โดยใชวิธีการตรวจสอบจากคา Durbin-Watson statistic (D.W.) 

4. ตรวจสอบปญหาความไมคงที ่ของความแปรปรวนในตัวแปรสุ มคลาดเคลื ่อน (Heteroskedasticity)           
เพื่อทดสอบวาความแปรปรวนของตัวคลาดเคลื่อน (Error) ท่ี ไดจากสมการประมาณคามีคาคงที่ตามขอสมมตขิองวิธี
กำลังสองนอยที่สุด (OLS) หรือไม โดยผูวิจัยไดทำการตรวจสอบปญหาดังกลาวดวยวิธี White Heteroskedasticity 
Test ในโปรแกรม EVIEW  

5. เมื ่อไมพบปญหาใด ๆ จะทำการสรุปผลการศึกษา ซึ ่งผลการศึกษาที่ไดนี ้จะถูกนำไปเปรียบเทียบกับ
ผลการวิจัยในอดีตและจะใหขอเสนอแนะในงานวิจัยเพ่ือนำไปประยุกตใช 

 
ผล/ สรุปผลการวิจัย  
 ผลการวิเคราะหพบวาแบบจำลองที่มีคา Adjusted R-squared สูงที่สุดก็คือแบบจำลองในรูปแบบฟงกชัน 
Double-LOG Model และผลการประมาณคาสมการดวยวิธีOrdinary Least Squares: OLS โดยโปรแกรม EVIEWS  

Statistics c CPI_AU lnEXC_AUS lnPD_AU LnPOPU lnSELL_AU lnOIL 
coefficients -

128.2961 
0.243591 1.904392 0.173411 6.824320 0.855610 -

0.402810 
t-statistic -

13.22759 
2.290640 4.498093 4.267245 9.389478 1.856530 -

3.194070 
α  0.05 0.01 0.01 0.01 0.10 0.01 
F-statistic = 73.82268 D.W. = 1.184205 Adjusted �� = 

0.831319 
�� = 0.893131 

 
 ขั้นตอนตอมาผูวิจัยทำการตรวจสอบสมการถดถอยตามขอสมมติฐานของ Classical Linear Regression 

Model (CLRM) โดยผลการทดสอบปญหามีดังน้ี 
ตรวจสอบปญหาความสัมพันธเชิงเสนตอกันของตัวแปรอิสระ (Multicollinearity) พบวาไมมีตัวแปรตัวใดท่ีมี

คาสหสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระสัมพันธกันเองเกิน +/-0.8 ดังนั ้นแบบจำลองที ่นำมาศึกษาครั ้งนี ้ไมมีปญหา 
Multicollinearity  
 ตรวจสอบปญหาความไมคงที่ของความแปรปรวนในตัวแปรสุมคลาดเคลื่อน (Heteroskedasticity) ดวยวิธี 
White Test พบวาไมเกิดปญหาเน่ืองจากคา Prob. ของ Obs*R-squared = 0.0327 ซ่ึงมีคามากกวานัยสำคัญ 0.01 
 ตรวจสอบปญหาความสัมพันธกันเองของตัวแปรสุมคลาดเคลื ่อน (Autocorrelation) พบวาคา Durbin-
Watson = 1.184205 ซ่ึงเม่ือทำการตรวจสอบโดยใชตาราง Durbin-Watson ท่ีระดับนัยสำคัญ 0.01 พบวาตัวแปรสุม
คลาดเคลื่อนมีความสัมพันธกันเองดังน้ันเกิดปญหา Autocorrelation  
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 ทำการแกไขปญหาความคลาดเคลื่อนท่ีมีความสัมพันธหางกัน 1 ชวงเวลาดวยการเพ่ิมAutoregressive ลำดับ
ขั้นท่ี 1 (First Order Regressive) หรือท่ีเรียกวา AR (1) เขาไปในสมการและทำการทดสอบปญหา Autocorrelation 
อีกครั้งพบวาคา Durbin-Watson = 2.100096 ซึ่งเมื่อทำการตรวจสอบตาราง Durbin-Watson ที่ระดับนัยสำคัญ 
0.01 พบวาตัวแปรสุมคลาดเคลื่อนไมมีความสัมพันธกันเองดังน้ันไมเกิดปญหา Autocorrelation จึงไดผลการประมาณ
คาสมการดวยวิธี Ordinary Least Squares: OLS โดยโปรแกรม EVIEWS  
 

Statistics c CPI_AU lnEXC_AUS lnPD_AU LnPOPU lnSELL_AU lnOIL 
coefficients -

131.7203 
0.200567 2.22117 0.614592 7.165735 0.522897 -

0.389254 
t-statistic -

9.834479 
2.192123 4.188874 7.005152 8.051401 1.389149 -

2.263214 
α   

0.05 
 

0.01 
 

0.01 
 

0.01 
ไมมี

นัยสำคัญ
ทางสถติ ิ

 
0.01 

F-statistic = 65.94966 D.W. = 2.100096 Adjusted �� = 
0.898029 

�� = 0.911856 

 
 จากผลการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอมูลคาการสงออกรถยนตพิกัด (H8704) จากไทยไปออสเตรเลีย พบวา          
คา Adjusted R-squared มีคาเทากับ 0.898029 แสดงใหเห็นวาตัวแปรอิสระสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของ
มูลคาการสงออกรถยนตพิกัด (H8704) จากไทยไปออสเตรเลียไดรอยละ 0.89 สวนที่เหลืออีกรอยละ 0.11 เกิดจาก
ปจจัยอ่ืนๆ และจากผลการวิเคราะหขอมูลพบวา  
 CPI_AU: อัตราเงินเฟอของประเทศออสเตรเลีย (%) มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับมูลคาการสงออก
รถยนตพิกัด (H8704) จากประเทศไทยไปออสเตรเลียอยางมีนัยสำคัญที่ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธ์ิเทากับ 0.200567 
หมายความวาเม่ือกําหนดใหปจจัยอ่ืน ๆ คงท่ีหากอัตราเงินเฟอของประเทศออสเตรเลียเพ่ิมขึ้นรอยละ 1 จะทำใหมูลคา
การสงออกรถยนตพิกัด (H8704) จากประเทศไทยไปออสเตรเลียเพ่ิมขึ้นรอยละ 0.200567  
 lnPD_AU: ปริมาณการผลิตรถยนตพิกัด (H8704) ของประเทศไทย (คัน) มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับ
มูลคาการสงออกรถยนตพิกัด (H8704) จากประเทศไทยไปออสเตรเลีย อยางมีนัยสำคัญท่ี 0.01 โดยมีคาความยืดหยุน
เทากับ 0.614592 หมายความวาเมื่อกําหนดใหปจจัยอื่น ๆ คงที ่หากปริมาณการผลิตรถยนตพิกัด (H8704) ของ
ประเทศไทยเพิ่มขึ้นรอยละ 1 จะทำใหมูลคาการสงออกรถยนตพิกัด (H8704) จากไทยไปออสเตรเลียเพิ่มขึ้นรอยละ 
0.614592  
 lnEXC_AUS: อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอดอลลารออสเตรเลีย (บาท/ดอลลารออสเตรเลีย) มีความสัมพันธใน
ทิศทางเดียวกันกับมูลคาการสงออกรถยนตพิกัด (H8704) จากไทยไปออสเตรเลียอยางมีนัยสำคญัท่ี 0.01 โดยมีคาความ
ยืดหยุนเทากับ 2.221170 หมายความวาเมื่อกําหนดใหปจจัยอื่น ๆ คงที่หากอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอดอลลาร
ออสเตรเลียเพิ่มขึ้นรอยละ 1 จะทําใหมูลคาการสงออกรถยนตพิกัด (H8704) จากไทยไปออสเตรเลียเพิ่มขึ้นรอยละ 
2.221170 
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 lnPOPU: จำนวนประชากรในประเทศออสเตรเลีย (คน) มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับมูลคาการสงออก
รถยนตพิกัด (H8704) จากไทยไปออสเตรเลียอยางมีนัยสำคัญที ่ 0.01 โดยมีคาความยืดหยุ นเทากับ 7.165735 
หมายความวาเมื่อกําหนดใหปจจัยอื่น ๆ  คงที่หากจำนวนประชากรในประเทศออสเตรเลียเพิ่มขึ้นรอยละ 1 จะทําให
มูลคาการสงออกรถยนตพิกัด (H8704) จากไทยไปออสเตรเลียเพ่ิมขึ้นรอยละ 7.165735  
 lnOIL: ราคาน้ำมันดิบ West Texas Intermediate (ดอลลาร/บารเรล) มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม
กับมูลคาการสงออกรถยนตพิกัด (H8704) จากไทยไปออสเตรเลียอยางมีนัยสำคัญท่ี 0.05 โดยมีคาความยืดหยุนเทากับ 
0.389254 หมายความวาเม่ือกําหนดใหปจจัยอ่ืน ๆ คงท่ีหากราคาน้ำมันดิบเพ่ิมขึ้น 
 รอยละ 1 จะทําใหมูลคาการสงออกรถยนตพิกัด (H8704) จากไทยไปออสเตรเลียเพ่ิมขึ้นรอยละ 0.389254 
 
อภิปรายผล 
 เม่ือทำการเปรียบเทียบผลการทดสอบสมมติฐานในงานวิจัยคร้ังน้ีกับงานวิจัยในอดีตเพ่ือดูวาผลการศึกษาคร้ังน้ีมี
ความคลายคลึงหรือแตกตางจากผลการศึกษาในอดีตอยางไร ท้ังน้ีรายละเอียดของการอภิปรายผลการวิเคราะหมีดังตอไปน้ี 
 อัตราเงินเฟอของประเทศออสเตรเลียมีความสัมพันธกับมูลคาการสงออกรถยนตพิกัด (H8704) จากประเทศไทย
ไปออสเตรเลียตรงกับสมมติฐานที่และสอดคลองกับผลการวิจัยของปยพร ประพันธพจน (2556) โดยอธบิายไดวาอัตรา
เงินเฟอท่ีเพ่ิมอยูกรอบท่ีเหมาะสมเปนสัญญาณของสภาพเศรษฐกิจท่ีดีทำใหรายไดชาวออสเตรเลียสูงขึ้นสงผลใหอุปสงค
ของการนำเขาสินคามากขึ้นสอดคลองกับ รุงนภา คงคาและผทัยรัตน ภาสนพิพัฒนกุล (2559) ปยพร ประพันธพจน 
(2556) 
 ปริมาณการผลิตรถยนตพิกัด (H8704) ของประเทศไทยมีความสัมพันธกับมูลคาการสงออกรถยนตพิกัด 
(H8704) จากประเทศไทยไปออสเตรเลียตรงกับสมมติฐานที่ตั้งไวและสอดคลองกับผลการวิจัยของทิชากร เกษรบวั 
(2555) ซึ ่งอธิบายไดวาออสเตรเลียมีการนำเขารถยนตจากตางประเทศเปนหลักอีกทั ้งในชวงปลายป พ.ศ.2560
โรงงานผลิตรถยนตในออสเตรเลียไดปดตัวลงทั้งหมดดังนั้นเมื่อประเทศไทยเพิ่มการผลิตรถยนตจะทำใหสงออกไปยงั
ออสเตรเลียเพ่ิมขึ้น 
 อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอดอลลารออสเตรเลียมีความสัมพันธกับมูลคาการสงออกรถยนตพิกัด (H8704) 
จากประเทศไทยไปออสเตรเลียตรงกับสมมติฐานที่ตั้งไวรวมถึงสอดคลองกับผลการวิจัยของทิชากร เกษรบัว (2555) 
และทฤษฎีทฤษฎีการสงผานของการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอธิบายไดวาการที่อัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น
(คาเงินออนคา) จะทำใหออสเตรเลียมองวาราคาสินคาไทยถูกลงจะทำใหมีความตองการนำเขารถยนตมากขึ้นทำให
มูลคาการสงออกรถยนตพิกัด (H8704) จากประเทศไทยเพ่ิมขึ้น 
 จำนวนประชากรในประเทศออสเตรเลียมีความสัมพันธกับมูลคาการสงออกรถยนตพิกัด (H8704) จากไทยไป
ออสเตรเลียตรงกับสมมติฐานที่ตั้งไวรวมถึงสอดคลองกับผลการวิจัยของปยพร ประพันธพจน (2556) โดยเมื่อจำนวน
ประชากรของออสเตรเลียเพิ ่มขึ้นจะสงผลใหมูลคาการสงออกสินคารถยนตจากประเทศไทยเพิ ่มขึ้นเนื ่องจำนวน
ประชากรเปรียบเสมือนกำลังซ้ือของประเทศออสเตรเลียหากมีจำนวนประชากรเพ่ิมขึ้นความตองการนำเขารถยนตก็จะ
มากขึ้นทำใหมูลคาการสงออกรถยนตพิกัด (H8704) จากประเทศไทยเพ่ิมขึ้น 
 ราคาน้ำมันดิบ West Texas Intermediate มีความสัมพันธกับมูลคาการสงออกรถยนตพิกัด (H8704) จาก
ประเทศไทยไปออสเตรเลียตรงกับสมมติฐานรวมถึงสอดคลองกับทฤษฎีอุปสงค โดยถาน้ำมันดิบราคาสูงขึ้นจะสงผลให
อุปสงคการใชรถยนตลดลงเนื่องจากน้ำมันดิบและรถยนตเปนสินคาประกอบกันเมื่อความตองการรถยนตลดลงจะทำ
มูลคาการสงออกรถยนตของประเทศไทยไปออสเตรเลียลดลง 
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ขอเสนอแนะ  
 การศึกษาครั้งนี้ไดใหขอเสนอแนะเพื่อสงเสริมใหมูลคาการสงออกรถยนตพิกัด (H8704) จากประเทศไทยไป
ออสเตรเลียเพ่ิมขึ้นและมีการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนตอยางยังยืน โดยผลจากการศึกษาพบวาปริมาณการผลิตรถยนต
พิกัด (H8704) ของประเทศไทยมีผลตอมูลคาการสงออกรถยนตพิกัด (H8704) จากไทยไปออสเตรเลีย ดังน้ันภาคเอกชน
ควรมีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและกำลังผลิตในขณะเดียวกันภาครัฐควรมีนโยบายสนับสนุนการสงออกรถยนต
รวมถึงนโยบายดึงดูดการลงทุนในการตั้งโรงงานผลิตรถยนตจากนักลงทุนตางประเทศเพ่ือเพ่ิมกำลังผลิตรถยนตอีกทาง 
 อีกทั้งผลจากการศึกษายังพบวาอัตราเงินเฟอในประเทศออสเตรเลียสงผลตอมูลคาการสงออกรถยนตพิกัด 
(H8704) ในชวงท่ีมีระดับอัตราเงินเฟอเพ่ิมขึ้นแตยังอยูในกรอบท่ีกำหนด ภาคเอกชนควรมีการวางกลยุทธเพ่ือกระตุน
ยอดการสงออกในชวงดังกลาว เพราะจะมีการความตองการบริโภคเพิ่มมากขึ้นจากการเพ่ิมขึ้นของระดับรายไดของ
ผูบริโภคจากการเพ่ิมของระดับเงินเฟอ นอกจากน้ีตัวบงชี้ถึงกำลังซ้ือท่ีสำคัญของประเทศอยางจำนวนประชากร ยังเปน
ปจจัยท่ีสำคัญในการดูถึงทิศทางแนวโนมการบริโภคของประเทศออสเตรเลียเพราะหากในระยะยาวจำนวนประชากรมี
แนวโนมท่ีชะลอตัวอาจเปนปญหาของผูสงออกเพราะมีแนวโนมความตองการลดลงกลับกันหากมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นจะเปน
โอกาสในการเพ่ิมมูลคาการสงออกรถยนตพิกัด (H8704)  
 ในสวนของอัตราแลกเปลี่ยนในชวงท่ีคาเงินบาทออนคา ภาคเอกชนควรเพ่ิมการผลิตและรัฐบาลควรสนับสนุน
การสงออกรถยนตไปยังออสเตรเลียเพราะจะเปนชวงที่ออสเตรเลียมีความตองสูงจากคาเงินที่ออนลงของไทยทำให
ออสเตรเลียมองวารถยนตมีราคาถูกลงนั้นเองและที่สำคัญภาคควรรักษาเสถียรภาพของคาเงินบาทใหอยูในระดับท่ี
เหมาะสมไมใหแข็งคามากเกินไปเพราะจะมีผลตอมูลคาการสงออก 
 อยางไรก็ตามผู ที ่นําผลการศึกษาไปใชประโยชนตองทําความเขาใจถึงขอจํากัดของความไมแนนอนของ 
สถานการณในแตละชวงเวลารวมถึงความผันผวนตาง ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นในขณะน้ัน เพราะปจจัยท่ีมีผลกระทบตอ มูลคา
การสงออกรถยนตพิกัด (H8704) ของประเทศไทยไปออสเตรเลียมีหลายปจจัยผลการศึกษาอาจไมไดครอบคลุมในบาง
ปจจัย ดังน้ันทําใหตองติดตามขอมูลท่ีทันสมัยอยูตลอดเวลาและเปนขอมูลปจจุบันมากทีสุด ณ ชวงเวลาท่ีพิจารณา  
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ปจจัยท่ีสงผลกระทบตอปริมาณการปลอยสินเช่ือของ ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) 
 
Factors Affecting the Quantity of Credit at Siam Commercial Bank Public Company Limited 
 
ผูวิจัย    พุดฤดี  ศรีนุกูล 

สาขาเศรษฐศาสตรธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
อาจารยที่ปรึกษา  ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิราภรณ  ชาวงษ 

คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
 
บทคัดยอ 
 การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาปจจัยที่สงผลกระทบตอปริมาณการปลอยสินเชื่อของธนาคารไทยพาณชิย 
จำกัด (มหาชน) มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาถึงปจจัยท่ีสงผลกระทบตอปริมาณเงินใหสินเชื่อของธนาคารไทยพาณิชย 
จำกัด (มหาชน) เพ่ือเปนแนวทางกำหนดนโยบายสินเชื่อวางแผนบริหารความเสี่ยงอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับ
ความตองการของลูกคาในอนาคต ในการศึกษาคร้ังน้ีเลือกใชขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) แบบอนุกรมเวลา 
(Time Series Data) รายไตรมาสระหวางไตรมาสท่ี 1 ป พ.ศ.2557 – ไตรมาสท่ี 3 ป พ.ศ.2562 รวม 23 ไตรมาส 
และทำการประมาณคาสัมประสิทธ์ิดวยวิธีกำลังสองนอยท่ีสุด (Ordinary Least Square : OLS) ในรูปแบบสมการ
ถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis) 
 ผลการศึกษาพบวาปจจัยที่สงผลกระทบตอปริมาณเงินใหสินเชื ่อรวมของธนาคารไทยพาณิชย จำกัด 
(มหาชน) ในทิศทางเดียวกัน และสอดคลองกับสมมติฐานท่ีกำหนดไว คือ ปริมาณเงินฝากของธนาคารไทยพาณิชย 
จำกัด (มหาชน) ซ่ึงมีระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 สวนของอัตราดอกเบี้ยเงินกูลูกคารายใหญชั้นดีของธนาคารไทย
พาณิชย จำกัด (มหาชน) มีผลกระทบในทิศทางตรงกันขาม และสอดคลองกับสมมติฐานที่กำหนด ซึ่งมีระดับ
นัยสำคัญทางสถิต ิ0.05 ในสวนของปริมาณตราสารหน้ีท่ีออกของธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) และปริมาณ
เงินลงทุนในหลักทรัพยของธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) ไมมีระดับนัยสำคัญทางสถิต ิ 
 
คำสำคัญ : ปริมาณสินเช่ือ,อัตราดอกเบ้ียลูกคารายใหญช้ันดี,เงินลงทุนในหลักทรัพย,ตราสารหน้ี 
 
Abstract 
 This study focuses on factors affecting the quantity of credit at Siam Commercial 
Bank Public Company Limited (SCB) to examine factors influencing the number of SCB’s 
loans to create a guideline for practical credit risk management policies and support 
customers’ demand in the future. Secondary data in form of time series data is selected 
quarterly from the first quarter in 2014 to the third quarter in 2019, which is a total of 23 
quarters and interpreted regression coefficients in multiple regression analyses by ordinary 
least squares (OLS) in this study. 
 The results of the study show that factors influencing the number of SCB’s loans in 
the same direction and in accordance with the stated theory are namely total deposits of SCB 
which have a statistical significance level at 0.05. On the other hand, a minimum loan rate of 
SCB is in a different direction and consistent with the hypothesis, which has a statistical 
significance level at 0.05. For a total debt bond and total investment bond of SCB, there is 
no statistical significance level. 
 
Key Word (s) : total loans, minimum loan rate, investment bonds, bonds 
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บทนำ  
 ธนาคารพาณิชยนับเปนอีกชองทางหนึ่งที่ผูคนสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนไดเนื่องจากมีจำนวนสาขา
กระจายครอบคลุมทั่วประเทศ และยังมีสวนชวยในการกระตุนเศรษฐกิจของประเทศไดโดยการสงผานนโยบาย
ทางดานอัตราดอกเบี้ยของธนาคารแหงประเทศไทย อยางเชนในภาวะที่เศรษฐกิจชะลอตัว ธนาคารแหงประเทศ
ไทยมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ในสวนของธนาคารพาณิชยจะปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกูลดลงเชนกัน เพ่ือให
ประชาชนกูยืมเงิน และมีการหมุนเวียนเงินในระบบเศรษฐกิจเพ่ิมมากขึ้น 
 

ภาพท่ี 1 : แสดงอัตราดอกเบี้ยนโยบายของประเทศไทย เดือน มกราคม2556-กันยายน2562 

 
ท่ีมา : ธนาคารแหงประเทศไทย 
 

 ในเดือนพฤษภาคม 2556 ประเทศไทยเกิดปญหาทางการเมืองทำใหระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยชะลอตัว 
ธนาคารแหงประเทศไทยมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายจาก 2.75% เหลือเพียง 2.50% และในเดือนธันวาคม 
2556 เกิดรัฐประหารซ่ึงสงผลใหทหารเขามาบริหารประเทศเปนตนมา ธนาคารแหงประเทศไทยปรับลดอัตราดอกเบี้ย
นโยบายลงอยางตอเนื่องในเดือนกันยายน 2562 อัตราดอกเบี้ยนนโยบายลดลงมาอยูที่ 1.50% การปรับลดอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแหงประเทศไทยจะสงผลตออัตราดอกเบี้ยเงินกูในตลาดเงินใหมีการปรับตัวตาม 
ตารางที่ 1 กำไรสุทธิของธนาคารพาณิชย 5 อันดับแรก ในรอบป2561 ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 

อันดับที ่ ธนาคาร กำไรสุทธิ (ลานบาท) 
1 ธนาคารไทยพาณิชย  40,068 
2 ธนาคารกสิกรไทย 38,459 
3 ธนาคารกรุงเทพ 35,330 
4 ธนาคารกรุงไทย 28,491 
5 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 24,800 

ท่ีมา : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
 ขอมูลจากเดลินิวสในงาน Money & Banking Awards 2018 วารสารการเงินธนาคาร รวมกับ สวนดุสิต
โพล มอบใหธนาคารไทยพาณิชย เปนธนาคารท่ีมีบริการยอดเยี่ยม ดานสินเชื่อสวนบุคคล ในป 2561 โดยธนาคาร
ไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) สามารถสรางผลประกอบการในป 2561 มีกำไรสุทธิสูงเปนอันดับ 1 ของระบบ
ธนาคารพาณิชยถึง 40,068ลานบาท ซึ่งรายไดหลักของธนาคารไทยพาณิชย จำกัด(มหาชน) เปนรายไดมาจาก
ดอกเบี้ยจากการใหสินเชื่อ เพราะฉะนั้นการที่อัตราดอกเบี ้ยนโยบายมีการปรับตัวลดลงอยางตอเนื ่องจึงอาจ
กอใหเกิดผลกระทบตอปริมาณการปลอยสินเชื่อของธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) จึงทำใหผูศึกษาจึงเลือก
ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) เพื่อที่จะนำมาศึกษาเรื่องปจจัยที่สงผลกระทบตอปริมาณการปลอยสินเชื่อ
ของธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) 
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 จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการศึกษาในคร้ังน้ีไดแก กิตติชัย กาทองทุง (2556) ไดทำการวิจัย
เร่ืองปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอปริมาณการใหสินเชื่อของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)โดยใชขอมูลทุติยภูมิท่ีอยูใน
ลักษณะอนุกรมเวลา รายไตรมาส ตั้งแตไตรมาสท่ี 1 ป พ.ศ. 2548 ถึงไตรมาสท่ี 3 ป พ.ศ. 2555 นำมาวิเคราะห
ความสัมพันธ โดยทำการประมาณคาสัมประสิทธิ์ดวยวิธีกำลังสองนอยที่สุดผลการศึกษาพบวา ปริมาณเงินฝากมี
ความสัมพันธกับปริมาณการใหสินเชื่อในทิศทางเดียวกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.01 เงินลงทุนในหลักทรัพยของ
ธนาคารมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับปริมาณการใหสินเชื่อ แตไมมีนัยสำคัญทางสถิต ิมูลคาสินเชื่อดอย
คุณภาพมีความสัมพันธกับปริมาณการใหสินเชื่อในทิศทางตรงกันขามอยางมีนัยสำคัญทางสถิต ิ0.01 ตราสารหน้ีท่ี
ออกความสัมพันธกับปริมาณการใหสินเชื ่อในทิศทางตรงกันขามแตไมมีนัยสำคัญทางสถิติ สุนันทา พรมมาศ 
(2559) ไดทำการวิจัยเรื ่องปจจัยที่สงผลกระทบตอปริมาณการปลอยสินเชื่อของธนาคารไทยพาณิชย จำกัด
(มหาชน)เลือกใชขอมูลสำหรับการศึกษาคือขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) แบบอนุกรมเวลา(Time Series) 
รายไตรมาส ไตรมาสท่ี 1 ป พ.ศ.2549 ถึง ไตรมาสท่ี 4 ป 2558 โดยทำการประมาณคาสัมประสิทธิ์ดวยวิธีกำลัง
สองนอยท่ีสุด ผลการศึกษาพบวาปจจัยท่ีมีผลตอปริมาณสินเชื่อรวมในทิศทางเดียวกัน และสอดคลองกับสมมติฐาน
ที่วางไว คือ อัตราดอกเบี้ยเงินกูลูกคารายใหญชั้นดี ซึ่งไมมีระดับนัยสำคัญทางสถิต ิและปริมาณเงินฝากรวม ซึ่งมี
ระดับนัยสำคัญทางสถิต ิท่ีระดับความเชื่อม่ันรอยละ 99 ในสวนปริมาณสินเชื่อท่ีไมกอใหเกิดรายไดมีความสัมพันธ
กับปริมาณสินเชื่อรวมในทิศทางตรงกันขาม อยางมีระดับนัยสำคัญทางสถิติ ท่ีระดับความเชื่อม่ันรอยละ 99 เปนไป
ตามสมมติฐานที่วางไว ธฤติมา เนติมานนท (2558) ไดทำการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอปริมาณสินเชื่อของ
ธนาคารออมสิน โดยใชขอมูลประเภทขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ใชขอมูลแบบรายไตรมาส ไตรมาสท่ี1 
พ.ศ. 2548 ถึงไตรมาสที่4 พ.ศ. 2557 รวม 40 ไตรมาส โดยใชการทดสอบการวิเคราะหความสัมพันธของตัวแปร
โดยวิธีทางเศรษฐมิติ และวิเคราะหสมการดวยวิธีกาลังสองนอยที่สุดจากการศึกษาพบวา ปจจัยที่มีผลกระทบตอ
ปริมาณสินเชื่อของธนาคารออมสิน ไดแก ปริมาณเงินฝากรวมของธนาคารมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับ
ปริมาณสินเชื่อของธนาคารออมสิน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 สำหรับปจจัยอ่ืนๆ ซ่ึงไดแก ผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศ อัตราเงินเฟอ และอัตราดอกเบี้ยเงินกูลูกคาชั้นดี พบวา เปนตัวแปรท่ีไมมีผลตอปริมาณสินเชื่อของ
ธนาคารออมสิน เน่ืองจากไมมีนัยสำคัญทางสถิติ เมธิดา โหสกุล (2560) ไดทำการศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีมีผลกระทบ
ตอปริมาณสินเชื่อธุรกิจ โดยใชขอมูลประเภทขอมูลทุตยิภมิู (Secondary Data) ใชขอมูลแบบรายเดือน ตั้งแตเดือน
มกราคม พ.ศ. 2550 ถึง เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 รวม 116 เดือน โดยใชการทดสอบการวิเคราะหความสัมพันธ
ของตัวแปรโดยวิธีทางเศรษฐมิติ และวิเคราะหสมการดวยวิธีกาลังสองนอยที่สุดจากการศึกษาพบวา ปจจัยที่มี
ผลกระทบตอปริมาณสินเชื่อธุรกิจ คือ ปริมาณเงินฝาก มีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันกับสมมติฐานท่ีตั้งไวมี
นัยสำคัญทางสถิติ 0.01 และเคร่ืองชี้การลงทุนภาคเอกชน มีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันกับสมมติฐานท่ีตั้งไว
มีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 วิลาสิณี หอมเกสร(2561) ไดทำการศึกษาเรื่องวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการปลอย
สินเชื่อธุรกิจ SMEs ของธนาคารพาณิชยที่ จดทะเบียนในประเทศไทย โดยใชขอมูลยอนหลังจากธนาคารแหง
ประเทศไทยในการศึกษาเปนรายเดือนตั้งแต พ.ศ. 2547 ถึง ป 2557 และใชการทดสอบการวิเคราะหความสัมพันธ
ของตัวแปรโดยวิธีทางเศรษฐมิติ และวิเคราะหสมการดวยวิธีกำลังสองนอยท่ีสุด ผลการศึกษา พบวา ปจจัยท่ีสงผล
ตอการปลอยสินเชื่อธุรกิจ SMEs ของธนาคารพาณิชยในประเทศไทย ไดแก ปริมาณเงินฝาก ปริมาณเงินกองทุน 
ดัชนีผูบริโภค ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ อัตราดอกเบี้ยเงินกูและปริมาณสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได 
สามารถอธิบายการผันแปรการปลอยสินเชื่อธุรกิจ SMEs ของธนาคารพาณิชยในประเทศไทย รอยละ 99 อัตรา
ดอกเบี้ยเงินกูของธนาคารพาณิชยไทย ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ และ ปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชยจด
ทะเบียนในประเทศ เปนปจจัยที่มีผลตอการปลอยสินเชื่อธุรกิจ SMEs ของธนาคารพาณิชยที่จดทะเบียนประเทศ
ไทยมีนัยสำคัญทางสถิต ิ0.05 และตัวแปรปริมาณเงินกองทุนของธนาคารพาณิชยจดทะเบียนในประเทศ ดัชนีราคา
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ผูบริโภคทั่วไป ปริมาณสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายไดของธนาคารพาณิชยจดทะเบียนในประเทศ (NPL) นั้นไมมี
นัยสำคัญหรือไมมีผลตอการปลอยสินเชื่อธุรกิจ SMEs ของธนาคารพาณิชยท่ีจดทะเบียนประเทศไทย 
 ในการศึกษาครั ้งนี ้ได ม ีการศึกษาทฤษฎีต างๆที ่ เก ี ่ยวข องได แกทฤษฎีการแสวงหากำไรสูงสุด              
(Profit Maximization Theory) และทฤษฎีปริมาณเงินใหกู  
 
ทฤษฎีการแสวงหากำไรสูงสุด (Profit Maximization Theory)  
 เปนทฤษฎีที่แสดงใหเห็นถึงการบริหารจัดการปริมาณเงินในระบบธนาคารพาณิชย ซึ่งมุงแสวงหากำไร
สูงสุด โดยการบริหารจัดการสินทรัพยและหน้ีสินใหอยูในระดับท่ีเหมาะสม โดยสามารถแบงไดเปน 2 ประเภท คอื  
 1. ดานสินทรัพย สามารถพิจารณาไดจากบัญชีงบดุลของธนาคารพาณิชยแสดงใหเห็นชนิดและมูลคาของ
สินทรัพยตางๆ ท่ีมีกรรมสิทธ์ิในความเปนเจาของรวมถึงสิทธิเรียกรองตางๆ แบงไดเปน 2 ประเภท ไดแก สินทรัพย
ที่กอใหเกิดรายได (Earning Assets) เชน เงินสด เงินใหกูยืม และการลงทุนในหลักทรัพยประเภทตางๆ และอีก
ประเภทหนึ่งเปนสินทรัพยที่ไมกอใหเกิดรายได (Non-Earning Assets) เชน เงินสดสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สํารองสวนเกิน ซึ่งธนาคารพาณิชยตองดํารงเงินสดสํารองไวตามที่กฎหมายกําหนดไว การจัดการสินทรัพยของ
ธนาคารพาณิชยสวนใหญจะตองมีการปรับตัวในการถือสินทรัพยและหนีส้ินใหอยูในระดับที่เหมาะสมตลอดเวลา 
เพื่อใหเหมาะสมกับสถานะทางการเงินที่ปรับเปลี่ยนไปในแตละสถานการณ อยางเชน ในกรณีที่ธนาคารแหง
ประเทศไทยมีการใชนโยบายการเงินหรือ มาตรการทางการเงินตางๆ เชน การลดอัตราเงินสดสํารองตามกฎหมาย 
และการลดอัตราดอกเบี้ยมาตรฐาน จะทําผลใหปริมาณเงินสดสํารองทั้งหมดของธนาคารพาณิชยเพิ่มขึ้น ในทาง
ตรงกันขามหากธนาคารแหงประเทศไทยมีการปรับเพ่ิมอัตราเงินสดสํารองตามกฎหมาย และการเพ่ิมอัตราดอกเบี้ย
มาตรฐาน จะมีผลใหปริมาณเงินสดสํารองท้ังหมดของธนาคารพาณิชยลดลง นอกจากน้ี ในการจัดสรรสินทรัพยของ 
ธนาคารพาณิชยยังขึ้นอยูกับตนทุนของการใหกูยืมและผลตอบแทนท่ีไดรับจากสินทรัพยน้ันๆ ซ่ึงก็ถือเปนการจัดการ
สินทรัพยใหมเพ่ือใหไดมาซ่ึงผลตอบแทนสูงสุด  
 2. ดานหน้ีสินและทุน ก็สามารถพิจารณาไดจากบัญชีงบดุลของธนาคารพาณิชยซ่ึงแสดงใหเหน็ถึงชนิดและ
ปริมาณของสิทธิเรียกรองของเจาหน้ี และ หรือผูเปนเจาของกิจการท่ีมีตอสินทรัพยของธุรกิจ ไดแก เงินฝากท้ังหมด 
เงินกูยืม หน้ีสินอ่ืนๆ และบัญชีทุน ในสวนของดานหน้ีสินและทุน รายการสําคัญคือเงินฝาก ประกอบดวย เงินฝาก
ออมทรัพย เงินฝาก ประจํา และเงินฝากกระแสรายวัน โดยเงินฝากแตละประเภทน้ัน มีอัตราการหมุนเวียนของเงิน
ฝาก แตกตางกัน เมื่ออัตราการหมุนเวียนของเงินฝากยิ่งมาก ยิ่งทําใหเงินฝากนั้นสงผลตอปริมาณการใหสินเชื่อ 
ในทางกลับกัน เงินกูยืมของธนาคารพาณิชยโดยการกูยืมจากสถาบันการเงินอ่ืนๆ ในประเทศ และตางประเทศรวม
ไปถึงกูยืมมาจากธนาคารแหงประเทศไทย โดยธนาคารพาณิชยมักแสวงหาเงิน กูยืมจากตางประเทศเพ่ือนําเขามา
ขยายสินเชื่อในประเทศ ดังนั้น การกูยืมจากสถาบันการเงินใน ประเทศและตางประเทศจึงมีผลทําใหเกิดการ
ขยายตัวของสินเชื่อเพ่ิมขึ้น  
ทฤษฎีปริมาณเงินใหกู  
 ทฤษฎีปริมาณเงินใหกู (Loanable Funds Theory) น้ี ไดมีการพัฒนาแนวคิดมาจากทฤษฎขีองสำนัก
คลาสสิค โดยแนวความคิดน้ีเร่ิมตนโดย Wicksell เม่ือป ค.ศ. 1936 โดยการนำตัวแปรท่ีเก่ียวของกับความเปนจริง
ของระบบเศรษฐกิจมาใชประกอบการวิเคราะห และไดมีความเห็นวาอัตราดอกเบี้ยโดยแทจริงแลวไมไดจายเพ่ือการ
ออม แตเปนการจายสำหรับการใหกู  ดังนั ้น อัตราดอกเบี ้ยจึงถูกกําหนดโดยอุปสงคตอเงินกู  (Demand For 
Loanable Funds) และอุปทานของเงินใหกู (Supply of Loanable Funds)  
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 ในดานอุปสงคตอเงินกูท่ีสำคัญไดแก การลงทุน และการถือเงินไวเฉยๆ ซ่ึงการถือเงินชนิดน้ีอาจจะมีคาเปน
ลบ โดยทั่วไปแลวผูขอกูมักจะพอใจในอัตราดอกเบี ้ยที่ตํ่า ดังนั้นเสนอุปสงคตอเงินกูจะลาดลงจากซายมาขวา            
เมื่อกำหนดใหแกนตั้งแสดงอัตราดอกเบี้ย และแกนนอนแสดงจำนวนที่ขอกู แสดงวา ณ. ระดับอัตราดอกเบี้ยสูง 
ความตองการเงินกูจะมีนอย และเมื่ออัตราดอกเบี้ยลดตํ่าลง ความตองการเงินกูจะมีมาก ซึ่งสามารถแสดงเสน           
อุปสงคตอเงินกูไดในภาพท่ี 2 

ภาพท่ี 2 : ลักษณะของเสนอุปสงคตอเงินกู 

 
 สวนทางดานอุปทานของเงินใหกูน้ัน หมายถึง เงินใหกูท้ังหมดในระยะเวลาใดเวลาหน่ึงแกผูบริโภค รัฐบาล 
และองคกรธุรกิจ ปกติถาอัตราดอกเบี้ยตํ่า ความตองการใหกูจะมีนอย และถาอัตราดอกเบี้ยสูง ความตองการใหกู
จะมีมาก เสนอุปทานของเงินใหกูจะมีลักษณะลาดลงจากขวามาซาย คลายกับเสนอุปทานของสินคาและบริการ            
ดังภาพท่ี 3 โดยกําหนดใหแกนตั้งแสดงอัตราดอกเบี้ย และแกนนอนแสดงอุปทานของเงินใหกู 

ภาพท่ี 3 : ลักษณะของเสนอุปทานตอเงินกู 

 
 อุปสงคและอุปทานของเงินใหกูยืมจะเปนตัวกําหนดระดับอัตราดอกเบี้ยดุลยภาพ โดยจะเกิดขึ้น ณ จุดตัด
กันของเสนอุปสงคตอเงินกูและอุปทานของเงินใหกู และอัตราดอกเบี้ยจะเปนอัตราที่เหมาะสมที่เกิดจากการใหกู
ในชวงระยะเวลาหน่ึง ซ่ึง ณ จุดน้ีจะแสดงถึงปริมาณอุปสงคเทากับปริมาณอุปทาน ดังแสดงไดในภาพท่ี 4 
 
 
 
 

อัตราดอกเบีย้ 

ปริมาณเงินใหกู 0 

D 

อัตราดอกเบีย้ 

ปริมาณเงินใหกู 0 

S 
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ภาพท่ี 4 : การกำหนดอัตราดอกเบี้ยดุลยภาพของการใหกู 

 
 
วัตถุประสงคในการศึกษา 
 1. เพ่ือศึกษาผลกระทบของปริมาณเงินฝากของธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) อัตราดอกเบี้ยเงินกู
ลูกคารายใหญชั้นดีของธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) ปริมาณเงินลงทุนในหลักทรัพยของธนาคารไทย
พาณิชย จำกัด (มหาชน) และปริมาณตราสารหน้ีท่ีออกของธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) ท่ีมีตอปริมาณเงนิ
ใหสินเชื่อของธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) 
 

กรอบแนวคิดในการทำวิจัย 
 จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ ทำใหผูวิจัยสามารถกำหนดกรอบแนวคิด เก่ียวกับการทำวิจัยเร่ือง 
ปจจัยท่ีสงผลกระทบตอปริมาณการปลอยสินเชื่อของธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) แสดงดังภาพท่ี 5 

ภาพท่ี 5 : แสดงกรอบแนวคดิในการศึกษา 

    
 
วิธีการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้เปนการวิเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative analysis) เปนการนำตัวแปรตาง ๆ ที่มี
อิทธิพลตอปริมาณเงินใหสินเชื่อรวมของธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) นำมาสรางเปนแบบจำลองและ
วิเคราะหหาผลกระทบระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตามโดยวิธีการทางเศรษฐมิติ ในการศึกษาครัง้นี้เลือกใช
ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) แบบอนุกรมเวลา (Time Series Data) รายไตรมาสระหวางไตรมาสที่ 1 ป       
พ.ศ.2557 – ไตรมาสท่ี 3 ป พ.ศ.2562 รวม 23 ไตรมาส และนำมาประมวลผลโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป E-views 

อัตราดอกเบีย้ 

ปริมาณเงินใหกู 
0 

S 

D 

        ตัวแปรอิสระ             ตัวแปรตาม 
 

ปริมาณเงินฝาก (TDS) 
อัตราดอกเบี้ยเงินกูลูกคารายใหญชั้นดี (MLR) 
ปริมาณเงินลงทุนในหลักทรัพย (INV) 
ปริมาณตราสารหน้ีท่ีธนาคารออก (DEBT) 
 

ปริมาณเงินใหสินเชื่อรวมของธนาคาร 
ไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) (TLS) 
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Version 10 เพื ่อคำนวณคาทางสถิติของตัวแปรตาง เพื ่อใหทราบถึงความสัมพันธดวยวิธีกำลังสองนอยที่สุด 
(Ordinary Least Square : OLS) ในรูปแบบของสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  
 การแปลความหมายการทดสอบผลกระทบของปริมาณสินเชื่อของธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) 
กับตัวแปร ปริมาณเงินฝากของธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) อัตราดอกเบี้ยเงินกูลูกคารายใหญชั้นดีของ
ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) ปริมาณเงินลงทุนในหลักทรัพยของธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) และ
ปริมาณตราสารหนี้ที่ออกของธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) มีเกณฑในการแปลความหมายคานัยสำคัญ 
(Significant : Sig) ดังน้ี 

H0 ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามไมมีความสัมพันธกัน 
H1 ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามมีความสัมพันธกัน 
ถาคาSig > 0.05 ไมสามารถปฏิเสธสมมติฐานได H0 หมายถึง ไมมีผลกระทบระหวางตัวแปรอิสระและ         

ตัวแปรตาม 
ถาคาSig < 0.05 ปฏิเสธสมมติฐาน H0 หมายถึง มีผลกระทบระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 
แบบจำลองท่ีใชในการศึกษาในคร้ังน้ี ไดกำหนดแบบจำลองเพ่ือศึกษาถึงปจจัยท่ีสงผลกระทบตอปริมาณ

การปลอยสินเชื่อของธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) ดังตอไปน้ี 
TLS = a0 + b1TDS + b2MLR + b3INV + b4DEBT 
โดยกำหนดให 

TLS คือ  ปริมาณเงินใหสินเชื่อของธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) (หนวย : พันบาท) 
TDS คือ  ปริมาณเงินฝากของธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) (หนวย : พันบาท) 
MLR     คือ  อัตราดอกเบี ้ยเงินกู ลูกคารายใหญชั ้นดีของธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน)               

(หนวย : รอยละ/ป) 
INV คือ  ปริมาณเงินลงทุนในหลักทรัพยของธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) (หนวย : พันบาท) 
DEBT คือ  ปริมาณตราสารหน้ีท่ีออกของธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) (หนวย : พันบาท) 
a0 คือ  คาจุดตัดแกน หรือ คาคงท่ี 
b1 . . . b4  คือ  คาสัมประสิทธ์ิ 

การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยมีสมมติฐานในการศึกษา ดังน้ี 
 1. ปริมาณเงินฝากของธนาคาร และปริมาณตราสารหนี้ที่ออกของธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน)          
มีผลกระทบตอกับปริมาณการปลอยสินเชื่อของธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) ในทิศทางเดียวกัน 
 2. อัตราดอกเบี้ยเงินกูลูกคารายใหญชั้นดี และปริมาณเงินลงทุนในหลักทรัพยของธนาคารไทยพาณิชย 
จำกัด (มหาชน) มีผลกระทบตอปริมาณการปลอยสินเชื่อรวมของธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) ในทิศทาง 
ตรงขาม 
 
ผล/ สรุปผลการวิจัย 
โดยมีรายละเอียดผลข้ันตอนในการศึกษามีดังตอไปน้ี 
 ขั้นตอนที่1 การตรวจสอบปญหา Multicollinearity ซึ่งเปนปญหาที่เกิดขึ้นจากการที่ตัวแปรอิสระที่อยูใน
สมการถดถอยมีความสัมพันธระหวางกันสูง ทำใหผิดขอสมมติพ้ืนฐานของการประมาณคาสัมประสิทธ์ิดวยวิธีการ OLS 
วาตัวแปรอิสระแตละตัวตองเปนอิสระตอกัน โดยในการศึกษาครั้งนี้ไดทำการตรวจสอบปญหา Multicollinearity           
ดวยวิธี Correlation Analysis ซ่ึงความสัมพันธของตัวแปรอิสระเหลาน้ีสามารถวัดไดจากคาสหสัมพันธ (Correlation) 
ท่ีมีคาอยูระหวาง 0 – 1 โดยหากคาสหสัมพันธ มีคามากกวา 0.8 แสดงวา ตัวแปรอิสระคูน้ันมีความสัมพันธระหวางกันสูง 
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ตารางที่ 2 การตรวจสอบ correlation 
 TDS MLR INV DEBT 
TDS 1.00000 -0.791898 -0.146667 -0.372232 
MLR -0.791898 1.00000 -0.124745 0.318111 
INV -0.146667 -0.124745 1.00000 -0.014295 
DEBT -0.372232 0.318111 -0.014295 1.00000 

 พบวา ไมมีคาสหสัมพันธท่ีมากกวา 0.8 น่ันคือตัวแปรอิสระในแบบจำลองน้ีไมมีความสัมพันธเชิงเสนกันใน
ระดับสูง (Serious multicollinearity)  
 ขั ้นตอนที ่2 การตรวจสอบปญหา Heteroskedasticity เป นการทดสอบวาความแปรปรวนของตัว
คลาดเคลื่อน (Error) ที่ไดจากสมการประมาณคามีคาคงที่ตามขอสมมติของวิธีกำลังสองนอยที่สุด (OLS) หรือไม            
โดยทำการตรวจสอบปญหาดังกลาวดวยวิธี Breusch-Godfrey Heteroskedasticity Test ในการตรวจสอบพบวา 
ไมเกิดปญหา Heteroskedasticity เน่ืองจาก คาProb. ของ Obs*R-squared = 0.1049 มีคามากกวานัยสำคัญ 0.01 
 
ตารางที่ 3 ตารางการตรวจสอบปญหา Heteroskedasticity 
Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 
     
     F-statistic 2.246203  Prob. F(4,18) 0.1045 
Obs*R-squared 7.658036  Prob. Chi-Square(4) 0.1049 
Scaled explained SS 2.436538  Prob. Chi-Square(4) 0.6560 
           ขั้นตอนที่3 การตรวจสอบปญหา Autocorrelation เปนการตรวจสอบวาตัวคลาดเคลื่อนมีการกระจาย        
ท่ีเปนอิสระตอกันตามขอสมมติพ้ืนฐานของวิธีการกำลังสองนอยท่ีสุด (OLS) หรือไม โดยใชวิธี การตรวจสอบจากคา 
residual (e) เพ่ือหาคาสถิติ T-statistic  
 
ตารางที่ 4 ตารางการตรวจสอบปญหา Autocorrelation 
Dependent Variable: E   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
     
     E(-1) 0.2106764 0.204556 1.059682 0.3013 

     
     R-squared 0.047115  Mean dependent var -1996941 
Adjusted R-squared 0.047115  S.D. dependent var 32990172 
S.E. of regression 32203634  Akaike info criterion 37.45745 
Sum squared resid 2.18E+16  Schwarz criterion 37.50704 
Log likelihood -411.0319  Hannan-Quinn criter. 37.4691 
Durbin-Watson stat 2.008399    
           พบวาคาสถิติ T-statistic มีคา 1.059682 และมีคา Prob. เทากับ 0.03013 ซึ่งมากกวาระดับนัยสำคัญ
ทางสถิติ 0.01 เพราะฉะน้ันสมการถดถอยน้ีไมมีปญหา Autocorrelation  
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ขั้นตอนท่ี 4 นำตัวเลขท่ีไดมาวิเคราะหหาผลการวิจัย 
 จากการประมาณคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรจากแบบจำลองดวยวิธีกำลังสองนอยที่สุด (Ordinary Least 
Squares : OLS) จะไดผลดังน้ี 

TLS =  1.18x109 + 0.914688TDS - 1.48x108MLR - 0.101416INV + 0.143437DEBT 
t-Statistic (1.828708) (8.244127)  (-2.367552)  (-0.986376)  (0.308207) 
Prob.  (0.0841) (0.0000)*** (0.0293)*** (0.3370)ns  (0.7615)ns 
R2   = 0.950840  S.E. of regression = 37173163   
Adjusted R2  = 0.939915  Dubin-Watson stat = 1.486860  

โดยท่ี 
nsไมมีระดับนัยสำคัญทางสถิติ **มีระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05  

 จากผลการศึกษาพบวาคา Adjusted R2 มีคาเทากับ 0.939915 หมายความวาความแปรปรวนของตวัแปร
ตามปริมาณเงินใหสินเชื่อของธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) สามารถอธิบายไดโดยความแปรปรวนของตัว
แปรอิสระปริมาณเงินฝากของธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) อัตราดอกเบี้ยเงินกูลูกคารายใหญชั้นดีของ
ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) ปริมาณเงินลงทุนในหลักทรัพยของธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) และ
ปริมาณตราสารหน้ีท่ีออกของธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) ไดรอยละ 93.99 การเปลี่ยนแปลงของตัวแปร
อิสระในสมการ สามารถสรุปผลการวิเคราะหไดดังน้ี 
 ปริมาณเงินฝากรวมของธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) มีผลกระทบในทิศทางเดียวกันกับปริมาณ
การปลอยสินเชื่อรวมของธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) อยางมีระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 เปนไปตาม
สมมติฐานที่กำหนดไว มีคาสัมประสิทธิ์ของปริมาณเงินฝากรวมของธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) เทากับ 
0.914688 สามารถอธิบายความหมายไดวา เมื่อปริมาณเงินฝากรวมของธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) 
เปลี ่ยนแปลงไป 1 ลานบาท จะสงผลกระทบใหปริมาณการปลอยสินเชื่อรวมของธนาคารไทยพาณิชย จำกัด 
(มหาชน) เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน 0.914688 ลานบาท  
 อัตราดอกเบี้ยเงินกูลูกคารายใหญชั้นดีของธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) มีความสัมพันธในทิศทาง
ตรงกันขามกับปริมาณการปลอยสินเชื่อรวมของธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) อยางมีระดับนัยสำคญัทาง
สถิติ 0.05 เปนไปตามสมมติฐานที่กำหนดไว มีคาสัมประสิทธิ์ของอัตราดอกเบี้ยเงินกู ลูกคารายใหญชั้นดีของ
ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) เทากับ -1.48x108 สามารถอธิบายความหมายไดวา เม่ืออัตราดอกเบี้ยเงินกู
ลูกคารายใหญชั้นดีของธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) เปลี่ยนแปลงไปรอยละ 1 ตอป จะสงผลกระทบให
ปริมาณการปลอยสินเชื ่อรวมของธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงกันขาม 
148,000,000 ลานบาท 
 ปริมาณเงินลงทุนในหลักทรัพยของธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) ไมมีนัยสำคัญทางสถิติ  
 ปริมาณตราสารหน้ีท่ีออกของธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) ไมมีนัยสำคัญทางสถิติ  
  
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาปจจัยที่สงผลกระทบตอปริมาณการปลอยสินเชื่อของธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) 
ตั้งแตไตรมาสที่ 1 ป พ.ศ.2557 – ไตรมาสที่ 3 ป พ.ศ.2562 รวม 23 ไตรมาส และทำการประมาณคาสัมประสิทธ์ิ
ดวยวิธีกำลังสองนอยท่ีสดุ (Ordinary Least Square : OLS) ในรูปแบบสมการถดถอยพหคุูณ (Multiple regression 
analysis) ไดผลการศึกษาดังน้ี  
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 ปริมาณเงินฝากรวมของธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) สงผลกระทบตอปริมาณการปลอยสินเชื่อ
รวมของธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) ในทิศทางเดียวกัน อยางมีระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.01 เปนไปตาม
สมมติฐานที่กำหนดไว และสอดคลองกับผลงานวิจัยของ กิตติชัย กาทองทุง(2556), ธฤติมา เนติมานนท (2558), 
สุนันทา พรมมาศ(2559), เมธิดา โหสกุล(2560) และวิลาสิณี หอมเกสร(2561) เพราะวาปริมาณเงนิฝากรวมของ
ธนาคารเปนหน้ีสินท่ีธนาคารตองชำระคืนธนาคารจึงตองหารายไดจากเงินฝากในสวนน้ีโดยการนำไปปลอยสินเชื่อ 
 อัตราดอกเบี้ยเงินกูลูกคารายใหญชั้นดีของธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) สงผลกระทบตอปริมาณ
การปลอยสินเชื่อรวมของธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) ในทิศทางตรงกันขาม อยางมีระดับนัยสำคัญทางสถิติ 
0.05 เปนไปตามสมมติฐานท่ีกำหนดไว และสอดคลองกับผลงานวิจัยของธฤติมา เนติมานนท (2558) เพราะวาอัตรา
ดอกเบี้ยท่ีต่ำลงทำใหธนาคารสามารถปลอยสินเชื่อไดเพ่ิมมากขึ้นเน่ืองจากผูกูจะชำระดอกเบี้ยไดในอัตราท่ีต่ำลง 
 ปริมาณเงินลงทุนในหลักทรัพยของธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) ไมมีนัยสำคัญทางสถิติ และ
สอดคลองกับผลงานวิจัยของกิตติชัย กาทองทุง(2556) เพราะวาปริมาณปริมาณเงินลงทุนในหลักทรัพยของธนาคาร
ไมสงผลกระทบตอปริมาณการปลอยสินเชื่อรวมของธนาคาร 
  

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะสำหรับการศึกษาครั้งน้ี 
 1. ปริมาณเงินฝากมีผลกระทบตอปริมาณการใหเชื่อของธนาคารไทยพาณิชย จำกัด(มหาชน) ธนาคารควร
ออกผลิตภัณฑตางๆ เชน ผลิตภัณฑเงินฝากประจำที่ใหดอกเบี้ยสูงและมีระยะเวลาในการฝากที่แตกตางกันตาม
ความตองการของลูก 
 2. อัตราดอกเบี้ยเงินกูลูกคารายใหญชั้นดี มีผลกระทบตอปริมาณการใหเชื่อของธนาคารไทยพาณิชย 
จำกัด (มหาชน) เมื่ออัตราดอกเบี้ยลดต่ำลงธนาคารควรจัดหาแหลงเงินทุน เชน การกูยืมเงินจากตางประเทศที่มี
อัตราดอกเบี้ยต่ำกวาอัตราดอกเบี้ยเงินกูภายในประเทศ  
ขอเสนอแนะสำหรับการศึกษาครั้งตอไป 
 1. นอกจากปจจัยที่นำมาศึกษาแลว การปลอยสินเชื่อของธนาคารไทยพาณิชยควรจะคำนึงถึงปจจัย
สภาพแวดลอมอื่น ๆ ดวย เชน ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง ขอมูลขาวสารทั้งในประทศและตางประเทศ เปนตน            
ซ่ึงปจจัยดังกลาวอาจสงผลกระทบตอปริมาณการใหสินเชื่อของธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) ไดเชนกัน 
 2. ควรศึกษาปจจัยที่สงผลกระทบตอปริมาณเงินใหสินเชื่อของธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน)          
เทียบกับปจจัยท่ีสงผลกระทบตอปริมาณเงินใหสินเชื่อของธนาคารพาณิชยอ่ืน เพ่ือนำมาวางแผนปรับปรุงในการให
สินเชื่อใหดียิ่งขึ้นในอนาคต 
 
ประวัติผูศึกษา  
 นางสาวพุดฤดี ศรีนุกูล เกิดเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.2539 จังหวัดกรุงเทพมหานคร สำเร็จการศกึษา          
ในระดับปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาตรการเงิน คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
สำเร็จการศึกษาในป 2560 และไดเขาศึกษาตอระดับปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตรธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ในปการศึกษา 2562 ปจจุบันผูศึกษาประกอบ
ธุรกิจสวนตัว 
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ความนาเชื่อถือของตราสินคา และการรับรูเอกลักษณผลิตภัณฑที่สงผลตอความเต็มใจที่จะจาย
ผลิตภัณฑกลอง Leica ในเขตกรุงเทพฯ 
 
The effect of brand credibility and perceived uniqueness on consumers’ willingness to 
pay for Leica camera in Bangkok 
 
ผูวิจัย   วรพจน  ศิริรัตน 

บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
อาจารยที่ปรึกษา  ผูชวยศาสตราจารย ดร. รวิพรรณ  สุภาวรรณ 

บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 

บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยความนาเชื่อถือของแบรนด และการรับรูเอกลักษณผลิตภัณฑ

ท่ีสงผลตอความเต็มใจท่ีจะจายผลิตภัณฑกลอง Leica ในเขตกรุงเทพฯ เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจำนวน 400 คน 
โดยเก็บประชากรตัวอยางดวยวิธีสุมตัวอยางแบบเจาะจงจากกลุมผูใชกลองถายรูปในเขตกรุงเทพมหานคร ผาน
แบบสอบถามออนไลน (Google Form) ใชตารางสำเร็จรูปของ Yamane ท่ีระดับความเชื่อม่ันเทากับรอยละ 95 และ
คาความคลาดเลื่อนไมเกินรอยละ 0.05 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ ,คารอยละ ,คาเฉลี่ย และ
วิคราะหสถิติถดถอยเชิงพห ุการทดสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหา เมื่อแบบสอบถามสรางเสร็จแลว มอบใหกับ
อาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา และทำการแกไขตามขอเสนอแนะ และขอคิดเห็นที่เปน
ประโยชนตองานวิจัย การทดสอบระดับความนาเชื่อถือของแบบสอบถามน้ัน ใชการคำนวณหาคาครอนบารค แอลฟา 
ซ่ึงผลท่ีไดน้ันตามตารางดังตอไปน้ี 

ขอ ตัวแปร จำนวนขอ Cronbach’s Alpha 
Coefficient 

1 ความนาเชื่อถือของตราสินคา 6 .977 
2 การรับรูเอกลักษณสินคากลอง Leica 4 .935 
3 ความเต็มใจท่ีจะจายสินคากลอง Leica 4 .951 

รวม 14 .954 
 

จากคาสัมประสิทธิ์ที ่ออกมา แสดงวาแบบสอบถามมีคาความเชื่อมั ่น (Reliability) สูงเนื ่องจากมีคา
ใกลเคียง 1 และไมต่ำกวา 0.65 
 ซ่ึงผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชายรอยละ 53.00 มีอายุประมาณ 31 – 35 ป 
รอยละ 28.70 การศึกษาสวนใหญอยูในชวงระดับปริญญาตรีรอยละ 63.20 อาชีพสวนใหญทำธุรกิจสวนตัวรอยละ 
43.50 รายไดเฉลี่ย 50,001 – 100,000 บาท รอยละ 31.50 สวนระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความนาเชื่อถือของ
ตราสินคา การรับรูเอกลักษณของผลิตภัณฑ อยูในระดับมาก สวนความเต็มใจที่จะจายผลิตภัณฑนั้นอยูในเกณฑ
ปานกลาง สำหรับผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ความนาเชื่อถือของตราสินคา และการรับรูเอกลักษณผลิตภัณฑ
สามารถอธิบายการเปลี ่ยนแปลงของความเต็มใจที ่จะจายผลิตภัณฑกลองถายรูปตราสินคา Leica ในเขต
กรุงเทพมหานครไดรอยละ 70.8 และยังพบวาความนาเชื่อถือของตราสินคา และการรับรูเอกลักษณผลิตภัณฑสงผล
ทางบวกตอความเต็มใจท่ีจะจายผลิตภัณฑกลองถายรูปในเขตกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี 0.05 
 

คำสำคัญ : ความนาเช่ือถือของแบรนด, การรับรูเอกลักษณ, ความเต็มใจที่จะจาย, Camera 
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ABSTRACT 
This research objectives aims examine the effect of brand credibility and perceived 

uniqueness on consumers’ willingness to pay for Leica camera in Bangkok. The data of 400 
respondents were collected using questionnaire. For statistical analysis, frequency, 
percentage, mean, standard deviation and multiple regression were used. 
 The result shows that 53 percent of respondents were men, age between 31-35 years 
old (28.70%), graduated with bachelor’s degree (63.20%), work as business owners (43.50%) 
with average salary between 50,001 – 100,000 Baht (31.50%). The level of opinion about 
brand credibility, perceived uniqueness are high and consumers' willingness-to-pay is 
moderate. According to hypothesis testing, it was found that brand credibility and perceived 
uniqueness can explain the occurrence of willingness-to-pay for Leica camera in Bangkok by 
70.8%. The results also revealed that brand credibility and perceived uniqueness have 
positive effects on willingness-to-pay for Leica camera of consumers in Bangkok, with 
significance level at 0.05 
 
Keywords : Brand Credibility, Perceived Uniqueness, willingness-to-pay, Camera 
 
บทนำ 

ในป 2016 มูลคารวมตลาดกลองภายในประเทศน้ันอยูท่ี 6,200 ลานบาท และในป 2017 มูลคารวมอยูท่ี 
8,600 ลานบาท หรือประมาณ 310,000 ตัว (“ตลาดกลองดิจิทัล 8 พันลาน”, 2018) ในป 2018 มูลคาตลาดกลอง
ในประเทศอยูที่ 7,000 ลานบาท ลดลงจากป 2017 โดยประมาณถึง 1,600 ลานบาท โดยภาพรวมการแบงตลาด
นั้นกลอง Mirrorless มีสวนแบงในตลาดสูงถึงรอยละ 61 รองลงมาคือ กลอง DSLR และกลอง Compact อยูท่ี 
รอยละ 32 และรอยละ 7 ตามลำดับ  

สถานการณในกลุมตลาดกลอง Mirrorless ปจจุบัน (2018) น้ัน Fuji Film ครองสวนแบงอยูท่ีรอยละ 34.8, 
Sony รอยละ 25.9, Olympus รอยละ 15.7, Panasonic รอยละ 11.6, Canon รอยละ 11.5, อ่ืน ๆ รอยละ 0.5 
(Fuji Film, 2018) แมวาตลาดกลองในป 2018 ที่ผานมานั้นคอนขางซบเซาลง แตกลองตราสินคา Leica นั้นมี
ยอดขายสวนทางกับกระแสตลาด โดยจัดจำหนายอยางเปนทางการในป 2016 เปนปแรกสามารถปดยอดจำหนาย
ได 150 ลานบาท และในป 2017 ยอดจำหนายสูงขึ้นถึง รอยละ 100 ซ่ึงยอดปดงบอยูท่ี 300 ลานบาท จากกรณี
ของ Leica น้ัน ถึงแมจะทำการตลาดสวนผลิตภัณฑกลองในไทยไดไมนาน แตก็สามารถเพ่ิมความตองการซ้ือใหมาก
ขึ้นได แสดงใหเห็นวาภายใตการแขงขันในตลาดปจจุบัน ความนาเชื่อถือในตราสินคา และการรับรูเอกลักษณในตรา
สินคา น้ันทำใหผูภักดีในตราสินคาเกิดความเต็มใจท่ีจะจายถึงแมราคาของสินคาน้ันจะสูงก็ตาม ไมวาจะในดานการ
บอกตอในสิ่งท่ีดี (Word of Mouth) เพ่ือใหเกิดความนาเชื่อถือตอตราสินคารับรูถึงคุณภาพท่ีตราสินคาสรางขึ้นมา 
และลักษณะอันโดดเดนท่ีจะไดจากตราสินคา Leica แตกตางจากกลองตราสินคาอ่ืน 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาคนควาปจจัยความนาเชื่อถือในตราสินคาท่ีสงผลตอความเต็มใจท่ีจะจายในราคาท่ีสูงขึ้นของ
ลูกคากลอง Leica ในประเทศไทย 

2. เพ่ือศึกษาปจจัยการรับรูเอกลกัษณผลิตภัณฑท่ีสงผลตอความเตม็ใจท่ีจะจายในราคาท่ีสูงขึ้นของลูกคากลอง 
Leica ในประเทศไทย 
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กรอบแนวคิดในการทำการวิจัย 
 

ความเต็มใจที �จะจ่ายราคาที�สูงขึ �น
(Willingness to pay a 

premium price)

ความน่าเชื�อถือตราสินค้า
(Brand credibility)

การรับรู้ความเป็นเอกลักษณ์
( Uniqueness )

 
 
วิธีการดำเนินการวิจัย 

1. การศึกษาเร่ือง ความนาเชื่อถือของตราสินคาและการรับรูเอกลักษณผลิตภัณฑท่ีสงผลตอความเต็มใจท่ี
จะจายสินคากลอง Leica ในเขตกรุงเทพฯ เปนงานวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) ที่ใชแบบสอบถามแบบ
ปลายปด (Close-ended Questionnaire) 

2. ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ลูกคาที่ลูกคาที่ใชผลิตภัณฑกลองถายรูป ในเขตกรุงเทพฯ การ
กำหนดขนาดของกลุมตัวอยาง โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง โดย สุมจากประชากรจำนวนท้ังหมด 400 คน 

3. วิธีการเก็บขอมูล สำหรับกระบวนการและขั้นตอนการเก็บขอมูลมี ดงัน้ี  
3.1 ผูวิจัยไดทำการสุ มกลุมตัวอยางที่จะทำการเก็บขอมูลแบบสอบถาม จากลูกคาที่เคยซ้ือ

ผลิตภัณฑกลองถายรูป ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน 
3.2 ผู วิจัยไดทำการชี ้แจงถึงว ัตถุประสงคของการทำวิจัย รวมทั ้งหลักเกณฑในการตอบ

แบบสอบถามเพ่ือใหลูกคาท่ีเคยซ้ือผลิตภัณฑกลองถายรูปในเขตกรุงเทพมหานคร มีความเขาใจในขอคำถาม และ
ความตองการของผูวิจัย 

3.3 ทำการแจกแบบสอบถามใหกับลูกคาท่ีเคยซ้ือผลติภณัฑกลองถายรูป ในเขตกรุงเทพมหานคร
โดย มีระยะเวลาในการทำแบบสอบถาม 2 เดือน  

3.4 นำแบบสอบถามท่ีไดมาทำการตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของแบบสอบถาม และนำไป
วิเคราะหขอมูลทางสถิติดวยเคร่ืองคอมพิวเตอรตอไป 

 
ผลการวิจัย/ สรุปผลการวิจัย 
สวนท่ี 1 เปนขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ผูทำแบบสอบถาม ท้ังหมดจำนวน 400 คน โดยสวนใหญเปนเพศชายจำนวน 212 คน อยูในชวงอายุเฉลี่ย 
31 – 35 ป มีจำนวน 115 คน ระดับการศึกษาสวนใหญจบการศึกษาปริญญาตรี มีจำนวน 253 คน มีอาชีพธุรกิจ
สวนตัว 174 คน และมีรายไดเฉลี่ย 50,001 – 100,000 บาท ตอเดือน ซ่ึงมีจำนวน 126 คน 
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สวนท่ี 2 พฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑกลองถายรูป ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผลวิจัย พบวาพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑกลองถายรูป ในเขตกรุงเทพมหานครผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ

แบรนดท่ีซ้ือผลิตภัณฑกลองถายรูป แบรนด Canon (รอยละ 28.60) กลุมหรือบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือ
สื่อ / โฆษณา (ท้ังออนไลนและสื่อท่ัวไป) (รอยละ 33.30) 30 สถานท่ีซ้ือผลิตภัณฑกลองถายรูปท่ีผูตอบแบบสอบถาม
ใชบริการ คือ Camera Retailer (Big Camera, World Camera, Sony, Fotofile, อ่ืนๆ ท่ีใกลเคียง) คิดเปนรอยละ 
59.80 ราคาตอคร้ังท่ีซ้ือผลิตภัณฑกลองถายรูป 20,001 – 50,000 บาท คิดเปนรอยละ 36.00 และเหตุผลในการซ้ือ
ผลิตภัณฑกลองถายรูป คือ ตราสินคาเปนท่ีรูจัก / ไดรับการออกแบบจากผูมีชื่อเสียง คิดเปนรอยละ 43.80  
สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยดานความนาเชื่อถือของตราสินคาที่สงผลตอความเต็มใจที่จะจายผลิตภัณฑกลอง
ถายรูปในเขตกรุงเทพฯ 
 X̅ S.D. การแปลผล 

ความนาเชื่อถือของตราสินคา 3.89 1.07 มาก 

การรับรูเอกลักษณของผลิตภัณฑ 3.62 .928 มาก 

ความเต็มใจท่ีจะจายผลิตภัณฑ 3.39 1.09 ปานกลาง 
รวม 3.63 1.03 มาก 

ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับโดยรวม ในระดับมาก (X̅ = 3.63 ) สำหรับการพิจารณาความ
นาเชื่อถือของตราสินคาโดยรวม ในระดับมาก (X̅= 3.89) การรับรูเอกลักษณของผลิตภัณฑโดยรวม ในระดับมาก   
( X̅= 3.62) และความเต็มใจจายโดยรวม ในระดับปานกลาง (X̅=3.39) 
สวนท่ี 4 ผลทดสอบสมมติฐาน และสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
ตารางแสดงความสัมพันธระหวางความนาเชื่อถือของแบรนด และการรับรูเอกลักษณผลิตภัณฑที่สงผลตอ
ความเต็มใจที่จะจายผลิตภัณฑกลองถายรูป Leica ในเขตกรุงเทพมหานคร 

** นัยสำคัญทางสถิติท่ี 0.01 
พบวาผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความนาเชื่อถือของตราสินคา การรับรูเอกลักษณผลิตภัณฑ 

และความเต็มใจท่ีจะจายผลิตภัณฑ ดวยวิธีสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s Correlation) โดยเม่ือทดสอบท่ีคา
นัยสำคัญ 0.01 พบวา ความนาเชื่อถือของตราสินคา การรับรูเอกลักษณผลิตภัณฑมีความสัมพันธกับความเต็มใจท่ี
จะจายผลิตภัณฑ โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเรียงลำดับจากมากไปนอย คือ ความนาเชื่อถือของตราสินคา            
(r=0.821) และการรับรูเอกลักษณผลิตภัณฑ (r=0.747)  
 
 
 

 ความนาเชื่อถือ 

ของตราสินคา 

 

การรับรูเอกลักษณ 
 

ความเต็มใจท่ีจะจาย 

ความนาเชื่อถือของตราสินคา 1 .763** .821** 
การรับรูเอกลักษณ .763** 1 .747** 
ความเต็มใจท่ีจะจาย .821** .747** 1 
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ตารางแสดงความนาเชื่อถือของแบรนดและการรับรูเอกลักษณผลิตภัณฑที่สงผลตอความเต็มใจที่จะจาย
ผลิตภัณฑกลองถายรูปในเขตกรุงเทพมหานคร ดวยการวิเคราะหถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression)         
ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

Adjusted R2 = .708 
 พบวา คาสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจท่ีปรับคา (Adjusted R2) เทากับ 0.708 หมายความวา ความนาเชื่อถือ
ของตราสินคา และการรับรูเอกลักษณผลิตภัณฑสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของความเต็มใจท่ีจะจายผลิตภณัฑ
กลองถายรูปตราสินคา Leica ในเขตกรุงเทพฯไดรอยละ 70.8 และยังพบวาความนาเชื ่อถือของตราสินคา              
(Beta =0.600) และการรับรูเอกลักษณผลิตภัณฑ (Beta =0.290) สงผลตอความเต็มใจที่จะจายผลิตภัณฑกลอง
ถายรูปตราสินคา Leica ในเขตกรุงเทพฯ อยางมีนัยสำคัญท่ีระดับ 0.05 
 
ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ความนาเชื่อถือของตราสินคาท่ีสงผลตอความเต็มใจท่ีจะจาย
ผลิตภัณฑกลองถายรูปตราสินคา Leica ในเขตกรุงเทพฯ 

 

สอดคลอง 

การรับรูเอกลักษณผลิตภัณฑท่ีสงผลตอความเต็มใจท่ีจะจาย
ผลิตภัณฑกลองถายรูปตราสินคา Leica ในเขตกรุงเทพฯ 

 

สอดคลอง 

  
 สรุปไดวา ผลการศึกษาเปนไปตามสมมุติฐาน และวัตถุประสงคการศึกษาคือความนาเชื่อถือของตรา
สินคา และการรับรูเอกลักษณผลิตภัณฑสงผลตอความเต็มใจที่จะจายผลิตภัณฑกลองถายรูปตราสินคา Leica ใน
เขตกรุงเทพฯ 
 
อภิปรายผล 

สมมติฐานท่ี 1: ผลการศึกษาท่ีสรุปวาความนาเชื่อถือของแบรนดท่ีสงผลตอความเตม็ใจท่ีจะจายผลิตภณัฑ
กลองถายรูปในเขตกรุงเทพมหานครผลการทดสอบสมมตฐิาน พบวาความนาเชื่อถือของแบรนดท่ีสงผลตอความเตม็
ใจท่ีจะจายผลิตภัณฑกลองถายรูปในเขตกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสำคัญท่ีระดับ 0.ผลดังกลาวเหมือนกับแนวคิด
ของ Larzelere and Huston (1980) ใหความสำคัญกับความไววางใจในตราสินคาวาเปนลักษณะของความ
ไววางใจของผูบริโภค หรือผูรับบริการที่มีตอผูใหบริการหรือองคการที่เลือกใชบริการ ความไววางใจในตราสินคา
เปนเหตุผลในการตัดสินใจเลือกซ้ือบริการ และเหมือนกับงานวิจัยของอนัญญา อุทัยปรีดา (2013) ศึกษาเกี่ยวกับ 
ความเชื่อมั่นในตราสินคา และภาพลักษณประเทศแหลงกำเนิดสินคาที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อ กรณีศึกษา :             
ตราสินคา COACH EST.1941 NEW YORK พบวา ดานความนาเชื่อถือ มีความสัมพันธเชิงบวกกับการตัดสินใจซ้ือ
สินคาท่ีผลิตจากประเทศสเปน 

 

ตัวแปลอิสระ B Beta T Sig 

คงท่ี -2.36  -1.920 0.056* 
ความนาเชื่อถือของตราสินคา .613 .600 14.334 0.000* 
การรับรูเอกลักษณผลิตภัณฑ .342 .290 6.924 0.000* 
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สมมติฐานที่ 2: ผลการศึกษาที่สรุปวา การรับรูเอกลักษณผลิตภัณฑที่สงผลตอความเต็มใจที่จะจาย
ผลิตภัณฑกลองถายรูปในเขตกรุงเทพฯ พบวา การรับรูเอกลักษณผลิตภัณฑสงผลตอความเต็มใจท่ีจะจายผลิตภัณฑ
กลองถายรูปในเขตกรุงเทพฯ อยางมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 ผลดังกลาวเหมือนกับแนวคิดของ Aaker (1996) 
ลักษณะเฉพาะเจาะจงจะบอกใหทราบวา สินคานี้คืออะไร และเหมือนกับแนวคิดของ Wilkinson (2013) ความ
แตกตางท่ีเหนือกวาของสินคาทำใหผูบริโภครับรูวาสินคา หรือผลิตภัณฑอ่ืน เนนการสรางลักษณะ วิธีการจำหนาย 
โดยจะสงผลใหเกิดความรูสึกท่ีดีของผูบริโภค เกิดความภักดีของลูกคาตามมา ทำใหยอดขายเพ่ิมขึ้นกับสินคา และ
สามารถสรางขอไดเปรียบในการแขงขัน 

 
ขอเสนอแนะ 
 ผลวิจัยคร้ังน้ีทำใหรูถึงความนาเชื่อถือของตราสินคา และการรับรูเอกลักษณผลิตภัณฑท่ีสงผลตอความ
เต็มใจท่ีจะจายผลิตภัณฑกลองถายรูป ในเขตกรุงเทพฯ สามารถนำผลการศึกษาไปใชดังน้ี 
 1. ผลวิจัยทำใหรูถึง ปจจัยดานความนาเชื่อถือของตราสินคา สงผลตอความเต็มใจที่จะจายผลิตภณัฑ
กลองถายรูป พบวาความนาเชื่อถือมากท่ีสุดในเร่ืองวางใจในผลิตภัณฑกลองถายรูปตราสินคา ผูทำแบบสอบถามให
ความสำคัญเปนอันดับแรก การสรางความไววางใจในผลิตภัณฑ ในดานตางๆ เมื่อลูกคาไวใจ และพอใจที่จะใช
บริการ ดังนั้นการสรางความนาเชื่อถือ และการความไววางใจ เปนการสรางความมั่นใจใหกับลูกคา เมื่อตองการ
เลือกซ้ือสินคาโดยเปนการนำเอาลักษณะของผลิตภัณฑ มาเปนตัวกำหนดตำแหนง หรือจุดยืนของผลิตภัณฑ ทำให
ลูกคาเลือกและตัดสินใจ โดยตัดสินราคาเปนเหตุผลรองลงมา ลูกคาจะเปลี่ยนใจไดยากหากมีความมั่นคงในตรา
สินคาน้ันแลว ความไววางใจในตราสินคาน้ันมีผลตอการกลับมาใชบริการซ้ำๆ อยูเสมอ 
 2. ผลการวิจัยทำใหทราบวา การรับรูเอกลักษณผลิตภัณฑท่ีสงผลตอความเต็มใจท่ีจะจายผลิตภณัฑกลอง
ถายรูป ผูตอบแบบสอบถามใหความสำคัญเปนอันดับแรก ทานยินดีจะจายราคาที่สูงขึ้นสำหรับผลิตภัณฑกลอง
ถายรูปของตราสินคา Leica ซ่ึงการสรางความแตกตางของผลิตภัณฑใหผูบริโภครับรูวาสินคา หรือผลิตภัณฑอ่ืน ซ่ึง
ทำใหรูวาผลิตภัณฑนี้คืออะไร และใหคำสัญญาอะไรกับผูใชงานในกลุมเปาหมาย นอกจากนี้เอกลักษณของตรา
สินคายังชวยสรางความสัมพันธระหวางตราสินคากับผูบริโภคกลุมเปาหมาย ทำใหยากจะมาทดแทนสงผลใหเกิด
ความรูสึกท่ีดีของผูบริโภค เกิดความภักดีของลูกคาตามมา ทำใหยอดขายเพ่ิมขึ้นกับสินคา 
 3. ผลงานวิจัยฉบับนี ้สามารถนำมาใชประกอบรวมกำหนดกลยุทธของตราสินคา รับรู จุดเดน และ
ตำแหนงทางการตลาดของตราสินคา เพ่ือพัฒนาใหตอบสนองตอความตองการของผูบริโภค เชน Leica สามารถนำ
ผลงานวิจัยน้ี มาวิเคราะหจุดเดนของผลิตภัณฑเพ่ือรักษามาตรฐานคุณภาพ เพ่ือคงจุดเดนของตราสินคา  
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การปรับปรุงตารางการทำงานและความปลอดภัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ กรณีศึกษา : บริษัท คิวรอน จำกัด 
 
Work schedule and safety improvements to increase efficiency Case study :                        
Kuron Company Limited  
 
ผูวิจัย   ณัฐสิมา  บุญคำมูล 

เบญจมาภรณ  กุลศรี 
วริศรา  ศรีนอง 
เบญจพร  เหลืองออน  
น้ำฝน  คำปลิว  
ภัคพิชา  เหลาสะพาน 
สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปทุมธานี 12120 

 

บทคัดยอ 
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อปรับปรุงสภาพการจัดตารางการทำงาน และการทำงานที่ไมปลอดภัย 

เพื่อหาวิธีการปรับปรุงการทำงานและประสิทธิภาพใหดีขึ้นสามารถแกปญหาไดจริง ของบริษัท คิวรอน จำกัด         
โดยไดทำการสำรวจและเก็บขอมูลกับพนักงาน จำนวน 12 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการปรับปรุงและแกไข คือ กิจกรรม 
5 ส และ หลักการ 3E มาใชในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน 

ผลการวิจัย พบวา สาเหตุของการปรับปรุงการจัดตารางการทำงานและการทำงานท่ีไมปลอดภัย เกิดจาก
การทำงานท่ีไมเทาเทียมกันของพนักงาน เพราะพนักงานไมมีการจัดตารางการทำงานท่ีชัดเจน และสภาพแวดลอม
ในการทำงานก็เต็มไปดวยความไมปลอดภัย จึงเปนเหตุใหพนักงานเกิดอุบัติเหตุอยูบอยคร้ัง  

การปรับปรุงดวยการใชหลักการ 3E และ 5ส ชวยในการปรับปรุงสภาพแวดลอมการทำงานของพนักงาน
ใหมีความปลอดภัย และจัดตารางเวลาการทำงานใหดีขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานในการทำงานและมี
ความปลอดภัยมากขึ้น ซึ่งหลังการปรับปรุงสามารถลดจำนวนปญหาดานการทำงานไมเทาเทียมกันจาก 8 คร้ัง             
เปน 2 ครั้ง หรือลดลงเปนอัตรารอยละ 75 และจำนวนปญหาดานความไมปลอดภัยจาก 4 ครั้ง เปน 1 ครั้ง หรือ
ลดลงเปนอัตรารอยละ 75 ซึ ่งทำใหมีประสิทธิภาพในการทำงานและสงผลใหองคกรประสบความสำเร็จและ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น 

 
คำสำคัญ : การปรับปรุงสภาพการทำงาน, กิจกรรม 5ส, ความปลอดภัย, หลักการ 3E 
 
ABSTRACT 
 The objective of this research is to improve work scheduling and unsafe working 
conditions in order to find ways to improve work and efficiency, which can actually solve 
the problems of Kuron Company Limited by surveying and collecting data from 12 
employees. Tools used for improvement is 5S activities and 3E principles to improve the 
work efficiency of employees 
 The research shows that the reasons for the improvement of work scheduling and 
unsafe working conditions be caused by the different working of the employees because the 
employees do not have a clear work schedule and unsafe working environment. Therefore, 
this is the reason that employees frequently have accidents. 
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The improvement using the principles of 3E and 5S helps improve the working 
environment of employees to be safe. And update the work schedule to increase the efficiency 
of the staff at work and be more secure after improving the different work problems. It can 
become lower from 8 times to 2 times or become lower to 75% and the number of unsafe 
problems from 4 times to 1 time or become lower to 75% resulting in increased work 
efficiency and enable the organization to be more successful. 
 
Keywords : Improvement of working conditions, Safety, 3E Principle, 5S activities 
 

บทนำ 
การเกิดอุบัติเหตุเปนสิ่งท่ีพึงประสงคทำใหเม่ือเกิดอุบัติเหตุขึ้นจึงมีผลเสียเกิดขึ้น ในการปฏิบัติงานโรงงาน

อุตสาหกรรมสิ่งท่ีตองคำนึงถึงเสมอคือความปลอดภยัโดยเฉพาะในการผลิตในภาคอุตสาหกรรมซ่ึงมีความเสี่ยงสูงใน
การที ่จะไดรับอันตรายในการทำงานหากการปองกันไมรัดกุมเพียงพอก็จะกอใหเกิดความเสียหายทั ้งตอตัว
ผูปฏิบัติงานเองวัตถุดบิผลผลิตเคร่ืองจักรท่ีใชในการผลิตทรัพยสินอ่ืน ๆ และบริษัทซ่ึงจะกอใหเกิดความสูญเสียหรือ
คาใชจายเปนจำนวนมากการลงทุนเพ่ือปองกันมิใหอุบัติเหตเุกิดขึ้นจึงเปนการประหยดัคาใชจายท่ีจะเกิดขึ้นไดซ่ึงเปน
การลดตนทุนในการผลิตวิธีหนึ่งการดำเนินการใหสภาพการทำงานของพนักงานมีความปลอดภัยจึงเปนสิ่งสำคัญ
เพราะการทำงานอยางปลอดภัยนอกจากจะเปนการปองกันอุบัติเหตุในตัวแลวความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรมยัง
กอใหเกิดผลผลิตเพ่ิมขึ้นตนทุนการผลิตลดลงกำไรมากขึ้นสงวนทรัพยากรมนุษยแกประเทศชาติและความปลอดภยัใน
การดำรงชีวิต อุบัติเหตุสวนใหญจะเกิดจากความประมาทและรูเทาไมถึงการณของตัวผูปฏิบัติงานเอง 

ท่ีผานมาพบปญหาท่ีเกิดขึ้นในการทำงานของ บริษัท คิวรอน จำกัด คือ การเกิดอุบัติเหตุในการทำงานของ
พนักงาน อันเน่ืองมาจากการจัดวางสินคาและอุปกรณไมเปนระเบียบ บริษัทจึงไดนำแนวคิดการปรับปรุง
สภาพแวดลอม (5ส) และกระบวนการ 3E มาใชในการแกปญหาเพ่ือลดอุบัติเหตุในการทำงาน การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี 
เพ่ือแกปญหาและปรับปรุงกระบวนการทำงานของพนักงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาสภาพการจัดตารางการทำงาน และการทำงานท่ีไมปลอดภัย  
2. เพ่ือศึกษาหาวิธีการปรับปรุงการทำงานใหดีขึ้น 
3. เพ่ือเสนอวิธีการปรับปรุงท่ีมีประสิทธิภาพสามารถแกปญหาไดจริง 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 
การศึกษาคนควานี ้มีเปาหมายเพื่อศึกษาหาสาเหตุและแนวทางการปรับปรุงกระบวนการทำงานที่ไม

ปลอดภัยและการทำงานท่ีไมเทาเทียมกัน โดยทางผูวิจัยไดนำระบบ OneDee App มาใชแทนการจดบันทึกแบบเดิม 
หลัก 3E และ 5ส เพ่ือลดปญหาการเกิดอุบัติเหตุในบริษัท และสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น 
1. การวิเคราะหขอมูลดวยหลัก 5 Why 

1.1 หลัก 5 why ของปญหาอุบัติเหตุในการทำงาน 
1) ทำไมพนักงานถึงเกิดอุบัติเหตุระหวางการทำงานบอยคร้ัง เพราะพนักงานไมมีความระมัดระวัง 

ในการทำงาน 
2) ทำไมพนักงานถึงไมมีความระมัดระวังในการทำงาน เพราะสภาพแวดลอมไมเอ้ืออำนวย 
3) ทำไมสภาพแวดลอมไมเอ้ืออำนวย เพราะเกิดจากการท่ีพนักงานวางของไมเปนระเบียบ 
4) ทำไมพนักงานถงึวางของไมเปนระเบียบ เพราะพนักงานละเลยเร่ืองความลอดภัยในการทำงาน 
5) ทำไมพนักงานถึงละเลยเร่ืองความปลอดภัยในการทำงาน เพราะพนักงานรีบทำงานจนเกินไป 
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ดังนั้น จึงเลือกใชหลัก 3E เขามาชวยปองกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นในขณะที่ปฏิบัติงาน โดย Engineering 
คือ การติดตั้งเครื่องปองกันอันตราย ในเรื่องของระบบไฟฟา ความสวาง และการระบายอากาศ Education คือ 
การฝกอบรม ใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปองกันอุบัติเหตุใหกับพนักงาน และ Enforcement คือ มีการ
กำหนดวิธีการทำงานอยางปลอดภัย และมาตรการควบคุมเพ่ือใหพนักงานปฏิบัติตามอยางเครงครัด 

1.2 หลัก 5 why ของปญหาพนักงานทำงานไมเทาเทียมกัน 
1) ทำไมพนักงานถึงทำงานไมเทาเทียมกันเพราะ พนักงานไมรูเวลาการทำงานและหนาท่ีของตนเอง 
2) ทำไมพนักงานถึงไมรูเวลาและหนาท่ีของตนเองเพราะ ไมมีการมอบหมายงานท่ีชัดเจน 
3) ทำไมจึงไมมีการมอบหมายการท่ีชัดเจนเพราะ ไมมีระบบการจัดการตารางงานท่ีชัดเจน 

ดังนั้น เราจะเห็นไดวาบริษัทไมมีระบบการจัดตารางการทำงานของพนักงานที่ชัดเจน เราจึงเสนอระบบ 
OneDee App มาชวยในการจัดตารางงานของพนักงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
2. การเก็บรวบรวมขอมูล 

2.1 ศึกษาคนควาขอมูลท่ัวไปของบริษัท คิวรอน จำกัด 
2.2 ศึกษาขอมูลท่ีเก่ียวกับกระบวนการทำงานของพนักงานและคนควาวิจัยท่ีเก่ียวของ 
2.3 ระดมความคิดเห็นในการกำหนดขอสอบถาม และกำหนดการดำเนินการเพื่อขอเขาไปสังเกตการใน

สถานท่ีจริง 
2.4 ประสานงานจัดทำเอกสารในการอนุญาตเยี่ยมชมบริษัท 
2.5 เขาเยี่ยมชมสถานท่ีประกอบการจริง ทำการตรวจสอบปญหาท่ีเกิดขึ้นตาง ๆ พรอมสังเกตการทำงาน

โดยรวมของบริษัท 
2.6 สรุปผลของปญหาท่ีเกิดขึ้น และหาแนวทางแกไข 
2.7 เสนอแนวทางการแกปญหาและวิธีการปรับปรุงใหแกบริษัท 

3. สำรวจสภาพปจจุบัน 
ปจจุบันบริษัทมีปญหาเก่ียวกับพนักงานในเร่ืองการแบงงานท่ีไมเทาเทียมกันทำใหมีพนักงานท่ีมีงานมาก

เกินไปจนไมสามารถทำเสร็จไดทันภายในเวลาท่ีกำหนดในขณะท่ีพนักงานบางคนมีงานนอยทำใหมีเวลาวางมากและ
ยังมีปญหาดานความปลอดภัยซ่ึงพนักงานเหลาน้ีในแตละปตางตองประสบกับอุบัติเหตุจากการทำงานเปนจำนวน
มากกอใหเกิดการสูญเสียการหยุดงานการทุพพลภาพและสงผลกระทบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานอยางหลีกเลี่ยงไมได 

ดวยเหตุผลน้ี ผูศึกษาจึงเลือกท่ีจะศึกษา ปญหาการแบงงานท่ีไมเทาเทียมกัน ซ่ึงเกิดจากบริษัทไมไดมีการ
มอบหมายงานอยางชัดเจน การนำระบบ OneDee App มาใชในการจัดตารางงานของพนักงาน ซ่ึงทำใหการแบง
งานชัดเจนเปนระบบมากขึ้น และปญหาดานความปลอดภัย ซ่ึงเกิดจากการทำงานท่ีไมปลอดภัย การจัดวางสิ่งของ
ไมเปนระเบียบหรืออุปกรณ เครื ่องจักรที ่ใชในการทำงานยังไมปลอดภัยมากพอ การใชหลักการ 3E และ 5ส             
เพ่ือเสริมสรางความปลอดภัย ปองกันปญหาอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดขึ้น 

 
สรุปผลการวิจัย 
1. การนำเสนอแนวทางการปรับปรุงดานการจัดตารางการทำงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงาน 

เน่ืองจากบริษัทมีการใชระบบจดบันทึกในการแบงงานซ่ึงเปนเทคโนโลยีเดิมท่ีสรางขึ้นมาสำหรับแบงงาน 
แตก็ยังมีขอเสียคือใชเวลานานในการรวบรวมขอมูลเพื ่อนำมาประมวลผลการทำงานและเกิดการทำงานที่ ซ้ำ 
เน่ืองจากตองนำขอมูลจากการรวบรวมเขาคอมพิวเตอรอีกคร้ังเพ่ือสรุปผลดานการทำงาน ซ่ึงปรับปรุงดวยการนำ
แอพพลิเคชั่น Onedee เขามาใช สามารถแกปญหาในการจัดตารางงานของพนักงานแทนแบบเดิม อีกทั้งยัง
สามารถลดปญหาในการทำงานที่ไมเทาเทียมกันของพนักงานไดและมีความรวดเร็วในการบริหารจัดการขอมูล          
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ชวยใหการทำงานเปนระบบและยังลดขั้นตอนท่ีซับซอน อีกท้ังยังสามารถดึงขอมูลเขามาประมวลผลท่ีคอมพิวเตอรได 
บริษัทสามารถตรวจสอบไดตลอดเวลา โดยวิธีการใชงาน Onedee App มีดังน้ี 

 

1. เขา https://app.onedee.ai คลิก Create One 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 การสรางบญัชี OneDee 
 2. กรอก Email และ Password พรอมกับตอบคำถามวารูจัก OneDee ไดอยางไร คลิก Create My Account 
                                
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2 กรอก Email และ Password 

3. ระบบทำการสง e-mail ยืนยันไปยัง e-mail ของคุณ 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 3 ระบบทำการสงอีเมลยืนยันไปยังอีเมลของคุณ 
4. หลังจากยืนยัน e-mail กลับมายัง https://app.onedee.ai กรอก e-mail คลิก Next กรอก Password 

คลิก Sign In 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 การ log in เขาใชงาน 
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 5. สามารถสรางตารางกะทำงานออนไลนไดไมจำกัด จัดตารางกะในแตละอาทิตยไดลวงหนา คัดลอก
ตารางกะทำงาน และแสดงใหพนักงานรับทราบไดทันที 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 จัดตารางการทำงาน 
 

6. สามารถกรอกฟอรมแบบตาง ๆ เชน ฟอรมขอลา ขอเบิกคาเดินทาง ฟอรมขออนุมัติออนไลนตาง ๆ             
ไดอยางงายดาย 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6 สรางแบบฟอรมไดไมจำกัด 
โดยการทดลองใชแอพพลิเคชั่นน้ีเปนเวลา 1 เดือน มีการอบรมใหความรูความเขาใจเก่ียวกับแอพพลิเคชั่นน้ี 

โดยหลังจากปรับปรุงโดยนำระบบ OneDee App มาใช ทำใหพนักงานในบริษัททำงานเทาเทียมกันมากขึ้น ไมมี
ปญหาในการสื่อสารการจัดตารางงานท่ีไมเปนระบบ สามารถสรุปผลจำนวนปญหาการแบงงานของพนักงาน ไดดังน้ี 

 
ตารางที่ 1 ผลเปรียบเทียบการปรับปรุงผลิตภาพการแบงงาน 

จำนวนปญหาการแบงงานของ
พนักงาน กอนปรับปรุง 

จำนวนปญหาการแบงงานของ
พนักงาน หลงัปรับปรุง 

การเปรียบเทียบการปรับปรุง 
คิดเปนรอยละ 

8 2 
2−88  x 100 = -75% 

ตารางที่ 1 แสดงผลเปรียบเทียบการปรับปรุงผลิตภาพการแบงงาน 
สรุปผลการวิจัย จากการปรับปรุงผลิตภาพดานการทำงานท่ีไมเทาเทียมกัน จำนวนปญหาในการแบงงาน

ของพนักงานกอนปรับปรุง 8 คร้ัง หลังทำการปรับปรุงใน 1 เดือน จำนวนปญหาในการบงงานมีจำนวนลดลงเหลือ 
2 คร้ัง คิดเปนรอยละ 75 
2. การนำเสนอแนวทางการปรับปรุงดานความปลอดภัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงาน 

2.1 การปรับปรุงดวยหลักการ 3E 

144

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาต ิครั้งที่ 16



การเสริมสรางความปลอดภัยดวยหลัก 3 E โรค อุบัติภัย การบาดเจ็บ การสูญเสีย มีผลตอพนักงาน
ทรัพยสิน ผลผลิตและคุณภาพงานความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น สามารถควบคุมไดโดยการบริหารจัดการใหมีความ
ปลอดภัยในงาน 

2.1.1 Engineering (วิศวกรรมศาสตร) คือการใชความรูวิชาการดานวิชาวิศวกรรมศาสตร ในการ
คำนวณและออกแบบเครื่องจักรเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพการใชงานที่ปลอดภัยที่สุด การติดตั้งเครื่องปองกัน
อันตรายใหแกสวนที ่เคลื ่อนไหวหรืออันตรายของเครื ่องจักร การวางผังโรงงาน ระบบไฟฟา แสงสวาง เสียง              
การระบายอากาศ เปนตน 

2.1.2 Education (การศึกษา) คือการใหการศึกษา หรือ การฝกอบรมและแนะนำคนงาน 
หัวหนางาน ตลอดจนผูที่เกี่ยวของในการทำงาน ใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปองกันอุบัติเหตุ และการ
เสริมสรางความปลอดภัยในโรงงาน ใหรูวาอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นและปองกันไดอยางไร และจะทำงานวิธีใดจึงจะ
ปลอดภัยท่ีสุด เปนตน 

2.1.3. Enforcement (การออกกฎขอบังคับ) คือการกำหนดวิธีการทำงานอยางปลอดภยั และ
มาตรการบังคับควบคุมใหคนงานปฏิบัตติาม เปนระเบียบปฏิบัติท่ีตองประกาศใหทราบท่ัวกัน หากผูใดฝาฝนหรือไม
ปฏิบัติตามจะตองถูกลงโทษ เพ่ือใหเกิดความสำนึกและหลีกเลี่ยงการทำงานท่ีไมถูกตอง หรือเปนอันตราย 
 
E ตัวแรก ก็คือ จัดใหมีปายสัญลักษณเตือนอันตรายและเครื่องหมายความปลอดภัยในที่สถานที่ทำงาน 
1. ใชสีเพ่ือแทนสัญลักษณ 
ตารางที่ 2 การปรับปรุงดวยหลักการ 3E 

สีเพ่ือความปลอดภัย ความหมาย ตัวอยางการใชงาน สีตัด 

สีแดง 

 

หยุด 1) เคร่ืองเหตุหยุด 
2) เคร่ืองหมายอุปกรณหยุดฉุกเฉิน 
3) เคร่ืองหมายหาม 

สีขาว 

สีน้ำเงิน 

 

บังคบัใหตอง
ปฏิบตั ิ

1) บังคับใหตองสวมเคร่ืองปองกัน 
2) เคร่ืองหมายบังคับ 

สีขาว 

สีเขียว 

 

แสดงภาวะ
ความปลอดภยั 

1) ทางหนี หรือทางออกฉุกเฉิน 
2) ฝกบัวชำระลางฉุกเฉิน 
3) หนวยปฐมพยาบาล 

สีขาว 

สีเหลือง 

 

ระวังมีอันตราย 1) ชี้บงวามีอันตราย เชน ไฟ วัตถุระเบิด 
2) ชี้บงถึงเขตอันตราย ทางผานท่ีมีอันตราย  
    เคร่ืองกีดขวาง เคร่ืองหมายเตือน 

สีขาว 

ตารางที่ 2 การปรับปรุงดวยหลักการ 3E 
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2. เครื่องหมายหาม  
เครื่องหมายหามเปนวงกลมสีแดงคาดเสนผานศูนยกลางสีแดงพื้นขาว มีรูปภาพหามสำดำอยูตรงกลาง

วงกลม เพ่ือปองกันอุบัติภัย เปนการจูงใจในการรวมมือและแขงขันกันลดอุบัติเหตุ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 7 เคร่ืองหมายหาม ท่ีมา:https://www.ntnsafety.com/17007773/ 

 
3. เครื่องหมายเตือนและเครื่องหมายบังคับ 

เคร่ืองหมายเตือนภัยเปนกรอบ 3 เหลี่ยมสีดำ ภายใน 3 เหลี่ยมเปนพ้ืนสีเหลืองมีรูปภาพ เตือนภัยสีดำอยู
ภายในกรอบ 3 เหลี่ยม อาจจะมีคำกำกับไวใตรูป 3 เหลี่ยม เปนกรอบ 4 เหลี่ยมพ้ืนท่ีเหลือง เพ่ือใหเขาใจไดท้ังการ
ดูและการอาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 8 เคร่ืองหมายเตือนภัย 
ท่ีมา: https://sites.google.com/site/vocationalhygieneandsafety/hnwy-thi-11-kheruxnghmay- 
laea-saylaksn-khwam-plxdphay/11-3-kheruxnghmay-teuxn-laea-kheruxnghmay-bangkhab 

 
กฎระเบียบใด ๆ ในโรงฝกงาน หรือสถานประกอบการควรมีแผนภาพและปายเคร่ืองหมายบังคับใหปฏิบัติ

เปนภาพอยู ในพื ้นที่วงกลมสีน้ำเงินรูปภาพสีขาว อาจมีคำกำกับไวใตเครื ่องหมายบังคับใหเขาใจงายขึ ้นการ
ปฏิบัติการใช เปนภาพเตือนใจหรือเตือนสติไมใหกระทำ หรือระวังความปลอดภัย 
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ภาพที่ 9 เคร่ืองหมายบงัคบั 
ท่ีมา: https://sites.google.com/site/vocationalhygieneandsafety/hnwy-thi-11-kheruxnghmay-laea-

saylaksn-khwam-plxdphay/11-3-kheruxnghmay-teuxn-laea-kheruxnghmay-bangkhab 
 

E ตัวที่สอง ก็คือ การศึกษา คือ การจัดฝกอบรมใหความรูพนักงาน จัดฝกอบรมใหความรูและใหลูกจางลองฝก
ปฏิบัติตามขอบังคับ 

1. ผูบริหาร เชน จัดใหมีการอบรมวิธีการทำงานท่ีถูกตองแกพนักงานเพ่ือความปลอดภัย 
2. ผูควบคุมงาน (หัวหนางาน) เชน สอนวิธีการทำงานแกคนงานและควบคุมใหทำงานอยางปลอดภัย 
3. พนักงาน พนักงานตองปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับอยางเครงครัด ในการทำงาน 

E ตัวที่สาม ก็คือ การออกกฎขอบังคับ ออกกฎระเบียบขอบังคับในการทำงานอยางชัดเจนในเรื่องของนโยบาย
ความปลอดภัย 

1. ใหถือความปลอดภัยของพนักงาน สถานท่ี และการปฏิบัติงานเปนเร่ืองสำคัญ 
2. จะตองยึดหลักความปลอดภัยมากอนความสะดวกและอ่ืน 
3. มุงใชความพยายามทุกวิถีทางในกาลดอุบัติภัยใหได 
4. ใหปฏิบัติงานโดยยึดถือความปลอดภัยอยางเครงครัดและสม่ำเสมอ 
2.2 การปรับปรุงดวยกิจกรรม 5ส. ดังตอไปน้ี 
สะสาง แยกสินคาท่ีชำรุดหรือเสียจากการขนสงออกจากสินคาท่ีมีคุณภาพหรือกำจัดออกจากพ้ืนท่ี 
สะดวก แยกประเภทของสินคาแตละประเภทใหอยูในสต็อกหรือหมวดหมูเดียวกัน เพ่ือใหงายตอการจัดจำหนาย 
สะอาด ดูแลทำความสะอาดสถานท่ีท่ีใชจัดจำหนายสินคา และคอยทำความสะอาดตัวบรรจุภัณฑอยูสม่ำเสมอ 
สุขลักษณะ ปฏิบัติ 3 ส. ไดแก ไมมีสิ่งของท่ีไมจำเปนอยูในพ้ืนท่ี ไมมีสภาพรกรุงรัง และไมมีสิ่งสกปรกตกคาง

 สรางนิสัย สรางนิสัยในการมีจิตสำนึก ทัศนคติท่ีดีในการปฏิบัติงานตามระเบียบและขอบังคับอยางเครงครัด 
 
ตารางที่ 3 ผลเปรียบเทียบการปรับปรุงผลิตภาพดานความปลอดภัย 

จำนวนปญหาการเกิดอุบตัิเหตุของ
พนักงาน กอนปรับปรุง 

จำนวนปญหาการเกิดอุบตัิเหตุของ
พนักงาน หลงัปรับปรุง 

การเปรียบเทียบการปรับปรุงคดิ
เปนรอยละ 

4 1 
1−44  x 100 = -75% 

ตารางที่ 3 แสดงผลเปรียบเทียบการปรับปรุงผลิตภาพดานความปลอดภัย 
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สรุปผลการวิจัย จากการปรับปรุงผลิตภาพดานความปลอดภัย จำนวนปญหาในการเกิดอุบัติเหตุของ
พนักงานกอนปรับปรุง 4 ครั้ง หลังทำการปรับปรุงใน 1 เดือน จำนวนปญหาในการบงงานมีจำนวนลดลงเหลือ          
1 คร้ัง คิดเปนรอยละ 75 

จากการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเปนการศึกษาเพ่ือปรับปรุงผลิตภาพดวยวิธีการเพ่ิมผลิตภาพดานการจัดตารางการ
ทำงานของพนักงาน การเพ่ิมผลิตภาพดานความปลอดภัยในบริษัท โดยใชเทคโนโลย ีหลักการ 3E และกิจกรรม 5ส. 
ซึ่งผลที่ไดสามารถปรับปรุงผลิตภาพไดทำใหสามารถเพิ่มผลผลิต ปรับปรุงคุณภาพตลอดจนความพึ่งพอใจตอ
พนักงานทั้งภายในและภายนอก อยางไรก็ตามการปรับปรุงผลิตภาพผสมผสานสามารถดำเนินการ ทั้งระบบการ
ปรับปรุงแบบญี่ปุน เชนหลักการ 3E กิจกรรม 5ส ไคเซน ระบบการปรับปรุงแบบตะวันตก เชน การนำเอา
เทคโนโลยีเขามาใชในการตรวจสอบ การลงทุนในเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม โดยเนนประสิทธิภาพในการทำงาน
ของพนักงานใหมากท่ีสุด 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
ผลการวิจัยพบวา หลังการนำระบบ OneDee App กิจกรรม 5ส. และหลักการ 3E เขามาปรับปรุงดาน

ตารางการทำงานและความปลอดภัยในการทำงานน้ัน พนักงานทำงานอยางมีประสิทธิภาพมากขึน้ มีการแบงงานได
อยางทั่วถึง สะดวกรวดเร็วมากขึ้น มีความสอดคลองกับแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน 
เพราะการทำงานนั ้นพนักงานตองการความปลอดภัยเปนหลัก เชน อุปกรณ เครื ่องมือเครื ่องจักรควรจะมี
ประสิทธิภาพ ไมชำรุดระหวางใชงาน มีการอบรมคูมือวิธีใชใหแกพนักงานอยางละเอียด เปนการชวยลดปญหาดาน
ความปลอดภัยและสงผลใหประสบความสำเร็จในการทำงานมากยิ่งขึ้น 

 

ขอเสนอแนะ  
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

ควรจัดใหมีการฝกอบรมพนักงานในการตระหนักถึงความปลอดภัยอยูเปนประจำ เพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุ 
และควรใหพนักงานไดมีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็นในการแกไขปญหาอยูเสมอ 
ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัต ิ

การนำวิธีไปใชเพ่ือแกปญหา ควรใหความสำคัญและปฏิบัติตามอยางเครงครัด 
ขอเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใชประโยชน 

ควรมีการติดปายสัญลักษณเตือนอันตรายและเครื่องหมายความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน และมีการ
พัฒนาแอพพลิเคชั่น Onedee ใหสามารถจัดตารางการทำงานของพนักงาน แบบอัตโนมัติและสะดวกมากขึ้น 

 

กิตติกรรมประกาศ 
การวิจัยอิสระน้ีสำเร็จลุลวงสมบูรณตามวัตถุประสงคของการวิจัย ดวยความรักและความเมตตาจากทาน

อาจารย ดร.ปยฉัตร บูระวัฒน ท่ีไดใหความกรุณาเสียสละอันมีคาใหคำปรึกษาใหความรู และใหท่ีคำแนะนำ รวมไป
ถึงไดประสานวิชาความรูตาง ๆ เก่ียวกับการวิจัยในคร้ังน้ี จนทำใหการวิจัยในคร้ังน้ีมีความสมบูรณสำเร็จลุลวงและ
ประสบความสำเร็จในท่ีสุด 

ขอขอบคุณ นายวชิรวิทย วัชโรบล ท่ีใหความกรุณาเราไดเขาไปเก็บรวบรวมขอมูลกระบวนการตาง ๆ และ
ไดพาเราเยี่ยมชมสถานท่ีทำงานในบริษัท คิวรอน จำกัด ตลอดจนถึงเพ่ือนทุกทานท่ีใหความรวมมือชวยเหลือกันใน
การทำ และใหกำลังใจท่ีดีตอกันเสมอมา 
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ผูทำวิจัยอิสระ ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ผูที่เปนกำลังใจและคอยใหการสนับสนุน แนะนำแก
ผูทำวิจัยเสมอมา คุณประโยชนอันเกิดจากการทำวิจัยน้ี ขอมอบบูชาคุณบิดา มารดา ตลอดจนผูมีพระคุณทุกทาน   
ผูเปนกำลังใจและใหการสนับสนุนชวยเหลือ จนสงผลใหการวิจัยในครั้งนี้สำเร็จลุลวงดวยดี และเปนประโยชนตอ
ผูสนใจวิจัยตอไป 
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การศึกษาการเพ่ิมผลิตภาพดานการเขางานและการปรับปรุงผลิตภาพดานสภาพแวดลอมในท่ีทำงาน 
กรณีศึกษา : บริษัท พาวเวอรแพค คลอลิตี้ 
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POWER PACK QUALITY CO ., LTD 
 
ผูวิจัย พงษดนัย  สุขวัฒนาสินิทธ์ิ  
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 กิตติศักดิ์  ทองสุ  
 กฤติน  แสงเดือนฉาย 

สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป คณะบริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปทุมธานี 12120 

อาจารยที่ปรึกษา  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยฉัตร  บูระวัฒน  
ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปทุมธานี 12120 

 

บทคัดยอ 
 การวิจัยในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือปรับปรุงกระบวนการทำงานโดยการใชเทคโนโลยีสแกนลายน้ิวมือเขา
มาชวยในการตรวจสอบการทำงานใหมีระบบ ระเบียบและทำใหการตรวจสอบขอมูลตางๆทำไดงายขึ้น รวมไปถึง
หลักการ 5 ส. เขามาชวยในการปรับสภาพแวดลอมการทำงานของพนักงานใหมีความปลอดภัยและเหมาะสมในการ
ทำงานใหมากยิ่งขึ้น  

การวิจัยสภาพปจจุบัน โดยการศึกษาปญหาของ บริษัท พาวเวอรแพค คลอลิตี้ เปนผูผลิตหลอดเปาลม
ขนาดตางๆ มีท้ังขวดใส ขวดสีและฝาขนาดตางๆ โดยผูศึกษาไดดำเนินการวิจัยในการหาแหลงขอมูลจากขอมูลเชิง
สำรวจโดยใชแบบสอบถามแบบปลายเปดในการรวบรวมขอมูล เก่ียวกับปญหาท่ีเกิดขึ้น พบวาบริษัทมีการใชเคร่ือง
ตอกบัตรในการเขางาน และสภาพแวดลอมการทำงานท่ีแออัดไมเปนระเบียบ  

ผลการปรับปรุงโดยใชเคร่ืองสแกนลายน้ิวมือสามารถลดเวลาของดานการเขาทำงานได 70% และผลการ
ปรับปรุงโดยใชกิจกรรม 5ส. ทำใหเกิดความพึงพอใจในสภาพแวดลอมในที่ทำงานของพนักงานจากคะแนนเฉลี่ย 
2.50 เปน 4.50 ของความพึงพอใจของพนักงานโดยใชวิธีแบบสอบถามแบบปลายเปด 
 
คำสำคัญ : เครื่องแสกนลายน้ิวมือ , 5 ส. , ผลิตภาพ 
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Abstract 
The purpose of this research is to improve the work process by using fingerprint 

technology to help in checking the work order and to make checking the information easier 
including the introduction of ECRS and 5S principles to help improve the work environment 
of employees to be safer and more suitable for work. 

Currently, the research observed the problems of Power Pack Quality Company the 
manufacturer of various types of blower tubes includes clear bottles and color bottles and lids 
of various sizes. the study was conducted to by researchers in finding the source of the survey 
data using open-ended questionnaire to gather information.  it was found that the company 
uses clocking machines to enter the workplace.  Furthermore, the work environment is 
crowded and disordered.  

The result is improved by using a fingerprint scanner can reduce the duration of the 
work was 70%, and improved outcomes using 5S.  Evoke pleasant environment in which 
employees from the 2.50 to 4.50. The satisfaction of employees 
 
Key Words : fingerprint scanner, 5S, Productivity  
 

บทนำ 
เนื่องจากในปจจุบัน บริษัทมีสภาพการทำงานที่ไมเปนระบบ เพราะการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วทำให

อุตสาหกรรมจำเปนจะตองมีการวางแผนกลยุทธในการผลิตใหม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตใหสนองตอ
ความตองการ บริษัทท่ีทำการศึกษาไดประสบปญหาดังกลาว เชน แผนกฝายบุคคล ทางบริษัทจึงมีนโยบายใหแตละ
หนวยงานกำหนดแผนกระบวนการท่ีชัดเจนในการทำงาน ดวยเหตุนี้จึงทำใหจำเปนที่ตองอาศัยความพยายามใน
การพัฒนาศักยภาพในกระบวนการจัดการบุคคลดานเทคนิคตางๆ จึงไดนำแนวคิดหลักการเทคโนโลยีสแกน
ลายนิ้วมือ และหลักการ 5ส ซึ่งประกอบดวย สะสาง สะดวก สะอาดสุขลักษณะ สรางนิสัย เปนหลักการงายๆ ท่ี
สามารถใชในการเพ่ิมประสิทธิภาพ และลดความลาชาในการทำงาน  

สาเหตุที่สำคัญที่ทำใหเกิดปญหาตางๆ ในองคกร เชนปญหาดานการตอกบัตรเขาทำงาน ทำใหสงผลตอ
ความลาช าและสงผลตอการลงเวลางานแทนกันไดและปญหาดานสภาพแวดลอมในที ่ทำงาน เกิดจาก
สภาพแวดลอมในท่ีทำงานแออัด จนทำใหพนักงานไมสามารถทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

จากสาเหตุขางตนจึงไดนำเอาแนวคิดหลักการ เทคโนโลยีสแกนลายนิ้วมือ เพื่อใชการแสดงตัวตนในการ
เขางาน มาใชในการปรับปรุงแกปญหาที่เกิดขึ้น ควบคูกับหลักการ 5ส มาปรับประยุกตใชในการศึกษาวจัิยครั้งน้ี 
เพ่ือทำใหองคกรมีประสิทธิภาพกระบวนการทำงานท่ีดีขึ้น 

 
วัตถุประสงค 

1. เพ่ือศึกษาปญหาการใชเคร่ืองตอกบัตรดานการเขา-ออกงานท่ีไมมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือนำเสนอวิธีการปรับปรุงวิธีการทำงานใหมีความระเบียบเรียบรอยดัวยหลักการ 5 ส 

 

วธีิดำเนินงานการศึกษาวิจัย 
การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ผูศึกษามีวัตถุประสงคท่ีจะคนควาศึกษาการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการ

ทำงาน และการเพ่ิมภาพดานสภาพแวดลอมในท่ีทำงาน โดยมีรายระเอียดเพ่ือการศึกษาดังน้ี 
 
 

151

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาต ิครั้งที่ 16



1. ประชากร 
 กลุมประชากรท่ีใชในการวิจัยในคร้ังน้ีประกอบดวย 1 กลุม คือ กลุมพนักงานท่ีทำงานในฝายตางๆ ไดแก 

ฝายบุคคล และฝายการผลิต ของบริษัทพาวเวอร แพคคลอลิตี ้
2. กลุมตัวอยาง  

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี ไดศึกษาจากประชากร 1 กลุม คือ กลุมพนักงานท่ีทำงานในฝายตางๆ 
ของบริษัทพาวเวอร แพคคลอลิตี้ ผู ว ิจ ัยใช ว ิธีการสุ มตัวอยางแบบหลายขั ้นตอน (Multistage Sampling)           
โดยคัดเลือกพนักงานท่ีเก่ียวของกับฝายตางๆ ไดแก ฝายบุคคล และฝายการผลิต ในการเขาทำงานของพนักงาน 
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีผูวิจัยใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือแบบสอบถามและแบบสัมภาษณท่ีผูวิจัยสรางขึ้นเองดังน้ี 

3.1 แบบสอบถามแบงออกเปน 2 ตอน ดังน้ี ตอนท่ี 1 เปนคำถามเกี ่ยวกับขอมูลทั ่วไปของผู ตอบ
แบบสอบถามจำนวน 3 ขอ ตอนท่ี 2 เปนคำถามแบบปลายเปดเก่ียวของกับกระบวนการดานการเขางาน และการ
เพ่ิมผลิตภาพดานสภาพแวดลอมในท่ีทำงานและคนควางานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

3.2 แบบสัมภาษณ จำนวน 2 ขอเก่ียวกับปญหาดานการเขางานของพนักงานและปญหาสภาพแวดลอมใน
ท่ีทำงาน 
4. การวิเคราะหขอมูล 

 4.1 การวิเคราะหกระบวนการเพ่ิมกระบวนการดานการเขางาน 
4.2 การวิเคราะหกระบวนการปรับปรุงผลิตภาพดานสภาพแวดลอม 

5. วิธีเพ่ิมประสิทธิภาพ 
จากสภาวะของปญหาท่ีเกิดขึ้นในการเขาทำงานสายของพนักงานและการเพ่ิมผลติภาพดานสภาพแวดลอม

ในท่ีทำงาน จึงไดนำเสนอแนวคิด หลักการหรือกิจกรรม คือการนำเทคโนโลยีสแกนน้ิวมือเขามาใช และหลักการ 5ส 
เขามาปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพขององคกรโดยรวม โดยเร่ิมจาก 

5.1 การศึกษากระบวนการทำงานตั้งแตตนจนจบ 
5.2 ทำการสรุปผล ขอเสนอแนะ ใหองคกรเพื่อเปนตัวเลือกในการนำเครื่องมือเหลานี้ไปประยุกตและ

ปรับปรุงการทำงานอยางตอเน่ือง 
 

ผลดำเนินงานวิจัย 
จากการศึกษาและดำเนินงานวิจัย ซึ ่งจะเปนการวิเคราะหปญหาและปรับปรุงในการเขาทำงานของ

พนักงานเพ่ือลดการลงเวลางานแทนกันและการปรับปรุงวิธีการทำงานในขั้นตอนการแพ็คขวดน้ำและการปรับปรุง
สภาพแวดลอมในท่ีทำงานของบริษัทพาวเวอรแพค ควอลิตี้ โดยการนำเทคโนโลยีการสแกนน้ิวมือมาใชลงเวลาการ
เขางานของพนักงานและนำหลักการ 5ส เขามาชวยในการสรางความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกใหพนักงาน
เพ่ือใหนำไปปฏิบัติอยางตอเน่ืองและสงผลใหองคกรน้ันประสบความสำเร็จและคุณภาพในการผลิตมากยิ่งขึ้นไป 

เนื่องจากองคการมีการกำหนดเวลาเขาทำงานคือ 08.00-20.00 น. แตการสำรวจและสอบถามพบวา
พนักงานเขางานไมตรงตามเวลาท่ีกำหนดไวและทางองคการมีการจดบันทึกการเขางานโดยใชเคร่ืองตอกบัตรจึงทำ
ใหสงผลตอความลาชาและสงผลตอการลงเวลางานแทนกันไดและจากการสำรวจสภาพแวดลอมและความปลอดภยั
ในท่ีทำงานของพนักงานสังเกตวาพนักงานไมมีการสวมใสอุปกรณปองกัน เชน ถุงมือ เปนตนและการวางสิ่งของท่ี
แออัดจนเกินไปจนทำใหไมมีอากาศถายเท ทำใหผลิตภาพของพนักงานแยลง  
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1. การวิเคราะหกระบวนการเพ่ิมประสิทธภิาพดานการเขางาน 
เนื่องจากบริษัทมีการใชเครื่องตอกบัตรในการเขางาน ซึ่งเปนเทคโนโลยีเดิมที่สรางขึ้นมาสำหรับบันทึก

เวลาการทำงานและชวยลดปญหาการลงเวลาแบบ manual ไดระดับหน่ึงแตก็ยังมีขอเสีย 1. สามารถลงเวลาแทน
กันได 2. ใชเวลานานในการรวบรวมขอมูลจากบัตรตอกเพื่อนำมาประมวลผลขอมูลเวลาการทำงาน 3. เกิดการ
ทำงานท่ีซ้ำ เน่ืองจากตองนำขอมูลจากบัตรเขาคอมพิวเตอรอีกคร้ังเพ่ือสรุปผลรวมดานเวลา  

โดยจะปรับปรุงดวยการนำเอาเครื่องสแกนลายนิ้วมือมาใช สามารถแกปญหาในการบันทึกเวลาการเขา-
ออกของพนักงานแทนระบบเดิม อีกท้ังยังสามารถลดปญหาการลงเวลาเขาทำงานแทนกันไดและมีความรวดเร็วใน
การบริหารจัดการขอมูลชวยใหการทำงานเปนระบบและยังลดขั้นตอนที่ซับซอน อีกทั้งยังสามารถดึงขอมูลเขามา
ประมวลผลท่ีคอมพิวเตอรไดเลย ซ่ึงหลังปรับปรุงพนักงานมีความกระตือรือรนและเกิดความรับผิดชอบท่ีจะเขางาน
ใหตรงเวลามากขึ้น 
  
 
 
 
 
 

      รูปท่ี 1 เคร่ืองตอกบัตร        รูปท่ี 2 เคร่ืองสแกนลายน้ิวมือ 
  
ผลของการปรับปรุงผลิตภาพการเขาทำงานระยะเวลา 1 เดือน 
ตารางที่ 1 แสดงผลการเปรียบเทียบการปรับปรุงผลิตภาพการเขางาน 

สรุปผลการวิจัย จากการปรับปรุงผลิตภาพดานการบันทึกการเขางานของพนักงานดวยเคร่ืองสแกนลายน้ิวมือ
การเขาสาย 1 เดือนกอนปรับปรุงคือ 10 คร้ัง แลวหลังปรับปรุงคือ 3 คร้ัง หรือลดลงคิดเปนอัตรารอยละ 70 
 
2. การวิเคราะหกระบวนการปรับปรุงประสิทธิภาพดานสภาพแวดลอมในที่ทำงาน 

จากการศึกษาและสำรวจในบริษัทพบวาสภาพแวดลอมในที ่ทำงานคอนขางแออัด เพราะยังไมได
เคลื่อนยายสิ่งของออก จนทำใหอากาศไมถายเท สงผลกระทบตอการทำงานของพนักงาน โดยนำหลักหลักการ
กิจกรรม 5ส เขามาชวยในการปรับปรุงและแกปญหา ดังน้ี 

สะสาง = กำหนดพ้ืนท่ีในการจัดเก็บอยางชัดเจน มีการแยกสิ่งของท่ีไมจำเปนออกจากพ้ืนท่ี เชนนำขวดน้ำ
ท่ีแพ็คเสร็จเอาออกมาจัดเรียงในพ้ืนท่ีท่ีเตรียมไว และกำจัดของเสีย หรือขวดน้ำท่ีเสียหายออกไปจากงาน  

สะดวก = มีการจัดวางสิ่งของท่ีเตรียมแพ็คขวดน้ำ เชนเทปแพ็คของ กรรไกร เพ่ือใหมองเห็นไดงาย และ
ลดเวลาในการคนหา 

สะอาด = มีการทำความสะอาดพื้นที่การทำงานของตนเองกอนเลิกงานทุกครั้ง และกำจัดขยะและฝุน
ละอองท่ีสกปรกตอการทำงาน เพ่ือใหอากาศถายเทและปลอดโปรง 

 
จำนวนการเขางานสายกอนปรับปรุง 

 
จำนวนการเขางานสายหลังปรับปรุง 

 

การเปรียบเทียบ 
หลังการปรับปรุง คดิเปนรอยละ 

10 3 3-10/10 ×100 = -70% 
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สุขลักษณะ = มีการแตงกายที่สะอาด เปนระเบียบรัดกุม ปกปดรางกาย และมีการจัดตารางการจัดเก็บ
สิ่งของใหเปนมาตรฐานโดยมีตัวเลขหรือตัวหนังสือระบุเอาไว 

สรางนิสัย = มีการฝกอบรมพนักงานใหมีการจัดเก็บสิ่งของท่ีไมใชแลวออกจากงานและสรางมาตรฐานใน
การตรวจสอบพ้ืนท่ีใหเปนระเบียบเรียบรอย 
 
 
 
 
  
 
            รูปท่ี 3 สภาพแวดลอมการทำงาน         รูปท่ี 4 สภาพแวดลอมการทำงาน  
  กอนการปรับปรุง       หลังการปรับปรุง 
 
ผลของการปรับปรุงผลิตภาพ 
ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบการปรับปรุงผลิตภาพความพึงพอใจหลังปรับปรุง 

สรุปผลวิจัย จากการศึกษาผลวาพนักงานมีความพึงพอใจสภาพแวดลอมกอนปรับปรุง คือ 2.50 และความ
พึงพอใจสภาพแวดลอมหลังปรับปรุง คือ 4.50 หรือเพ่ิมขึ้นเปนอัตรารอยละ 80% 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
จากการศึกษาวิจัยดวยการสอบถามเก่ียวกับดานการเขาทำงานของพนักงาน และการเพ่ิมประสิทธิภาพดาน

สภาพแวดลอมในท่ีทำงานของ บริษัทพาวเวอรแพค คลอลิตี ้พบวาไดมีปญหาดานการเขางานและดานสภาพแวดลอม
ในท่ีทำงาน ท้ังน้ีผูวิจัยสามารถอภิปรายผลการวิเคราะหขอมูลท่ีไดรับจากการสอบถามในดานตางๆ ดังน้ี 

การศึกษาดวยวิธีการเพ่ิมประสิทธิภาพดานการเขางานของบริษัทพาวเวอรแพค ควอลิตี้ พบวาการนำเอา
เคร่ืองสแกนลายน้ิวมือมาใชแทนเคร่ืองตอกบัตร สามารถแกไขปญหาดานการเขา–ออกงาน ไดแกพนักงานสามารถ
ลงเวลาทำงานในการตอกบัตรแทนกันได และใชเวลานานในการรวบรวมขอมูลจากบัตรตอกเพ่ือนำมาประมวลผล
ขอมูลเวลาการทำงาน เน่ืองจากเคร่ืองสแกนลายน้ิวมือใชลายน้ิวมือ ใชวิธีสแกนลายน้ิวมือในการตรวจสอบลักษณะ
ของพนักงาน โดยพนักงานสามารถนำน้ิวมือมาสแกนเพ่ือบอกถึงลักษณะในการเขา–ออกงานของพนักงาน ซ่ึงสงผล
ใหพนักงานไมสามารถลงเวลาทำงานแทนกันได และมีความรวดเร็วในการรวบรวมขอมูล ซึ่งสอดคลองกับทฤษฏี
ของ วสันต วารีกุล และสืบแสง สังหาร (2559) ใชเทคโนโลยีเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ที่อธิบายถึงลักษณะและ
รูปแบบของลายนิ้วมือ ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับลายมือนิ้วมือทั้งการตรวจเปรียบเทียบโดยใชบุคคลและการตรวจ
เปรียบเทียบโดยใชเครื ่องจักร เขามาชวยในการแกปญหาในการบันทึกเวลาเขางาน โดยการนำเครื ่องสแกน
ลายน้ิวมือมาใชสงผลใหจำนวนการเขางานงานของพนักงานลดลงอัตรารอยละ 70% พนักงานมีความรับผิดชอบใน
การเขางานท่ีตรงเวลามากขึ้นและสรุปไดวาการนำเอาเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการบันทึกเวลาเขา-ออกงาน ทำให
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ความพึงพอใจกอนปรับปรุง 
โดยใชวิธีแบบสอบถาม 

ความพึงพอใจหลังปรับปรุง
โดยใชวิธีแบบสอบถาม 

กาเปรียบเทียบหลังการปรับปรุง 
คิดเปนรอยละ 

2.50 4.50 4.50-2.50/2.50 ×100 = 80% 
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การศึกษาดวยวิธีการเพ่ิมประสิทธิภาพดานสภาพแวดลอมในท่ีทำงานของบริษทัพาวเวอรแพค ควอลิตี ้ดวย
หลักการ 5ส พบวากอนปรับปรุงความพึงพอใจของพนักงานในสภาพแวดลอมในที่ทำงานคอนขางแออัด จนทำให
อากาศไมถายเทและทำใหพนักงานไมสามารถทำงานได และหลังปรับปรุงโดยการนำเอาหลักการ 5ส เขามาชวยใน
โรงงานใหมีความเปนระเบียบเรียบรอย การจัดพ้ืนท่ีจัดเก็บอยางชัดเจน มีการจัดวางสิ่งของใหเปนระเบียบ มีการทำ
ความสะอาดหลังเวลาทำงานและการฝกอบรมพนักงาน ซึ่งสอดคลองกับทฤษฏีของอดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา (2561) 
กลาวถึง 5ส หลักการและวิธีปฎิบตัิ ไดแก สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สรางนิสัย มาเพ่ิมประสิทธิภาพมากขึ้น 
โดยความพึงพอใจของพนักงานเพ่ิมขึ้นอัตรารอยละ 80% สงผลใหเกิดประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานดีขึ้น  
 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1. วิธีการเอาเคร่ืองสแกนลายน้ิวมือเขามาใช ในการตรวจสอบดานการเขา-ออกของพนักงาน  
2. ใชหลักการ 5ส ไดแก 1) กำหนดพ้ืนท่ีในการจัดเก็บอยางชัดเจน แยกสิ่งไมจำเปนออก 2) จัดวางสิ่งของ

ใชงานประเภทเดียวกันไวดวยกัน 3) ทำความสะอาดพ้ืนท่ีทำงานกอนเลิกงานทุกคร้ัง 4) รักษาสุขลักษณะ มีระเบียบ 
แตงกายสะอาด 5) ฝกอบรมพนักงานใหจัดเก็บสิ่งของท่ีไมใชออกจากงาน 

ทั้ง 2 วิธีที่นำมาปรับปรุงนั้น จะตองมีการประชุมและอบรมขั้นตอนตางๆ โดยเริ่มจากการบนัทึกขอมูล
ลายนิ้วมือของพนักงาน และจัดอบรมณ หลักการ 5ส ผูที่รับหนาที่ในการฝกอบรมนั้นจะตองทราบและเขาใจใน
รายละเอียดของหลักการท่ีนำมาปรับปรุงเปนอยางดี เพ่ือท่ีจะสามารถอธิบาย ชี้แจง ถึงเหตุผลท่ีใชหลักการน้ี และ
ผลลัพธท่ีตามมาดีขึ้นมากนอยอยางไร แกพนักงานท่ีเขาฝกอบรมณ 
ขอเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใชประโยชน 

นอกจากการประชุม ฝกอบรมแลว ควรมีปายประชาสัมพันธ ที่พนักงานสามารถเหน็และอานทำความ
เขาใจไดดวยตนเอง เชน กำหนดเวลาการสแกนน้ิว กอน 08.00 น. – 17.00น. รวมไปถึงวิธีการใชงานในการบันทึก
ดวยและ ทั้งหลักการ 5ส ควรมีการจัดทำปายไวเชนกัน เพื่อใหพนักงานกลบัมาอาน ใหแนใจวาทำตามหลักการ
ถูกตองทุกขอตามท่ีทางบริษัทกำลังปรับปรุง 
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ผลของการฝกกาวเทา 4 รูปแบบท่ีมีตอการทรงตัวและเวลาการตอบสนอง ของนักเรียนประถมศึกษา
ตอนปลาย 
 
EFFECTS OF THE FOUR PATTERNS FOOT STEPS TRAINING UPON BALANCE 
AND RESPONSE TIME OF UPPER PRIMARY SCHOOL STUDENTS 
 
ผูวิจัย    กนกวรรณ  ชีพทีฆ 
    สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (การจัดการเรียนรูพลศึกษา)  
    คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
อาจารยที่ปรึกษา  ดร.พิมพา  มวงศิริธรรม  
   ภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
   ผูชวยศาสตราจารย ดร. กมลมาลย  วิรัตนเศรษฐสิน 

   ภาควิชาสุขศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 

บทคัดยอ 
 การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงกึ่งทดลอง มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลของการฝกกาวเทา           
4 รูปแบบท่ีมีตอการทรงตัวและเวลาการตอบสนองของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย กลุมตัวอยางเปนนักเรียน
ชั ้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดภาษี จำนวน 60 คน เลือกกลุ มตัวอยางที ่มีผลการทดสอบการทรงตัว
ใกลเคียงกัน แบงกลุมตัวอยางโดยการสุมแบบเปนระบบ จำนวน 4 กลุมๆ ละ 15 คนตามลำดับเวลาการตอบสนอง 
และสุมกลุมตัวอยางเขาโปรแกรมการฝกดวยวิธีการสุมอยางงาย กลุมทดลองที่ 1 ไดรับการฝกแบบสี่เหลี่ยมตาม
รูปแบบการฝกตารางเกาชองของเจริญ กระบวนรัตน (พ.ศ.2539) อีก 3 กลุมเขารวมโปรแกรมการฝกท่ีผูวิจัยสรางขึ้น 
คือ กลุมทดลองท่ี 2 ไดรับการฝกแบบวงกลม กลุมทดลองที่ 3 ไดรับการฝกแบบสามเหลี่ยม และกลุมทดลองที่ 4 
ไดรับการฝกแบบบันได ดำเนินการทดลองเปนเวลา 8 สัปดาหๆละ 3 วัน วันละ 1 ชั่วโมง เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย
คือโปรแกรมการฝกกาวเทา 4 รูปแบบ แบบทดสอบการทรงตัวของบรูกนิคส และแบบทดสอบเวลาการตอบสนอง 
นำผลท่ีไดมาวิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะหขอมูลกอนและหลังการฝกสัปดาห
ท่ี 8 หาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวและทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ย
เปนรายคูโดยวิธีแอลเอสด ี
 ผลการวิจัยพบวา 1. หลังการฝกโปรแกรมการฝกเปนเวลา 8 สัปดาห กลุมทดลองที่ 1,2,3,4 มีเวลาการ
ตอบสนองและความสามารถในการทรงตัวดีกวากอนการฝก อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

2. หลังการฝกโปรแกรมการฝกเปนเวลา 8 สัปดาห เวลาการตอบสนองและความสามารถการทรงตัวของ
กลุมทดลองท่ี 1,2,3,4 แตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 
คำสำคัญ : ตารางเกาชอง, รูปแบบการฝก ซี ที เทรนน่ิง, การทรงตัว, เวลาการตอบสนอง  
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ABSTRACT 
 The purpose of this quasi experimental research was to study and compare the effects 
of the four patterns foot training upon balance and response time of upper primary school 
students. The subjects were upper primary school students, Wat Pasee School. There were 60 
samples selected by similar balance test results, and samples were divided into 4 groups, 15 
samples per group by systematic random sampling on response time respectively. Then sample 
were randomly assigned to receive the program by simple random sampling. The experimental 
group 1 received the nine squares training according to Charoen Krabuanrat (1996), another 3 
groups received Colour Traffic Training that the researcher created, i.e. The experimental group 
2 received circular grid training, the experimental group 3 received square grid training, and the 
experimental group 4 received square ladder training. The trainnings were conducted for 8 
weeks, training 3 days a week, 1 hour a session. The research instruments were Bruininks-
Oseretsky Test of Motor Proficiency and Response Time Test. The data were collected by using 
mean, standard deviation, and One-Way Analysis of Variance (ANOVA) with Fishers Least 
Significant Difference (LSD) test were used to analyze data.  
 The results were as follows 1. After receiving the program for 8 weeks, the 
experimental group 1, 2, 3, 4 had better balance and response time than before receiving 
program with statistical significances at .05 level.  
 2. After receiving the program for 8 weeks, the experimental group1, 2, 3, 4 had no 
difference in balance and  response time with statistical significances at .05 level. 
 
Keywords : Nine Square, C.T. Training , Balance, Response Time 
 
บทนำ  
 การตอบสนองตอสิ่งกระตุนตาง ๆ ท่ีอยูรอบตัวมีความสำคัญตอการดำเนินชีวิตของเด็กในวัยประถมศึกษา 
เนื่องจากในชีวิตประจำวันตองมีการเคลื่อนไหวรางกายตลอดเวลา โดยกิจกรรมบางอยางตองอาศัยกระบวนการ
มองเห็นและการตัดสินใจ ซ่ึงการท่ีจะพัฒนาความสามารถดานการทรงตัวและเวลาตอบสนองน้ันสามารถฝกควบคู
กันไปไดโดยใชการฝกกาวเทาซ่ึงมีจุดมุงหมาย เพ่ือใชเปนเคร่ืองมือพัฒนาปฏิสัมพันธการเรียนรู และการรับรูสั่งงาน
ของสมอง โดยมุงเนนใหมีการพัฒนาสมองซีกซายและขวาควบคูกันไป ซึ่งการเคลื่อนไหวของมือหรือเทาไปตาม
รูปแบบการฝกกาวเทาเปนวิธีการหนึ่งที่ชวยกระตุนในเกิดการพัฒนาทักษะกลไกของการเคลื่อนไหวควบคูกับการ
เรียนรู รูปแบบตารางเกาชองของเจริญ กระบวนรัตน (2550: 21 – 23) เปนรูปแบบหน่ึงของการฝกกาวเทามุงเนน
การพัฒนาการทำงานของสมองซีกซายและขวา โดยใชรูปแบบการเคลื่อนไหวพื้นฐานของมนุษย เริ่มจากแบบงาย
ไปสูรูปแบบการเคลื่อนไหวที่ซับซอนยุงยากมากขึ้น มีทิศทางในการเคลื่อนไหวที่หลากหลาย มีเปาหมาย รูปแบบ 
วิธีการ และขั้นตอนที่ชัดเจน เปนระบบ เปนการกำหนดใหสมองทำงานอยางมีทิศทางและเปาหมาย ตางจากการ
ปลอยใหรางกายเคลื่อนไหวไปตามพัฒนาการธรรมชาติ การฝกกาวเทาเปรียบเสมือนเคร่ืองมือท่ีเปนสื่อกลางในการ
เชื่อมโยงระหวางองคความรู ความเขาใจในหลักการทฤษฎี รูปแบบพืน้ฐานของการเคลื่อนไหว เปนแนวทางการ
กำหนดโครงสรางการทำงานใหกับสมอง นำไปสูการปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรมท่ีสามารถใชวัด และประเมินความเขาใจ
ของเด็กหรือผูเรียนได เปนสิ่งที่ชวยกระตุนทั้งผูสอนและผูเรียนใหตื่นตัว จดจออยูกับการคิดสรางรูปแบบการ
เคลื่อนไหวและคนหาวิธีการเรียนรูใหมๆ การฝกกาวเทาจึงเปนเคร่ืองมือท่ีใชเปนสื่อในการถายทอดเชื่อมโยงขอมูล
การเรียนรูผานกิจกรรมการเคลื่อนไหวเพื่อพัฒนาเซลลสมองของเด็กใหเจริญเติบโต สรางเงื่อนไขในการฝกเพ่ือ
พัฒนาปฏิกิริยา ความเร็วและการรับรูสั่งงานของสมอง ในการควบคุมทักษะการเคลื่อนไหวของมือและเทา อีกท้ังยัง
พัฒนาทักษะความสัมพันธในการเคลื่อนไหว ปฏิกิริยาตอบสนอง การคิด การตัดสินใจ ตลอดจนการทรงตัวใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะพัฒนารูปแบบการฝกกาวเทากับเดก็ในวัยประถมศึกษาตอนปลาย
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ท่ีมีอายุระหวาง 9 - 10 ปซ่ึงกำลังอยูในชวงการเจริญเติบโตทางดานรางกายและจิตใจ 3 รูปแบบ คือ รูปแบบการ
ฝกแบบวงกลม (Circle Pattern) รูปแบบการฝกแบบสามเหลี่ยม (Triangle Pattern) และรูปแบบการฝกแบบ
บันได (Ladder Pattern) เปนการพัฒนาการทรงตัวและเวลาตอบสนองซ่ึงนับเปนองคประกอบทางกายท่ีสำคัญท่ี
จะชวยใหเด็กในวัยนี้สามารถเคลื่อนไหวรางกายเพื่อปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ  ไดอยางมีประสิทธิภาพ และยังชวยให
สามารถเรียนรูจดจำสิ่งตาง ๆ ไดดีขึ้น ผูวิจัยจึงตองการศึกษาผลการฝกกาวเทาท้ัง 4 รูปแบบท่ีมีตอการทรงตัวและ
การตอบสนองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย เพ่ือเปนแนวทางในการคนควาและปรับปรุงโปรแกรมการออก
กำลังกายเพ่ือสุขภาพของนักเรียนในวัยน้ี ซ่ึงจะเติบโตเปนทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณคาของประเทศในอนาคตตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เพื ่อศึกษาผลของการฝกกาวเทา 4 รูปแบบที ่มีตอการทรงตัวและเวลาการตอบสนองของนักเรียน
ประถมศึกษาตอนปลาย 
 
กรอบแนวความคิดในการทำการวิจัย 

ศึกษาผลของการฝกกาวเทา 4 รูปแบบ คือ การฝกตารางเกาชองของเจริญ กระบวนรัตน (พ.ศ.2539)   
การฝกแบบวงกลม การฝกแบบสามเหลี่ยม และการฝกแบบบันไดที่มีตอการทรงตัวและเวลาการตอบสนองของ
นักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย เพื ่อเปนแนวทางในการคนควาและปรับปรุงโปรแกรมการออกกำลังกาย           
เพ่ือสุขภาพของนักเรียนในวัยน้ี ซ่ึงจะเติบโตเปนทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณคาของประเทศในอนาคตตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ กรอบแนววจิัย 
 
วิธีการวิจัย  
 กลุมตัวอยางคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดภาษี อาสาสมัคร 100 คนทดสอบการทรง
ตัว เลือกกลุมตัวอยางท่ีมีผลการทรงตัวลำดับท่ี 21-80 จำนวน 60 คน แบงกลุมตัวอยางโดยการสุมแบบเปนระบบ 
(Systematic Random Sampling) ออกเปน 4 กลุ ม กลุ มละ 15 คนตามลำดับเวลาตอบสนอง และสุ มกลุม
ตัวอยางเขารับโปรแกรมการฝกดวยวิธีการสุ มอยางงาย(Simple Random Sampling) โดยกลุ มทดลองที ่ 1              
ใชรูปแบบการฝกแบบสี ่เหลี ่ยม (ตารางเกาชอง) ของเจริญ กระบวนรัตน (พ.ศ.2539) กลุ มทดลองท่ี 2, 3, 4              
ใชรูปแบบการฝก ซี ที เทรนน่ิง (C.T. Training) ท่ีผูวิจัยสรางขึ้น ซ่ึงกลุมทดลองท่ี 2 ใชรูปแบบการฝกแบบวงกลม 

รูปแบบการฝกแบบสีเ่หลีย่ม 
ของเจริญ กระบวนรัตน (พ.ศ.2539) 

รูปแบบการฝกแบบสามเหลีย่ม  
(Triangle Pattern) 

รูปแบบการฝกแบบวงกลม  
(Circle Pattern) 

รูปแบบการฝกแบบบันได  
(Ladder Pattern) 

- การทรงตัว 
(Balance) 
 
- เวลาการตอบสนอง 
(Response Time) 
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(Circle Pattern) กลุมทดลองที่ 3 ใชรูปแบบการฝกแบบสามเหลี่ยม (Triangle Pattern) และกลุมทดลองที่ 4          
ใชรูปแบบการฝกแบบบันได (Ladder Pattern)  
 รูปแบบการวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยก่ึงทดลอง เปรียบเทียบกอนและหลังการทดลองในกลุมตัวอยาง 4 กลุม 
มีผูชวยวิจัยประจำกลุม จำนวน 4 คน ดำเนินการฝกตามโปรแกรม 8 สัปดาหๆละ 3 วัน วันจันทร พุธ ศุกร            
เวลา 16.00 – 17.00 น. ทดสอบความสามารถในการทรงตัวและเวลาตอบสนองของกลุมตัวอยางท้ัง 4 กลุม หลัง
การฝกสัปดาหท่ี 4 และ 8  
เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล  
1. รูปแบบการฝกกาวเทา คาความเท่ียงตรงเชิงพินิจ เทากับ 3.60 
 

     
รูปแบบการฝก 
แบบสี่เหลีย่ม 

 (ตาราง เกาชอง)  
ของเจริญ กระบวนรัตน 

รูปแบบการฝก 
แบบวงกลม  

(Circle Pattern) 

รูปแบบการฝก 
แบบสามเหลีย่ม 

(Triangle Pattern) 

รูปแบบการฝก 
แบบบันได 

(Ladder Pattern) 

 

2. แบบทดสอบการทรงตัว (Balance) ของ Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency (BOTMP)  
3. แบบทดสอบเวลาการตอบสนอง (Response Time) โดยใชเคร่ือง Smart Speed Fusion Sport 
 

 
 ผลการทดสอบความสามารถในการทรงตัวและเวลาการตอบสนองของกลุมทดลองท้ัง 4 กลุม กอนการฝก 
หลังการฝกสัปดาหที่ 4 และหลังการฝกสัปดาหที่ 8 วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One - Way Analysis of 
Variance: ANOVA) และทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยรายคูโดยวิธีแอลเอสด(ีLSD Method) 
 
 
 
 
 
 

7 8 9 

1 2 3 

4 6 5 
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ผล/สรุปผลการวิจัย 
ตาราง 1 การเปรียบเทียบการทรงตวักอนการฝก หลังฝก 4 สัปดาห หลังฝก 8 สัปดาห ภายในและระหวางกลุม 

ของกลุมทดลอง 4 กลุม 

เปรียบเทียบ กลุมท่ี 1 กลุมท่ี 2 กลุมท่ี 3 กลุมท่ี 4 F (p-value) LSD 

กอนการฝก 25.40±2.03 25.80±1.78 25.80±2.01 25.33±4.82 0.11(0.954) NS 
สัปดาหท่ี 4 29.47±1.36 30.73±1.22 30.67±1.23 27.80±5.63 3.09*(0.034) 2>1,2>3,2>4 
t (p-value) 6.90*(<.001) 13.29*(<.001) 8.33*(<.001) 1.24(0.236)   
สัปดาหท่ี 4 29.47±1.36 30.73±1.22 30.67±1.23 27.80±5.63 - - 
สัปดาหท่ี 8 31.13±0.64 31.93±0.26 31.93±0.26 29.80±5.51 1.97 (0.129) NS 
t (p-value) 4.46*(0.001) 3.85*(0.002) 3.68*(0.002) 0.96(0.354)   
กอนการฝก 25.40±2.03 25.80±1.78 25.80±2.01 25.33±4.82 - - 
สัปดาหท่ี 8 31.13±0.64 31.93±0.26 31.93±0.26 29.80±5.51 - - 
t (p-value) 10.01*(<.001) 13.44*(<.001) 12.13*(<.001) 8.24*(<.001)   

* มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
1. การเปรียบเทียบความสามารถในการทรงตัวภายในกลุม พบวาหลังการฝก 4 และ 8 สัปดาห กลุม

ทดลองท่ี 1, 2, 3 มีความสามารถในการทรงตัวดีขึ้นตามลำดบัอยางมีนัยสำคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 กลุมทดลองท่ี 4 
มีความสามารถในการทรงตัวหลังการฝก 8 สัปดาหดีกวากอนการฝกอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

2. การเปรียบเทียบความสามารถในการทรงตัวระหวางกลุม พบวา 
2.1 กอนการฝก กลุมทดลองที่ 1, 2, 3, 4 มีความสามารถในการทรงตัว แตกตางกันอยางไมมี

นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
2.2 หลังการฝก 4 สัปดาห กลุมทดลองที่ 2 มีความสามารถในการทรงตัวดีกวากลุมทดลองท่ี           

1, 3, 4 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
2.3 หลังการฝก 8 สัปดาห กลุมทดลองที่ 1, 2, 3, 4 มีความสามารถในการทรงตัว แตกตางกัน

อยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
ตาราง 2 การเปรียบเทียบเวลาตอบสนองกอนการฝก หลังฝก 4 สัปดาห หลังฝก 8 สัปดาหภายในและระหวาง

กลุมทดลอง 4 กลุม  
เปรียบเทียบ กลุมท่ี 1 กลุมท่ี 2 กลุมท่ี 3 กลุมท่ี 4 F (p-value) LSD 
กอนการฝก 1.01±0.26 1.03±0.352 1.01±0.366 1.06±0.328 0.06(0.982) NS 
สัปดาหท่ี 4 0.63±0.14 0.60±0.204 0.58±0.192 0.74±0.389 1.19(0.322) NS 
t (p-value) 9.35*(<.001) 3.88*(0.002) 7.64*(<.001) 3.68*(0.002)   
สัปดาหท่ี 4 0.63±0.14 0.60±0.204 0.58±0.192 0.74±0.389 - - 
สัปดาหท่ี 8 0.58±0.11 0.52±0.111 0.55±0.150 0.66±0.336 1.307(0.281) NS 
t (p-value) 3.01*(0.009) 1.90(0.079) 1.61(0.129) 1.71(0.109)   
กอนการฝก 1.01±0.26 1.03±0.352 1.01±0.366 1.06±0.328 - - 
สัปดาหท่ี 8 0.58±0.11 0.52±0.111 0.55±0.150 0.66±0.336 - - 
t (p-value) 7.98*(<.001) 4.96*(<.001) 6.68*(<.001) 5.57*(<.001)   

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

160

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาต ิครั้งที่ 16



1. การเปรียบเทียบเวลาตอบสนองภายในกลุม พบวาหลังการฝก 4 และ 8 สัปดาห กลุมทดลองที่ 1             
มีเวลาตอบสนองดีขึ้นตามลำดับอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 กลุมทดลองท่ี 2, 3, 4 มีความสามารถในการ
ทรงตัวหลังการฝก 4 สัปดาหดีกวากอนการฝก และหลังการฝก 8 สัปดาหดีกวากอนการฝกอยางมีนัยสำคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 

2. การเปรียบเทียบเวลาตอบสนองระหวางกลุม พบวา  
2.1 กอนการฝก กลุมทดลองที่ 1, 2, 3, 4 มีเวลาตอบสนองแตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .05 
2.2 หลังการฝก 4 และ 8 สัปดาห กลุมทดลองท่ี 1, 2, 3, 4 มีเวลาตอบสนองแตกตางกันอยางไม

มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
2.3 หลังการฝก 8 สัปดาห กลุมทดลองที่ 1, 2, 3, 4 มีความสามารถในการทรงตัว แตกตางกัน

อยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
อภิปรายผล 
 ผลของการฝกการกาวเทา 4 รูปแบบท่ีมีตอการทรงตัวและเวลาตอบสนองของนักเรียนประถมศึกษาตอน
ปลาย เม่ือเปรียบเทียบกันภายในกลุม หลังการฝกรูปแบบการฝกเปนเวลา 8 สัปดาห กลุมทดลองท่ี 1,2,3,4 มีการ
ทรงตัวและเวลาตอบสนองดีกวากอนการฝกอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 การเปรียบเทยีบระหวางกลุม 
พบวาหลังการฝกรูปแบบการฝกเปนเวลา 8 สัปดาห กลุมทดลองทั้ง 4 กลุมมีความสามารถการทรงตัวและเวลา
ตอบสนองแตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แสดงใหเห็นวาการฝกของท้ัง 4 กลุมท่ีไดรับการฝก
รูปแบบฝกทั้ง 4 แบบนั้นไดสงผลตอการทรงตัวและเวลาตอบสนองทั้งสิ้น เนื่องจากรูปแบบการฝกแบบสี่เหลี่ยม
(ตารางเกาชอง) รูปแบบการฝกแบบวงกลม (Circle Pattern) รูปแบบการฝกแบบสามเหลี่ยม (Triangle Pattern) 
และรูปแบบการฝกแบบบันได (Ladder Pattern) เปนการฝกท่ีกลามเน้ือตองทำงานอยางรวดเร็วเม่ือไดรับการสั่ง
การจากระบบประสาทในระยะเวลาอันสั้น อีกท้ังยังตองพยายามควบคุมการเคลื่อนไหวของตนเองในตารางน้ันๆให
มีความสมดุลอยูเสมอ จึงทำใหการฝกทั้ง 4 รูปแบบมีคาเฉลี่ยหลังการฝกที่ลดลงหลังจากทดสอบดวยเครื่องมือ
ทดสอบเวลาตอบสนอง และมีคาเฉลี่ยคะแนนที่มากขึ้นหลังจากทดสอบการทรงตัว การฝกทั้ง 4 รูปแบบเปนการ
ฝกท่ีเนนในเร่ืองของการประสานกันระหวางสายตา การใชเทา และกลามเน้ืออยางมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการ
เคลื่อนไหวที่สลับไปมาในตารางอยูเสมอ ซึ่งจะใชงานทักษะนี้สูงพอสมควร สงผลใหคาเฉลี่ยของการทดสอบดีขึ้น
ตามลำดับสัปดาห อีกท้ังยังสงผลตอการปรับปรุงทางดานความสัมพันธของการเคลื่อนไหวในจุดท่ีตองการระหวาง
กลามเน้ือและระบบประสาท เปนการพัฒนาความสามารถทางดานประสาทการรับรูและประสาทสั่งการท่ีมีตอการ
ตอบสนองซึ่งกันและกันไดอยางรวดเร็ว ซึ่งตรงกับทศพร พิชัยยา(2552: ออนไลน) ไดกลาวไววา การทรงตัว 
(Balance) และการทรงทา (Posture) น้ันถูกใชคูกันมาตลอด และมีความสัมพันธกันอยางใกลชิด โดยท่ีการทรงทา
หมายถึง การควบคุมสวนตาง ๆ ของรางกายท่ีสัมพันธกับแรงโนมถวงของโลก โดยเปนการอางอิงเชิงมุมท่ีรางกาย
ทํากับแนวดิ่ง (Vertical) ความสามารถในการควบคุมการทรงทาและการทรงตัวนั้นมีความจำเปนสำหรับการทํา
กิจกรรมการเคลื่อนไหว (Functional Ability) ตาง ๆ  ระบบประสาทอาศัยการรับความรูสึกในการบอกตาํแหนง
ของรางกาย ประมวลผลและสั่งการตอบสนองท่ีเหมาะสมผานทางระบบประสาทยนต ซ่ึงตรงกับ ศิริรัตน หิรัญรัตน 
(อางอิงจากเพิ่มศักดิ์ พิมพจอง 2556 : 9) ยังพบวาถาในกรณีที่สิ่งกระตุนมีมากเวลาปฏิกิริยาจะชากวากรณีที่ส่ิง
กระตุนมีนอย เนื่องจากระบบประสาทที่เกี่ยวของ ตองการเซลลประสาทเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น เวลาในการรับรู
ตัดสินใจและการตอบสนองก็จะตองเพิ่มมากขึ้นดวย ซึ่งการฝกฝนจะชวยใหเวลาปฏิกิริยาลดนอยลง เนื่องจาก
กระบวนการรับรูตัดสินใจ และการตอบสนองทำไดเร็วขึ้น นอกจากนี้ขั้นตอนในการนำกระแสประสาทของเซลล
ประสาท อาจลดทางเดินที่ไมจำเปนออกดวย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ภาคภูมิ พิลึก (2552: บทคัดยอ)            
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ที่ศึกษาและเปรียบเทียบผลการฝกตาราง 9 ชองขนาดแตกตางกัน ที่มีตอเวลาปฏิกิริยาตอบสนอง หลังการฝก
สัปดาหท่ี 4 และสัปดาหท่ี 8 ของกลุมตัวอยางอายุระหวาง 19 – 20 ป 3 กลุมๆ ละ 10 คน กลุมท่ี 1 ฝกดวยตาราง 
9 ชอง 3 ขนาด คือ 90x90 เซนติเมตร 75 × 75 เซนติเมตร และ 60 × 60 เซนติเมตร กลุมที่ 2 ฝกดวยตาราง          
9 ชอง 2 ขนาด คือ 75 × 75 เซนติเมตรและ 60 x 60 เซนติเมตร กลุมท่ี 3 ฝกดวยตาราง 9 ชองขนาดเดียว คือ         
60 × 60 เซนติเมตร คาเฉลี่ยเวลาปฏิกิริยาตอบสนองของกลุมตัวอยางทั้ง 3 กลุม เริ่มมีการพัฒนาดีขึ้นภายหลัง
การฝกสัปดาหท่ี 4 สรุปไดวา การฝกดวยตาราง 9 ชองเพียงขนาดเดียวขนาดใดขนาดหน่ึง มีผลตอการพัฒนาเวลา
ปฏิกิริยาตอบสนอง และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ สุวิมล วัฒนกิตติศาสตร (2555 : 48-49) จากการศึกษาผล
การฝกตารางเกาชองที่มีตอความสามารถในการทรงตัวของเด็กพิการทางสมอง ซึ่งสรุปขั้นตอนและผลการศกึษา
คนควา เปนระยะเวลา 8 สัปดาห โดยหลังไดรับการฝกกลุมทดลองมีแนวโนมของความสามารถในการทรงตัว
เพ่ิมขึ้นมากกวากอนการฝก การทรงตัวของวิจัยเลมนี้ ในสวนของหลังการฝก 4 สัปดาห การทรงตัวของกลุม
ตัวอยาง 4 กลุม หลังการฝก 4 สัปดาหแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และผลการทดสอบความ
แตกตางทางสถิติรายคูพบวา การทรงตัวของกลุมทดลองท่ี 2 มากกวากลุมทดลองท่ี 1, 3, 4 อยางมีนัยสำคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงทำใหเห็นวากลุมทดลองท่ี 2 มีการทรงตัวท่ีดีขึ้นกวาอีก 3 กลุม หลังการฝก 4 สัปดาห อาจเปน
เพราะวากลุมทดลองท่ี 2 เปนตารางวงกลมและเปนตารางเดยีวท่ีมีจุดศูนยกลางอยูตรงกลาง ซ่ึงการเคลื่อนไหวของ
ผูรับการฝกจะเปนไปในลักษณะการยึดจุดศูนยกลางเปนหลักในการฝก ซ่ึงตรงกับ ทศพร พิชัยยา (2552: ออนไลน) 
ที่กลาววา รางกายจะพยายามทรงทาเพื่อรักษาใหจุดศูนยถวงอยูภายในฐานรองรับ โดยมีการตอบสนองโดยการ
ปรับทาทางโดยอัตโนมัติอยางมีแบบแผน ทั้งในแนวหนา - หลังและดานขาง การปรับทาทางโดยอัตโนมัติวา 
ประกอบดวยการเคลื่อนไหวพ้ืนฐาน 3 รูปแบบงายๆ ในการปรับแกใหจุดศูนยถวงอยูภายในฐานรองรับ หรือไมให
เกิดการ หกลมไดแก การใชขอเทา การใชขอสะโพก และการกาวขาการใชขอเทา 
 
ขอเสนอแนะ 
 1. ผลของการวิจัยในคร้ังน้ีพบวา การฝกการกาวเทา 4 รูปแบบ เปนทักษะท่ีสามารถพัฒนาการทรงตัวและ
เวลาการตอบสนองไดดี จึงควรนำไปประยุกตใชกับเด็กประถมศึกษาตอนปลายในหลาย ๆ โรงเรียน 
 2. ครูพลศึกษาอาจนำแบบฝกในงานวิจัยนี้ไปใชกับนักเรียนเพื่อพัฒนาการทรงตัวและเวลาการตอบสนอง
ของนักเรียน 
 3. ผูฝกสอนกีฬาสามารถนำแบบฝกในงานวิจัยน้ี ใชเปนแบบฝกในชวงเร่ิมตนของการฝกซอมกีฬาประเภทตาง  ๆได 
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บทคัดยอ 

จากการเขาสูศตวรรษท่ี 21 ท่ีถือเปนยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเตม็รูปแบบ การสื่อสารมวลชนเพ่ือ
การศึกษาจึงมีบทบาทสำคัญตอการพัฒนาผูเรียน ประกอบกับผูวิจัยทำงานเปนครูในสถาบันการอาชีวศึกษา จึงมี
ความสนใจในการพัฒนาชุดสื่อโมชันกราฟกแบบเอ็ดดูเทนเมนทรวมกับกิจกรรมการสื่อสารประชาสัมพันธเพ่ือ
สงเสริมการรับรูคุณธรรมอัตลักษณแกผูเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งสอดคลองกับ
นโยบายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสูสากล การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาความตองการของ
กลุมตัวอยางท่ีมีตอการพัฒนาชุดสื่อฯ 2) เพื่อพัฒนาและหาคุณภาพของชุดสื่อฯ 3) เพื่อศึกษาการรับรูของกลุม
ตัวอยางที่มีตอชุดสื่อฯ 4) เพื่อประเมินความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่มีตอชุดสื่อฯ เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
ประกอบดวยแบบสำรวจความตองการ แบบประเมินคุณภาพดานเน้ือหาและดานสื่อ แบบประเมินผลการรับรู และ
แบบประเมินความพึงพอใจ โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุ มตัวอยาง คือ นักเรียน นักศึกษา จำนวน 40 คน             
ท่ีลงทะเบียนรวมกิจกรรมสื่อสารประชาสัมพันธเพ่ือสงเสริมการรับรูคุณธรรมอัตลักษณ โดยเลือกแบบเจาะจงจาก            
ผูท่ีเขารวมงานตั้งแตตนจนจบงานและยินดีตอบแบบสอบถาม สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลไดแกคาเฉลี่ยและสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบวา ผลสำรวจความตองการอยูในระดับมากที่สุด (�� = 4.58, S.D. = 0.52)            
ผลการประเมินคุณภาพดานเน้ือหาอยูในระดับดีมาก (�� = 4.60, S.D. = 0.40) ผลการประเมินคุณภาพดานสื่ออยู
ในระดับดี (�� = 4.49, S.D. = 0.46) ผลการรับรูที ่กลุ มตัวอยางมีตอชุดสื ่อโมชันกราฟกอยู ในระดับรับรูมาก             
(�� = 4.48, S.D. = 0.54) และผลการประเมินความพึงพอใจอยูในระดับมาก (�� = 4.48, S.D. = 0.57) สรุปไดวา
ชุดสื่อโมชันกราฟกแบบเอ็ดดูเทนเมนทรวมกับกิจกรรมการสื่อสารประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการรับรูคุณธรรม 
อัตลักษณแกผูเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาท่ีพัฒนาขึ้น สามารถนำไปใชเพ่ือการสื่อสารได 
 
คำสำคัญ : ชุดส่ือโมชันกราฟกแบบเอ็ดดูเทนเมนท/ กิจกรรมการส่ือสารประชาสัมพันธ/ คุณธรรมอัตลักษณ/ 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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Abstract 
The aims of this study were to explore the sample’s need towards the development of 

edutainment motion graphic set applied with communicative activities to encourage 
recognition of moral and identity for students under the office of the vocational education 
commission, to develop and identify the quality of edutainment motion graphics set applied 
with communicative activities, and to study the sample’s perception and satisfactory towards 
the edutainment motion graphics set applied with the communicative activities to encourage 
recognition of moral and identity for students under the office of the vocational education 
commission. The tools used in this study included: (1) the need survey for the edutainment 
motion graphics set combined with communicative activities to encourage recognition of 
moral and identity for students under the office of the vocational education commission;             
(2) the developed edutainment motion graphics set applied with communicative activities to 
encourage recognition of moral and identity for students under the office of the vocational 
education commission; (3) the quality assessment form; (4) the perception survey; and               
(5) the satisfactory survey. The subjects of this study were 40 students who registered for 
attending the workshop of “communicative activities to encourage recognition of moral and 
identity”. They were selected by purposive sampling method – from those who thoroughly 
attended the workshop and willingly filled in the assessment. The data were analyzed by 
average and standard deviation. The results revealed that there had been “excellent” need for 
the edutainment motion graphics set (�� = 4.58, S.D = 0.52). The content quality of edutainment 
motion graphics set had been assessed in the “excellent” level (�� = 4.60, S.D = 0.40). The media 
quality had also been in the “high” level (�� = 4.49, S.D = 0.46). According to the quantitative 
sample, the edutainment motion graphics set had been perceived in the “high” level              
(�� = 4.48, S.D = 0.54) and also satisfied in the “high” level (�� = 4.48,S.D = 0.57). To sum 
up, the developed edutainment motion graphics set applied with the communicative activities 
to encourage recognition of moral and identity for students under the office of the vocational 
education commission were qualified to be utilized for further communication as specified. 
 
Keyword : edutainment motion graphics set / communicative activities / moral and identity / 

office of the vocational education commission 
 
บทนำ 

ศตวรรษท่ี 21 ถือเปนยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศอยางแทจริง ทำใหการใชชีวิตของมนุษยโลก เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในหลายๆดาน ทั้งดานเศรษฐกิจและสังคม อันนำไปสูการปรับตัวเพื่อใหเกิดความสามารถในการ
แขงขันทามกลางกระแส (สำนักงานสถิติแหงชาต ิกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2559) 

การสื่อสารมวลชน (Mass Communication) หมายถึงกระบวนการนำสารหรือการสงสารไปยังคนจำนวนมาก 
ผูสงสารอาจเปนกลุมบุคคลซ่ึงรวมตัวกันเปนองคการหรือสถาบันก็ได และผูรับสารจำนวนมากน้ัน การนำเอาวิธีการ
ของการสื่อสารมวลชนมาใชเพ่ือการเรียนการสอน เรียกวา “การสื่อสารมวลชนเพ่ือการศึกษา” และเรียกตัวกลาง
หรือสื่อ ซึ่งนำไปยังคนจำนวนมากวา “สื่อสารประชาสัมพันธ” (สำนักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร, 2559) 

โดยสื่อมวลชนเพ่ือการศึกษา เปนการนำเอาสื่อมวลชนมาใชเพ่ือการถายทอดความรูเน้ือหาบทเรียน ไปยัง
ผูเรียนจำนวนมากที่อยูกระจัดกระจายในเวลาเดียวกัน ซึ่งการนำสื่อมวลชนมาใชกับการศึกษาจะใหประโยชนกับ
การศึกษาหลายประการ คือ การแพรกระจายความรูเน้ือหาสาระในดานตาง ๆ ไปสูคนจำนวนมากไดอยางรวดเร็ว 
ประชาชนท่ีกระจายอยูตามท่ีตางๆ ไดรับประโยชนทางการศึกษาเทาเทียมกัน ชวยแกปญหาเร่ืองการขาดแคลนวัสดุ
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การศึกษาของโรงเรียนและชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาของรฐั และสื่อชนิดหนึ่ง ที่ไดรับความนยิม 
และสามารถเขาถึงผูชมหรือผูเรียนไดอยางกวางขวางคือ สื่อประเภท “โมชันกราฟก” (สนัย ริยาพันธ, 2554) 

ขณะเด ียวก ัน ศ ึกษาบ ันเทิง เอ ็ดด ู เทนเมนท (อังกฤษ : Edutainment) หร ือ เอ ็ดด ู เคชันแนล 
เอ็นเตอรเทนเมนท (อังกฤษ: Educational Entertainment) หรือ เอ็นเตอรเทนเมนท-เอ็ดดูเคชัน (อังกฤษ: 
Entertainment-Education) เปนรูปแบบทางการบันเทิงท่ีออกแบบสำหรับการอบรม ตลอดจนเปนการทำใหเปน
ที่ชอบใจสำหรับผูเรียน ประกอบดวยการผลิตสื่อทางโทรทัศน ภาพยนตร งานแสดงพิพิธภัณฑ และคอมพิวเตอร
ซอฟตแวร ซึ่งใชความบันเทิงสำหรับการดึงดูดใจ และรักษาผูชมเอาไว ซึ่งในทางการศึกษา ศึกษาบันเทิง เอ็ดดูเท
นเมนท เปนการศึกษาอีกรูปแบบหน่ึง ท่ีจะชวยเพ่ิมการรับรูและความสนใจ ใหกับผูเรียนในขอมูลและเน้ือหาของแต
ละรายวิชา (เสาวพร เมืองแกว, 2548) 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เปนองคกรท่ีผลิตและพัฒนากำลังคนอยางมีคุณภาพเพ่ือ
ตอบสนองความตองการกำลังคนของประเทศและภาคเอกชน โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา              
มีภารกิจหลักและภารกิจที่เกี่ยวของกับการจัดการและสงเสริมการศึกษา ตามที่กฎหมายกำหนด และทำหนาท่ี
ร ับผ ิดชอบงานเลขานุการของคณะกรรมการการอาช ีวศ ึกษา  ตามพ .ร .บ .ระเบ ียบบร ิหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มาตรา 17 ซ่ึงนโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ในมิติท่ี 2 การพัฒนาคณุภาพ 
“ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ปฏิรูปการสอบ ใหทันกับยุคสมัยอยางมีคุณภาพ ดานคุณภาพผูเรียน คือการเรง
ยกระดับคุณภาพผูเรียนใหพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู โดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง 
ปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษาทุกระดับ ยกระดับคุณภาพผูเรียน โดยอิงผลการประเมินระดับชาต ิ(V - Net) และการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ พัฒนาแนวทางการประเมินผูเรียนตามสภาพจริง รวมมือกับภาคเอกชน ในการเรียนการ
สอน และฝกงานในสถานประกอบการ พัฒนาคุณภาพผู เรียนดวยกิจกรรมองคการวิชาชีพ การบริการสังคม             
จิตอาสาและกีฬา และดานคุณภาพสถานศึกษา ในการเพิ่มคุณธรรม อัตลักษณใหกับผูเรียน ในแตละสาขาวิชา 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2545) 

ในขณะเดียวกัน ผูวิจัยไดทำงานเปนครูในสถาบันการอาชีวศึกษา คือวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ในแผนก
วิชาการถายภาพและวีดิทัศน สาขาวิชาศิลปกรรม ซ่ึงวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ไดกำหนดคุณธรรมอัตลักษณของ
ผูเรียนไวคือ “มีวินัย จิตใฝอาสา รักษาวัฒนธรรม” และมีวิสัยทัศน (Vision) คือวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี มุงผลิต
และพัฒนากำลังคนดานอาชีวศึกษาใหมีคุณภาพ สูความเปนเลิศดานวิชาชีพ วิชาการ และมีคุณธรรม จริยธรรม 
สอดคลองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สอดคลองกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย 
เปาหมาย ยุทธศาสตร การผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสูสากล พ.ศ. 2555 - 2569 คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (http://www.thonburi.ac.th/, 2018. อัตลักษณ) 

ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามวิสัยทัศนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ซึ่งสอดคลองกับนโยบายการผลิตและ
พัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสูสากล ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสอดรับกับการเปลี่ยนแปลง
ของโลกยุคศตวรรษท่ี 21 ผูวิจัยจึงสนใจในการพัฒนาชุดสื่อโมชันกราฟกแบบเอ็ดดูเทนเมนท รวมกับกิจกรรมการ
สื่อสารประชาสัมพันธภายในสถาบันการศึกษา เพ่ือการสงเสริมคุณธรรมอัตลักษณของนักเรียนนักศึกษา ท้ังน้ี เพ่ือ
สามารถนำสื่อไปใชจริง และเปนแนวทางในการสงเสริมการสื่อสารประชาสัมพันธในสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาตอไป 
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วัตถุประสงคของการวจิัย 
1. เพื่อศึกษาความตองการของกลุมตัวอยางที่มีตอการพัฒนาชุดสื่อโมชันกราฟกแบบเอ็ดดูเทนเมนท

รวมกับกิจกรรมการสื่อสารประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการรับรูคุณธรรมอัตลักษณแกผูเรียนในสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

2. เพื่อพัฒนาและหาคุณภาพของชุดสื่อโมชันกราฟกแบบเอ็ดดูเทนเมนทรวมกับกิจกรรมการสื ่อสาร
ประชาสัมพันธ เพ่ือสงเสริมการรับรูคุณธรรม อัตลักษณแกผูเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

3. เพ่ือศึกษาการรับรูของกลุมตัวอยางท่ีมีตอการพัฒนาสื่อชุดสื่อโมชันกราฟกแบบเอ็ดดูเทนเมนทรวมกับ
กิจกรรมการสื ่อสารประชาสัมพันธเพื ่อสงเสริมการรับรู ค ุณธรรมอัตลักษณแกผู เรียนในสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

4. เพื่อประเมินความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่มีตอการพัฒนาชุดสื่อโมชันกราฟกแบบเอด็ดเูทนเมนท
รวมกับกิจกรรมการสื่อสารประชาสัมพันธ เพื่อสงเสริมการรับรูคุณธรรม อัตลักษณแกผูเรียนในสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 
กรอบแนวคิดงานวิจัย 

เน้ือหาในการพัฒนาชุดสื่อโมชันกราฟกแบบเอ็ดดูเทนเมนทรวมกับกิจกรรมการสื่อสารประชาสัมพันธเพ่ือ
สงเสริมการรับรูคุณธรรมอัตลักษณแกผูเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาประกอบไปดวยการ
ใหความรูขอมูลพ้ืนฐานเร่ืองคุณธรรมอัตลักษณ ของวิทยาลัยอาชีวศกึษาธนบุรี และวิธีการสรางคุณธรรม อัตลักษณ
ใหกับนักเรียน นักศึกษา โดยมี 3 หัวขอ ดังตอไปน้ี (http://www.thonburi.ac.th/, 2018. อัตลักษณ) 

ก มีวินัย หมายถึง ความสามารถของนักเรียนในการควบคุมตนเองในการกระทำและการปฏิบัติตนใหอยูใน
ระเบียบแบบแผนและขอบังคับของโรงเรียนในสิ่งท่ีดีมีประโยชนตอตนเองและสังคม  

ข จิตใฝอาสา หมายถึง การรูจักเอาใจใสเปนธุระและเขารวมในเรื่องของสวนรวมที่เปนประโยชนตอ
ประเทศชาติ มีความสำนึกและยึดม่ันในระบบคุณธรรม และจริยธรรมท่ีดีงาม ละอายตอสิ่งผิด  

ค รักษาวัฒนธรรม หมายถึง การรักษาดูแลและตอยอด ซ่ึงความดีความงามและความเจริญในชีวิตมนุษย 
ซ่ึงปรากฏเปนรูปตางๆ เชน ภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวิทยาการ ความเชื่อและศาสนา 

ประชากรไดแก นักเรียน นักศึกษา จากแผนกวิชาการถายภาพและวีดิทัศน วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี 
จำนวน 80 คน (http://www.thonburi.ac.th/, 2018. สรุปจำนวนนักเรียนนักศึกษา วิทยาลยัอาชีวศึกษาธนบุรี) 
ภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2562 กลุมตัวอยางไดแก นักเรียน นักศึกษา จำนวน 40 คน ที่ลงทะเบียนรวม
กิจกรรมสื่อสารประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการรับรูคุณธรรมอัตลักษณ โดยเลือกแบบเจาะจงจากผูที่เขารวมงาน
ตั้งแตตนจนจบงานและยินดีตอบแบบสอบถาม 

ตัวแปลที่ใชในการศึกษา ไดแก ความตองการของกลุมตัวอยางที่มีตอชุดสื่อโมชันกราฟกแบบเอ็ดดูเท
นเมนทรวมกับกิจกรรมการสื่อสารประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการรับรู คุณธรรมอัตลักษณแกผูเรียนในสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ตัวแปรตน ไดแก  

การพัฒนาชุดสื่อโมชันกราฟกแบบเอ็ดดูเทนเมนทรวมกับกิจกรรมการสื่อสารประชาสัมพันธเพื่อสงเสริม
การรับรูคุณธรรมอัตลักษณแกผูเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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ตัวแปรตาม ไดแก 

1. คุณภาพดานเนื้อหาและสื่อการนำเสนอชุดสื่อโมชันกราฟกแบบเอ็ดดูเทนเมนทรวมกับกิจกรรมการ
สื่อสารประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการรับรู คุณธรรมอัตลักษณแกผู เรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

2. การรับรูของกลุมตัวอยางที่มีตอชุดสื่อโมชันกราฟกแบบเอ็ดดูเทนเมนทรวมกับกิจกรรมการสื่อสาร
ประชาสัมพันธเพ่ือสงเสริมการรับรูคุณธรรมอัตลักษณแกผูเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

3. ความพึงพอใจของกลุมตัวอยางท่ีมีตอชดุสื่อโมชนักราฟกแบบเอ็ดดูเทนเมนทรวมกับกิจกรรมการสื่อสาร
ประชาสัมพันธเพ่ือสงเสริมการรับรูคุณธรรมอัตลักษณแกผูเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

วิธีการวิจัย 

มีขั้นตอนในการพัฒนาชุดสื่อโมชันกราฟกแบบเอ็ดดูเทนเมนท ผูวิจัยไดยึดตามรูปแบบ ADDIE Model 
(ADDIE MODEL, 2560) ท่ีประกอบดวย 5 ขั้นตอน ดังน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1 การวิเคราะห (Analysis) 

1. การวิเคราะห (Analysis)  
2. รวบรวมขอมูลเร่ืองคุณธรรมอัตลักษณของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี  
3. รวบรวมหัวขอท่ีมีความสัมพันธกัน และตดั เพ่ิม หรือแยกตามความเหมาะสมของเน้ือหา  

ขั้นตอนท่ี 2 การออกแบบ (Design)  
1. เขยีนรูปแบบโครงรางของสื่อตางๆ และ โครงรางของกิจกรรมการสื่อสารประชาสัมพันธ ซ่ึงมีรูปแบบ

ครอบคลุมการนำเสนอ การจัดวาง (Layout) และเน้ือหาในแตละหมวดหมู 
2. กำหนดวิธีการนำเสนอ โดยการพัฒนาสื่อตางๆ  

ขั้นตอนท่ี 3 การพัฒนา (Development)  
1. ทำการรวบรวมขอมูลคุณธรรมอัตลักษณของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี จากเอกสาร

ตาง ๆท่ีไดจัดหามา  
2. เขียนโครงรางเน้ือหาตามท่ีไดกำหนดในการพัฒนาชุดสื่อฯ 

  3. จัดทำสื่อโดยเร่ิมจากจัดทำชุดสื่อฯ  
  4. จัดทำปายไวนิล ปายสแตนดี้ สำหรับประชาสัมพันธ 
  5. จัดทำแผนโปสเตอร เพ่ือใชเปนเคร่ืองมือในการประชาสัมพันธ 
  6. ประชาสัมพันธชุดสื่อฯผานจอประชาสัมพันธทีวีดิจิทัล (Digital Signage), Facebook Fanpage และ

เว็บไซตของวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี  
  7. จัดกิจกรรมการสื่อสารประชาสัมพันธฯ 

ขั้นตอนท่ี 4 การตรวจสอบและนำไปใช (Implementation)  
1. ดำเนินการโดยนำสื่อตางๆท่ีพัฒนา ใหอาจารยท่ีปรึกษา ผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา และผูเชี่ยวชาญดานสื่อ 

ทำการตรวจสอบเปนระยะ  
2. นำชุดสื่อฯไปใชกับกลุมตัวอยาง  

ขั้นตอนท่ี 5 การประเมินผล (Evaluation) โดยใชกลุมผูเชี่ยวชาญ 2 ดาน คือ ดานเน้ือหาและดานสื่อ 
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เครื่องมือที่ใชในการวจิัย  
1. แบบสำรวจความตองการในการพัฒนาชุดสื่อโมชันกราฟกแบบเอ็ดดูเทนเมนทรวมกับกิจกรรมการสื่อสาร

ประชาสัมพันธเพ่ือสงเสริมการรับรูคุณธรรมอัตลักษณแกผูเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
2. ชุดสื่อโมชันกราฟกแบบเอ็ดดูเทนเมนทรวมกับกิจกรรมการสื่อสารประชาสัมพันธเพ่ือสงเสริมการรับรู

คณุธรรมอัตลักษณแกผูเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
3. แบบประเมินคุณภาพดานเน้ือหาและสื่อการนำเสนอของชุดสื่อโมชันกราฟกแบบเอ็ดดูเทนเมนทรวมกับ

กิจกรรมการสื ่อสารประชาสัมพันธเพื ่อสงเสริมการรับรู ค ุณธรรมอัตลักษณแกผู เรียนในสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

4. แบบประเมินผลการรับรูของกลุมตัวอยางที่ลงทะเบียนรวมกิจกรรมสื่อสารประชาสัมพันธเพื่อการ
สงเสริมคุณธรรมอัตลักษณ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี  

5. แบบประเมินความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่ลงทะเบียนรวมกิจกรรมสื่อสารประชาสัมพันธเพื่อการ
สงเสริมคุณธรรมอัตลกัษณ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี 
 

ผล/สรุปผลการวิจัย 
ตารางที่ 1 ผลการสำรวจความตองการของกลุมตัวอยาง 

รายการที่ประเมิน �� S.D. ระดบัความตองการ 
1. ดานความตองการที่มีตอการพัฒนาชุดส่ือ 
   1.1 ตองการทราบถึงคุณธรรมอัตลักษณเร่ืองการมีวินัย 4.50 0.55 มาก 
   1.2 ตองการทราบถึงคุณธรรมอัตลักษณเร่ืองจิตใฝอาสา 4.45 0.55 มาก 
   1.3 ตองการทราบถึงคุณธรรมอัตลักษณเร่ืองการรักษาวัฒนธรรม 4.55 0.50 มากท่ีสุด 
   1.4 ตองการชุดสื ่อโมชันกราฟกแบบเอ็ดดูเทนเมนทรวมกับ
กิจกรรมการสื่อสารประชาสัมพันธ เพื่อใหทานเขาใจคุณธรรมอัต
ลักษณของผูเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 
4.65 

 
0.48 

 
มากท่ีสุด 

2. ดานการออกแบบ 
   2.1 รูปภาพหรือสัญลักษณเพื ่อการรับรู และเขาใจเนื ้อหา
คุณธรรมอัตลักษณ 

4.67 0.47 มากท่ีสุด 

   2.2 กราฟกแนวสดใส วัยรุน ในชุดสือ่ท่ีจะพัฒนา 4.65 0.57 มากท่ีสุด 
   2.3 เสียงบรรยาย เสียงประกอบแนวสดใส วัยรุน ในชุดสื่อท่ีจะ
พัฒนา 

4.65 0.48 มากท่ีสุด 

   2.4 กิจกรรมการสื่อสารประชาสัมพันธรวมกับชุดสื่อท่ีจะพัฒนา 
เพ่ือสงเสริมการรับรูคุณธรรมอัตลักษณ 

4.52 0.55 มากท่ีสุด 

ผลการประเมิน 4.58 0.52 มากที่สุด 
 จากตารางท่ี 1 ผลศึกษาความตองการ พบวา ดานความตองการของกลุมตัวอยางท่ีมีตอการพัฒนาชุดสื่อ
โมชันกราฟกแบบเอ็ดดูเทนเมนทรวมกับกิจกรรมการสื่อสารประชาสัมพันธเพ่ือสงเสริมการรับรูคุณธรรมอัตลักษณ
แกผูเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.58 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีคา
เทากับ 0.52 เม่ือเทียบกับเกณฑแลว ความตองการอยูในเกณฑระดับตองการมากท่ีสุด ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานการ
วิจัย ผูวิจัยจึงนำผลการสำรวจไปพัฒนาสื่อ ไดดังน้ี 
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สื่อโมชันกราฟก 3 ชิ้นประกอบดวย  
1. ความมีวินัยแบงเปน 3 หัวขอคือ 1. การตั้งใจเรียนและการไมขาดเรียน 2. การทํางานตามที่ไดรับ

มอบหมาย และสงตรงเวลาเสมอ 3. การปฏิบัติตามกฎระเบียบของวิทยาลัย มีความยาว 2.55 นาที  
2. การมีจิตใฝอาสาแบงเปน 3 หัวขอคือ 1. การชวยเหลือสังคมท่ีอยูอาศัย 2. การชวยเหลือเพ่ือนในการ

ทำงาน 3. การเสียสละเวลาและความสุขสวนตนในการทำงาน มีความยาว 2.25 นาที  
3. การรักษาวัฒนธรรมแบงเปน 3 หัวขอคือ 1. การแสดงความเคารพและการมีสัมมาคารวะดวยการไหว    

2. ความกลาคิดและตัดสินใจทำงานโดยไมกลัวการผิดพลาด 3. การยอมรับผลจากการกระทำของตนเองเสมอ            
มีความยาว 2.35 นาที  

โทนสีท่ีนำมาใช คือ สีมวง สีแสด สีเหลือง สีฟา ท่ีมีความสดใส โดยสีมวงเปนสีประจำวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ธนบุรี สีแสดและสีเหลืองเปนสีประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี สอดคลองกับแนวคิด ชุดสื่อโมชัน
กราฟกแบบเอ็ดดูเทนเมนท 
1. ความมีวินัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. การมีจิตใฝอาสา 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3. การรักษาวัฒนธรรม 
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สื่อประชาสัมพันธแผนโปสเตอร และปายสแตนดี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 1 แสดงผลการพัฒนาชุดสื่อโมชันกราฟกแบบเอ็ดดูเทนเมนท 
เพ่ือสงเสริมการรับรูคุณธรรมอัตลักษณแกผูเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 
 ในสวนของการจัดกิจกรรมสื่อสารประชาสัมพันธหรือการเวิรกช็อปเพ่ือสงเสริมการรับรูคุณธรรมอัตลักษณ
แกผูเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยหัวขอในการใหความรู คือการสงเสริมการรับรู
คุณธรรมอัตลักษณแกผูเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ แผนกวิชาการถายภาพและ             
วีดิทัศน วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ในวันศุกรท่ี 13 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. ผูบรรยาย คือ คุณวิชยั 
สีหาพรหม โดยมีผูเขารวมกิจกรรม จำนวน 80 คน 
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ภาพท่ี 2 ภาพกิจกรรมการสื่อสารประชาสัมพันธเพ่ือสงเสริมการรับรูคุณธรรมอัตลักษณ 
แกผูเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพเน้ือหาและส่ือการนำเสนอ 
รายการที่ประเมิน �� S.D. ระดับคุณภาพ 

ดานเน้ือหา 4.60 0.40 ดมีาก 

ดานสื่อการนำเสนอ 4.49 0.46 ด ี

จากตารางท่ี 2 ผลการประเมินคุณภาพดานเน้ือหา อยูในเกณฑระดับดีมาก โดยมีคาเฉลีย่รวมเทากับ 4.60 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 0.40 และผลการประเมินคุณภาพดานสื่อการนำเสนอ อยูในเกณฑระดับด ี            
โดยมีคาเฉลีย่รวมเทากับ 4.49 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 0.46 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานการวิจัย 

ตารางที่ 3 ผลการประเมินการรับรูของกลุมตวัอยาง  
รายการที่ประเมิน �� S.D. ระดับการรับรู 

1. ทานรับรูวาคุณธรรมอัตลักษณ ของวิทยาลยัอาชีวศึกษาธนบรีุ
คือ การมีวินัย การมีจิตใฝอาสา และการรักษาวัฒนธรรม  

4.40 0.50 มาก 

2. ทานรับรูวาการมีวินัยคือการตัง้ใจเรียนและการไมขาดเรียน 4.50 0.60 มาก 

3. ทานรับรูวาการมีวินัยคือการทำงานตามท่ีไดรับมอบหมาย และ
สงงานตรงเวลาเสมอ 

4.65 0.48 มากท่ีสุด 

4. ทานรับรูวาการมีวินัยคือการปฏิบัติตามกฎระเบยีบของวิทยาลัย 4.25 0.78 มาก 

5. ทานรับรูวาการมีจิตใฝอาสาคือการชวยเหลือสงัคมท่ีอยูอาศัย 4.65 0.48 มากท่ีสุด 

6. ทานรับรูวาการมีจิตใฝอาสาคือการชวยเหลือเพ่ือนในการทำงาน 4.75 0.44 มากท่ีสุด 

7. ทานรับรูวาการมีจิตใฝอาสาคือการเสยีสละเวลาและความสุข
สวนตนในการทำงาน 

4.25 0.55 มาก 

8. ทานรับรูวาการรักษาวัฒนธรรมคือการแสดงความเคารพและ
การมีสัมมาคารวะดวยการไหว 

4.45 0.51 มาก 

9. ทานรับรูวาการรักษาวัฒนธรรมคือความกลาคดิ และตดัสินใจ
ทำงานโดยไมกลัวการผดิพลาด 

4.65 0.48 มากท่ีสุด 

10. ทานรับรูวาการรักษาวัฒนธรรมคือการยอมรับผลจากการ
กระทำของตนเองเสมอ 

4.30 0.57 มาก 

ผลการประเมิน 4.48 0.54 มาก 
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จากตารางท่ี 3 ผลศึกษาการรับรูของกลุมตัวอยางที่มีตอชุดสื่อโมชันกราฟกแบบเอ็ดดูเทนเมนทรวมกับ
กิจกรรมการสื ่อสารประชาสัมพันธเพื ่อสงเสริมการรับรู ค ุณธรรมอัตลักษณแกผ ู  เร ียนในสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบวา สามารถนำความรูไปเผยแพร เพ่ือเกิดประโยชนแกบุคคลอ่ืนได มีคาเฉลี่ยรวม
เทากับ 4.48 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 0.54 เม่ือเทียบกับเกณฑแลว การรับรูอยูในเกณฑระดับรับรูมาก 
ซ่ึงเปนไปตามสมมตฐิานการวิจัย  
ตารางที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุมตัวอยาง 

รายการที่ประเมิน �� S.D. ระดับความพึงพอใจ 

 1. ดานเน้ือหา 
    1.1 เน้ือหาใหขอมูลเก่ียวกับวัตถุประสงคในการสงเสริมการ
รับรูคุณธรรม อัตลักษณแกผูเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

 

4.60 

 

 

0.52 

 

 

มากท่ีสุด 

 

    1.2 เน้ือหาใหความรูความเขาใจเก่ียวกับคุณธรรมอัตลักษณ
แกผูเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

4.60 0.52 มากท่ีสุด 

    1.3 เน้ือหามีความทันสมัยเหมาะสมกับผูศึกษาในปจจุบัน 4.70 0.48 มากท่ีสุด 

    1.4 ความนาสนใจและเพลิดเพลินของเน้ือหาแบบ 

เอ็ดดเูทนเมนท 
4.50 0.53 มาก 

    1.5 ภาพแบบการนำเสนอเน้ือหามีความนาสนใจ 4.50 0.70 มาก 

2. ดานส่ือ    

    2.1 ความนาสนใจของชุดสื่อโมชันกราฟก 4.50 0.70 มาก 

    2.2 ระยะเวลาของการนำเสนอสื่อมีความเหมาะสม 4.30 0.60 มาก 

    2.3 ความเหมาะสมของดนตรีและเสียงประกอบ 4.40 0.52 มาก 

    2.4 การมองเห็นบนหนาจอมีความชดัเจน และอานงาย 4.70 0.48 มากท่ีสุด 

    2.5 การจัดวางองคประกอบของภาพประกอบท่ีนำมาใช      
มีความสวยงาม 

4.40 0.81 มาก 

 3. ดานกิจกรรมการส่ือสารประชาสัมพันธ 
   3.1 ความเหมาะสมของวิทยากร 4.50 0.70 มาก 

   3.2 ความเหมาะสมของเวลาในการจัดกิจกรรม 4.60 0.52 มากท่ีสุด 

   3.3 สถานท่ีจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 4.30 0.48 มาก 

   3.4 ความเหมาะสมของภาพแบบการนำเสนอ 4.80 0.20 มากท่ีสุด 

   3.5 ความเหมาะสมของการสงเสริมการรับรูคุณธรรม อัตลักษณ 4.30 0.48 มาก 

ผลการประเมิน 4.48 0.57 มาก 
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จากตารางท่ี 4 ผลศึกษาการประเมินความพึงพอใจของกลุมตัวอยางท่ีมีตอชุดสื่อโมชันกราฟกแบบเอ็ดดูเทนเมนท
รวมกับกิจกรรมการสื่อสารประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการรับรู คุณธรรมอัตลักษณแกผูเรียนในสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบวามีคาเฉลี ่ยรวมเทากับ 4.48 สวนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 0.57             
เม่ือเทียบกับเกณฑแลว ความพึงพอใจของกลุมตัวอยาง อยูในระดับพึงพอใจมาก ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานการวิจัย 
โดยพบวาดานเนื้อหา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.58 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 0.55 เปนลำดับแรก ตามดวย 
ดานกิจกรรมการสื่อสารประชาสัมพันธ และดานการออกแบบ ตามลำดับ 
ขอเสนอแนะการนำไปใช 
1. ขอเสนอแนะการศึกษาครั้งตอไป 

1.1 ชุดสื่อโมชันกราฟกแบบเอ็ดดูเทนเมนท ควรนำไปเผยแพรผานโซเชียลมากขึ้น เชน เฟซบุก ยูทูปแชนแนล 
หรือ เว็บไซตของวิทยาลัย เพ่ือใหเขาถึงกลุมเปาหมายท่ีใชชองทางการสื่อสารท่ีตางกันออกไป ตามรูปแบบการใช
ชีวิตในยุคปจจุบัน 

1.2 ควรจัดกิจกรรมที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงความคิดเห็น และแสดงศักยภาพเปนประจำ โดยเนน
การลงมือปฏิบัติจริง เพ่ือใหเกิดความเขาใจ ทักษะและการตระหนักรู ตอเน้ือหาท่ีตองการสื่อสาร โดยบูรณาการใน
การจัดกิจกรรมเวิรคชอป เพ่ือเสริมสรางคุณธรรมและการหาอัตลักษณของผูเรียนอาชีวะ พรอมกิจกรรมสาธิตเชิง
ปฏิบัติเพ่ือสรางคุณธรรมและอัตลักษณอยางสรางสรรค 

1.3 ควรนำเน้ือหา เร่ือง การสงเสริมการรับรูคุณธรรมอัตลักษณแกผูเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ไปขยายผลโดยใชกับนักเรียน นักศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอื่นๆ           
ในเครือขายตอไป 
2. ขอเสนอแนะการศึกษาครั้งตอไป 

2.1 ศึกษาวิเคราะหองคประกอบของการใชชุดสื่อโมชันกราฟกแบบเอ็ดดูเทนเมนทรวมกับกิจกรรมการ
สื่อสารประชาสัมพันธ เพื่อสงเสริมการรับรูคุณธรรมอัตลักษณแกผูเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร ตอไป 

2.2 ศึกษาผลการพัฒนาการรับรูและความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษาที่มีตอชุดสื่อโมชันกราฟกแบบ
เอ็ดดูเทนเมนท บนเครือขายสังคมของ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดแก เฟซบุก ยูทูปแชนแนล หรือ 
เว็บไซตของวิทยาลัย เปนตน 
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การสรางชุดฝกอบรมแบบ Active Learning เร่ืองการเลานิทานประกอบภาพสำหรับนักพัฒนาบุคลากร 
 
The Development of Active Learning Training Course Entitled “Storytelling along with 
Illustrations for Human Resource Development Staff Members” 
 
ผูวิจัย   แคทรียา  ศิลาออน 

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร  
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อาจารยที่ปรึกษา  รองศาสตราจารย ดร.โสพล  มีเจริญ 
รองศาสตราจารย ดร.เสกสรรค  แยมพินิจ 

 
บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีจุดประสงคเพ่ือสรางชุดฝกอบรมแบบ Active Learning เร่ืองการเลานิทานประกอบภาพ
สำหรับนักพัฒนาบุคลากร ประเมินคุณภาพชุดฝกอบรม ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการฝกอบรม ประเมินความสามารถ
ในการเลานิทาน และศึกษาความพึงพอใจของนักพัฒนาบุคลากรที ่มีตอชุดฝกอบรม เครื ่องมือในการวิจัย
ประกอบดวย 1) ชุดฝกอบรมแบบ Active Learning เรื่องการเลานิทานประกอบภาพสำหรับนักพัฒนาบุคลากร              
2) แบบประเมินคุณภาพ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 4) แบบประเมินความสามารถในการเลานิทานประกอบภาพ 
5) แบบประเมินความพึงพอใจ ประชากรท่ีศึกษาคือนักพัฒนาบุคลากรที่ทำงานในฝายพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ ราษฎรบูรณะจำนวน 60 คน กลุมตัวอยางที่ใชในการฝกอบรมคือนักพัฒนา
บุคลากรที่ทำงานในฝายพัฒนาทรัพยากรบุคคลของธนาคารกสิกรไทยซึ่งไดมาโดยการสุมอยางงาย ดวยการจับ
สลาก จำนวน 30 คน ผลการวิจัยพบวา คุณภาพดานเนื้อหาชุดฝกอบรมมีคาเฉลี่ย �̅= 4.90 S.D = 0.13 อยูใน
ระดับดีมาก คุณภาพดานสื่อที่ใชในชุดฝกอบรม มีคาเฉลี่ย �̅= 4.73 S.D = 0.34 อยูในระดับดีมาก ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการฝกอบรม ผูเขาฝกอบรมมีคะแนนสอบหลังฝกอบรมสูงกวาคะแนนสอบ กอนฝกอบรมอยางมีนัยสำคัญทาง
สถิติท่ี .05 ความสามารถในการเลานิทานอยูท่ี �̅= 4.68 S.D = 0.18 อยูในระดับดีมาก ความพึงพอใจมีคา �̅ = 4.87 S.D. = 0.08 อยูในระดับมากท่ีสุด 
 
คำสำคัญ : ชุดฝกอบรม/ การอบรมแบบ Active Learning / การเลานิทานประกอบภาพ 
 
Abstract 

This research was aimed to develop Active Learning training course entitled 
“Storytelling along with Illustrations for Human Resource Development Staff Members”, to 
evaluate the quality of the training course, to examine the training achievement, to evaluate 
the ability to tell stories along with illustrations and to examine the satisfaction of the human 
resource development staff members towards the training course. The tools in this research 
consisted of 1) the Active Learning training course entitled “Storytelling along with 
Illustrations for Human Resource Development Staff Members”, 2) the quality evaluation 
form, 3) the achievement test, 4) the evaluation form for the ability to tell stories along with 
illustrations, and 5) the satisfaction evaluation form. The sampling group in this study 
consisted of 30 staff members from the Human Resource Development Department, 
Kasikorn Bank, who were chosen using simple random sampling method. The research 
findings showed that the content quality of the training course was at a very good level              
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(x =̅ 4.90, S.D. = 0.13) and the media quality of the training course was at a very good level 
(x ̅= 4.73, S.D. = 0.34). The training achievement test results showed that their average post-test 
score was higher than their average pre-test score with a statistical significance at the .05 level. 
The staff members’ ability to tell stories along with illustrations was at a very good level            
(x =̅ 4.68, S.D. = 0.18). The staff members expressed the highest level of satisfaction towards 
the training course (x ̅= 4.87, S.D. = 0.08). 
 
Keywords : Active Learning Training / Storytelling along with Illustrations  / Training Course 
 
บทนำ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2561) [1] วางยุทธศาสตรการพัฒนา
ประเทศเริ่มตนดวยการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย โดยเริ่มตั้งแตกลุมเด็กปฐมวัยที่ตองไดรับการ
สงเสริมใหมีสุขภาพกายและใจท่ีดี มีทักษะท่ีสมบูรณท้ังดานการเรียนรู ทักษะชีวิต เพ่ือใหสามารถเติบโตขึ้นไปเปน
ทุนมนุษยของประเทศที่มีคุณภาพในอนาคตตอไป โดยควรไดรับการพัฒนาทักษะในดานตางๆอยางเหมาะสม
โดยเฉพาะในดานอารมณและระบบความคิด การอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคม [2] ซ่ึงเม่ือมองหาเคร่ืองมือท่ีดีท่ีสุดในการ
พัฒนาทักษะดังกลาว ก็จะเห็นวานิทานเปนเคร่ืองมือท่ีดีและเหมาะสมท่ีจะนำมาใชในการพัฒนาทักษะดานความคดิ
และอารมณ [3] แตจากการสัมภาษณและสอบถามนักพัฒนาบุคลากรพบวาตางก็ไมไดมีความรูความเขาใจในการ
เลือกและการเลานิทานอยางเหมาะสมกับเด็กนัก ซ่ึงเปนสาเหตุท่ีทำใหหลายครอบครัวไมเคยเลานิทานใหเด็ก ๆ  ฟง 
หรืออาจจะเลาโดยขาดความรูความเขาใจที่ถูกตอง ทำใหเด็ก ๆ ไมไดรับการพัฒนาอยางสมบูรณ สงผลไปยังวัย
ผูใหญในอนาคต นอกจากนั้นนักพัฒนาบุคลากรหลายทานใหขอมูลเพิ่มเติมวาไมมีแหลงการเรียนรูดานการเลา
นิทานใหเหมาะสมกับวัยของเด็ก การเลือกนิทานสำหรับเด็กวัยตาง ๆ ความรูความเขาใจเก่ียวกับการเลานิทานตาง 
ๆ ลวนหาไดยาก ไมมีสถาบันเปดสอนเปนเร่ืองเปนราว บอยคร้ังคนใกลตัวก็ไมรูวิธีเลานิทานท่ีดีและถูกตอง รวมถึง
ไมรูวาควรจะเลือกนิทานแบบใดใหเด็ก ๆ  ในแตละชวงวัยสุดทายจึงเลานิทานไปโดยขาดหลักการ ซึ่งอาจจะไมได
ชวยพัฒนาความสมบูรณของเด็ก ๆ ไดเทากับท่ีควรจะเปน และยังสรางความเบื่อหนายใหกับผูเลานิทานดวย  

จากปญหาที่เกิดขึ้นทำใหผูวิจัยจึงซึ่งทำงานในฝายพัฒนาทรัพยากรบุคคล ธนาคารกสิกรไทยสำนักงาน
ใหญราษฎรบูรณะ จึงมีแนวคิดในการสรางชุดฝกอบรมท่ีจะชวยเสริมสรางความเขาใจใหนักพัฒนาบุคลากรในฝาย
พัฒนาทรัพยากรบุคคลเรียนรูและเขาใจถึงประโยชนของนิทาน รวมถึงรูถึงขั้นตอนในการเลือกนิทาน และวิธีการใน
การเลานิทานดวย ผูวิจัยจึงคิดสรางชุดฝกอบรมเรื่องการเลานิทานขึ้น โดยศึกษาขอมูลการฝกอบรมแบบตาง ๆ 
พบวาปจจุบันการฝกอบรมแบบ Active Learnning ซ่ึงเปนการจัดการฝกอบรมเชิงรุก [4] ผูเขารับการฝกอบรมได
ลงมือปฏิบัติดวยตนเอง จึงสามารถสรางองคความรูใหเกิดขึ้นได มีความเหมาะสมกับการฝกอบรมเรื่องการเลา
นิทานประกอบภาพ เนื่องจากการเลานิทานนั้นผู เขารับการฝกอบรมตองสามารถเลานิทานไดดวยตัวเองหลัง
ฝกอบรม ดวยเหตุน้ีผูวิจัยจึงเลือกใชการฝกอบรมแบบ Active Learning เรื่องการเลานิทานประกอบภาพแบบใช
กิจกรรมเปนฐาน (Activity-Based Learning) คือการเรียนรูแบบ Active Learning ที่ใชกิจกรรมเปนที่ตั้งในการ
ฝกเพ่ือสรางประสบการณการเลานิทานประกอบภาพใหกับนักพัฒนาบุคลากรของธนาคารกสิกรไทย เพื่อสราง
ความเขาใจและพัฒนาความสามารถในการเลานิทานประกอบภาพของนักพัฒนาบุคลากร ซ่ึงการดำเนินการวิจัยใน
ครั้งนี้ จะเปนการสงเสริมความสามารถการเลานิทานของนักพัฒนาบุคลากร เพื่อนำไปสูการพัฒนาทุนมนุษยท่ี
เริ่มตนจากสถาบันครอบครัว และกลายเปนกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ สอดคลองกับแผนพัฒนาคนใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติตอไป  
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นิยามศัพท 
ชุดฝกอบรมหมายถึงช ุดฝกอบรมแบบ Active Learning เรื ่องการเลานิทานประกอบภาพสำหรับ

นักพัฒนาบุคคลากร 
คุณภาพของชุดฝกอบรมหมายถึง ผลท่ีไดจากการประเมินคุณภาพเนื้อหาและสื่อของชุดฝกอบรมแบบ 

Active Learning เรื่องการเลานิทานประกอบภาพสำหรับนักพัฒนาบุคคลากร ซึ่งประเมินโดยผูเชี่ยวชาญดาน
เน้ือหา ดานสื่อและการนำเสนอ โดยคาท่ียอมรับไดคือ คาเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป  

ผลสัมฤทธ์ิทางการฝกอบรม หมายถึงผลตางของคะแนนของผูเขารับการฝกอบรมท่ีไดจากการทำแบบทดสอบ
กอนและหลังฝกอบรมแบบ Active Learning เร่ืองการเลานิทานประกอบภาพสำหรับนักพัฒนาบุคคลากร โดยคะแนน
สอบหลังการฝกอบรมสูงกวาคะแนนสอบกอนการฝกอบรม อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ความสามารถในการเลานิทานประกอบภาพหมายถึงผลที่ไดจากการประเมินความสามารถดานการเลา
นิทานประกอบภาพของนักพัฒนาบุคลากรท่ีผานการฝกอบรมดวยชุดฝกอบรมแบบ Active Learning เร่ืองการเลา
นิทานประกอบภาพสำหรับนักพัฒนาบุคคลากร วาสามารถเลานิทานประกอบภาพได วัดไดดวยแบบประเมินวัด
ความสามารถในการเลานิทานประกอบภาพท่ีผูวิจัยสรางขึ้นและหาคุณภาพแลว คาท่ียอมรับไดคือ 3.51 ขึ้นไป 

ความพึงพอใจที่มีตอชุดฝกอบรมหมายถึงผลที่ไดจากการประเมินโดยผูเขารับการฝกอบรมแบบ Active 
Learning เรื่องการเลานิทานประกอบภาพซึ่งเปนความรูสึกในทางบวกที่ผูเขารับการฝกอบรมมีตอการฝกอบรม 
คาท่ียอมรับไดคือ 3.51 ขึ้นไป 
 
วัตถุประสงคของการศึกษา 

1. เพ่ือสรางชุดฝกอบรมแบบ Active Learning เร่ืองการเลานิทานประกอบภาพสำหรับนักพัฒนาบุคคลากร 
2. เพื ่อประเมินคุณภาพชุดฝกอบรมแบบ Active Learning เรื ่องการเลานิทานประกอบภาพสำหรับ

นักพัฒนาบุคคลากร 
3. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการฝกอบรมของผูเขารับการอบรมเร่ืองการเลานิทานประกอบภาพ 
4. เพ่ือประเมินความสามารถการเลานิทานประกอบภาพของนักพัฒนาบุคลากรท่ีเขารับการฝกอบรม 
5. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักพัฒนาบุคลากร ท่ีมีตอชุดฝกอบรมแบบ Active Learning เร่ืองการเลา

นิทานประกอบภาพสำหรับนักพัฒนาบุคลากร 
 

ระเบียบวิธีการวิจัย 
ประชากรที่ศึกษา 

นักพัฒนาบุคลากรที่ทำงานอยูในฝายพัฒนาทรัพยากรบุคคล ธนาคารกสิกรไทยสำนักงานใหญราษฎร
บูรณะ จำนวน 60 คน  
กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคือนักพัฒนาบุคลากรทำงานอยูในฝายพัฒนาทรัพยากรบุคคล ธนาคารกสิกร
ไทยสำนักงานใหญราษฎรบูรณะ ท่ีสนใจเขารวมการฝกอบรมดวยชุดฝกอบรมแบบ Active Learning เร่ืองการเลา
นิทานประกอบภาพ 
วิธีสุมกลุมตัวอยาง 

ไดมาโดยการสุมอยางงาย (Simple random sampling) จากประชากรดวยการจับฉลาก จำนวน 30 คน  
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
1. ชุดฝกอบรมแบบ Active Learning เร่ืองการเลานิทานประกอบภาพสำหรับนักพัฒนาบุคคลากร 
2. แบบประเมินคุณภาพของผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหาและดานสื่อและการนำเสนอ 
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการฝกอบรม 
4. แบบประเมินความสามารถในการเลานิทานประกอบภาพ 
5. แบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอชุดฝกอบรมแบบ Active Learning เร่ืองการเลานิทานประกอบภาพ 

สำหรับนักพัฒนาบุคคลากร 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

การดำเนินการวิจัยเรื่องการสรางชุดฝกอบรมแบบ Active Learning เรื่องการเลานิทานประกอบภาพ
สำหรับนักพัฒนาบุคลากร มีวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลดังน้ี  
1. การทดสอบกอนฝกอบรม (Pretest) 

หลังการอธิบายเกี่ยวกับชุดฝกอบรมใหกลุมตัวอยางเขาใจแลว ผูวิจัยใหกลุมตวัอยางจำนวน 30 คนทำ
แบบทดสอบกอนฝกอบรม จำนวน 20 ขอ ซ่ึงเปนขอสอบท่ีผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ และผานการทดสอบ
จากกลุมผูท่ีเคยผานการอบรมเก่ียวกับการเลานิทานประกอบภาพ และผูวิจัยเก็บผลคะแนนการจากทดสอบ 
2. การฝกอบรม 

ผูวิจัยฝกอบรมกลุมตัวอยางจำนวน 30 คนดวยเนื้อหาและกิจกรรมที่กำหนดในชุดฝกอบรมแบบ Active 
Learning เร่ืองการเลานิทานประกอบภาพสำหรับนักพัฒนาบุคลากร  
3. การทดสอบหลังฝกอบรม (Posttest) 

ผู วิจัยใหผู เขารับการฝกอบรมทำแบบทดสอบหลังฝกอบรมจำนวน 20 ขอที ่ผานการประเมินจาก
ผูเชี่ยวชาญ และผานการทดสอบจากกลุมผูท่ีเคยผานการอบรมเก่ียวกับการเลานิทานประกอบภาพ และทำการเก็บ
คะแนนไว  
4. การประเมินความสามารถในการเลานิทานประกอบภาพ 

ผูวิจัยเปนผูประเมินความสามารถในการเลานิทานของกลุมตัวอยางท่ีเขารับการฝกอบรม โดยประเมินตาม
สภาพจริงของกลุมตัวอยางท่ีเขารับการฝกอบรม ดวยเกณฑการประเมิน 5 ระดับคือ ดีมาก ดี ปานกลาง นอย และ
นอยท่ีสุด 
5. การประเมินความพึงพอใจ 

กลุมตัวอยางที่เขารับการฝกอบรมดวยชุดฝกอบรมแบบ Active Learning เรื่องการเลานิทานประกอบ
ภาพสำหรับนักพัฒนาบุคลากร เปนผูประเมินความพึงพอใจที่มีตอชุดฝกอบรมดวยแบบสอบถาม 5 ระดับ เพ่ือ
ประเมินความพึงพอใจท่ีผูเขารับการฝกอบรม มีตอชุดฝกอบรมแบบ Active Learning เร่ืองการเลานิทานประกอบ
ภาพสำหรับนักพัฒนาบุคลากร 
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ผลการวิจัย 
 ผลการสรางชุดฝกอบรมแบบ Active Learning เรื ่องการเลานิทานประกอบภาพสำหรับนักพัฒนา
บุคลากรแบงการประเมินเน้ือหาและการประเมินดานสื่อโดยผูเชี่ยวชาญ 
ผลการประเมินคุณภาพดานเน้ือหาจากผูเช่ียวชาญดังตารางตอไปน้ี 

 
หัวขอในการประเมิน 

ผลการวิเคราะห �� S.D ความหมาย 
1. เนื้อหาการฝกอบรมหนวยที่ 1 ความหมายของนิทานและ

นิทานประกอบภาพ 

4.86 0.26 ดมีาก 

2. เนื ้อหาการฝกอบรมหนวยที่ 2 การใชเทคนิคพิเศษเพ่ือ
ดึงดูดความสนใจในการเลานิทานประกอบภาพ 

4.86 0.18 ดมีาก 

3. เนื้อหาการฝกอบรมหนวยที่ 3 การลำดับขั้นตอนการเลา 
นิทานประกอบภาพ 

4.81 0.26 ดมีาก 

4. เน้ือหาการฝกอบรมหนวยท่ี 4 การเลานิทานประกอบภาพ 4.96 0.12 ดมีาก 

เฉล่ียรวม 4.90 0.13 ดีมาก 
 จากตารางการประเมินคุณภาพดานเนื้อหาโดยรวมของชุดฝกอบรมแบบ Active Learning เรื่องการเลา
นิทานประกอบภาพสำหรับนักพัฒนาบุคคลากร มีคา �̅ = 4.90 และ S.D. = 0.13 พบวามีคุณภาพอยูในระดับดีมาก 
 
ผลการประเมินคุณภาพดานส่ือตามตารางดังตอไปน้ี  

 

หัวขอในการประเมิน 
ผลการวิเคราะห �� S.D. ความหมาย 

1. สวนของ Power Point ประกอบการฝกอบรม 4.83 0.29 ดมีาก 

2. สวนของคูมือประกอบการฝกอบรม 4.56 0.58 ดมีาก 

3. สวนของใบงานท่ีใชในการทำกิจกรรม 4.67 0.58 ดมีาก 

4. สวนของบัตรคำในการทำกิจกรรม 4.33 0.58 ด ี

5. สวนของภาพประกอบท่ีใชในการทำกิจกรรมการเลานิทาน 5.00 0.00 ดมีาก 

เฉล่ียรวม 4.73 0.34 ดีมาก 
 จากตารางผลประเมินคุณภาพดานสื่อของชุดฝกอบรมแบบ Active Learning เร่ืองการเลานิทานประกอบภาพ 
สำหรับนักพัฒนาบุคคลากร มีคา �̅ = 4.73 และ S.D. = 0.34 ซ่ึงอยูในระดับดีมาก 
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ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการฝกอบรม ตามตารางดังน้ี 
ผลการทดสอบ n �� S.D. ΣD ΣD� t df Sig 1 tailed 

แบบทดสอบ 
กอนฝกอบรม 

30 9.30 1.512 249 2133 30.066* 
 

29 0.000 

แบบทดสอบ 
หลังฝกอบรม 

30 17.60 1.102 
 

*มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 จากตารางผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการฝกอบรม ผลคะแนนทดสอบหลังฝกอบรมสูงกวากอนฝกอบรม
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

ผลการประเมินความสามารถในการเลานิทาน ของกลุมตัวอยางหลังการใชชุดฝกอบรมแบบ Active Learning 
เรื่องการเลานิทานประกอบภาพสำหรับนักพัฒนาบุคลากรไดผลตามตารางดังน้ี 

 

หัวขอในการประเมิน ผลการวเิคราะห �� S.D. ความหมาย 
1. แสดงความรูความเขาใจเกี่ยวกับความหมายของนิทานโดยสามารถอภิปราย  

ความหมายของนิทานในการทำกิจกรรมรวมกันในกลุมได 
4.67 0.48 ดมีาก 

2. แสดงความรูความเขาใจเกี่ยวกับนิทานประกอบภาพ โดยการอภิปรายกลุม
เก่ียวกับความหมายของนิทานประกอบภาพได 

4.0 0.00 ด ี

3. แสดงความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชคำถามปลายเปดเพื่อกระตุนความ
สนใจกอนการเลานิทาน ดวยการตั้งคำถามปลายเปดไดอยางถูกตอง ในการ
ทำกิจกรรมการตั้งคำถามปลายเปดได 

4.76 0.41 ดมีาก 

4. สามารถใชคำถามปลายเปดเกร่ินนำกอนเลานิทานประกอบภาพไดดวยการใช
คำถามปลายเปดเกร่ินนำกอนการเลานิทานประกอบภาพได 

4.80 0.49 ดมีาก 

5. แสดงความรูความเขาใจในการใชเสียงพิเศษในการเลานิทานดวยการทำ
กิจกรรมการสื่อสารดวยการใชเสียงพิเศษตางๆได 

4.63 0.41 ดมีาก 

6. แสดงการใชเสียงพิเศษในการเลานิทานไดดวยการทำกิจกรรมการใชเสียง
พิเศษในการสื่อสารได 

4.60 0.50 ดมีาก 

7. แสดงความรูความเขาใจในการใชทาทางสื่อความหมายในการเลานิทานผาน
การทำกิจกรรมกลุมการใชทาทางสื่อความหมาย 

5.00 0.00 ดมีาก 

8. สามารถกำหนดประเด็นของเรื่องที่จะเลาไดดวยการระบุประเด็นนิทานที่จะ
เลาในใบงานไดชัดเจน 

4.50 0.51 ด ี

9. ลำดับเร่ืองราวในนิทานไดดวยการลำดับเร่ืองนิทานท่ีจะเลาในใบงานไดอยาง
ชัดเจนและถูกตอง 

4.97 0.18 ดมีาก 

10. สามารถสรุปประเด็นของนิทานที่เลาไดดวยการสรุปจบหลังการเลานิทาน
ประกอบภาพไดอยางสั้นและกระชับ 

4.70 0.47 ดมีาก 

11. แสดงการเลานิทานประกอบภาพพรอมทั้งใชเทคนิคตางๆอยางเหมาะสม
ดวยการเลานิทานประกอบภาพในแบบของตนเอง 

4.77 0.51 ด ี

เฉล่ียรวม 4.68 0.18 ดีมาก 
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 จากตารางผลการประเมินความสามารถในการเลานิทานประกอบภาพของกลุมตัวอยางหลังการใชชุดฝก
อบรมแบบ Active Learning เรื่องการเลานิทานประกอบภาพสำหรับนักพัฒนาบุคลากร มีคา �̅= 4.68 และ          
S.D. = 0.18 ซ่ึงอยูในระดับดีมาก  
 

ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรม ไดผลตามตารางดังน้ี 
 

หัวขอในการประเมิน ผลการวิเคราะห �� S.D. ความหมาย 
สวนท่ี 1 สวนของเน้ือหา 4.74 0.36 มากท่ีสุด 
2. สวนของภาพ / สื่อ 4.89 0.23 มากท่ีสุด 
3. สวนของกิจกรรมประกอบการฝกอบรม 4.97 0.08 มากท่ีสุด 

เฉล่ียรวม 4.87 0.08 มากที่สุด 
 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู เขารับการฝกอบรมแบบ Active Learning เรื ่องการเลานิทาน
ประกอบภาพมีคา �̅ = 4.68 และ S.D. = 0.18 ซ่ึงอยูในระดับมากสุด 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื ่องการสรางชุดฝกอบรมแบบ Active Learning เรื ่องการเลานิทานประกอบภาพสำหรับ
นักพัฒนาบุคลากร ผูวิจัยไดอภิปรายผลดังน้ี 

 ผลการสรางและประเมินคุณภาพชุดฝกอบรมแบบ Active Learning เรื่องการเลานิทานประกอบภาพ
สำหรับนักพัฒนาบุคลากร ผูวิจัยไดสรางชุดฝกอบรมเร่ืองการเลานิทานประกอบภาพสำหรับนักพัฒนาบุคลากรดวย
กระบวนการสรางชุดฝกอบรมแบบ Addie Model โดยมีการปรับแกไขเปนระยะตามคำแนะนำของอาจารย ท่ี
ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญ ซ่ึงผลการประเมินคุณภาพชุดฝกอบรมดานเน้ือหาและดานสื่อของชุดฝกอบรมอยูในระดับดี
มาก ท้ังน้ีอาจจะเน่ืองมาจากการใชกระบวนการสรางสื่อดวยกระบวนการแบบ Addie Model [5] ซ่ึงเปนการสราง
ที ่เปนระบบ มีการปรับปรุงแกไขและตรวจสอบเปนระยะจึงทำใหคุณภาพของชุดฝกอบรมอยู ในระดับดีมาก 
สอดคลองกับงานวิจัยของสุชาดา เทศดี [6] ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดฝกอบรมตามแนวคิดการเรียนแบบ
กระตือรือรน หลักสูตรนักจัดการสุขภาพตามกลุมวัย สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุข ท่ีใชกระบวนการแบบ Addie 
Model และมีผลประเมินในการพัฒนาชุดฝกอบรมอยูในระดับดีมากเชนเดียวกัน ในสวนของผลสัมฤทธิ์หลังการ
ฝกอบรมของนักพัฒนาบุคลากรที่ใชชุดฝกอบรมแบบ Active Learning เรื่องการเลานิทานประกอบภาพสำหรับ
นักพัฒนาบุคลากร ผูเขารับการฝกอบรมมีคะแนนสอบหลังการฝกอบรมสูงกวากอนฝกอบรมอยางมีนยัสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ.05 ซึ่งตรงกับแนวคิดของ ไชยยศ เรืองสุวรรณ [7]ไดกลาวถึงลักษณะของการเรียนรู แบบ Active 
Learning ไววา เปนการเรียนรูท่ีพัฒนาศักยภาพทางสมอง ไดแก การคิด การแกปญหา การนําความรูไปประยุกตใช 
มีการฝกปฏิบัต ิเปนการเรียนการสอนที่เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรู ทำใหผูเรียนสรางองคความรู
และจัดระบบการเรียนรูดวยตนเอง จึงทำใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลอง
กับงานวิจัยของ สอดคลองกับงานวิจัยของ เมษ ทรงอาจ [8] เรื่องรูปแบบการเรียนการสอน รายวิชาจิตวิทยา
สำหรับครู (200 204) โดยใชการสอนแบบมีสวนรวมของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
วิทยาเขตขอนแกน ซ่ึงใชการการสอนแบบมีสวนรวม หรือ Active Learning และผลสัมฤทธ์ิหลังการเรียนการสอน
สูงกวากอนฝกอบรมอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 สวนของผลการประเมินความสามารถในการเลานิทานของ
ผูเขารับการฝกอบรมอยูในระดับดีมาก ท้ังน้ีเพราะการฝกอบรมแบบ Active Learning ทำใหผูเขารับการฝกอบรม
ไดฝกปฏิบัติจริง จึงเกิดความเขาใจจนเลานิทานประกอบภาพไดในแบบของตัวเองตามที่ตองการ สอดคลองกับ
งานวิจัยชลศิลป ตรีสงค, แจมจันทร ศรีอรุณรัศมี, และขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ [9] เร่ืองการนำเสนอรูปแบบการ
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ฝกอบรมเชิงรุกแบบผสมผสานเพื ่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาของพนักงานขายและบริการดาน
โทรคมนาคม ซึ่งผูเรียนไดลงมือปฏิบัติ และผูเรียนตองหาความหมายและทำความเขาใจดวยตนเอง หรือรวมกับ
เพ่ือน สงผลใหเกิดความเขาใจในเน้ือหาท่ีเรียนอยางถองแทมากขึ้น สวนผลการประเมินความพึงพอใจของผูเขารับ
การฝกอบรมดวยชุดฝกอบรมแบบ Active Learning เร่ืองการเลานิทานประกอบภาพสำหรับนักพัฒนาบุคคลากร 
ผู เขารับการฝกอบรมมีความพึงพอใจในระดับมากที ่สุด ทั ้งน้ีอาจจะเพราะในการสรางชุดฝกอบรมผูวิจัยได
ดำเนินการทดลองกับกลุมท่ีมีบริบทเหมือนกลุมตัวอยาง เพ่ือปรับปรุงแกไขกอนนำไปใชในการทดลองจริง ดังน้ันจึง
ทำใหกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจในระดับมากสุด  
 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะในการนำไปใชงาน 

การนำชุดฝกอบรมแบบ Active Learning เร่ืองการเลานิทานประกอบภาพสำหรับนักพัฒนาบุคลากรไป
ใชในการฝกอบรม ควรเพ่ิมตัวละครในอุปกรณสำหรับฝกเลานิทานประกอบภาพใหมีความหลากหลายมากขึ้น และ
ควรมีหลายประเภททั้งคน สัตว สิ่งของ พืชชนิดตางๆ จากแตเดิมมีเพียงตัวละครที่เปนสัตวและตนไมเทาน้ัน 
เน่ืองจากกรอบประสบการณของผูเขารับผูฝกอบรมท่ีแตกตางกันทำใหมีจินตนาการในการเลานิทานท่ีแตกตางกัน
หากเพ่ิมตัวละครมากขึ้นจะชวยเปดกวางดานการฝกเลานิทานประกอบภาพใหกับผูเขารับการฝกอบรมมากขึ้น 
ขอเสนอแนะการวิจัยครั้งตอไป 
  ควรมีการพัฒนาชุดฝกอบรมท่ีเสริมสรางทักษะการเลาเร่ืองท่ีสูงขึ้นไปและหลากหลายมากขึ้น เพ่ือใหผูเขา
รับการฝกอบรมเกิดทักษะการเลานิทานที่หลากหลายรูปแบบ และมีเทคนิคที่จะใชในการพัฒนาการฝกอบรม
เก่ียวกับการเลานิทานเพ่ิมมากขึ้น 
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การออกแบบกระบวนการฝกอบรมโดยใชการคิดเชิงออกแบบผสานระบบคลาวดเทคโนโลยี เพ่ือ
สงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคสำหรับผูเรียนมัธยมตอนปลาย 
 
Designing Training Process Using Design Thinking Via Cloud Technology in order to 
Enhance Creative Problem-Solving Ability of High School Student 
 
ผูวิจัย    ณัฐกรวิจิตร  อยูวิริยา  
    สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน  

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
อาจารยที่ปรึกษา  ผูชวยศาสตราจารย ดร. สรกฤช  มณีวรรณ 
    ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
 
บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพและความตองการตอกระบวนการฝกอบรมโดยใช    
การคิดเชิงออกแบบผสานระบบคลาวดเทคโนโลยี เพื ่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรค                 
2) เพ่ือออกแบบกระบวนการฝกอบรม 3) เพ่ือหาความตรงตามโครงสรางของกระบวนการการฝกอบรม โดยรูปแบบ
ของการวิจัยในคร้ังน้ี แบงออกเปน 2 ระยะ คือ 1) ออกแบบกระบวนการฝกอบรม 2) การตรวจสอบความตรงตาม
โครงสรางของกระบวนการฝกอบรม ในการวิจัยมีกลุมท่ีศึกษามีดังน้ี 1) ในระยะท่ี 1 กลุมท่ีศึกษาความตองในการ
จัดกระบวนฝกอบรม จำนวน 288 คน เพื่อนำขอมูลมาใชการออกแบบกระบวนการฝกอบรมไดแกผูทรงคุณวุฒิ   
เพื่อใชสัมภาษณความคิดเห็นตอกระบวนฝกอบรม 2) ในระยะที่ 2 กลุมที่ศึกษาความตรงตามโครงสรางของ
กระบวนการฝกอบรมท่ีไดออกแบบไดแกผูเชี่ยวชาญจำนวน 5 ทาน ผลการวิจัยมีดังน้ี 1) ผลการศึกษาความตองการ
ในการฝกอบรมพบวามีความตองการในการจัดการฝกอบรมอยู ที่มีความตองการมาก (x̄ = 4.21, S.D. = 0.60)           
2) กระบวนการฝกอบรม ที่พัฒนาขึ้นมีองคประกอบที่สำคัญ 6 องคประกอบ ไดแก 1. ผูฝกอบรม 2. ผูเขารบัการ
ฝกอบรม 3. หลักสูตรในการอบรม 4. ระบบคลาวดเทคโนโลยี 5. กิจกรรมการเรียนรู 6. การประเมินผล และ
กระบวนการฝกอบรม ประกอบดวย 7 ขั้นตอน คือ 1. ขั้นการเตรียมความพรอมสำหรับการดำเนินการ 2. ขั้นการ
สรางความสัมพันธมีสวนรวมในการแกปญหาและทาทายเปาหมายที ่จะเปน 3. ขั้นการคนหาความรู ในสวนท่ี
เก่ียวของ 4. ขั้นการบมเพาะความคิดเชิงออกแบบ 5. ขั้นการทบทวนความรูเดิม 6. ขั้นการทำกิจกรรมเพ่ือสงเสริม
การเรียนรู 7. ขั้นการประเมินผล และผลการศึกษาความตรงของกระบวนการฝกอบรมที่พัฒนาขึน้ที่ประเมินโดย
ผูเชี่ยวชาญ พบวา กระบวนการฝกอบรมมีความตรง (IOC=1.00) จากการศึกษาดังกลาวแสดงใหเห็นวากระบวนการ
ท่ีออกแบบสามารถนำไปใชในกระบวนการฝกอบรมได  
 
คำสำคัญ : กระบวนการฝกอบรม, คลาวดเทคโนโลยี, การคิดเชิงออกแบบ, การแกปญหาเชิงสรางสรรค  
 
 
 
 
 
 

184

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาต ิครั้งที่ 16



Abstract 
The objectives of this research were 1) to study the condition and demand of the 

training process using design thinking via cloud technology in order to enhance the creative 
problem-solving ability, 2) to design the training process, and 3) to assess the construct 
validity of training process. The research design was divided into two phases 1) training 
process design and 2) checking the construct validity of the training process. In this research, 
there were two study groups 1) in phase 1, the demand for training process development 
study group consisted of 288 knowledgeable people. The people in this group were 
interviewed for opinions toward the training process. All data were used for designing the 
training process, and 2) in phase 2, the assessment of the construct validity of the designed 
training process study group consisted of five experts. The research results found that 1) the 
demand of training process was high (x̅ = 4.21, S.D. = 0.60), and 2) the developed training 
process was comprised of six crucial components viz. trainers, trainees, training course, cloud 
technology, learning activities and evaluation and seven stages viz. preparation stage, 
building relationship and collaboration in problem-solving and challenging the setting goals 
stage, seeking for knowledge in relevant area stage, design thinking training stage, reviewing 
prior knowledge stage, doing activities in order to encourage learning stage and evaluation 
stage. The assessment result of the construct validity of the developed training process which 
assessed by the experts was valid (IOC=1.00). Overall, this research showed that the designed 
training process was able to apply in practical training.  
 
Keywords : Cloud Technology, Creative Problem-Solving, Design Thinking, Training Process 
 

บทนำ 
การที ่จะพัฒนาประเทศไทยไปสู ความมั ่นคง มั ่งคั ่ง และยั ่งยืน ใหเกิดขึ ้นในอนาคตนั ้น จะตองให

ความสำคัญกับการเสริมสรางทุนของประเทศท่ีมีอยูใหเขมแข็งและมีพลังเพียงพอในการขับเคลื่อนกระบวนการการ
พัฒนาทั้งในระยะกลางและระยะยาว โดยเฉพาะ“การพัฒนาคน”ใหมีการเตรียมความพรอมรับการเปลี่ยนแปลง
ของโลกในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีสิ่งที่สำคัญที่สุดคือทักษะการเรียนรู และการเสริมสรางปจจัยแวดลอมท่ีเอื้อตอการ
พัฒนาคุณภาพของคน โดยการนอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดชมาประยุกตใชท้ังในเชิงระบบและโครงสรางของสังคมไทยใหมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีจะ
เกิดขึ้น “แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (2560-2564)” 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเริม่งานพัฒนา
เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารมาตั้งแต พ.ศ. 2523 และไดทรงงานอยางตอเน่ืองมาเปนระยะเวลามากกวา 30 ป 
มีเด็กและเยาวชนจำนวนมากจบการศึกษา สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว และทำประโยชน
ใหแกสังคมประเทศชาติ เมื ่องานพัฒนาไดขยายกวางขึ้น สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จึงโปรดเกลาฯ ใหจัดทำแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฉบับแรก
ขึ้นตั้งแต พ.ศ. 2535 เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางในการทำงานพัฒนา จนถึงปจจุบันไดดำเนินการมาจนสิ้นสุดแผนฯ 
ฉบับท่ี 5 พ.ศ. 2560-2569 น้ีขึ้น เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการของสถานศึกษาและของทุก
ภาคสวนที่สนับสนุนการพัฒนา ตลอดจนรวมกันผลักดันการพัฒนาไดอยางตอเนื่องเปนรูปธรรม มีเปาหมาย
หลักการพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 ประกอบดวย 8 เปาหมายหลัก 18 เปาหมายยอยของการพัฒนา ทั้งนี้ผูจัดทำไดใช
เปาหมายหลักที่ 3 เสริมสรางศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางวิชาการและทางจริยธรรม ทักษะที่จำเปนใน
ศตวรรษที่ 21 ไดแกทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อเทคโนโลยี และทักษะชีวิตและอาชีพ 
ควบคูกับการปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรม การเตรียมความพรอมสำหรับประชาคมกระบวนการคิดแกปญหาเปน 

185

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาต ิครั้งที่ 16



สิ่งสำคัญในการพัฒนาทักษะของผูเรียน ผูเรียนจะสามารถสังเกตและวิเคราะหขอมูลท่ีเก่ียวของกับปญหา ทำความ
เขาใจปญหาโดยการแสดงออกมาในรูปแบบท่ีแกปญหาได สามารถรวบรวมความคิดเห็นเก่ียวกับแผนการแกปญหา 
และคนหาทางออกท่ีดี ซ่ึงเปนไปตามเกณฑท่ีวางไวและมีศักยภาพพอท่ีจะแกปญหา และวางแผนวิธีการนำเสนอได 
และ แนวทางพัฒนาการสงเสริมและสนับสนุนใหโรงเรียนเขาถึงบริการของระบบสื ่อสารและเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา และจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเหมาะสม เชน การคนควา
หาขอมูลจากแหลงตาง ๆ โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั ้งพัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะหและตัดสินใจ            
มีวิจารณญาณในการเลือกใชขอมูลอยางเหมาะสม การนำเสนอสารสนเทศโดยเลือกใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรท่ี
เหมาะสม “แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช 
กุมารี ฉบับท่ี ๕ พ.ศ. (2560-2569)” 

การคิดเชิงออกแบบหมายถึงกระบวนการคิดเพ่ือแสวงหากลยุทธเชิงสรางสรรคในการพัฒนาผลงานซ่ึงเปน
วิธีการคิดที่นักวิชาการหลากหลายสาขานำมาใชในการพัฒนานวัตกรรม การสรางนวัตกรรมที่ดีตองสอดคลองกับ
ความตองการที่แทจริงของผูรับบริการ เพื่อการแกปญหาไดตรงจุด “นุชจรี กิจวรรณ (2561)” ทั้งนี้การคิดเชิง
ออกแบบเปนการเชื่อมโยงระหวางปญหากับการแกปญหาอยางสรางสรรค โดยอาศัยความรู ประสบการณตางๆ และ
ความสามารถของผูท่ีมีความรูเฉพาะทางในเร่ืองของปญหาน้ันๆ มาเปนสวนประกอบสาคัญในการสรางผลงาน การ
สรางสรรค ทักษะความสามารถ ความชำนาญในการสรางผลงานตางๆ และความสามารถทางสมองของบคุคลนั้นๆ 
และเชื่อวา การสรางสรรคทุกอยางที่เกิดขึ้นในโลก ตองใหความสาคัญในการแกปญหา โดยการศึกษาขอมลูอยาง
มากมาย เพ่ือท่ีจะเขาใจปญหา จะชวยในการแกปญหา ในงานออกแบบไดแลว ยังจะสงผลกระทบตอการแกปญหาใน
สังคมได และการคิดออกแบบ เปนแนวคิดท่ีมีลักษณะท่ีประกอบขึ้นมาจากศาสตรท่ีหลากหลายเชื่อมโยงกันเพ่ือการ
แกปญหาไดแก 1) ปญหาของการสื ่อสารการมองเห็น (Symbolic and visual communications or graphic 
design) 2) ปญหาเกี่ยวกับงานวัสดุ (Material objects or industrial design) 3) ปญหาทางดานการใชบริการ 
(Activities and organizational services or service design) 4) ปญหาดานระบบและสิ่งแวดลอม ความเปนอยู 
การเรียนการสอน (Complex systems or environments for living or interaction design) “Cross (2006)” 
“Simon (2009)” “Buchanan 1992)” 

การฝกอบรมหมายถึง (training) การฝกอบรมหมายถึงกระบวนการอยางเปนระบบท่ีองคกรจัดขึ้นเพ่ือสราง
ความรู ทักษะประสบการณ ความสามารถในการทำงานและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมรวมทั้งทัสนคติที่ไมพึง
ประสงคของพนักงาน เพ่ือใหพนักงานมีคุณภาพและมีสมรรถนะตามท่ีองคกรคาดหวัง ซ่ึงจะชวยใหสามารถทำงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายขององคกรตอไป “ดุสิต ขาวเหลือง (2554)” ซึ่งการฝกอบรมนั้นเปน
กระบวนการที่กอประโยชน 1. ชวยพัฒนาความรู ทักษะ ความสามารถ และทัศนคติของบคลากร 2. ชวยลด
คาใชจายดานคาจางแรงงาน โดยการลดปริมาณเวลาที่ใชในการผลิตสินคาหรือบริการ 3. ชวยลดตนทุนการผลิต 
โดยการลดปริมาณสินคาท่ีผลิตอยางไมไดมาตรฐาน 4. ชวยลดคาใชจายดานการบริหารบุคคล โดนการลดอัตราการ
ลาออกจากงาน การขาดงาน การมาทำงานสาย อุบัติเหตุ การรองทุกข 5. โดยการชวยปรับปรุงระบบการใหบริการ
หรือสงสินคาแกลูกคา 6. ชวยพัฒนาบุคลากรเพ่ือใชเปนกำลังทดแทนในอนาคต 7. ชวยตระเตรียมบุคลากรกอนการ
กาวขึ ้นไปสู ตำแหนงที ่สูงขึ ้น 8. ชวยขจัดความลาหลังดานทักษะ เทคโนโลยี วิธีการทำงาน และการผลิต            
การฝกอบรมจะชวยใหบุคลากรขององคการมีความรู ความสามารถ และทักษะท่ีทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลก 
และชวยใหองคการสามารถแขงขันกับผูอ่ืนได 9. ชวยกอใหเกิดความราบร่ืนและลดความขัดแยง 10. ชวยปรับปรุง
และพัฒนาความสัมพันธระหวางบุคลากรในองคกร “ชูชัย สมิทธิไกร (2556)” “ชาญชัย อาจินสมาจาร (2538)” 
โดยการฝกอบรมมีขั ้นตอนหลักๆ ดังนี ้ 1. หาเหตุผลในการฝกอบรม 2. จัดทำหลักสูตร 3. เสนอโครงการ  
4.ดำเนินการฝกอบรม “ทวีป อภิสิทธ์ิ (2538)” 
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การแกปญหาคือการทำใหเกิดสภาพการณท่ีเราคาดหวัง โดยการเขาใจสถานการณ ท้ังตองกำหนดปญหา
ท่ีเกิดขึ้นใหชัดเจน วิเคราะหหาสาเหตุของปญหา ใชวิธีการคิดสรางสรรคท่ีจะเปนไปไดมากท่ีสุดอีกตองวางแผนใน
การแกไขปญหา และติดตามพรอมประเมินผลของปญหา “ยุดา รักไทย และ ธนิกานต มาฆะศิรานนท (2555)” 

การจัดการศึกษาในปจจุบันไดมีการนำรูปแบบและเทคนิควิธีการสอนมาปรับใชใหสนองตอบตอการพัฒนา
ของประเทศท้ังดานความกาวหนาทางดานเทคโนโลยี การปรับตัวตอการกระจายความรู การเชื่อมโยงความรูดาน
ตางๆ ที่เชื่อมถึงกันทั่วโลก หนึ่งในกระบวนการจัดการศึกษา และการเรียนรูที่เขากับยุคสมัยรูปแบบหนึ่ง คือการ
จัดการเรียนรูแบบผสมผสาน (Blended Learning) เปนการจัดการเรียนออนไลน และการเรียนแบบปกตภิายใน
หองเรียนเขาดวยกัน ทำใหเกิดการยืดหยุน ตอบสนองตอความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียนท้ังดานรูปแบบการ
เรียน รูปแบบความคิด ความสนใจ และความสามารถของผูเรียนแตละคน ผูเรียนสามารถศึกษาและปฎบิัติดวย
ตนเองไดทุกสถานท่ีตามความตองการของตนเอง และสามารถพัฒนาผูเรียนใหเกิดการเรียนรูอยางมีความหมายโดย
ใชสิ่งแวดลอมแบบออนไลน และสิ่งแวดลอมในชั้นเรียน (ปณิตา วรรณพิรุณ, 2557) 

จากเหตุผลท่ีกลาวมาขางตน จึงไดทำการศึกษาและออกแบบกระบวนการฝกอบรมโดยใชการคิดเชิงออกแบบ
ผสานระบบคลาวดเทคโนโลยี เพ่ือสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคสำหรับผูเรียนมัธยมตอนปลาย 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื ่อศึกษาความตองการตอกระบวนการฝกอบรมโดยใชการคิดเชิงออกแบบผสานระบบคลาวด

เทคโนโลยี เพ่ือสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรค 
2. เพื ่อออกแบบกระบวนการฝกอบรมโดยใชการคิดเชิงออกแบบผสานระบบคลาวดเทคโนโลยี เพ่ือ

สงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรค 
3. เพื่อหาความตรงตามโครงสรางของกระบวนการการฝกอบรมโดยใชการคิดเชิงออกแบบผสานระบบ

คลาวดเทคโนโลยี เพ่ือสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรค 
 

กรอบแนวคิดในการทำการวิจัย 
1. กลุมท่ีใชสำรวจสภาพและความตองการในการฝกอบรม ในระยะท่ี 1 ไดแก  
ประชากร คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบอเกลือ 239 คน และโรงเรียนมัธยม

พระราชทานเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนาน จำนวน 200 คน รวม 439 คน  
กลุมตัวอยาง ท่ีใชในการวิจัยในระยะท่ี คือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบอเกลือ 150 คน 

และโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนาน จำนวน 138 คน รวม 288 คนโดยวิธีการเลือกแบบ
เจาะจงแบบใชการอาสาสมัครเขารวมโครงการวิจัย  

2. ผูทรงคุณวุฒิ ใชเพื่อการสัมภาษณความคิดเห็นเพื่อการออกแบบ ซึ่งเปนผูที่สำเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาเอกขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีการศึกษา นวัตกรรมการเรียนรู หรือ สาขาอื่น ๆ ท่ีมีความ
เก่ียวของกัน หรือมีประสบการณในการจัดการฝกอบรม ท่ีไดจากวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
และยินดีท่ีจะมาเปนผูเชี่ยวชาญ จำนวน 5 ทาน 

ตัวแปรตน ไดแก กระบวนการฝกอบรมโดยใชการคิดเชิงออกแบบผสานระบบคลาวดเทคโนโลยี เพ่ือ
สงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคท่ีไดออกแบบ  

ตัวแปรตาม ไดแก  
1. ความตรงของโครงสรางกระบวนการฝกอบรมโดยใชการคิดเชิงออกแบบผสานระบบคลาวดเทคโนโลยี 

เพ่ือสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคท่ีพัฒนาขึ้น 
2. ความตรงของเคร่ืองมือวัดความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรค 
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วิธีการวิจัย 
ผูวิจัยโดยประยุกตใชรูปแบบ Model Research แบบ Type II ของ ริชชี่ และไคลน (Richey and Klein, 2007) 

โดยแบงขั้นตอนการวิจัยออกเปน 2 ระยะ มีรายละเอียดดังน้ี 
 

ระยะที ่ 1 ออกแบบกระบวนการฝกอบรม การวิจัยในระยะแรกของกระบวนการฝกอบรมโดยใชการคิดเชิง
ออกแบบผสานระบบคลาวดเทคโนโลย ีเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคผูวิจัยไดแบงการ
ดำเนินการวิจัยเปน 5 ขั้นตอนประกอบไปดวย 
 

ขั้นตอนท่ี 1 การทบทวนวรรณกรรม หลักการ แนวคิด ทฤษฎแีละงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

ขั้นตอนท่ี 2 การสำรวจสภาพและความตองการของผูเรียนในการจัดกระบวนการฝกอบรม 

 

ขั้นตอนท่ี 3 ออกแบบโดยสังเคราะหตนแบบของรูปแบบกระบวนการฝกอบรม 

 

ขั้นตอนท่ี 4 การสัมภาษณผูเชีย่วชาญเก่ียวกับการออกแบบของกระบวนการฝกอบรม 

 

ขั้นตอนท่ี 5 สรางกระบวนการฝกอบรมท่ีไดมาจากการออกแบบปรับปรุง 
 
ระยะที ่ 2 การตรวจสอบความตรงตามโครงสรางของกระบวนการฝกอบรม ในการวิจัยในระยะนี้เปนการ
ตรวจสอบความตรงของโครงสรางกระบวนการฝกอบรมโดยใชการคิดเชิงออกแบบผสานระบบคลาวดเทคโนโลยี 
เพ่ือสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรค 
 

เตรียมเคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
1. แบบประเมินความตรงของกระบวนการฝกอบรม 

2. แบบประเมินความตรงของเคร่ืองมือวัด 

 

ติดตอและนัดหมายลวงหนากับผูเชีย่วชาญในดานตาง ๆ 

 

นำเอกสารนำเสนอกระบวนการฝกอบรม ฯ (ฉบบัปรับปรุง) พรอมท้ังเคร่ืองมือประกอบการ
ใชจัดฝกอบรม ฯ เพ่ือนำไปใชประกอบในการสัมภาษณผูเชีย่วชาญในดานตาง ๆ 

 

นำขอมูลท่ีไดจากการประเมินของผูเชี่ยวชาญ มาวิเคราะหผล 

และดำเนินการปรับปรุงใหตรงตามคำแนะนำของผูเชีย่วชาญ 
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
1. แบบประเมินความตรงของโครงสรางกระบวนการฝกอบรม โดยมีขั้นตอนการสรางเคร่ืองมือ ดังน้ี 

1.1 ศึกษารูปแบบกระบวนการฝกอบรมโดยใชการคิดเชิงออกแบบผสานระบบคลาวดเทคโนโลยี เพ่ือ
สงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรค (ฉบับปรับปรุง) เพื่อนำมาใชเปนแนวทางในการกำหนด
โครงสรางและประเด็นคำถามของแบบประเมินความตรง ของกระบวนการฝกอบรม 

1.2 กำหนดโครงสรางและประเดน็เก่ียวกับการประเมินความตรงกระบวนการฝกอบรม ฯ 
  ตอนท่ี 1 ขอคำถามประเมินความตรงของกระบวนการฝกอบรม 
   1.2.1 วัตถุประสงคของกระบวนการฝกอบรม 
   1.2.2 องคประกอบของกระบวนการฝกอบรม 
   1.2.3 ขั้นตอนของกระบวนการฝกอบรม 
   1.2.4 วิธีการวัดและประเมินผล 
  ตอนท่ี 2 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

1.3 กำหนดเกณฑสำหรับการประเมินความตรงเชิงโครงสราง โดยใชดัชนีความสอดคลองระหวาง ขอ
คำถามกับวัตถุประสงค (IOC)  

1.4 นำแบบประเมินความตรงของกระบวนการฝกอบรม ท่ีไดสรางขึ้นไปใหอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ
ตรวจสอบความเหมาะสม และดำเนินการปรับปรุงแบบประเมินความตรงของกระบวนการฝกอบรม ตามคำแนะนำ
ของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ กอนนำไปใหผูเชี่ยวชาญทำการประเมิน 
การวิเคราะหขอมูล/สถิติที่ใช 

การวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการตรวจสอบความตรงภายใน โดยการประเมินจากผูเชี่ยวชาญในดานตาง ๆ 
มีขั้นตอนดังน้ี 

1. นำแบบประเมินของผูเชี่ยวชาญในดานตาง ๆ กลับมาตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณ 
2. นำขอมูลท่ีไดมาประมวลผลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูปทางสถิติ SPSS เพ่ือคำนวณหาคาความ

สอดคลองเชิงโครงสราง (Index of Item Objective Congruence:IOC) คาเฉลี่ย (Mean:x̄) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation:S.D.)  

3. นำผลจากโปรแกรมคอมพิวเตอรมาวิเคราะห สรุปและนำเสนอ 
 

ผล/สรุปผลการวิจัย 
1. ผลการศึกษาความตองการตอกระบวนการฝกอบรมโดยใชการคิดเชิงออกแบบผสานระบบคลาวด

เทคโนโลยี เพ่ือสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคเสนอผลเปนตารางดังน้ี 
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ตารางแสดงที่ 1 ผลการศึกษาความตองการตอกระบวนการฝกอบรมโดยใชการคิดเชิงออกแบบผสานระบบ
คลาวดเทคโนโลยี เพ่ือสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรค 

ความตองการการจดัฝกอบรม x̄ S.D. แปลผล 

ดานเน้ือหา 
1. การเรียนรูเก่ียวกัยทักษะท่ีทำใหเกิดการสรางความคิดใหม 4.30 0.60 มาก 
2. การวิเคราะหผลิตภัณฑท่ีมีในทองถิ่นเพ่ือตอยอดความคิด 4.13 0.57 มาก 
3. การสรางสื่อประชาสัมพันธรูปแบบอินโฟกราฟก 4.13 0.63 มาก 

เฉล่ีย 4.19 0.60 มาก 
ดานกระบวนการฝกอบรม 
1. การเรียนรูเน้ือหาความรูผาน Social Cloud กอนการฝกอบรมจริง  4.17 0.59 มาก 
2. มีการประชุมทางไกลแบบเห็นหนาผานระบบ Social Cloud  
ระหวางวิทยากรและผูเขารับการอบรม 

4.27 0.64 มาก 

3. มีการฝกอบรมเชิงปฏิบัติ 4.17 0.59 มาก 
4. มีการเรียนรูแบบรวมมือและการทำงานเปนทีม 4.30 0.53 มาก 
5. มีการฝกอบรมแบบเดี่ยวและกลุมควบคูกัน 4.23 0.63 มาก 
6. กิจกรรมเนนรูปแบบสรางความสนุก ใชกับการแขงขัน 
เขามาในการจัดการอบรม 

4.23 0.68 มาก 

เฉล่ีย 4.23 0.61 มาก 
ภาพรวม 4.21 0.60 มาก 

 
จากตารางท่ี 1 พบวาภาพรวมของความตองการในการจัดความอบรมอยูท่ีมีความตองการมาก (x̄ = 4.21, 

S.D. = 0.60) ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว โดยดานเน้ือหามีความตองการมาก ไดแก การเรียนรูเก่ียวกับทักษะ
ที่ทาใหเกิดการสรางความคิดใหม , การวิเคราะหผลิตภัณฑที ่มีในทองถิ ่นเพื ่อตอยอดความคิด , การสรางสื่อ
ประชาสัมพันธรูปแบบอินโฟกราฟก ซึ่งมีคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คือ (x ̄ = 4.30, S.D. = 0.60) ,            
(x̄ = 4.13, S.D. = 0.57) , (x̄ = 4.13, S.D. = 0.63) ตามลาดับ และดานกระบวนการฝกอบรมมีความตองการมาก
ท่ีสุด ไดแก มีการเรียนรูแบบรวมมือและการทางานเปนทีม , มีการประชุมทางไกลแบบเห็นหนาผานระบบ Social 
Cloud ระหวางวิทยากรและผูเขารับการอบรม , มีการฝกอบรมแบบเดี่ยวและกลุมควบคูกัน , กิจกรรมเนนรูปแบบ
สรางความสนุก ใชกับการแขงขันเขามาในการจัดการอบรม กราฟก ซึ่งมีคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คือ     
(x̄ = 4.30, S.D. = 0.53) , (x̄ = 4.27, S.D. = 0.64) , (x̄ = 4.23, S.D. = 0.63) , (x̄ = 4.23, S.D. = 0.68) ตามลำดับ 

 
2. ผลการออกแบบกระบวนการฝกอบรมโดยใชการคิดเชิงออกแบบผสานระบบคลาวดเทคโนโลยี           

เพ่ือสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคประกอบดวยรายละเอียด 2 สวน ดังน้ี 
  1. องคประกอบของกระบวนการฝกอบรม 
  2. ขั้นตอนของกระบวนการฝกอบรม 
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รูปท่ี 1 แสดงการออกแบบกระบวนการฝกอบรมโดยใชการคดิเชิงออกแบบผสานระบบคลาวดเทคโนโลย ี
เพ่ือสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชงิสรางสรรค 

 
จากรูปที่ 1 การออกแบบกระบวนการฝกอบรมโดยใชการคิดเชิงออกแบบผสานระบบคลาวดเทคโนโลยี 

เพ่ือสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคสามารถอธิบายโครงสรางของกระบวนฝกอบรมดังน้ี 
 
สวนที่ 1 องคประกอบของกระบวนการฝกอบรม 

องคประกอบของการออกแบบกระบวนการฝกอบรมโดยใชการคิดเชิงออกแบบผสานระบบคลาวดเทคโนโลยี 
เพ่ือสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคประกอบดวย 6 องคประกอบหลัก ดังน้ี 

องคประกอบท่ี 1 หลักสตร (Course) 
องคประกอบท่ี 2 ผูฝกอบรม (Trainer)  
องคประกอบท่ี 3 ผูเขารับการฝกอบรม (Trainee)  
องคประกอบท่ี 4 อุปกรณทางการเรียนรู (Cloud technology)  
องคประกอบท่ี 5 กิจกรรม (Activities) 
องคประกอบท่ี 6 ประเมิน (Evaluation)  

สวนที่ 2 ข้ันตอนของกระบวนการจัดฝกอบรม 
แบงออกเปน 2 ระดับ ซ่ึงประกอบไปดวย 7 ขั้นตอน มีดังน้ี 
ระดับท่ี 1 ระดับรายบุคคล (Individual level) เรียนผานคลาวดเทคโนโลย ีมีขั้นตอน ดังน้ี 

1. การเตรียมความพรอมสำหรับการดำเนินการ (Preparing)  
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2. การสรางความสัมพันธมีสวนรวมในการแกปญหาและทาทาย (Engagement and Challenge) 
3. การคนหาความรูในสวนท่ีเก่ียวของ (Exploration) 
4. การบมเพาะความคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking Incubation)  

ระดับท่ี 2 ระดับรายกลุม (Collaborative level) เรียนผานคลาวดเทคโนโลย ีและแบบเผชิญหนาซ่ึงมีขัน้ตอน ดังน้ี 
5. การทบทวนความรูเดิม (Review Prior Knowledge) 
6. การทำกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการเรียนรู (Activity Based Learning) 
7. ประเมินผล (Evaluation) 

 
3. ผลการประเมินความตรงของโครงสรางกระบวนการฝกอบรมไดผลตามตารางดังน้ี 
 

ตารางที่ 2 ผลประเมินความตรงตามโครงสรางขององคประกอบและข้ันตอนของกระบวนการ 

รายการประเมิน N 

ผลการประเมินตามเหมาะสมโครงสราง
กระบวนการ 

ความคิดเห็น
ผูเช่ียวชาญ 5 ทาน 

แปลผล 

1. องคประกอบของกระบวนการฝกอบรม 
องคประกอบท่ี 1 หลักสูตร 5 ความคดิเห็นตรงกัน เหมาะสม 
องคประกอบท่ี 2 ผูฝกอบรม 5 ความคดิเห็นตรงกัน เหมาะสม 
องคประกอบท่ี 3 ผูเขารับการฝกอบรม 5 ความคดิเห็นตรงกัน เหมาะสม 
องคประกอบท่ี 4 ระบบคลาวดเทคโนโลยี 5 ความคดิเห็นตรงกัน เหมาะสม 
องคประกอบท่ี 5 กิจกรรม 5 ความคดิเห็นตรงกัน เหมาะสม 
องคประกอบท่ี 6 ประเมิน 5 ความคดิเห็นตรงกัน เหมาะสม 
คาเฉล่ียรวม 5 ความคดิเห็นตรงกัน เหมาะสม 
2. ข้ันตอนของกระบวนการฝกอบรม 
ขั้นท่ี 1 การเตรียมความพรอมสำหรับการดำเนินการ 5 ความคดิเห็นตรงกัน เหมาะสม 
ขั้นที่ 2 การสรางความสัมพันธมีสวนรวมในการแกป ญหา
และทาทาย 

5 ความคดิเห็นตรงกัน เหมาะสม 

ขั้นท่ี 3 การคนหาความรูในสวนท่ีเก่ียวของ 5 ความคดิเห็นตรงกัน เหมาะสม 
ขั้นท่ี 4 การบมเพาะความคิดเชิงออกแบบ 5 ความคดิเห็นตรงกัน เหมาะสม 
ขั้นท่ี 5 การทบทวนความรูเดิม 5 ความคดิเห็นตรงกัน เหมาะสม 
ขั้นท่ี 6 การทำกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการเรียนรู 5 ความคดิเห็นตรงกัน เหมาะสม 
ขั้นท่ี 7 ประเมิน 5 ความคดิเห็นตรงกัน เหมาะสม 
คาเฉล่ียรวม 5 ความคดิเห็นตรงกัน เหมาะสม 

 
จากตารางที่ 2 พบวาผูเชี่ยวชาญทั้ง 5 ทานมีความคิดเห็นตรงกันเกี่ยวกับผลประเมินความตรงตาม

โครงสรางขององคประกอบของกระบวนการฝกอบรม ซึ่งเหมาะสมที่จะนำไปใชในการออกแบบกระบวนการ
ฝกอบรม และมีความคิดเห็นตรงกันเกี่ยวกับขั้นตอนของกระบวนการฝกอบรม ซึ่งเหมาะสมที่จะนำไปใชในการ
ออกแบบกระบวนการฝกอบรมเชนเดียวกัน 
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4. ผลการประเมินความตรงของแบบวัดความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรค 
 

ตารางที่ 3 ผลประเมินความตรงของแบบประเมินความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรค 

แบบประเมินความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคของตนเอง N 
ความตรง 

IOC 
ความตรงของ
แบบประเมิน 

ผูฝกอบรมสามารถหาสาเหตุของปญหาอยางหลากหลาย 5 1.00 มีความตรง 
ผูฝกอบรมเก็บรวบรวมขอมูลเก่ียวกับปญหาในหลากหลายมุมมอง 5 1.00 มีความตรง 
ผูฝกอบรมสามารถคนควาหาโอกาสในการแกปญหาจากประสบการณ
ของตนเอง 

5 1.00 มีความตรง 

ผูฝกอบรมคนหาโอกาสในการแกปญหาจากการศึกษาขอมูล 5 1.00 มีความตรง 
ผูฝกอบรมสามารถบอกแหลงท่ีมาของปญหาได 5 1.00 มีความตรง 
ผูฝกอบรมสามารถระบุปญหาได 5 1.00 มีความตรง 
ผูฝกอบรมสามารถนำเสนอแนวคิดใหมไดจากการแกปญหาได 5 1.00 มีความตรง 
ผูฝกอบรมสามารถคิดแนวทางในการแกปญหาไดอยางหลากหลาย 5 1.00 มีความตรง 
ผูฝกอบรมสามารถคิดในการแกปญหาเพื่อหาความเชื่อมโยงกับปญหา
ได 

5 1.00 มีความตรง 

ผูฝกอบรมนำเสนอแนวทางในการแกปญหาท่ีนำไปใชไดจริง 5 1.00 มีความตรง 
ผูฝกอบรมวางแผนการนำแนวทางการแกปญหาไปใชได 5 1.00 มีความตรง 
ผูฝกอบรมสามารถใชทรัพยากรท่ีสามารถนำมาแกปญหาได 5 1.00 มีความตรง 
ผูฝกอบรมสามารถสรางผลงานตามวิธีการแกปญหาได 5 1.00 มีความตรง 

เฉล่ีย 5 1.00 มีความตรง 
ภาพรวม 5 1.00 มีความตรง 

 
จากตารางท่ี 3 พบวาผลประเมินความตรงของแบบประเมินความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรค 

จากผูเชี่ยวชาญทั้ง 5 ทาน ในภาพรวมแสดงใหเห็นวา มีผลการประเมินความตรงเทากับ 1.00 ซึ่งมีความตรงท่ี
สามารถนำไปใชในการประเมินความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคได 
 

อภิปรายผล 
1. ความตองการในฝกอบรมโดยใชการคิดเชิงออกแบบผสานระบบคลาวดเทคโนโลยี เพื ่อสงเสริม

ความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคพบวามีคาเฉลี่ยความตองการอยูท่ี 4.21 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.60 ซึ ่งอยู ในเกณฑความตองการมากอันเนื ่องจาก การคิดเชิงออกแบบ (design thinking) คือการ
สรางสรรค ทักษะความสามารถ ความชำนาญในการสรางผลงานตางๆ และความสามารถทางสมองของบุคคลน้ันๆ 
และเชื่อวา การสรางสรรคทุกอยางที่เกิดขึ้นในโลก ลวนเกิดขึ้นจากฝมือและสมองการสรางสรรคของมนุษยแทบ
ท้ังสิ้น และการออกแบบคือ กระบวนการทางวิทยาศาสตร การแกปญหาดวยหลักการทางวิทยาศาสตร การหาเหตุ
และผลจากการแกปญหาน้ันจะประสบความสาเร็จไดขึ้นอยูกับผูเก่ียวของกับปญหาทุกคนเห็นชอบรวมกัน “Simon 
(2009)” รวมทั้งระบบคลาวดเทคโนโลยีมีความทันสมัยและใชตนทุนนอยในยุคปจจุบันผูเรียนมีความสนใจในการ
เรียนรูกับสิ่งท่ีนำมาใชกับอุปกรณท่ีผูเรียนมีอยูสอดคลองกับ “วิวัฒน มีสุวรรณ (2557)” มีความสามารถในรังสรรค
สิ่งใหม ๆ (Constructive) มีความสามารถในการสรางสรรคองคความรูใหมขึ้น โดยมีรากฐานมาจากบูรณาการองค
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ความรู ขอมูลดิบ ขอมูลท่ีผานการจัดระบบ ฯลฯ โดยอาศัยการใชเทคโนโลยีใยเชิงสรางสรรคเปนเคร่ืองมือในการ
สื่อสาร สามารถกำหนดสถานท่ีติดตั้งเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีมีอยูจริงในสวนใดของโลกท่ีสามารถหาพลังงานทดแทน
ในการดำเนินงาน เชน พลังงานแสงอาทิตยหรือพลังงานลม เพื่อประหยัดตนทุนพลังงาน รวมทั้งการประหยัดอัน
เกิดจากการที่องคกรไมตองจายเงินทั้งเงินลงทุนและคาใชจายในการดูแลบำรุงรักษาในทรัพยากรที่ยังไมมีความ
จำเปนตองใชงานในขณะนั ้นๆ นอกจากนี้ผูใชบริการยังคงจายคาใชบริการตามปริมาณการใชงานหรือการใช
ทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศทำใหเกิดการเปลี่ยนรูปแบบใชเงินเพ่ือการลงทุนในเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีปรากฏ
ในรูปตนทุนคงท่ีมาเปนคาใชจายผันแปรนอกจากเปนการเปลี่ยนประเภทของการใชเงินแลวยังเปนการเปลี่ยนแปลง
จำนวนกระแสเงินสดท่ีองคกรตองจายใหกระจายไปตามเวลาท่ีมีการใชงานจริง “ศรีสมรัก อินทุจันทรยง (2553)” 

2. ผลการออกแบบกระบวนการฝกอบรมโดยใชการคิดเชิงออกแบบผสานระบบคลาวดเทคโนโลยี เพ่ือ
สงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรค ที่ไดพัฒนาขึ้นพบวามีองคประกอบที่สำคัญ คือ 1) หลักสตูร 
(Course) 2) ผูฝกอบรม (Trainer) 3) ผูเขารับการฝกอบรม (Trainee) 4) คลาวดเทคโนโลยี (Cloud technology) 
5) กิจกรรม (Activities) และ6) ประเมินผล (Evaluation) ประกอบดวย 7 ขั้นตอน คือ 1) การเตรียมความพรอม
สำหรับการดำเนินการ (Preparing) 2) การสรางความสัมพันธมีสวนรวมในการแกปญหาและทาทาย (Engagement 
and Challenge) 3) การคนหาความรูในสวนที่เกี ่ยวของ (Exploration) 4) การบมเพาะความคิดเชิงออกแบบ 
(Design Thinking Incubation) 5) การทบทวนความรูเดิม (Review Prior Knowledge) 6) การทำกิจกรรมเพ่ือ
สงเสริมการเรียนรู (Activity Based Learning) 7) ประเมินผล (Evaluation) การประเมินจากผูเชี่ยวชาญความ
ตรงของโครงสรางของการกระบวนการที ่ไดออกแบบฝกอบรมโดยใชการคิดเชิงออกแบบผสานระบบคลาวด
เทคโนโลยี เพ่ือสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรค มีเหมาะสมทุกขั้นตอน ความตรงเปนท่ียอมรับ
โดยผูวิจัยไดประยุกตเอารูปแบบ Model Reserch แบบ TypeII ของ Richey and Klein มาประยุกตใชกับการ
พัฒนากระบวนการฝกอบรม โดยแบงขั ้นตอนการวิจัยออกเปน 2 ระยะ ไดแก 1) การออกแบบกระบวนการ
ฝกอบรมซ่ึงผูวิจัยไดใชกระบวนการ 2) การตรวจสอบความตรงของกระบวนการฝกอบรม ดวยการตรวจสอบความ
ตรงและใหคำแนะนำ ในการปรับปรุงแกไขกระบวนการฝกอบรมท่ีพัฒนาขึ้น จะอยูในระยะท่ี 2 การตรวจสอบความ
ตรงของกระบวนการฝกอบรม ท่ีมีแนวทางในการวิจัยเชนเดียวกับ “ภรัณยู อรสุทธิกุล (2560)” ท่ีไดนำรูปแบบการ
วิจัยดังกลาวมาประยุกตใชในงานวิจัย การออกแบบกระบวนการฝกอบรมโดยใชการคิดเชิงออกแบบผสานระบบ
คลาวดเทคโนโลยี เพ่ือสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคซ่ึงเปนไปตามแนวคิดของ “ทองฟู ชินะโชติ 
(2531)” ท่ีไดกลาวถึงการแบงขั้นตอนของการฝกอบรม โดยมีการวิเคราะหความตองการ, การกำหนดวัตถุประสงค, 
การสรางหลักสูตรอบรม, การเลือกกิจกรรมและเทคนิควิธีการฝกอบรม, การออกแบบวางแผนการวดัประเมนิผล
การฝกอบรม, การดำเนินการฝกอบรม และการวัดและประเมินผล  
 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะการนาผลวิจัยไปใชประโยชน 1. ผลประเมินความตองการกระบวนการฝกอบรมโดยใชการ

คิดเชิงออกแบบผสานระบบคลาวดเทคโนโลย ีเพ่ือสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคอยูในเกณฑ
มากที่สุด (x̄ = 4.21, S.D. = 0.60) สรุปไดวาการฝกทักษะกระบวนการคิดเชิงออกแบบและการผลิตสื่ออินโฟ
กราฟกเปนสิ่งที่กลุมตัวอยางใหความสนใจ สามารถนำหัวขอการจัดฝกอบรมนี้ไปตอยอดโดยบูรณาการกับการ
เรียนรูอื่น ๆ อีกตอไป 2. ผลการออกแบบกระบวนการฝกอบรม โดยใชการคิดเชิงออกแบบผสานระบบคลาวด
เทคโนโลยี เพ่ือสงเสริมความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรคในสวนของการเลือกใชคลาวดเทคโนโลยมีาเปน
ตัวขับเคลื่อนในการเรียนการสอนภาคทฤษฎีสามารถรนระยะเวลาในการเรียนรูในสวนของภาคปฏิบัติไดอยางดี           
3. การประยุกตใชกระบวนการฝกอบรม โดยใชการคิดเชิงออกแบบผสานระบบคลาวดเทคโนโลยี เพื่อสงเสริม
ความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรค สามารถใชกับเนื้อหาอื่นๆได สิ่งที่สำคัญตองมีองคประกอบไดแก 
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องคประกอบที่ 1 หลักสตร (Course) องคประกอบที่ 2 ผูฝกอบรม (Trainer) องคประกอบที่ 3 ผูเขารับการ
ฝกอบรม (Trainee) องคประกอบที่ 4 อุปกรณทางการเรียนรู (Cloud technology) องคประกอบที่ 5 กิจกรรม 
(Activities) องคประกอบที่ 6 ประเมิน (Evaluation) และขั้นตอนของกระบวนการ ไดแก 1. การเตรียมความ
พรอมสำหรับการดำเนินการ (Preparing) 2. การสรางความสัมพันธมีสวนรวมในการแกปญหาและทาทาย 
(Engagement and Challenge) 3. การคนหาความรูในสวนที่เกี่ยวของ (Exploration) 4. การบมเพาะความคิด
เชิงออกแบบ (Design Thinking Incubation) 5. การทบทวนความรูเดิม (Review Prior Knowledge) 6. การทำ
กิจกรรมเพื่อสงเสริมการเรียนรู (Activity Based Learning) 7.ประเมินผล (Evaluation) อันจะทำใหกระบวนฝก
อบมีประสิทธิภาพได 
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การพัฒนาชุดฝกอบรมแบบสาธิตเชิงปฏิบัตกิารรวมกับการจัดกิจกรรมกลุม เพ่ือสงเสริมความสามารถ 
ในการใชงานระบบสนับสนุนการเรียนการสอน(LEB2)สำหรับอาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาธนบุรี 
 
The Development of the Training Packages Demonstration Workshop Together With 
the Group Activity to Promote the Ability To Use The Teaching Support System (LEB2) 
For Teachers At King Mongkut's University Of Technology Thonburi 
 
ผูวิจัย  ณัฐสุดา  แจมประทิพย 

สาชาวิชา สาขาวิชาเทคโนโลยีการเรียนรูและสื่อสารมวลชน  
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

อาจารยที่ปรึกษา  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปกรณ  สุปนานนท  
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เพียงเพ็ญ จิรชัย 
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
 

บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือพัฒนาชุดฝกอบรมแบบสาธิตเชิงปฏิบัติการรวมกับการจัดกิจกรรมกลุม 

เพื่อสงเสริมความสามารถในการใชงานระบบสนับสนุนการเรียนการสอน (LEB2) สำหรับอาจารยมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2) เพื่อศึกษาคุณภาพของชุดฝกอบรม 3) เพื่อประเมินความสามารถในการใชงาน
ระบบ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีตอชุดฝกอบรมเครื่องมือที่ใชในการศึกษา ประกอบดวย ชุดฝกอบรมแบบ
สาธิตเชิงปฏิบัตกิารรวมกับการจัดกิจกรรมกลุม เพ่ือสงเสริมความสามารถในการใชงานระบบสนับสนุนการเรียนการ
สอน (LEB2) สำหรับอาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี แบบประเมินคุณภาพดานเน้ือหาและดาน
สื่อ แบบประเมินความสามารถ และแบบประเมินความพึงพอใจ โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก 
อาจารยภายในมหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบุรี ท่ียินดีใหความรวมมือเขารวมฝกอบรมการใชงานระบบสนับสนุน
การเรียนการสอน (LEB2) จำนวน 30 คน ที่ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากการรับ
สมัครเขารวมฝกอบรมสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย
พบวา ผลการประเมินคุณภาพโดยผูเชี่ยวชาญ พบวา ดานเน้ือหา อยูในระดับดี ( X �= 4.35, S.D. = 0.48) ดานสื่อ 
อยูในระดับดี ( X �  = 4.45, S.D.= 0.50) ผลการประเมินความสามารถ การใชงานระบบสนับสนุนการเรียนการสอนLEB2 
สำหรับอาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี โดยภาพรวมอยูในระดับดี (X �  = 3.91, S.D. = 0.75) 
และผลการประเมินความพึงพอใจของกลุมตัวอยาง อยูในระดับมาก ( X �= 4.17, S.D. = 0.61) ดังน้ัน ชุดฝกอบรม
ท่ีพัฒนาขึ้น จึงสามารถนำไปใชงานไดอยางมีคุณภาพ 
 
คำสำคัญ : การพัฒนา,ชุดฝกอบรมแบบสาธิตเชิงปฏิบัติการ,กิจกรรมกลุม,ระบบสนันสนุนการเรียนการสอน 

(LEB2),สงเสริมความสามารถ 
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Abstract 
The purpose of this study were: 1) to implement a training packages demonstration 

workshop together with a group activity to promote ability of teaching support system 
(LEB2) for all teachers at King Mongkut's University of Technology Thonburi 2) to explore 
the quality of the training package 3) to evaluate the ability of system usage 4) to examine 
the satisfaction of the training package which is used for this study included training packages 
demonstration along with group activity to promote an ability of teaching support system 
(LEB2) for all teachers at King Mongkut's University of Technology Thonburi. There are 
three parts of the study comprise the survey of the quality of content and media, the ability 
of users’ usage, as well as the satisfaction of the training packages demonstration.                  
The questionnaires were purposively distributed to 30 users of King Mongkut's University of 
Technology Thonburi. The sample was teachers who were willing to participate in a training 
packages demonstration workshop (LEB2). The statistical method used for data analysis 
included percentage and standard deviation. The findings reveal that the result from the 
expert are content (X �= 4.35, S.D. =0.48) and media ( X �  =4.45, S.D. =0.50), respectively. 
The overall user’s usage is satisfied level ( X �=3.91, S.D. = 0.75). The satisfaction obtains the 
greatest level (X �= 4.17, S.D. =  0.61) so this training package demonstration is able to 
implement constructively. 
 
Keyword : Development / Training Packages Demonstration Workshop / Group Activity / 

Teaching Support System (LEB2)/ Ability  
 
บทนำ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี(มจธ.) มีแนวทางในพัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถในการ
เรียนรูพัฒนานักศึกษา ใหมีความเปนเลิศทางวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ พัฒนา
ระบบการศึกษา ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบการเรียนรูและระบบการบริหารงานใหมีคุณภาพอยาง
ตอเน่ือง และนำผลการวิจัยไปใชเกิดประโยชนในการสรางองคความรูและการพัฒนาประชาคมไทย  

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยมุงการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดการศึกษาที่เนนผลลัพธการเรียนรู 
(Outcome Based Education) ใหสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตามคุณลักษณะที่พึงประสงคของ มจธ. คือ 
“เปนผูนำ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Social Change Agent) มีคานิยมที่ดีมีศักยภาพและความสามารถ และมี 
ความเปนผูนำ”โดยเนนการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนที่สงเสริมการเรียนรูทั ้งในและนอก
หองเรียนเพ่ือใหนักศึกษามีโอกาสเพ่ิมพูนประสบการณและทักษะการแกปญหาในสภาพแวดลอัมของการปฏบิัติงาน
จริง และพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนตลอดจนปรับปรุงกระบวนการจัดการศึกษาใหสามารถผลิต บัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 
และสอดคลองกับอัตลักษณของ มจธ. คือ “บัณฑิตท่ีเกงและดี” ซ่ึงมีการพัฒนาอาจารยหรือผูสอนท้ังอาจารยใหม
และอาจารยประจำ มีการพัฒนากระบวนการเรียนที่เนนผลลัพธการเรียนรูของนักศึกษา (Outcome Based 
Education) และมีโครงการพัฒนาพื้นที่เรียนรู(Learning Space) รวมทั้งการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการเรียนการสอน(Learning Environment) (แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี,2560) 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน (Learning Environment) หรือ LEB2 เปนระบบ
สนับสนุนการเรียนการสอนสำหรับสมาชิกมจธ.ท่ีรองรับตั้งแตกระบวนการออกแบบหลักสูตร การออกแบบแผนการ
สอนในรายวิชา การตรวจการบาน การสำรวจความคิดเห็น การเพ่ิมปฎิสัมพันธกับผูเรียนในแบบตางๆ ไปจนถึงการ
ติดตามผลลัพธการเรียนรูของนักศึกษา ดวยเหตุน้ีการพัฒนาชุดฝกอบรมและฝกอบรมใหกับอาจารยมหาวิทยาลัยจึง
เปนสวนชวยใหอาจารยมีความเขาใจ และเขามาใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน(Learning 

197

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาต ิครั้งที่ 16



Environment) ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเปนสวนหน่ึงท่ีจะชวยผลักดันใหมีการพัฒนากระบวนการเรียนการ
สอนเพ่ิมขึ้นอีกดวย (ณรัฐววรณ ตรีเชาวนนท,2562) และเน่ืองดวยระบบสนับสนุนการเรียนการสอน (LEB2) เปน
ระบบท่ีเขามามีบทบาทในจัดการเรียนการสอนของอาจารยมหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบุรี เปนระบบท่ี
เปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการเรียนการสอนของอาจารย จากการจัดการเรียนสอนปกติเปนการออบแบบการเรียนการ
สอนท่ีเนนไปท่ีผลลัพธการเรียนรูของนักศึกษา และนอกจากน้ีระบบสนับสนุนการเรียนการสอน (LEB2) เปนระบบ
ที ่ออกแบบมาเพื ่อการรับรองการออกแบบแผนการสอนแบบเนนผลลัพธการเรียนรู ของนักศึกษาเปนสำคัญ 
(Outcome Based Education) ทำใหอาจารยตองเรียนรูวิธีการใชงานระบบที่มีความแตกตางจากการออกแบบ
แผนการสอนแบบปกติ ไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นทางผูวิจัยจึงพัฒนาชุดฝกอบรมเพื่อชวยใหการฝกอบรมมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นผูเขารับการอบรมสามารถเขาใจเนื้อหาวิธีการใชงานระบบสนับสนุนการเรียนการสอน 
(LEB2) โดยนำเทคโนโลยแีละสื่อตางๆมาประกอบการฝกอบรม(สมคิด บางโม, 2545)ซ่ึงเปนการถายทอดความรูเพ่ือ
เพ่ิมพูนทักษะ ความชำนาญ ความสามารถ และ เพ่ือชวยใหการปฏิบตัิงานและภาระหนาท่ีตาง ๆ  ในหองเรียนไดตาม
วัตถุประสงค และใชวิธีการฝกอบรมแบบสาธิตและการปฏบิัตกิารเพ่ือชวยใหผูเขารวมอบรมไดเห็นตวัอยางถงึขั้นตอน
ตางๆพรอมทั้งมีการใหผูเขารวมอบรมไดปฏิบัติจริงซึ่งจะมีสวนชวยในที่ทำใหผูเขาอบรมไดทบทวนเนื้อหา ขั้นตอน
เนื้อหาที่ไดรับการอบรมไป เพื่อใหเกิดความเขาใจและจดจำและตลอดจนสามารถนำไปใชไดจริในการปฏิบัตงิาน 
ประกอบกับการจัดกิจกรรมกลุมเปนวิธีการท่ีทำใหผูเขารวมอบรมไดเกิดการเรียนรูดวยตนเองโดยสมาชิกในกลุมไดมี
สวนรวมเพื่อใหเกิดปฏิสัมพันธระหวางกัน สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานพฤติกรรม รวมทั้งเกิดการพัฒนา
ทักษะตาง ๆ  เชน ทักษะดานการคิดทักษะดานการวิเคราะห ทักษะดานการตัดสินใจ ทักษะการแกปญหา อยางมี
จุดมุงหมายแนนอน อันกอใหเกิดการพัฒนาตนเองในดานตาง ๆ(วิภาวดี เกียรติอัชฌาสัย, 2542)  

จากเหตุผลดงักลาว ผูวิจัยในฐานะท่ีรับผิดชอบ การจัดฝกอบรมและขอมูลของระบบสนับสนุนการเรียนการ
สอน (LEB2) ใหกับอาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี จึงมีความสนใจท่ีจะพัฒนาชุดฝกอบรมแบบ
สาธิตเชิงปฏิบัติการรวมกับการจัดกิจกรรมกลุม เพ่ือสงเสริมความสามารถในการใชงานระบบสนับสนุนการเรียนการ
สอน (LEB2) สำหรับอาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีเพ่ือใหการฝกอบรมมีประสทิธิภาพมากยิง่ขึน้
และอาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีมีความรู ความเขาใจและสามารถใชระบบไดอยางมี
ประสิทธิภาพ กอใหเกิด กระบวนการจัดการศึกษาที ่เนนผลลัพธการเรียนรู (Outcome Based Education)            
ท่ีสามารถผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ ตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.เพ่ือพัฒนาชุดฝกอบรมแบบสาธิตเชิงปฏิบัติการรวมกับการจัดกิจกรรมกลุมเพ่ือสงเสริมความสามารถใน
การใชงานระบบสนับสนุนการเรียนการสอน(LEB2) สำหรับอาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  

2. เพื่อศึกษาคุณภาพของชุดฝกอบรมแบบสาธิตเชิงปฏิบัติการรวมกับการจัดกิจกรรมกลุมเพื่อสงเสริม
ความสามารถในการใชงานระบบสนับสนุนการเรียนการสอน(LEB2) สำหรับอาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาธนบุรี  

3. เพ่ือประเมินความสามารถในการใชระบบการเรียนการสอน(LEB2)ของอาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี  

4. เพื่อประเมินความพึงพอใจของอาจารยที่มีตอชุดฝกอบรมแบบสาธิตเชิงปฏิบัติการการรวมกบัการจัด
กิจกรรมกลุ มเพื่อสงเสริมความสามารถในการใชงานระบบสนับสนุนการเรียนการสอนLEB2สำหรับอาจารย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
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กรอบแนวคิดงานวิจัย 
ประชากร ไดแก อาจารยภายในมหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบุรี จำนวน 751 คน ที่ทำการสอนอยูใน

ปจจุบัน (อางอิงขอมูลมาจากสำนักงานยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบุรี ป 60) กลุมตัวอยาง 
ไดแก อาจารยภายในมหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบุรี ที่ยินดีใหความรวมมือเขารวมฝกอบรมการใชงานระบบ
สนับสนุนการเรียนการสอน (LEB2) จำนวน 30 คน ที่ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
จากการรับสมัครเขารวมฝกอบรม  

ตัวแปรตน ไดแก ชุดฝกอบรมแบบสาธิตเชิงปฏิบัติการรวมกับการจัดกิจกรรมกลุ ม เพื ่อสงเสริม
ความสามารถในการใชงานระบบสนับสนุนการเรียนการสอน (LEB2) 

ตัวแปรตาม ไดแก 1. คุณภาพของชุดฝกอบรมแบบสาธิตเชิงปฏิบัติการรวมกับการจัดกิจกรรมกลุมเพ่ือ
สงเสริมความสามารถในการใชงานระบบสนับสนุนการเรียนการสอน (LEB2) 2. ความสามารถในการใชงานของ
อาจารยภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีหลังจากฝกอบรมจากชุดฝกอบรมแบบสาธิตเชิงปฏิบัตกิาร
เร่ือง การใชงานระบบสนับสนุนการเรียนการสอน (LEB2)3.ความพึงพอใจท่ีมีตอชุดฝกอบรมแบบสาธิตเชิงปฏิบัตกิาร
รวมกับการจัดกิจกรรมกลุมเพ่ือสงเสริมความสามารถในการใชงานระบบสนับสนุนการเรียนการสอน (LEB2) 
 
วิธีการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พัฒนาชุดฝกอบรมแบบสาธิตเชิงปฎิบัติการรวมกบัการจัดกจิกรรมกลุมเพื่อ
สงเสริมความสามารถในการใชงานระบบสนับสนุนการเรียนการสอน (LEB2) 

 

ศึกษาทฤษฎีและหลกัการที่เกี่ยวของ 

ปรึกษาและขอคำแนะนำจากอาจารยที่ปรึกษาและผูเช่ียวชาญ 

ผูเช่ียวชาญประเมินคุณภาพ 

นำไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง เพื่อประเมินความสามารถ และประเมินความพึงพอใจ 

สรปุและประเมินผล 

ปรับปุรง แกไข ตามคำแนะนำ 

ปรับปุรง แกไข ตามคำแนะนำ 
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  
1. ชุดฝกอบรมแบบสาธิตเชิงปฏิบัติการรวมกับการจัดกิจกรรมกลุม เพื่อสงเสริมความสามารถในการใช

งานระบบสนับสนุนการเรียนการสอน(LEB2) สำหรับอาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  
2. แบบประเมินคุณภาพ ดานเน้ือหาและดานสื่อของ ชุดฝกอบรมแบบสาธิตเชิงปฏิบัติการรวมกับการจัด

กิจกรรมกลุม เพื่อสงเสริมความสามารถในการใชงานระบบสนับสนุนการเรียนการสอน (LEB2) สำหรับอาจารย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

3. แบบประเมินความสามารถในการใชงานระบบสนับสนุนการเรียนการสอน (LEB2) สำหรับอาจารย
ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

4. แบบประเมินความพึงพอใจของของอาจารยภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ท่ีมีตอ 
ชุดฝกอบรมแบบสาธิตเชิงปฏิบัติการรวมกับการจัดกิจกรรมกลุม เพื่อสงเสริมความสามารถในการใชงานระบบ
สนับสนุนการเรียนการสอน (LEB2) สำหรับอาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
แผนการจัดฝกอบรม 

เวลา กิจกรรม วิธีการและสื่อที่ใช 
15 นาที Welcome and Introduction 

• ระบบ LE คืออะไร, Concept หลักของระบบ 
• ภาพรวมการทำงานของระบบ 

File Presentation 

5 นาที การใชงาน LEB2 เบ้ืองตน (ภาพรวมของระบบ) File Presentation 
1.30 
นาที 

การใชงานระบบ LEB2 
• การ Login เขาใชงาน 
• การนำหองเรียนเขาสูระบบ 
• การออกแบบแผนการสอน 

o การสราง Learning Outcome  
o การสรางและนำเขาของกิจกรรมเพ่ือการประเมิน (Assessment Activity) 
o การสรางและนำเขากิจกรรมเพ่ือการเรียนรู (Learning Activity)  
o การดู Syllabus และใสขอมูลเพ่ิมเติม  • การตั้งคาขอมูลเกณฑการประเมินและรายละเอียดของกิจกรรมเพ่ือ
การประเมิน 

• การตรวจ/ประเมินการบานการประกาศคะแนน ฟเจอรเพิ ่มเติม
เกี่ยวกับการบานและคะแนน • การสราง Online Quiz  

• การสรางและต้ังคา Attendance 
• การสราและต้ังคา Survey 
• การใชงาน Dashboard เพ่ือดูผลลัพธการเรียนรู 
• Notebook 
• Livechat and support 

ผูเขารวมอบรมเขาใชงาน
ระบบจริงผาน 

Notebook รวมกบั File 
Presentation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 นาที ชวงกิจกรรมกลุม เรื่องการประยุกตใช Feature ตามความเหมาะสม แบงกลุม
อาจารยเปน 4 กลุม ใหโจทย แตละกลุม เปนสถานการณตัวอยาง และใหผูเขา
อบรมเลือก Feature และใชระบบตามท่ีโจทยกำหนดไดอยางถูกตอง  

กิจกรรมกลุม 

10 นาที กลาวสรุปประเมินความพึงพอใจและประเมินความสามารถในการใชงาน  
กลาวขอบคุณ 
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ผล/สรุปผลการวิจัย 
ผลการพัฒนาชุดฝกอบรมแบบสาธิตเชิงปฏิบัติการรวมกับการจัดกิจกรรมกลุม เพ่ือสงเสริมความสามารถ

ในการใชงานระบบสนับสนุนการเรียนการสอน(LEB2) สำหรับอาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
ชุดฝกอบรมแบบสาธิตเชิงปฏิบัติการรวมกับการจัดกิจกรรมกลุม เพื่อสงเสริมความสามารถในการใชงานระบบ
สนับสนุนการเรียนการสอน(LEB2) ประกอบดวย1) แผนการจัดฝกอบรม 2) ระบบสนับสนุนการเรียนการสอน 
(LEB2) 3) คูมือการใชงานระบบ (LEB2) 4)สื่อนำเสนอประกอบการฝกอบรม (PowerPoint) 5) กิจกรรมกลุมท่ีใช
ในการฝกอบรม 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี 1 รูปแบบชุดฝกอบรม 
 
ผลการประเมินคุณภาพดานเน้ือหา 

จากการวิเคราะหคุณภาพชุดฝกอบรมแบบสาธิตเชิงปฏิบัติการรวมกับการจัดกิจกรรมกลุม เพื่อสงเสริม
ความสามารถในการใชงานระบบสนับสนุนการเรียนการสอน(LEB2)สำหรับอาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาธนบุรี ไปใหผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา จำนวน 3 ทาน พบวา คุณภาพชุดฝกอบรม อยูในระดับดี (X �= 4.35, 
S.D. = 0.48) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวาทุกดานมีคุณภาพในระดับดีทุกดาน โดยดานท่ีมีคาเฉลี่ยจากมากไป
หานอย 3 อันดับ ไดแก “ดานภาพประกอบเนื้อหา” (X �= 4.42, S.D. = 0.43) “ดานการฝกอบรม” (X �= 4.42, 
S.D. = 0.29) และ”ดานเน้ือหาของชุดฝกอบรม” (X �= 4.41, S.D. = 0.43) ตามลำดับ 
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ผลการประเมินคุณภาพดานส่ือ  
จากการวิเคราะหคุณภาพชุดฝกอบรมแบบสาธิตเชิงปฏิบัติการรวมกับการจัดกิจกรรมกลุม เพื่อสงเสริม

ความสามารถในการใชงานระบบสนับสนุนการเรียนการสอน(LEB2)สำหรับอาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี ไปใหผูเชี่ยวชาญดานสื่อจำนวน 3 ทาน พบวา คุณภาพชุดฝกอบรม อยูในระดับดี (X �  = 4.45, S.D. = 0.50)                
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาทุกดานมีคุณภาพในระดับดีและดีมากโดยดานที่มีคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 
อันดับ ไดแก “ดานการฝกอบรมและกิจกรรมกลุม” (X �  = 4.56, S.D. = 0.57) “ดานชุดฝกอบรม” (X �  = 4.53, 
S.D. = 0.34) และ”ดานการวัดและประเมินผล” (X �  = 4.11, S.D. = 0.19) ตามลำดับ 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 แสดงผลการฝกอบรมแบบสาธิตเชงิปฏบิัติการรวมกับการจัดกิจกรรมกลุม 
 

ผลการประเมินความสามารถ 
จากการวิเคราะหความสามารถในการใชงานระบบสนับสนุนการเรียนการสอน (LEB2) สำหรับอาจารย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีจาก พบวา ในการใชงานระบบสนับสนุนการเรียนการสอน (LEB2)          
โดยภาพรวมอยูในระดับดี (X �  = 3.91, S.D. = 0.75) โดยรายการที่มีคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับ ไดแก 
อันดับท่ีหน่ึง “สามารถนำไปประยุกตใชงานได (X �  = 4.52, S.D. = 0.62) อันดับท่ีสอง “สามารถดูผลสรุปการตอบ
คำถามของนักศึกษาได” มีคาเฉลี่ยเทากับ (X �  = 4.47, S.D. = 0.62) อันดับที่สาม “สามารถดูผลสรุปการตอบ
คำถามของนักศึกษาได แบบไมระบุตัวตนได”, “สามารถดูผลสรุปการเขาเรียนของนักศึกษาได”มีคาเฉลี่ยเทากับ 
(X �  = 4.29, S.D. = 0.68) ตามลำดับ  
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ผลการประเมินความพึงพอใจ 
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุมตัวอยาง 

รายการท่ีประเมิน X �  S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1. ร ูปแบบการฝ กอบรม/

กิจกรรมการฝกอบรม 
4.19 0.57 มาก 

2. ดานวิทยากร 4.29 0.65 มาก 
3. ดานความรูความเขาใจ 3.99 0.65 มาก 
4. ดานอ่ืนๆ 4.07 0.56 มาก 

ผลการประเมิน 4.17 0.61 มาก 
 

จากตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่มีตอการพัฒนาชุดฝกอบรมแบบสาธิต         
เชิงปฏิบัติการรวมกับการจัดกิจกรรมกลุม เพ่ือสงเสริมความสามารถในการใชงานระบบสนับสนุนการเรียนการสอน
(LEB2) สำหรับอาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี อยูในระดับมาก (X �= 4.17, S.D. = 0.61)            
ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการวิจัย เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาอาจารยมีความพึงพอใจตอชุดอบรมทุกดานใน
ระดับมาก โดยดานที่มีคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก “ดานวิทยากร” (X �  = 4.29, S.D. = 0.65) อันดับที่สอง 
“รูปแบบการฝกอบรม/กิจกรรมการฝกอบรม” (X �  = 4.19, S.D. = 0.57) อันดับท่ีสาม “ดานอ่ืนๆ” (X �  = 4.07, 
S.D. = 0.56) ตามลำดับ 
 
อภิปรายผล 

ผลการวิจัยพบวา คุณภาพของการพัฒนาชุดฝกอบรมแบบสาธิตเชิงปฏิบัติการรวมกับการจัดกิจกรรมกลุม 
เพื่อสงเสริมความสามารถในการใชงานระบบสนับสนุนการเรียนการสอน(LEB2) สำหรับอาจารยมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี โดยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาอยูในเกณฑระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.35           
สวนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 0.48 ซึ ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อนุสิทธิ ์ ตังคณานุกูลชัย (2560) เรื ่อง            
การพัฒนาชุดฝกอบรมเพ่ือสงเสริมการเรียนรูดวยการนำตนเองของนิสิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ท่ีชุดฝกอบรมมีคุณภาพดานเน้ือหา อยูในระดับมาก คาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.34 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 
0.25 และผลการหาคุณภาพดานสื่อของการพัฒนาชุดฝกอบรมแบบสาธิตเชิงปฏิบัติการรวมกับการจัดกิจกรรมกลุม 
เพ่ือสงเสริมความสามารถในการใชงานระบบสนับสนุนการเรียนการสอน(LEB2) โดยผูเชี่ยวชาญดานสื่อ มีคุณภาพ
อยูในระดับดี คาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.45สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 0.50 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานการวิจัย
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กาญจนา ดงสงคราม (2557) ไดทำการศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการฝกอบรม
แบบ Training the Trainer’ ผลการหาคุณภาพดานสื่อ มีคุณภาพอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.28 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 0.66 และผลการประเมินความสามารถในการใชงานระบบสนับสนุนการเรียนการ
สอน(LEB2) สำหรับอาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี โดยภาพรวม มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 3.91 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 0.75 เม่ือเทียบกับเกณฑแลว ความสามารถอยูในเกณฑระดับดีซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัย ของจักรินทร สันติรัตนภักดี (2555) ไดทำการศึกษาเรื ่อง การประเมินความสามารถในการใชงาน
ซอฟตแวรวางแผนมื้ออาหาร เพื่อการควบคุมน้ำหนัก ผลการประเมินพบวาความสามารถในการใชงานไดของ
ซอฟตแวรโดยเฉลี่ยจากกลุมตัวอยางท้ังหมด 30 คน อยูในระดับดี มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 3.94 ผลการประเมินความ
พึงพอใจของกลุมตัวอยางที่มีตอชุดฝกอบรมแบบสาธิตเชิงปฏิบัติการรวมกับการจัดกิจกรรมกลุม เพื่อสงเสริม
ความสามารถในการใชงานระบบสนับสนุนการเรียนการสอน(LEB2) สำหรับอาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
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จอมเกลาธนบุรี พบวามีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.17 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 0.61 เม่ือเทียบกับเกณฑแลว 
ความพึงพอใจของกลุมตัวอยาง อยูในระดับพึงพอใจมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กิตติ เสือแพร (2559 )ได
ทำการศึกษา เร่ือง การพัฒนาชุดฝกอบรมการเขียนโปรแกรมควบคุมหุนยนตดวยภาษาซี สำหรับนักศึกษาครุศาสตร
อุตสาหกรรม พบวามีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.00 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 
0.59 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อนุสิทธิ์ ตังคณานุกูลชัย (2560) เรื่อง การพัฒนาชุดฝกอบรมเพื่อสงเสริมการ
เรียนรูดวยการนำตนเองของนิสิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ผูเขารับการฝกอบรมมีความพึง
พอใจตอการฝกอบรมและชุดฝกอบรมโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 3.97 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
มีคาเทากับ 0.25 
 
ขอเสนอแนะ  
ขอเสนอแนะการนำไปใช 

1. ชุดฝกอบรมแบบสาธิตเชิงปฏิบัติการรวมกับการจัดกิจกรรมกลุม เพื่อสงเสริมความสามารถในการใช
งานระบบสนับสนุนการเรียนการสอน (LEB2) ควรเพ่ิมเวลาในการฝกปฏิบัติจะทำใหผูเขารับการฝกอบรมมีเวลาใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรูและทำงานรวมกันไดมากยิ่งขึ้น สงผลใหความสามารถในการใชงานดีขึ้น 

2. ควรจัดการฝกอบรมแบบสาธิตเชิงปฏิบัติการรวมกับการจัดกิจกรรมกลุม เพ่ือสงเสริมความสามารถใน
การใชงานระบบสนับสนุนการเรียนการสอน (LEB2) ใหกับแตละภาควิชาเพ่ือใหอาจารยไดแลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูล
ซ่ึงกันและกัน ซ่ึงชวยใหใชงานระบบสนับสนุนการเรียนการสอน (LEB2) ไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

3. ควรจัดการฝกอบรมแบบสาธิตเชิงปฏิบัติการรวมกับการจัดกิจกรรมกลุม เพ่ือสงเสริมความสามารถใน
การใชงานระบบสนับสนุนการเรียนการสอน (LEB2) ไปใชกับนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนุบรี เพ่ือท่ีการใชงานระบบในหองเรียนจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
ขอเสนอแนะการศึกษาครั้งตอไป 

1. ศึกษาปจจัยท่ีเปนผลกระทบในการใชงานระบบสนับสนุนการเรียนการสอน(LEB2) สำหรับอาจารยและ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  

2. พัฒนาชุดฝกอบรมแบบสาธิตเชิงปฏิบัตกิารรวมกับการจัดกิจกรรมกลุม เพื่อสงเสรมิความสามารถใน
การใชงานระบบสนับสนุนการเรียนการสอน(LEB2) สำหรับอาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  
บน e-Training ฝกอบรมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ผูเขารับการอบรมนั้นเรียนรูดวยตนเอง ผูเขาอบรมมีอิสระในการ
เขาศึกษา เรียนรูตามเวลาและโอกาสที่ผูฝกอบรมตองการ โดยเนื้อหาขององคความรูจะถูกออกแบบมาใหศึกษา
เรียนรูไดโดยงายในรูปแบบมัลติมีเดีย 
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การจัดการเรียนรู โดยการประยุกตใชวิดีโอบนยูทูปรวมกับแนวคิดการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร             
เพ่ือพัฒนาทักษะการฟงและพูดภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 
 
Learning Management through the Application of YouTube-Based Videos with 
Communicative Language Teaching Approach to Improve English Listening and Speaking 
Skills of Grade 9 students 

 
ผูวิจัย   ธีรนันท  ศรีวิทัศน 
   สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
อาจารยที่ปรึกษา  ผูชวยศาสตราจารย ดร.กัญณภัทร  นิธิศวราภากุล 
   คณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร 
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   วิทยาลยัการฝกหดัครู มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร 
 
บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบทักษะการฟงและพูดภาษาอังกฤษกอนและหลังการจัดการเรียนรู
โดยประยุกตใชวิดีโอบนยูทูปรวมกับแนวคิดการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ประชากร
ไดแกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 2 
จำนวน 378 คน โดยคัดเลือกกลุมตัวอยางดวยการสุมแบบแบงกลุม จำนวน 43 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ
แผนการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษโดยการประยุกตใชวิดีโอบนยูทูปรวมกับแนวคิดการสอนภาษาเพื่อการสื ่อสาร 
แบบทดสอบวัดทักษะการฟงภาษาอังกฤษ และแบบทดสอบวัดทักษะการพูดภาษาอังกฤษ สถิติท่ีใชไดแก คาเฉลี่ย คา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาทีแบบไมอิสระ 

ผลการวิจัยพบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีทักษะการฟงและพูดภาษาอังกฤษ หลังจากการจัดการเรียนรู
โดยการประยุกตใชวิดีโอบนยูทูปรวมกับแนวคิดการสอนภาษาเพื ่อการสื่อสารสูงขึ ้นกวากอนการทดลอง อยางมี
นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แสดงใหเห็นวาการจัดการเรียนรูโดยการประยุกตใชวิดีโอบนยูทูปรวมกับแนวคิดการสอน
ภาษาเพื ่อการสื ่อสาร สามารถพัฒนาทักษะการฟงและพูดไดอยางมีประสิทธิภาพ ผู เรียนไดฝกใชภาษาอยางมี
ความหมาย และมีความม่ันใจในการใชภาษาอังกฤษไดอยางถูกตอง 
 
คำสำคัญ : วิดีโอบนยูทูป, การสอนภาษาเพ่ือการส่ือสาร, การฟงและพูดภาษาอังกฤษ 
 
Abstract 

The purpose of this research was to compare the skills in English listening and speaking 
before and after learning management through the application of YouTube-Based Videos with 
Communicative Language Teaching Approach (CLT) of grade 9 students. The population comprised 
378 students from grade 9 in Matthayomwatbuengthonglang School, the Secondary Educational 
Service Area Office 2. The samples were 43 students, selected through a cluster random sampling 
method. The research instruments were the lesson plans using the application of YouTube-Based 
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Videos with CLT Approach, the test of English listening skills and the test of English speaking skills. 
The data were statistically analyzed by using mean, standard deviation and dependent t-test. 

The results revealed that the skills in English listening and speaking of grade 9  students 
after implication by using learning management through the application of YouTube-Based 
Videos with CLT Approach was higher than before the experiment at the statistical significance 
level of .05. The study revealed that learning management through the application of YouTube-
Based Videos with CLT Approach can improve students’ English listening and speaking skills 
effectively. Students learn to use English meaningfully, confidently and correctly. 

 
Key Words : YouTube-Based Videos, Communicative Language Teaching Approach, 

English listening and speaking 
 
บทนำ 

ภาษาอังกฤษมีความสำคัญและจำเปนอยางยิ ่งในชีวิตประจำวัน เนื ่องจากเปนภาษากลางที ่ใชในการ
ติดตอสื่อสารระหวางบุคคลตาง ๆ ทั่วโลก การจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษมุงใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมและวิสัยทัศนของชุมชนโลก และตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลก นำมา
ซ่ึงมิตรไมตรีและความรวมมือกับประเทศตาง ๆ ชวยพัฒนาผูเรียนใหมีความเขาใจตนเองและผูอ่ืนดีขึ้น เรียนรูและเขา
ใจความแตกตางของภาษาและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี การคิด สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง             
มีเจตคติที่ดีตอการใชภาษาอังกฤษ และใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได รวมทั้งเขาถึงองคความรูตาง ๆ  ไดงายและ
กวางขึ้น และมีวิสัยทัศนในการดำเนินชีวิต (สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2551: 190) หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานไดกำหนดองคความรูในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยมีจุดมุงหมายที่สำคัญประการ
หน่ึง คือ เพ่ือใหผูเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษสื่อสารไดถูกตอง ท้ังทางดานการฟง พูด อาน และเขียน แสวงหาความรู
และใชประโยชนในการดำรงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 5-6) ดังน้ันการใชภาษาเพ่ือ
การสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะทักษะการฟงและการพูด จึงมีความสำคัญอยางยิ่งในการดำเนินชีวิตประจำวนัท่ี
จำเปนจะตองสื่อสารอยางหลีกเลี่ยงไมได 

แมประเทศไทยจะใหความสำคัญกับภาษาอังกฤษ แตการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปจจุบันยงัไม
ประสบผลสำเร็จเทาที่ควร และจากผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ป
การศึกษา 2561 พบวา คะแนนเฉลี่ยในรายวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง คือ 28.16           
ซึ่งต่ำกวาคาเฉลี่ยของระดับประเทศ โดยคาเฉลี่ยรายวิชาภาษาอังกฤษระดับประเทศ คือ 29.45 (สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแหงชาต,ิ 2561) จากประสบการณการสอนภาษาอังกฤษท้ัง 4 ทักษะคือ การฟง การพูด การอาน และการเขยีน 
พบวาผูเรียนมีปญหาในเร่ืองของการฟงและการพูดมากท่ีสุด โดยคะแนนในสวนของสาระภาษาเพ่ือการสื่อสารอยูในเกณฑ
ที่ตองปรับปรุง ปญหาของผูเรียนโดยสวนใหญเกิดจากการที่ฟงไมรูเรื่อง จึงไมสามารถพูดโตตอบได เมื่อไปพจิารณาถึง
วิธีการสอน การจัดการเรียนการสอน และการวัดและการประเมินผลในชั้นเรียนของครู พบวา การเรียนการสอนสวนใหญ 
เนนใหผูเรียนฟงสิ่งท่ีครูสอน พูดตาม ทองจำและทำแบบฝกหัดเทาน้ัน จึงทำใหผูเรียนไมมีโอกาสในการใชภาษาอังกฤษ
เพ่ือสื่อสารในชั้นเรียน ครูผูสอนขาดวิธีการวัดและประเมินผลทางภาษาอยางถกูตอง การเรียนการสอนภาษาอังกฤษสวน
ใหญใชเพียงขอสอบในการวัดและการประเมินผลเทาน้ัน รวมถึงการวัดทักษะการฟงและการพูดก็ใชเพียงขอสอบในการวัด
ทักษะเชนกัน และการจัดการเรียนการสอนไมมีตัวอยางการสนทนาหรือการสื่อสารท่ีถูกตองใหกับผูเรียน เชน คลิปเสียง 
หรือสื่อวิดีโอท่ีมีสำเนียงจากเจาของภาษา ท้ังท่ีสภาพหองเรียนเอ้ือตอการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคโนโลยี 
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เครือขายสังคมออนไลน (Social Network) เปนสื่อออนไลนที่ไดรับความนิยมมากในยุคปจจุบัน ผูใชงานจะ
สามารถแชท สงขอความ สงอีเมล วิดีโอ เพลง อัปโหลดรูปภาพ เขียนบล็อก และแชรถึงผูใชงานอ่ืนได บริการเครือขาย
สังคมออนไลนท่ีไดรับความนิยมในปจจุบัน ไดแก เฟซบุค ทวิตเตอร ยูทูป ไลน ไฮไฟฟ สไกป เปนตน ซ่ึงนอกจากจะใชใน
การติดตอสือ่สารเพ่ือความสนุก เพลิดเพลิน บันเทิงแลว ยังเปนอีกชองทางหน่ึงท่ีนำมาใชเพ่ือการศึกษาไดอีกดวย (ธีรภทัร 
ถิ่นแสนดี, 2558: 382) การจัดการเรียนรูที่เหมาะสำหรับแกปญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปจจุบัน คือใช
เทคโนโลยีเปนสื่อในการเรียนรู เนื่องจากในปจจุบันการเขาถึงเทคโนโลยีและสื่อตาง ๆ  สามารถทำไดงาย สะดวก และ
รวดเร็ว การเลือกใชสื่อสังคมออนไลนที่เหมาะสมและสอดคลองกับความตองการพัฒนาจะสงผลตอประสิทธิภาพของ
ผูเรียนยิ่งขึ้น การใชสื่อวิดีโอบนยูทูป (YouTube) มีความเหมาะสมที่จะนำมาใชในการพัฒนาทักษะการฟงและการพูด
ภาษาอังกฤษ เน่ืองจากสื่อวิดีโอบนยูทูป (YouTube) เปนสิ่งท่ีอยูในความสนใจของผูเรียนท่ีเปนกลุมวัยรุนเปนอยางมาก 
การที่ครูผูสอนสามารถนำสื่อวิดีโอบนยูทูปเหลานั้นมาใชในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ จึงเปนสิ่งที่จะสามารถ
ดึงดูดความสนใจของผูเรียนไดเปนอยางดี ครูผูสอนสามารถเขาถึงสื่อวิดีโอไดอยางหลากหลาย สามารถคัดเลือกวิดีโอท่ีเปน
ตัวอยางการใชภาษาที่ถูกตอง การใชน้ำเสียง สำเนียงตามแบบเจาของภาษา และเหมาะสมกับระดับของผูเรียน การจัด
สถานการณท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนใชภาษาในการสื่อสาร หรือแสดงออกทางภาษาจะทำใหผูเรียนมีการพัฒนาความสามารถ
ในการสื่อสารท่ีดียิ่งขึ้น ซ่ึงแนวคิดการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร (Communicative Approach) เปนวิธีการท่ีเหมาะสมใน
การแกปญหาการฟงและพูดของผูเรียนเปนอยางมาก เน่ืองจากแนวคิดการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารเปนการสอนท่ีมุงเนน
การใชภาษาเพ่ือการสื่อสารระหวางผูรับสารและผูสงสารท่ีเปนระบบระเบียบและมีจุดหมาย มีองคประกอบตาง ๆ เก่ียวของ
เพ่ือใหการสื่อสารน้ันถูกตองเหมาะสม เปนท่ียอมรับในสังคมท่ีใชภาษาน้ัน และเปนวิธีสอนท่ีทำใหผูเรียนสามารถนำภาษา
ไปใชในการสื่อสารไดจริง (Actual Communication) โดยอาศัยหลักการของการสอนท่ีเชื่อมระหวางความรูทางภาษาและ
ความสามารถในการสื ่อสารเพื ่อใหผู เรียนเรียนรู โครงสรางภาษาเพื ่อการสื ่อสาร (สถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) จากลักษณะดังกลาวการจัดการเรียนรูโดยใชแนวคิดการ
สอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร จึงเปนวิธีท่ีทำใหผูเรียนไดเรียนรู โดยการฝกปฏิบัติการใชภาษาจริง มีความกลาแสดงออก สงผล
ใหผูเรียนสามารถพ่ึงตนเองได มีความภาคภูมิใจ และเกิดความพอใจในการติดตอสื่อสารอยางตอเน่ือง ซ่ึงเหมาะสมในการ
พัฒนาทักษะการฟงและการพูด และมีความพึงพอใจในการเรียนภาษาอังกฤษ 

ผูวิจัยเห็นสภาพปญหาและตระหนักถึงปญหาท่ีจะเกิดขึ้นจึงมีความตองการท่ีจะเปลี่ยนและพัฒนาวิธีการสอน
ใหสอดคลองกับธรรมชาติการเรียนรูภาษาอังกฤษและยังสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพดานการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ และตอบสนองวิธีการเรียนรูของผูเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา จากขอมูลขางตนผูวิจัยมีความ
ประสงคจะดำเนินการวิจัย การประยุกตใชวิดีโอบนยูทูปรวมกับแนวคิดการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร เพ่ือพัฒนาทักษะ
การฟงและพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ซ่ึงจะกอใหเกิดประโยชนโดยตรงตอนักเรียน มีเปาหมาย
ใหผูเรียนไดใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อเปรียบเทียบทักษะการฟงและพูดภาษาอังกฤษกอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยการประยุกตใชวดิโีอ         
บนยูทูปรวมกับแนวคิดการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 
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กรอบแนวความคิดในการทำวิจัย 
การวิจัยเร่ือง การจัดการเรียนรูโดยการประยุกตใชวิดีโอบนยูทูปรวมกับแนวคิดการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร 

เพื่อพัฒนาทักษะการฟงและพูดภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีขอบเขตดานตัวแปร ไดแก ตัวแปร
อิสระ คือ การจัดการเรียนรูโดยการประยุกตใชวิดีโอบนยูทูปรวมกับแนวคิดการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร ตัวแปรตาม 
คือ ทักษะการฟงและพูดภาษาอังกฤษ 
 

วิธีการวิจัย 
ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง แขวงคลองจ่ัน 

เขตบางกะป สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ท่ีกำลังศึกษาอยูในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2562 
จำนวน 378 คน กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/1 จำนวน 43 คน ไดมาโดยการสุมแบบแบงกลุม 
(Cluster Random Sampling) 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย แบงออกเปน 2 สวน คือ 1) เคร่ืองมือท่ีใชในการทดลอง ไดแก วิดีโอบนยูทูป จำนวน 6 เร่ือง 
My Family, Describing People, Clothes, Experiences, Making an Invitation, Asking for the Direction และ
แผนการจัดการเรียนรูรายวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562 ที่ใชการจัดการ
เรียนรูโดยการประยุกตใชวิดีโอบนยูทูปรวมกับแนวคิดการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร จำนวน 6 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง 
รวมเปนจำนวน 12 ชั ่วโมง และ 2) เครื ่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบทดสอบวัดทักษะการฟง
ภาษาอังกฤษ จำนวน 20 ขอ และแบบทดสอบวัดทักษะการพูดภาษาอังกฤษ จำนวน 10 ขอ 

การสรางเคร่ืองมือและการตรวจคุณภาพเคร่ืองมือ ผูวิจัยไดดำเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 1) คัดเลือกวิดีโอบนยูทูป 
ท่ีมีหัวขอเร่ืองท่ีสอดคลองกับรายวิชาภาษาอังกฤษ อ23101 จากน้ันเสนอตอผูเชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบความถูกตองดาน
เนื้อหาและความเหมาะสม แลวนำผลการประเมินมาคำนวนคาดัชนีความสอดคลองซึ่งมีคาเทากับ 1.00 สามารถ
นำไปใชได 2) แผนการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษโดยการประยุกตใชวิดโีอบนยูทูปรวมกับแนวคิดการสอนภาษาเพ่ือการ
สื่อสาร เพ่ือพัฒนาทักษะการฟงและพูด ผูวิจัยไดทำการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ จากนั้นดำเนินการสรางแผนการ
จัดการเรียนรู จำนวน 6 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง รวมท้ังสิ้น 12 ชั่วโมง จากน้ันเสนอตออาจารยท่ีปรึกษา เพ่ือตรวจสอบ
ความถูกตองและหาคาความสอดคลองของเนื้อหาโดยมีคาเฉลี่ยระหวาง 0.67-1.00 จากนั้นนำแผนการจัดการเรยีนรู
เสนอตอผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความถูกตองดานเนื้อหาและความเหมาะสมของกิจกรรมและเวลา แลวนำผลการ
ประเมินความคิดเห็นมาคาเฉลี่ยซ่ึงมีคาเทากับ 4.67 ซ่ึงมีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด สามารถนำไปใชได 3) สราง
แบบทดสอบวัดทักษะการฟงภาษาอังกฤษ โดยศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบวัดทักษะการฟงและจุดประสงคการเรียนรู 
แลวสรางแบบทดสอบเปนแบบปรนัย แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ขอ เพ่ือใชคัดเลือกขอสอบท่ีมีคุณภาพผาน
เกณฑท่ีกำหนด จำนวน 20 ขอ จากน้ันนำเสนอตอผูเชี่ยวชาญแลวนำผลการประเมินมาคำนวณคาดัชนีความสอดคลอง
ของแบบทดสอบซ่ึงมีคาระหวาง 0.67-1.00 และคัดเลือกแบบทดสอบจำนวน 20 ขอ โดยพิจารณาจำนวนขอในแตละ
หัวขอเรื่องใหมีจำนวนเทา ๆ กัน จากนั้นทำการตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดทักษะการฟง พบวามีคาความ
ยากงายอยูในชวง 0.30-0.67 คาอำนาจจำแนกเทากับ 0.23-0.47 และคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบท้ังฉบับเทากับ 
0.52 และ 4) สรางแบบทดสอบวัดทักษะการพูดภาษาอังกฤษ โดยศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบวัดทักษะการพูดและ
จุดประสงคการเรียนรู แลวสรางแบบทดสอบ เปนแบบอัตนัย จำนวน 20 ขอ เพื่อใชคัดเลือกขอสอบที่มีคุณภาพผาน
เกณฑท่ีกำหนด จำนวน 10 ขอ โดยสรางเกณฑการใหคะแนนแบบทดสอบวัดทักษะการพูดภาษาอังกฤษท่ีดัดแปลงมา
จาก ออลเลอร (Oller, 1979) และ แครอล (Carroll, 1981) จากนั้นนำเสนอตอผูเชี่ยวชาญแลวนำผลการประเมินมา
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คำนวณคาดัชนีความสอดคลองของแบบทดสอบซึ่งมีคาระหวาง 0.33-1.00 และคัดเลือกแบบทดสอบที่มีคาระหวาง 
0.67-1.00 จำนวน 10 ขอ โดยพิจารณาจำนวนขอในแตละหัวขอเรื่องใหมีจำนวนเทา ๆ  กัน จากนั้นทำการตรวจสอบ
คุณภาพของแบบทดสอบวัดทักษะการพูด พบวามีคาความยากงายอยูในชวง 0.49-0.74 คาอำนาจจำแนกเทากับ 0.23-
0.56 และคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบท้ังฉบับเทากับ 0.38 
การรวบรวมขอมูล ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามข้ันตอนดังตอไปน้ี 

1. ขอความอนุเคราะหจากทางโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง ในการทดลองใชและเก็บรวมรวมขอมูลของการ
วิจัยในคร้ังน้ี 

2. ชี้แจงนักเรียนใหทราบถึงการจัดการเรียนรูโดยการประยุกตใชวิดีโอบนยูทูปรวมกับแนวคิดการสอนภาษา
เพ่ือการสื่อสารเพ่ือพัฒนาทักษะการฟงและพูดภาษาอังกฤษ 

3. ดำเนินการทำแบบทดสอบกอนเรียน ซ่ึงเปนแบบทดสอบวัดทักษะการฟงภาษาอังกฤษและแบบทดสอบวัด
ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 

4. ดำเนินการจัดการเรียนรูโดยการประยุกตใชวิดีโอบนยูทูปรวมกับแนวคิดการสอนภาษาเพื่อ การสื่อสารเพ่ือ
พัฒนาทักษะการฟงและพูดภาษาอังกฤษ ตามแผนการจัดการเรียนรูจำนวน 6 แผนการจัดการเรียนรู รวมท้ังสิ้น 12 ชั่วโมง 

5. เม่ือดำเนินการจัดการเรียนรูโดยการประยุกตใชวิดีโอบนยูทูปรวมกับแนวคิดการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร
เรียบรอยแลว ใหนักเรียนทำแบบทดสอบวัดทักษะการฟงภาษาอังกฤษ และแบบทดสอบวัดทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
หลังเรียน 

6. ตรวจใหคะแนนแบบทดสอบวัดทักษะการฟงและพูดภาษาอังกฤษ และแบบสอบถามความคิดเห็นของ
นักเรียนหลังจากไดรับการจัดการเรียนรูโดยการประยุกตใชวิดีโอบนยูทูปรวมกับแนวคิดการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
จากน้ันนำคะแนนท่ีไดมาวิเคราะหผลทางสถิติ 
การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยนำขอมูลที่เก็บรวบรวมไวทั้งหมดมาวิเคราะหดังน้ี 

เปรียบเทียบทักษะการฟงและพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดย
การประยุกตใชวิดีโอบนยูทูปรวมกับแนวคิดการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร กอนเรียนและหลังเรียน 
สถิติที่ใชในการวิจัย 
1. สถิติพ้ืนฐาน ไดแก 

1.1 การคำนวณหาคาเฉลี่ย (Mean) 
1.2 การคำนวณหาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

2. สถิติท่ีใชในการตรวจสอบสมมติฐาน 
2.1 การเปรียบเทียบคะแนนทักษะการฟงและพูดภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 กอนและ

หลังการทดลองโดยการใชสูตร t-test dependent 
 

สรุปผลการวิจัย 
ผลการเปรียบเทียบทักษะการฟงและพูดภาษาอังกฤษโดยการจัดการเรียนรูโดยการประยุกตใชวิดีโอบนยูทูป

รวมกับแนวคิดการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารระหวางกอนเรียนและหลังเรียน พบวา คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวา
คะแนนเฉลี่ยกอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังแสดงในตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบทักษะการฟงและพูดภาษาอังกฤษหลังจากไดรับการจดัการเรยีนรูโดยการประยุกตใช
วิดีโอบนยูทูปรวมกับแนวคิดการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสารเพ่ือพัฒนาทักษะการฟงและพูดภาษาอังกฤษ 
กอนและหลังการทดลอง 

ทักษะการฟงและพูดภาษาอังกฤษ n �� S.D. t p-value 

ทักษะการฟง กอนการทดลอง 43 13.63 2.38 14.56 
0.0000 

หลังการทดลอง 43 17.51 1.96 

ทักษะการพูด 
กอนการทดลอง 43 26.60 5.62 14.28 หลังการทดลอง 43 36.58 5.40 

** มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางที่ 1 พบวา คะแนนเฉลี่ยทักษะการฟงภาษาอังกฤษหลังเรียน เทากับ 17.51 (�̅= 17.51, S.D.=1.96)          
สูงกวาคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน ซ่ึงเทากับ 13.63 (�̅= 13.63, S.D.=2.38) และคะแนนเฉลี่ยทักษะการพูดภาษาอังกฤษหลงั
เรียน เทากับ 36.58 (�̅= 36.58, S.D.=5.40) สูงกวาคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน ซึ่งเทากับ 26.60 (�̅= 26.60, S.D.=5.62) 
อยางมีนัยสำคัญของสถิติท่ีระดับ .05 

 
อภิปรายผล 

นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยการประยุกตใชวิดีโอบนยูทูปรวมกับแนวคิดการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร
เพ่ือพัฒนาทักษะการฟงและพูดภาษาอังกฤษ มีทักษะการฟงและพูดภาษาอังกฤษสูงขึ้นกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจากการสอนโดยการประยุกตใชวิดีโอบนยูทูปรวมกับแนวคิดการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร 
เปนการสงเสริมใหผูเรียนไดมีการฝกฝนการฟงและพูดภาษาอังกฤษอยางแทจริง ผูเรียนเกิดความกระตือรือรนในการ
รวมกิจกรรมในชั้นเรียน อีกทั้งยังเกิดความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษ แมวานักเรียนจะพูดไดไมถูกตองทั้งหมด           
แตนักเรียนสามารถสื่อสารใหผูอ่ืนเขาใจได ท้ังน้ีเน่ืองจากการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารเปนการพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะ
ในการสื่อสารที่เปนระบบ สามารถใชสื่อสารไดจริงในชีวิตประจำวัน (สถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) เน่ืองจากเปนการจัดกิจกรรมท่ีมุงเนนการพัฒนาการใชภาษาเพ่ือการ
สื่อสารที่ใกลเคียงกับสถานการณจริงมากที่สุด (วราพรรณ จิตรัมย, 2559) ตรงตามจุดมุงหมายของแนวคิดการสอน
ภาษาเพ่ือการสื่อสารท่ีริชารด (Richards, 2006) ไดกลาวไววา การสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารเนนเร่ืองความสามารถของ
การสื่อสารในแงมุมตาง ๆ  ของภาษา การรูวิธีใชภาษาที่มีความแตกตางหลากหลาย ถูกตองเหมาะสมกับสถานการณ  
โดยคำนึงถึงความถูกตองทางไวยากรณ และการฝกปฏิบัติการใชภาษาควบคูกันไป เพ่ือใหสามารถสื่อสารไดอยางถูกตอง 
สอดคลองกับงานวิจัยของ ธัชมาศ พิภักดิ์ (2555) ท่ีพบวาการจัดกิจกรรมตามแนวการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร สงเสริม
ระดับความสามารถในการฟงและพูดภาษาอังกฤษไดจริง อยางมีนัยสำคัญทางสถติิท่ีระดับ .01 ประกอบกับงานวิจัยคร้ัง
น้ีมีการใชวิดีโอบนยูทูปเปนสื่อท่ีเปนแบบอยางในการสื่อสารในสถานการณจริงท่ีเกิดขึ้น ทำใหผูเรียนสามารถจดจำและ
เรียนรูการใชภาษาอังกฤษท่ีเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันจากเจาของภาษาไดโดยตรง ซ่ึงวิดีโอบนยูทูปสามารถนำมาใชในการ
สอนฟงและพูดในหองเรียนไดอยางหลากหลาย (จาลาลูดดิน, Jalaluddin, 2016) สอดคลองกับเบิรก (Berk, 2009)            
ท่ีกลาววาการศกึษาผานวิดโีอบนยทููปน้ันเหมาะกับลักษณะของนักเรียนรุนใหม และยังสามารถทำใหนักเรียนบรรลุผลการ
เรียนรูไดอีกดวย การสอนโดยประยกุตใชวิดีโอบนยทููปรวมกับแนวคิดการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร จึงเปนการสงเสริมให
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ผูเรียนไดรวมกิจกรรมทางภาษาภายในหองเรียนมากขึ้น ผูเรียนไดฝกการใชภาษาอังกฤษอยางมีความหมาย เกิดแรงจูงใจ
ในการเรียนภาษาอังกฤษ และชวยใหการเรียนภาษาอังกฤษเปนไปอยางธรรมชาติ สรางความสัมพันธและความรวมมือกัน
ระหวางผูเรียนกับผูสอน และผูเรียนกับผูเรียนดวยกัน ซ่ึงสามารถทำใหทักษะการฟงและพูดของผูเรียนสูงขึ้น 
 
ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 

1. การจัดการเรียนรูโดยการประยุกตใชวิดีโอบนยูทูปรวมกับแนวคิดการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร ครูผูสอน
ควรมีการมอบหมายใหนักเรียนทำกิจกรรมทางภาษาโดยใชวิดโีอบนยูทูปท่ีไดเปดใหนักเรียนศึกษาในชั้นเรียนเปนการฝก
ภาษาเพ่ิมเติม 

2. การจัดการเรียนรูโดยประยุกตใชวิดีโอบนยูทูปรวมกับแนวคิดการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร ควรคำนึงถึง
ความพรอมของอุปกรณในชั้นเรียนที่เอื้ออำนวยตอการจัดการเรียนรู เชน เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร จอรับภาพ 
ลำโพง และสัญญาณอินเทอรเน็ตความเร็วสูง เปนตน 

3. การจัดชั้นเรียนควรจัดใหผูเรียนไดนั่งเปนกลุม เพื่อความสะดวกในการทำกิจกรรมกลุม และกิจกรรมการ
สื่อสาร รวมท้ังควรมีการสลับท่ีน่ังในแตละกิจกรรม เพ่ือใหผูเรียนไดสื่อสารกับเพ่ือนรวมชั้นคนอ่ืนอยางท่ัวถึง 

4. ครูผูสอนควรมีบทบาทในการสงเสริมและกระตุนกระบวนการเรียนรู เชน การตั้งคำถาม หรือ จัดสถานการณ 
ใหผูเรียนเกิดการวิเคราะห สังเคราะห จากน้ันคอยรับฟงความคิดเห็นและใหคำแนะนำ เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวย
ตนเอง 
ขอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งตอไป 

1. ในการศึกษาคร้ังตอไปควรมีการประยุกตใชวิดีโอบนยทููปรวมกับการสอนแบบอ่ืน ๆ  เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ
ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการฟงและพูดภาษาอังกฤษ 

2. ควรมีการประยุกตใชวิดีโอบนยูทูปรวมกับแนวคิดการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารในการพัฒนาทกัษะอืน่ ๆ  
เชน ทักษะการอาน ทักษะการเขียน เปนตน 

3. ควรมีการศึกษาเรื่องการจัดการเรียนรูโดยการประยุกตใชวิดีโอบนยทููปรวมกับแนวคิดการสอนภาษาเพ่ือ
การสื่อสารกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน ๆ 
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การสรางชุดสื่อและการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ เรื่อง มารยาทและจริยธรรมใน
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 
A media and Special Events For Public Relations About Manners and Ethics in Using 
Information Technology for Undergraduate Studies 
 
ผูวิจัย    บารมี  เกาะแกว 

สาขาวิชา เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
อาจารยที่ปรึกษา  รองศาสตราจารย ดร.พรปภัสสร  ปริญชาญกล 

ดร.ไพฑูรย  กานตธัญลักษณ 
ภาควิชา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

 
บทคัดยอ 
 การวิจ ัยนี ้ม ีว ัตถุประสงค 1) เพื ่อสรางชุดสื ่อและการจัดกิจกรรมพิเศษเพื ่อการประชาสัมพันธ             
เร่ือง มารยาทและจริยธรรมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2) เพ่ือหาคุณภาพชุด
สื่อและการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ เรื่อง มารยาทและจริยธรรมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 3) เพ่ือประเมินการรับรู ของกลุมตัวอยางจากการชมชุดสื่อและการจัดกิจกรรม
พิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ เรื่อง มารยาทและจริยธรรมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 4) เพื ่อประเมินความพึงพอใจของกลุ มตัวอยางที ่มีตอชุดสื ่อและการจัดกิจกรรมพิเศษเพื ่อการ
ประชาสัมพันธ เรื่อง มารยาทและจริยธรรมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี          
โดยเครื่องมือ ที่ใชประกอบดวย 1) ชุดสื่อและการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ เรื่อง มารยาทและ
จริยธรรมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบดวยสื่อสิ่งพิมพ สื่อออนไลน 
และสื่อวีดิทัศน 2) กิจกรรมพิเศษเพ่ือการประชาสัมพันธ เร่ือง มารยาทและจริยธรรมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบดวย กิจกรรมใหความรู และกิจกรรมสำหรับผู รวมงานมีสวนรวม 
(Interactive) 3) แบบประเมินคุณภาพของชุดสื่อและการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ เรื่อง มารยาท
และจริยธรรมในการใชโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4) แบบประเมินการรับรูของชุดสื่อและ
การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ เรื่อง มารยาทและจริยธรรมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 5) แบบประเมินความพึงพอใจของชุดสื ่อและการจัดกิจกรรมพิเศษเพื ่อการ
ประชาสัมพันธ เร่ือง มารยาทและจริยธรรมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี กลุม
ตัวอยางในการศึกษา เรื่อง การสรางชุดสื่อและการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ เร่ือง มารยาทและ
จริยธรรมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คือ นักศึกษาชั ้นปที ่ 3 ภาควิชา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี ประจำปการศึกษาที่1/ 2562 จำนวน 40 คน ไดมาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง จากนักศึกษาชั้นปที่ 3              
ท่ีเรียนใน ETM314 การสรางเสริมประสบการวิชาชีพท่ีไดเขารวมการจัดกิจกรรมพิเศษเพ่ือการประชาสัมพันธ เร่ือง 
มารยาทและจริยธรรมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ซ่ึงผลศึกษาพบวา ผลการ
ประเมินโดยผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหาจำนวน 3 ทาน พบวาคุณภาพดานเน้ือหาของการสรางชุดสื่อและการจัดกิจกรรม
พิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ เรื่อง มารยาทและจริยธรรมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี อย ู ในเกณฑดีมาก (xˉ = 4.71, S.D = 0.33) และผลการประเมินคุณภาพผู  เชี ่ยวชาญดานสื่อ
ประชาสัมพันธและการจัดกิจกรรมพิเศษ 3 ทานพบวา อยูในเกณฑดีมาก (xˉ = 4.56, S.D = 0.46) และเม่ือ
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วิเคราะหผลการประเมินการรับรูของกลุมตัวอยางพบวา กลุมตัวอยางมีการรับรูอยูในระดับมากท่ีสุด (xˉ = 4.72, 
S.D = 0.45) และมีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด (xˉ = 4.66, S.D = 0.47) จึงสามารถสรุปไดวาการสรางชุด
สื่อและการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ เรื่อง มารยาทและจริยธรรมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีคุณภาพดีมากและสามารถใชในการประชาสัมพันธ เร่ือง มารยาทและจริยธรรม
ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีได 
 

คำสำคัญ : ชุดส่ือและการจัดกิจกรรมพิเศษ / การประชาสัมพันธ/ มารยาทและจริยธรรมในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

Abstract 
 The purposes of this research were to 1) create a media and special events for Public 
relations about manners and ethics in using information technology for undergraduate 
studies. 2) find a quality of media and special events for Public relations about manners and 
ethics in using information technology for undergraduate studies. 3) assess a sample’s 
perception while viewing a media and special events for Public relations about manners and 
ethics in using information technology for undergraduate studies. 4) survey sample’s 
satisfaction toward media and special events for Public relations about manners and ethics in 
using information technology for undergraduate studies. The research instrument is 1) Media 
and special events for Public relations about manners and ethics in using information 
technology for undergraduate studies comprise printing media, online media and video.            
2) Special events for Public relations about manners and ethics in using information 
technology for undergraduate studies comprise knowledge activities and activities for 
interactive collaborators. 3) Quality assessment form of media and special events for Public 
relations about manners and ethics in using information technology for undergraduate 
studies. 4) Perception assessment form of media and special events for Public relations about 
manners and ethics in using information technology for undergraduate studies. 5) Satisfaction 
assessment form of media and special events for Public relations about manners and ethics 
in using information technology for undergraduate studies. This research was conducted in 
the first semester of the academic year 2019. A sample of this research was 40 junior students 
that selected from junior students of the Department of Education Communications and 
Technology, Faculty of Industrial Education and Technology King Mongkut’s University of 
Technology Thonburi in class ETM314 (Professional experiment in Special events for Public 
relations about manners and ethics in using information technology for undergraduate 
studies).  The results of the study are evaluation results from 3 content experts found that 
quality of creating media and special events for Public relations about manners and ethics in 
using information technology for undergraduate studies is very good (�̅ = 4.71, S.D. = 0.33). 
Evaluation results from 3 experts found that quality of media special events is very good             
( �̅  = 4.56, S.D. = 0.46). Results analyzing of sample’s perception found that sample’s 
perception is most (�̅ = 4.72, S.D. = 0.45) and satisfaction is most (�̅ = 4.66, S.D. = 0.47). 
The conclusion of creating a media and special events for Public relations about manners and 
ethics in using information technology for undergraduate studies is very good quality and can 
be used in Public relations about manners and ethics in using information technology for 
undergraduate studies.  
 
Key Word (s) : A media and special events / Public relations / manners and ethics in using 

information technology 
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บทนำ 
 ในปจจุบัน ปญหาทางสังคมท่ีเกิดจากการขาดจริยธรรมน้ันมีอยูหลากหลายท่ีแตท่ีเราจะเห็นบอยท่ีสุดใน
สมัยน้ีก็คือน้ันคือการขาดจริยธรรมในการใชเทคโนโลยีซ่ึงปจจุบันผูใชอินเทอรเน็ตมีเปนจำนวนมากและเพ่ิมขึ้นทุก
วัน การใชงานระบบเครือขายท่ีออนไลนและสงขาวสารถึงกันยอมมีผูท่ีมีความประพฤติไมดีปะปนและสรางปญหา
ใหกับผูใชอ่ืนอยูเสมอ หลายเครือขายจึงไดออกกฏเกณฑการใชงานภายในเครือขาย เพ่ือใหสมาชิกในเครือขายของ
ตนยึดถือ ปฏิบัติตามกฎเกณฑและไดรับประโยชนสูงสุด ดังน้ัน ผูใชอินเทอรเน็ตทุกคนท่ีเปนสมาชิกเครือขายจะตอง
เขาใจกฏเกณฑขอบังคับของ เครือขายนั ้นมีความรับผิดชอบตอตนเองและผูรวมใชบริการคนอื่นและจะตอง
รับผิดชอบตอการกระทำของตนเองที ่เขาไปขอใชบริการตางๆ บนเครือขายบนระบบคอมพิวเตอร เครือขาย
คอมพิวเตอรที่ผูใชอินเทอรเน็ตเรียกเขามิไดเปนเพียงเครือขายขององคกรที่ผูใชสังกัด แตเปนการเชื่อมโยงของ
เครือขายตางๆ เขาหากันหลายพันหลายหม่ืนเครือขายมีขอมูลขาวสารอยูระหวางเครือขายเปนจำนวนมาก การสง
ขาวสารในเครือขายน้ันอาจทำใหขาวสารกระจายเดินทางไปยังเครือขายอ่ืน ๆ อีกเปนจำนวนมากหรือแมแตการสง
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกสฉบับหนึ่งก็อาจจะตองเดินทางผานเครือขายอีกหลายเครือขายกวาจะถึงปลายทาง ดังน้ัน
ผูใชบริการตองใหความสำคัญและตระหนักถึงปญหาปริมาณขอมูลขาวสารที่วิ่งอยูบนเครือขายการใชงานอยาง
สรางสรรคและเกิดประโยชนจะทำใหสังคมอินเทอรเน็ตนาใชและเปนประโยชนรวมกันอยางดี กิจกรรมบางอยางท่ี
ไมควรปฏิบัติจะตองหลีกเลี่ยงเชนการสงกระจายขาวไปเปนจำนวนมากบนเครือขาย การสงเอกสารจดหมายลูกโซ 
ฯลฯ สิ่งเหลาน้ีจะเปนผลเสียโดยรวมตอผูใชและไมเกิดประโยชนใด ๆ ตอสังคมอินเทอรเน็ต  
 ในขณะน้ี โลกมีการพัฒนาในเร่ืองของเทคโนโลยีแบบกาวกระโดด จึงทำใหผูคนสามารถเขาถึงโลกออนไลน
ไดรวดเร็วขึ้น เม่ือมีโซเชียลมีเดียซ่ึงใคร ๆ ก็เขาถึงไดแมไมมีคอมพิวเตอร แคเพียงสัมผัสหนาจอโทรศัพทเพ่ือกดเปด
แอพพลิเคชั่นก็สามารถยอทุกความไกลหางใหเชื่อมตอกันไดภายในเสี้ยววินาที แตเทคโนโลยีแบบนี้ก็เหมือนดาบ
สองคม ยิ่งเทคโนโลยีโตเร็วมากแคไหน นอกจากมีขอดีใหประโยชนหลายอยางแลว ก็ยังมีภัยรายจากโลกออนไลนท่ี
เราอาจพบเจอ หรือพลาดทำลงไปโดยไมรูตัว ทำใหมีชองโหวใหเกิดจาการผิดมารยาทและจริยธรรมผานโลก
ออนไลน ซึ่งก็คือ ขาดจริยธรรมผานโลกออนไลน รูปแบบการรังแกอาจเปนการใสรายปายสี ทำใหอาย ใชถอยคำ
หยาบคาย ตอวาผูอ่ืน และเปนการรังแกแบบตอเน่ืองไมใชคร้ังเดียวจบ การขาดจริยธรรมกันผานโลกออนไลน เรา
อาจคิดวาไมสำคัญอะไร ไมมีใครเจ็บตัว แตความเจ็บตัวไมเจ็บรุนแรงเทาเจ็บใจ การถูกทำลายความม่ันใจ ลดทอน
คุณคาของตัวเองในวงกวาง ทำใหคนท่ีถูกแกลงคอยๆ เก็บกด เปนโรคซึมเศราไดงาย โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนบาง
กลุมท่ียังไมมีภูมิคุมกันมากพอมักตกเปนเหยื่อ โดยบุคคลท่ีตกเปนเหยื่อก็อาจจะทำใหรูสึกรำคาญ หรือไมสบายใจ
จนอาจจะทำใหมีอาการซึมเศรา เครียด หรือมีความวิตกกังวล เม่ือทนทานความเจ็บปวดไมไหวก็ตัดสินใจฆาตัวตาย 
 จากความสำคัญดังกลาวผูศึกษา จึงไดสรางชุดสื ่อและการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ        
เรื่อง มารยาทและจริยธรรมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งมีการวิจยัพบวา 
กลุมนักศึกษาระดับปริญญาตรีมีการใชอินเตอรเน็ตในอัตราการใชบริการ 1-5 คร้ังตอสัปดาห ในการใชแตละคร้ังใช
เวลา 1-3 ชั่วโมงตอคร้ัง (เฉพาะ Facebook)ยังไมรวมสื่ออ่ืนๆท่ีมีในอินเตอรเน็ต 
 ดังน้ัน นักศึกษามีการใชอินเตอรเน็ตคอนขางมากและการใชงานแตละคร้ังจะใชงานเปนเวลานาน ผูวิจัยจึงสราง
ชุดสื่อที่เปนสื่อสิ่งพิมพ เพื่อใหวัยรุนในปจจุบันซึ่งสวนใหญเรียนอยูในระดับปริญญาตรีตระหนักถึงการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในปจจุบันท้ังในดานของมารยาทและจริยธรรม ไดแก โปสเตอรท่ีใหความรูท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกับความรูในเร่ือง
มารยาทและจริยธรรมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โปสเตอรใหขอคิดของการขาดมารยาทและจริยธรรมในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ โปสเตอรรณรงคหยุดการขาดมารยาทและจริยธรรมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และแผนพับให
ความรูเร่ือง มารยาทและจริยธรรมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเปน สื่อออนไลน ไดแก โปสเตอรประชาสัมพันธการ
จัดกิจกรรมพิเศษ และโปสเตอรใหความรู ใหขอคิด รณรงค ท่ีเปนสื่อวิดีทัศน ไดแก สื่อวีดีโอโมชั่นกราฟก เร่ือง มารยาท
และจริยธรรมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และคลิปไวรัล เร่ือง “ผมผิดเหรอ เร่ืองจริงท่ีไมจริง 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือสรางชุดสื่อและการจัดกิจกรรมพิเศษเพ่ือการประชาสัมพันธ เร่ือง มารยาทและจริยธรรมในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 2 เพ่ือหาคุณภาพชุดสื่อและการจัดกิจกรรมพิเศษเพ่ือการประชาสัมพันธ เร่ือง มารยาทและจริยธรรมใน
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
 3. เพื ่อประเมินการรับรู  ของกลุ มตัวอยางจากการชมชุดสื ่อและการจัดกิจกรรมพิเศษเพื ่อการ
ประชาสัมพันธ เร่ือง มารยาทและจริยธรรมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 4. เพื ่อประเมินความพึงพอใจของกลุ มตัวอยางที ่ม ีตอชุดสื ่อและการจัดกิจกรรมพิเศษเพื ่อการ
ประชาสัมพันธ เร่ือง มารยาทและจริยธรรมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 

วิธีการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาทฤษฎีและหลกัการที่เกี่ยวของ 

วางแผนและออกแบบชุดสื่อและการจัดกจิกรรมพิเศษ 

พัฒนาชุดสื่อและการจัดกจิกรรมพิเศษเพือ่การประชาสัมพันธ  
เรื่อง มารยาทและจริยธรรมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตร ี

ปรึกษาและขอคำแนะนำจากอาจารยที่ปรึกษาและผูเช่ียวชาญ 

ผูเช่ียวชาญประเมินคุณภาพ 

นำไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง เพื่อประเมินผลการรบัรู และความพึงพอใจ 

สรปุและประเมินผล 
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ผล/สรุปการวิจัย 
ผูวิจัยไดศึกษาทฤษฎีและหลักการท่ีเก่ียวของ วางแผนและออกแบบชุดสื่อและการจัดกิจกรรมพิเศษ และ

พัฒนาชุดสื่อและการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ เรื่อง มารยาทและจริยธรรมในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ไดดังน้ี 

 

 
รูปที่ 1 แสดงภาพโปสเตอร 

 

 
รูปที่ 2 แสดงภาพแผนพับ 
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รูปที่ 3 แสดงภาพโปสเตอรใหความรูและโปสเตอรประชาสัมพันธกิจกรรมพิเศษ 

 

 

 
รูปที่ 4 แสดงภาพสื่อวีดีโอโมชั่นกราฟก 

เร่ือง มารยาทและจริยธรรมในการใชเทคโนโลยสีารสนเทศสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 

 
รูปที่ 5 แสดงภาพคลปิไวรัล เร่ือง ผมผดิเหรอ เร่ืองจริงท่ีไมจริง 
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รูปที่ 6 แสดงภาพกิจกรรมใหความรู 

 

 
รูปที่ 7 แสดงภาพกิจกรรมสำหรับผูรวมงานมีสวนรวม (Interactive) 

 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพดานเน้ือหาและดานส่ือและกิจกรรมพิเษ 

รายการที่ประเมิน 
ผลการวิเคราะห 

x̄  S.D. ระดับคุณภาพ 

คุณภาพดานเน้ือหา 4.71 0.33 ดมีาก 

คุณภาพดานสื่อและกิจกรรมพิเศษ 4.56 0.46 ดมีาก 

จากตารางที่ 2 ผลการประเมิณคุณภาพผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา อยูในเกณฑดีมาก (xˉ = 4.71, S.D = 0.33) 
และผลการประเมินคุณภาพผูเชี ่ยวชาญดานสื ่อประชาสัมพันธและการจัดกิจกรรมพิเศษ อยู ในเกณฑดีมาก              
(xˉ = 4.56, S.D = 0.46) ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานการวิจัย 
ตารางที่ 2 ผลการรับรูตอการพัฒนาชุดส่ือ 

รายการที่ประเมิน 
ผลการวิเคราะห 

x̄  S.D. ระดับคุณภาพ 
การรับรูตอชุดสื่อและกิจกรรมพิเศษ 4.72 0.45 มากท่ีสุด 

จากตารางที่ 3 สรุปผลการการประเมินการรับรูของกลุมตัวอยางพบวา กลุมตัวอยางมีการรับรูอยูในระดับ
มากท่ีสุด (xˉ = 4.72, S.D = 0.45) ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานการวิจัย 

 

220

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาต ิครั้งที่ 16



ตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจตอชุดส่ือของกลุมตัวอยาง 

รายการที่ประเมิน 
ผลการวิเคราะห 

x̄  S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. ดานเน้ือหา 4.63 0.49 มากท่ีสุด 

2. ดานการออกแบบกราฟก 4.71 0.47 มากท่ีสุด 

3. ดานการใชภาษา 4.67 0.48 มากท่ีสุด 

4. ดานการจัดกิจกรรมพิเศษ 4.54 0.50 มากท่ีสุด 

ผลการประเมิน 4.66 0.47 มากที่สุด 

จากตารางที่ 4 สรุปผลการการประเมินการความพึงพอใจ มีความพึงพอใจอยู ในระดับมากท ี ่สุด                
(xˉ = 4.66, S.D = 0.47) ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานการวิจัย 
 
อภิปรายผล 
  ผลการประเมินคุณภาพทางดานเนื้อหาและทางดานสื่อและการจัดกิจกรรมพิเศษของชุดสื่อและการจัด
กิจกรรมพิเศษเพ่ือการประชาสัมพันธ เร่ือง มารยาทและจริยธรรมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ผูวิจัยไดนำสื่อที่พัฒนาขึ้นนำไปใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและดานสื่อและการจัดกิจกรรมพิเศษ
เพื่อทำการประเมินเพื่อศึกษาคุณภาพดานเนื้อหาและดานสื่อและการจัดกิจกรรมพิเศษของชุดสื่อประชาสัมพันธ
และการจัดกิจกรรมพิเศษของ ซ่ึงผลการศึกษาพบวา คุณภาพดานเน้ือหา อยูในระดับดีมาก (xˉ = 4.71, S. D = 0.33) 
สวนคุณภาพทางดานสื่อและการจัดกิจกรรมพิเศษ อยูในระดับดีมาก (xˉ = 4.56, S. D = 0.46) ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ อภิชาต ทัพพังเทียม ไดศึกษางานวิจัย เร่ือง การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธแบบชี้นำ รวมกับเทคโนโลยี
ผสานความจริง (AR) สำหรับผูใชบริการของศูนยสุขภาพนครธนอายุวัฒนา โรงพยาบาลนครธน พบวาผลการ
ประเมินโดย ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา มีคุณภาพระดับดีมาก (xˉ = 4.84, S.D 0.27) ดานสื่อเทคโนโลยี มีคุณภาพ 
ระดับดีมาก (xˉ = 4.56, S. D = 0.05) เนื่องจากมีการนำแนวคิดของ ADDIE Model มาใชในการพัฒนาสื่อดวย 
ดังนั้นทำใหคุณภาพทั้งดานสื่อและเนื้อหาอยูในระดับดีมาก มีคุณภาพตามเกณฑที่กำหนดและเหมาะสมในการ
นำมาใชในการประชาสัมพันธไดอยางมีประสิทธิภาพ ผลศึกษาการรับรูของกลุมตัวอยางที่มีตอชุดสื่อและการจัด
กิจกรรมพิเศษเพ่ือการประชาสัมพันธ เร่ือง มารยาทและจริยธรรมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี การประเมินการรับรูท่ีมีตอชุดสื่อและการจัดกิจกรรมพิเศษเพ่ือการประชาสัมพันธ เร่ือง มารยาท
และจริยธรรมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาระดับปรญิญาตรี จากการศึกษาระดบัการรับรูของ
กลุมตัวอยางที่มีตอชุดสื่อและการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ เรื่อง มารยาทและจริยธรรมในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พบวาการรับรูตอชุดสื่อและการจัดกิจกรรมพิเศษเพ่ือการ
ประชาสัมพันธ เร่ือง มารยาทและจริยธรรมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีการ
รับรูอยูในระดับมากท่ีสุด (xˉ = 4.72, S. D = 0.45) ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานการวิจัย ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ 
รัจรี นพเกตุ ไดกลาวถึง การรับรู หมายถึง การแปลหรือการตีความการรับความรูสึก (sensation) ท่ีไดมา ออกเปน
สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีความหมาย หรือที่เรารูจัก เราเขาใจ และยังสอดคลองกับผลงานวิจัยของ ทิพยาวดี ประภาวิชา               
ไดศึกษางานวิจัยเรื่อง การสงเสริมภาพลักษณสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย โดยใชชุดสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ
รวมกับกระบวนการสื่อสารภาพลักษณ โดยกลุมตัวอยางมีการรับรูอยูในระดับมากท่ีสุด (xˉ = 4.54, S. D = 0.51) 
เน่ืองจากมีการประเมิณคุณภาพดานเน้ือหาและดานสื่อจากผูเชีย่วชาญเชนเดียวกัน ผลศึกษาความพึงพอใจของกลุม
ตัวอยางที่มีตอชุดสื ่อและการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ เรื่อง มารยาทและจริยธรรมในการใช

221

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาต ิครั้งที่ 16



เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอชุดสื่อและการจัด
กิจกรรมพิเศษเพ่ือการประชาสัมพันธ เร่ือง มารยาทและจริยธรรมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี อยูในเกณฑระดับมากท่ีสุด (xˉ = 4.66, S. D = 0.47) ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานการวิจัย สอดคลอง
กับแนวคิดของ คณิต ดวงหัสดี ไดสรุปไววา ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกชอบหรือพอใจของบุคคลท่ีมีตอการ
ทำงานและองคประกอบหรือสิ่งจูงใจอ่ืนๆ ถางานท่ีทำหรือองคประกอบเหลาน้ันตอบสนองความตองการของบุคคล
ไดบุคคลน้ัน จะเกิดความพึงพอใจในงานขึ้นจะอุทิศเวลา แรงกาย แรงใจ รวมท้ังสติปญญาใหแกงานของตนใหบรรลุ
วัตถุประสงคอยางมีคุณภาพ และท้ังน้ีสอดคลองกับงานวิจัยของ วีรวิชญ จิโรจนรัตน ไดทำการศึกษาวิจัยการพัฒนา
สื่อสิ่งพิมพเพ่ือการประชาสัมพันธโดยใชเทคโนโลยีคิวอารโคดเร่ืองสถานท่ีทองเท่ียวเชิงเกษตรชุมชนบางมด พบวา
ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุมตัวอยางตอแหลงเรียนรู อยูในระดับมากที่สุด (xˉ = 4.58, S.D = 0.51) 
เน่ืองจากมีการประเมินคุณภาพดานเน้ือหาและดานสื่อจากผูเชี่ยวชาญ 
 
ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะในการนำไปใช 
 1. ชุดสื่อและการจัดกิจกรรมพิเศษเพ่ือการประชาสัมพันธ เร่ือง มารยาทและจริยธรรมในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สามารถนำไปใชไดจริง 
 2. กรณีศึกษาท่ีใช ควรเปนกรณีศึกษาท่ีเปนปญหาใกลตัวท่ีเกิดขึ้นจริง จะชวยใหผูชมเขาใจไดงายยิ่งขึ้น 
 3. สื่อออนไลนและสื่อในกิจกรรมพิเศษ ไดแก วีดิทัศน และคิวอารโคด ตองใชงานรวมกับสมารทโฟนท่ีมี
กลองถายภาพและสัญญาณอินเทอรเน็ต ในสวนของวีดิทัศน สามารถบันทึกเก็บไวสำหรับชมเมื่อไมมีสัญญาณ
อินเตอรเน็ตได 
ขอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งตอไป 
 1. ควรมีการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธอ่ืนๆ เก่ียวกับมารยาทและจริยธรรมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผานเครือขายสังคมออนไลน 
 2. ควรมีการพัฒนาชุดสื่อและกิจกรรมพิเศษเพ่ือสรางความตระหนักและรูเทาทันสื่อ ในหัวขออ่ืนๆ ตอไป 
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะหในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ของนักเรียนช้ันประถมศกึษาปท่ี 2 โดยใชแนวคิดการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน 
 
DEVELOPMENT OF LEARNING ACHIEVEMENT AND ANALYTICAL THINKING 
ABILITY in SOCIAL STUDIES RELIGIOUS, and CULTURES OF PRATHOMS UKSA 
2 STUDENT THROUGH FLIPPED CLASSROOM MODEL  
 
ผูวิจัย     พาขวัญ  ศรีธรรมชาติ   
            สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยการฝกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  
อาจารยที่ปรึกษา  ผูชวยศาตราจารย ดร.กัญณภัทร  นิธิศวราภากุล 

                สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยการฝกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  
อาจารยที่ปรึกษารวม   ผูชวยศาตราจารย ดร. ประเสริฐ  แซเอ๊ียบ 
           สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยการฝกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  
 
บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 กอนและหลังเรียนโดยใชแนวคิดการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน และ               
2) เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 กอนและหลังเรียนโดยใชแนวคิด
การจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน ประชากรไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนวัดบอ (นันทวิทยา) 
นครปากเกร็ด 1 จำนวน 154 คน กลุมตัวอยางไดมาโดยการสุมแบบแบงกลุม จำนวน 37 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
คือแผนการจัดการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยใชแนวคิดการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิด
วิเคราะห สถิติท่ีใชไดแก คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาทีแบบไมอิสระ 

ผลการวิจัยพบวา 1) นักเรียนชั ้นประถมศึกษาปที ่ 2 มีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม หลังจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแนวคิดการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน สูงขึ้นกวากอนจัดกิจกรรม 
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ.05และ 2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห หลังจัด
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชแนวคิดการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดานสูงกวากอนจัดกิจกรรมอยางมีนัยสำคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 

 
คำสำคัญ : หองเรียนกลับดาน คิดวิเคราะห ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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ABSTRACT 
The purposes of this research were to 1) compare the learning achievement in Social 

Studies, Religious, and Cultures of Prathomsuksa 2 students  and 2) compare the analytical 
thinking ability of Prathomsuksa 2 students through Flipped Classroom Model. The population 
comprised 154 students in Prathomsuksa 2 at Wat Boa (Nunthawittaya) Nakonpakkret 1 School. 
The samples were 37 students, selected through a cluster random sampling method. The research 
instruments were the lesson plans using Flipped Classroom Model, the test of learning 
achievement which had reliabilities of and analytical thinking ability test which had reliabilities 
of after the experiment. The data were statistically analyzed by using mean, standard deviation 
and dependent t-test. 

The results revealed that: 1) The learning achievement in Social Studies, Religious, and 
Cultures of Prathomsuksa 2 students after learning through Flipped Classroom Model was higher 
than before learning at the statistical significance level of .05. 2) The analytical thinking ability 
of Prathomsuksa 2 students after learning through Flipped Classroom Model was higher than 
before learning at the statistical significance level of .05. 
 
Keywords : Flipped Classroom Model,  The learning achievement, Analytical Thinking 
Ability  
 
บทนำ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ไดกำหนดแนวทาง
การศึกษาไวในหมวด 4 มาตรา 22 ใหการจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพฒันา
ตนเองไดและถือวาผูเรียนมีความสำคัญท่ีสุดกระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองตาม
ธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพสอดคลองกับมาตรา 24 ขอ 2 ขอ 3 และขอ 4 ไดระบุใหการจัดกระบวนการเรียนรูเพ่ือ
ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณและการประยุกตความรูมาใชเพ่ือปองกันและแกไขปญหา 
จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทำได คิดเปน ทำเปน รักการอานและเกิดการใฝรู
อยางตอเนื่อง จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝง
คุณธรรม คานิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชาปจจุบันโลกมีลักษณะหลอมรวมกันมากขึ้น ท้ังในมิติ
ทางเศรษฐกิจการเมืองหรือวัฒนธรรมแลวจะสรางเด็กยุคใหมอยางไรใหเขาใจเรื่องนี้และมีทักษะในการปรับเปลี่ยนให
เขากับโลกที่เปลี่ยนแปลงไป (Ministry of Education, 2003: 11-12) ดังท่ี ทิศนา แขมมณี (Khammanee, 2002: 
113-149) ไดกลาวไววา การจัดการเรียนรูที่ยึดหลักผูเรียนเปนสำคัญนั้นผูเรียนจะตองอาศัยกระบวนการเรียนรูท่ี
หลากหลาย อาทิ กระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการ กระบวนสรางความรู กระบวนการคิด กระบวนการแกปญหา 
กระบวนการเรียนรูจากประสบการณจริง กระบวนการเรียนรูดวยตนเอง เปนตน ซึ่งจะชวยใหผูเรียนไดรับการฝกฝน
พัฒนาและชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดีทำใหบรรลุเปาหมายของหลักสูตรได 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 มุงพัฒนาผูเรียนทุกคน ซ่ึงเปนกำลังของชาติใหเปน
มนุษยท่ีมีความสมดุลท้ังดานรางกาย ความรู คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเปนพลเมืองไทยและเปนพลโลก ยึดม่ันในการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความรูและทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ             
ท่ีจำเปนตอการศึกษาตอ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุงเนนผูเรียนเปนสำคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อ
วาทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ (Ministry of Education, 2008: 4) ซ่ึงแนวทางดังกลาว
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สอดคลองกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนของชาติเขาสูโลกยุคศตวรรษท่ี 21 โดยมุงสงเสริม
ผูเรียนมีคุณธรรม รักความเปนไทย ใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สรางสรรค มีทักษะดานเทคโนโลยี สามารถทำงาน
รวมกับผูอื่นและสามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมโลกไดอยางสันติ ในตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง กลุมสาระ
การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กำหนดใหผูเรียนมีความรูความเขาใจ การดำรงชีวิตของมนุษยท้ังในฐานะ
ปจเจกบุคคลและการอยูรวมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดลอม การจัดการทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจำกัด เขาใจ
ถึงการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยกาลเวลาตามเหตปุจจัยตางๆ เกิดความเขาใจในตนเองและผูอ่ืน มีความอดทน อด
กลั ้น ยอมรับในความแตกตาง และมีคุณธรรม สามารถนำความรู ไปปรับใชในการดำเนินชีวิตเปนพลเมืองดีของ
ประเทศชาติและสังคมโลก (Ministry of Education, 2008: 7) ครูจึงมีบทบาทสำคัญในการจัดการเรียนรู ที ่เนน
ความสามารถในการคิดวิเคราะห ดังน้ันครูตองรูจักวิธีกระตุนใหนักเรียนสนใจใฝรูสูการคิด ไดแสดงความคิดเห็นอยาง
อิสระโดยมีครูเปนผูเสริมแรงและนำทางไปสูเปาหมายการคิดที่ถูกตอง เชื่อมโยงความคิดเห็นของนักเรียนที่ความคิด
แตกตางกัน ฝกใหอภิปรายรวมกันและเสนอแนะผลจากการคิดอยางถูกตองเหมาะสม ครูตองมีการเตรยีมความพรอม
ตาง ๆ  เพื่อชวยใหนักเรียนฝกทักษะการคิด ฝกใหนักเรียนตื่นตัวในการเรียนรูท่ีใชทักษะการคิดอยูเสมอ โดยเชื่อมโยง
ประสบการณเดิมของตนกับขอมูลความรูท่ีแสวงหามาใหมมาเปนพ้ืนฐานในการคิดอยูตลอดเวลาจนเปนวิถีชีวิตการเรียน
ของนักเรียนยอมสงผลใหนักเรียนเปนบุคคลท่ีมีคุณภาพ (Sintapanon, Wanlertlax & Sintapanon, 2012: 28) 

จากการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษา
ปท่ี 2 โรงเรียนวัดบอ (นันทวิทยา) นครปากเกร็ด 1 ปการศึกษา 2561 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในกลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมต่ำกวาเปาหมายของโรงเรียน เม่ือศึกษาในรายงาน พบวาสาระท่ี 1 ศาสนา ศีลธรรม 
จริยธรรม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกวาทุกสาระในกลุมสาระนี้ เนื่องมาจากการจัดการเรียนการสอนยังเปนแบบ
บรรยายอยู โดยผูสอนยังเปนทั้งแหลงขอมูลและเปนผูถายทอดความรูใหแกนักเรียนโดยตรง ขาดสื่อและเทคโนโลยท่ีี
ทันสมัยและนาสนใจจึงไมสามารถสนองตอความตองการของผูเรียนและความแตกตางระหวางบุคคลได ผูเรียนไม
สามารถคิดวิเคราะหอยางเปนระบบจึงวิเคราะหคำตอบไมได โดยผูวิจัยไดทดสอบโดยใชแบบทดสอบที่มีขอคำถาม
เก่ียวกับการคิดวิเคราะหในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2561 ผูเรียนไดผลคะแนนในระดับต่ำ ไดคะแนน 3-4 คะแนนคิด
เปนรอยละ 60 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนนและจากการสุมสัมภาษณผูเรียน พบวารอยละ 80 ของนักเรียน กลาววา
เน้ือหาท่ีเรียนน้ันเขาใจไดยากและในชั้นเรียนไมไดมีการสอนท่ีกระตุนการคิดวิเคราะหเทาใดนัก จึงทำใหไมสามารถทำ
แบบทดสอบเก่ียวกับการคิดวิเคราะหได ประกอบกับการสอนท่ีใชในชั้นเรียนเปนลักษณะใหทองจำมากกวา 
การใหโอกาสผูเรียนไดคนควาหรือแสดงความคิดเห็นและขาดปฏิสัมพันธในชั้นเรียน 

การปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนแนวใหมควรเร่ิมจากการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระดับประถมศกึษาซ่ึงเปน
พื้นฐานสำคัญของนักเรียนทุกคนที่จะเรียนตอไปในระดับสูงสอดคลองกับ พิมพประภา พาลพาย (Phanphai, 2014: 20) 
กลาววา แนวคิดหองเรียนกลับดาน (Flipped Classroom) เปนรูปแบบของการเรียนการสอนรูปแบบหน่ึงท่ีเปลี่ยนจาก
การเรียนบทเรียนในหองเรียนเปนการเรียนบทเรียนดวยผูเรียนเองนอกหองเรียนหรือท่ีบานโดยเรียนผานสื่อวีดิทัศนหรือ
สิ่งอ่ืนๆท่ีหลากหลายและทำการบานหรือกิจกรรมในหองเรียน เนนการทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรูของบทเรียนมีการ
ทำงานรวมกับเพ่ือนรวมชั้นและมีผูสอนคอยชี้แนะปญหาผูเรียนเปนรายบุคคล ดังท่ี Jonathan and Aaron (2012, as 
cited in Phanpai, 2014: 29) ไดกลาววารูปแบบแนวคิดหองเรียนกลับดาน เปนวิธีการที่ครอบคลุมการใชงานและ
ประยุกตใชเทคโนโลยีอินเทอรเน็ต เพ่ือยกระดับการเรียนรูในหองเรียน เพื่อใหสามารถใชเวลาไดมากขึ ้นในการมี
ปฏิสัมพันธกับนักเรียน แทนการบรรยายหนาชั้นเรียนเพียงอยางเดียว ซ่ึงวิธีการท่ีถูกใชเปนสวนใหญ มักจะทำการสอน
โดยใชวิดีโอท่ีครูสรางขึ้น ซ่ึงนักเรียนสามารถเรียนรูไดนอกเวลาเรียน จึงเรียกการเรียนการสอนน้ีวา “หองเรียนกลับดาน” 
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(Flipped Classroom) เพราะกระบวนการเรียนและการบานทั้งหมดจะ “พลิกกลับ” จากสิ่งที่เคยเปนกิจกรรมใน              
ชั้นเรียน เชน การจดบันทึก (lecture) จะถูกทำท่ีบานผานสื่อวิดีโอท่ีครูสรางขึ้นและสิ่งท่ีตองทำท่ีบาน เชน งานตาง ๆ              
ท่ีไดรับมอบหมายจะนำมาทำในชั้นเรียน 

ดังน้ันในการปรับปรุงและแกไขปญหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการคิดวิเคราะหท่ีอยูในระดับต่ำในรายวิชา
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำเปนตองอาศัยแนวคิดและวิธีการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับผู เรียนมาชวย                 
ซึ่งหนึ่งในวิธีการจัดการเรียนรูที่นำมาใชในการแกปญหา คือ การใชแนวคิดการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลบัดาน 
(Flipped Classroom) เปนแนวทางจัดการเรียนการสอนแบบใหม เพื่อชวยใหเกิดการเรียนแบบ “รูจริง” (Mastery 
Learning) เกิดกระบวนการ “เรียนรู โดยลงมือทำ” (Learning by Doing) โดยครูทำหนาที ่ “ครูฝก”หรือ“โคช”
หองเรียนกลับดานเปนอีกกระบวนการหน่ึงท่ีจะสามารถสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 เน่ืองจากการเรียนรูแบบ
หองเรียนกลับดานเด็กจะตองทำกิจกรรมดวยตนเองศึกษาเน้ือหาการเรียนรูดวยตนเองโดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลางอีก
รูปแบบหนึ่ง (Panich, 2013: 20) การจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดานเปนการใชเทคโนโลยี การเรียนการสอนท่ี
ทันสมัย และใหนักเรียนไดมีโอกาสเรียนรูผานกิจกรรม รูปแบบของการเรียนรูเปนไปไดหลายรูปแบบไมยึดติดกับแบบใด
แบบหน่ึงหรือรูปแบบเดิม ๆ เหมาะกับสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนไปในศตวรรษท่ี 21 (Burapapichitpai, 2016:1-3) ทำใหครู
ไดใชเวลาในการจัดการเรียนรูผานกิจกรรมที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง นักเรียนจะเขาหองเรียนโดยที่มีเปาหมายการ
เรียนรูสามารถดูแลและใหความชวยเหลือนักเรียนไดอยางท่ัวถึงมากกวาการเรียนแบบเดมิท่ีครูทำหนาท่ีบรรยายอยูเพียง
หนาชั้นเรียน (Panich, 2013: 48-49) ซึ่งการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน เปนกิจกรรมการเรียนที่ชวยให
ผูเรียนสามารถท่ีจะชวยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกันเปนการปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรูของผูเรียนท่ีเคยเรียนตามคำสัง่
ของผูสอนหรือทำงานใหเสร็จตามกำหนดเปนการเรียนเพ่ือตนเองไมใชคนอ่ืนสงผลตอผูเรียนท่ีเอาใจใสการเรียน สราง
ปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนดวยกันจะเพ่ิมขึ้นโดยอัตโนมัตจินเปนการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการหองเรียนชวยเปดชอง
ใหผูสอนสามารถจัดการชั้นเรียนไดตามความตองการและกิจกรรมน้ีเองมีผลสะทอนจากผูเรียน พบวา ผูเรียนสามารถ
ตอบคำถามได โดยกลาท่ีจะแสดงออกมากขึ้น กระตือรือรนมีความใสใจและมีปฏิสัมพันธท้ังผูสอน และผูเรียนคนอ่ืน ๆ 
(Pungnet, 2014) การจัดการเรียนการสอนแบบหองเรียนกลับดาน มี 4 องคประกอบ ดังน้ี 1) การกำหนดยุทธวิธี
เพิ่มพูนประสบการณ (Experiential Engagement) โดยมีครูผูสอนเปนผูชี้แนะวิธีการเรียนรูใหกับผูเรียนเพื่อเรียน
เนื้อหาโดยอาศัยวิธีการที่หลากหลายทั้งการใชกิจกรรมที่กำหนดขึ้นเอง เกม สถานการณจำลอง สื่อปฏิสัมพันธ การ
ทดลอง หรืองานดานศิลปะแขนงตาง ๆ 2) การสืบคนเพื่อใหเกิดมโนทัศนรวบยอด (Concept Exploration) โดย
ครูผูสอนเปนผูคอยชี้แนะใหกับผูเรียนจากสื่อหรือกิจกรรมหลายประเภท เชน สื่อประเภทวิดีโอบันทึกการบรรยาย การ
ใชสื่อบันทึกเสียงประเภท Podcasts การใชสื่อ Websites หรือสื่อออนไลน Chats 3) การสรางองคความรูอยางมี
ความหมาย (Meaning Making) โดยผูเรียนเปนผูบูรณาการสรางทักษะองคความรูจากสื่อที่ไดรับจากการเรียนรูดวย
ตนเองโดยการสรางกระดานความรูอิเล็กทรอนิกส (Blogs) การใชแบบทดสอบ (Tests) การใชสื่อสังคมออนไลนและ
กระดานสำหรับอภิปรายแบบออนไลน (Social Networking & Discussion Boards) 4) การสาธิตและประยุกตใช 
(Demonstration & Application) เปนการสรางองคความรูโดยผูเรียนเองในเชิงสรางสรรค โดยการจัดทำเปนโครงงาน 
(Project) และผานกระบวนการนำเสนอผลงาน (Presentations) ที่เกิดจากการรังสรรคงานเหลานั้นจะสงเสริมให
ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะหและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น จะเห็นไดวาในแตละองคประกอบ
ท้ังหมดเนนการสรางองคความรูจากแหลงการเรียนรูท่ีหลากหลาย ผูเรียนตองใชกระบวนการคิดวิเคราะหในการศึกษา
ขอมูลจากแหลงสารสนเทศ เพ่ือใหเกิดมโนทัศนรวยยอด และในองคประกอบท่ีสองของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ
หองเรียนกลับดาน จะเห็นชัดท่ีสุดในเร่ืองของการสงเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห เพราะผูเรียนจะตองศึกษาขอมูลจาก
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แหลงสารสนเทศ ผานสื่อเทคโนโลยี ICT เพื่อใหเกิดมโนทัศนรวบยอดของเนื้อหาและทำความเขาใจถึงความเรื่องราว
หรือเน้ือเร่ืองตางๆ วาประกอบดวยอะไร มีจุดมุงหมายหรือความประสงคสิ่งใด ท่ีสำคัญน้ันแตละเหตุการณเก่ียวพันกัน
อยางไรบาง อีกท้ังเปนการพัฒนาใหผูเรียนสามารถอธิบายการแกปญหาไดอยางชัดเจนและมีเหตุมีผล และนำขอมูลท่ีได
จากการศึกษาไปใชในการแกปญหา (Srihirun, 2017: 22-23) 

จากการศึกษาสภาพปญหาและขอเท็จจริงขางตน ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะนำแนวคิดการจัดการเรียนรูแบบหองเรียน
กลับดาน มาใชในการจัดการเรียนรู เพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะหใน
รายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนวัดบอ (นันทวิทยา) นครปากเกร็ด 1 
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 
กอนและหลังเรียนโดยใชแนวคิดการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน 

2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 กอนและหลงัเรียน
โดยใชแนวคิดการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน  
ประโยชนของการวิจัย 
ผูวิจัยพิจารณาผลจากการวิจัยในคร้ังน้ีทำใหเกิดประโยชนใน 2 ดาน ไดแก 
1. ประโยชนในการนำผลการวิจัยไปใช 

1.1 นักเรียนไดนำสิ่งท่ีเรียนไปใชประโยชนในการคิดวิเคราะหในชีวิตประจำวันได 
1.2 ครูผูสอนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 สามารถนำไปเปนแนวทางในการสอน

เพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นอ่ืน ๆ ตอไป 
1.3 นักการศึกษาที่สนใจสามารถนำไปเปนแนวทางเพื่อพัฒนาครูในการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการ

คิดวิเคราะหใหกับผูเรียนได 
2. ประโยชนเชิงวิชาการ คือ เปนแนวทางในการทำวิจัยโดยใชแนวคิดการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดานเพ่ือ
พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหใหกับผูเรียนและบุคคลท่ัวไป 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตดานประชากร ประชากรในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนวัดบอ 
(นันทวิทยา) นครปากเกร็ด 1 ท่ีกำลังศึกษาอยูในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2562 จำนวน 154 คน กลุมตัวอยาง ไดแก 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 2/1 จำนวน 1 หองเรียน จำนวน 37 คน 

2. ขอบเขตดานตัวแปร ไดแก ตัวแปรตน คือ การจัดการเรียนรูโดยใชแนวคิดการจัดการแบบหองเรียนกลบั
ดาน ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห 

3. ขอบเขตพ้ืนท่ี คือ โรงเรียนวัดบอ (นันทวิทยา) นครปากเกร็ด 1  
4. ขอบเขตระยะเวลา คือ ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2562 ใชเวลาเรียนรวม 12 ชั่วโมง โดยใชแผนการจัดการ

เรียนรู 6 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง 
5. ขอบเขตเน้ือหา ผูวิจัยไดใชเน้ือหากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยมีหัวขอเร่ือง

ดังน้ี พระรัตนตรัย, ศรัทธา, โอวาท 3, มงคล 38, พุทธศาสนสุภาษิต, การกระทำความดีของตนเองและบุคคลอื่นใน
ครอบครัวและโรงเรียน 
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สมมติฐานของการวิจัย 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชแนวคิดการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลบัดาน 

มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนและมีความสามารถในการคิดวิเคราะห หลังเรียน สูงกวากอนเรียน 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

 

 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 

1. ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนวัดบอ (นันทวิทยา) นครปากเกร็ด 1 
ท่ีกำลังศึกษาอยูในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2562 จำนวน 154 คน กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 2/1 
จำนวน 37 คน ไดมาโดยการสุมแบบแบงกลุม (Cluster Random Sampling) 

2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย แบงออกเปน 2 สวน คือ 1) เครื่องมือที่ใชในการทดลอง ไดแก แผนการจัดการ
เรียนรูโดยใชแนวคิดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน หนวยการเรียนรูท่ี 1 เร่ือง ศาสนา มุงหาความดี จำนวน 6 แผน 
ใชเวลาจัดการเรียนรูแผนละ 2 ชั่วโมง รวมเวลา 12 ชั่วโมง และ 2) เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก 
แบบทดสอบแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
ไดแก แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมแบบทดสอบจำนวน 30 ขอ และแบบวัด
ความสามารถในการคิดวิเคราะห จำนวน 30 ขอ  

3. การสรางเคร่ืองมือและการตรวจคุณภาพเคร่ืองมือ ผูวิจัยไดดำเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 1) แผนการจัดการ
เรียนรูโดยใชแนวคิดการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน ผู วิจัยไดทำการศึกษาเอกสารที ่เกี ่ยวของ จากน้ัน
ดำเนินการสรางแผนการจัดการเรียนรู จำนวน 6 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง รวมท้ังสิ้น 12 ชั่วโมง จากน้ันเสนอตออาจารย
ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกตองและนำผลคะแนนการประเมินของผูเชี่ยวชาญแตละทานมาวิเคราะหหาคาเฉลี่ย
ความถูกตอง ทุกแผนการจัดการเรียนรูมีคุณภาพอยูในระดับมากที่สุดโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.80 สามารถนำไปใชได                
2) สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 2 เร่ือง ศาสนา มุงหาความดี เปนแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จำนวน 60 ขอ เพ่ือใชคัดเลือก
ขอสอบท่ีมีคุณภาพผานเกณฑท่ีกำหนด จำนวน 30 ขอ โดยสรางแบบทดสอบใหตรงตามผลการเรียนรู และครอบคลุม
สาระการเรียนรู  จากนั ้นนำเสนอตอผู เชี ่ยวชาญแลวนำผลการประเมินมาคำนวณคาดัชนีความสอดคลองของ
แบบทดสอบซ่ึงมีคาระหวาง 0.67-1.00 และคัดเลือกแบบทดสอบจำนวน 30 ขอ โดยพิจารณาจำนวนขอในแตละหัวขอ
เร่ืองใหมีจำนวนเทา ๆ กัน จากน้ันทำการตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห พบวา
มีคาความยากงายอยูในชวง 0.37-0.66 คาอำนาจจำแนกเทากับ 0.40-0.74 และคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบท้ัง
ฉบับเทากับ 0.91 3) สรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห โดยศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการคิดวิเคราะหและจุดประสงคการเรียนรู แลวสรางแบบทดสอบ เปนแบบปรนัย 3 ตัวเลือก จำนวน 

- จัดการเรียนรูโดยใชแนวคดิการจัดการ
เรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน 

- ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
- ความสามารถในการคิดวิเคราะห 
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60 ขอ เพื่อใชคัดเลือกขอสอบที่มีคุณภาพผานเกณฑที่กำหนด จำนวน 30 ขอ จากนั้นนำเสนอตอผูเชี่ยวชาญ และ
ตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห พบวามีคาความยากงายอยูในชวง 0.37-0.66 คาอำนาจ
จำแนกเทากับ 0.40-0.74 และคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบท้ังฉบับเทากับ 0.91 ซ่ึงสามารถนำไปใชได 

4. การรวบรวมขอมูล ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอนดังตอไปน้ี 
 4.1 ขอความอนุเคราะหจากทางโรงเรียนวัดบอ (นันทวิทยา) นครปากเกร็ด 1 ในการทดลองใชและ

เก็บรวมรวมขอมูลของการวิจัยในคร้ังน้ี 
 4.2 ชี้แจงนักเรียนใหทราบถึงการจัดการเรียนรูโดยใชแนวคิดการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับ

ดาน เพื ่อพัฒนาผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะหในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 

 4.3 ดำเนินการทำแบบทดสอบกอนเรียน ซึ ่งเปนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนและ
แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห 

 4.4 ดำเนินการจัดการเรียนรูโดยใชแนวคิดการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะหในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ตามแผนการ
จัดการเรียนรูจำนวน 6 แผนการจัดการเรียนรู รวมท้ังสิ้น 12 ชั่วโมง 

 4.5 เม่ือดำเนินการจัดการเรียนรูโดยใชแนวคิดการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน เพ่ือพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะหในรายวิชาสังคมศกึษาศาสนาและวัฒนธรรม เรียบรอยแลว 
ใหนักเรียนทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหหลังเรียน 

 4.6 ตรวจใหคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและแบบทดสอบวัดความสามารถในการ
คิดวิเคราะห จากน้ันนำคะแนนท่ีไดมาวิเคราะหผลทางสถิติ 

5. การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยนำขอมูลท่ีเก็บรวบรวมไวท้ังหมดมาวิเคราะหดังน้ี 
 5.1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 2 กอนและหลังเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชแนวคิดการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน 
กอนเรียนและหลังเรียน 

 5.2 เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหทางการเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 กอนและหลังเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชแนวคิดการจัดการเรียนรูแบบ
หองเรียนกลับดาน กอนเรียนและหลังเรียน 

6. สถิติท่ีใชในการวิจัย 
  6.1 สถิติพ้ืนฐาน ไดแก 
   6.1.1 การคำนวณหาคาเฉลี่ย (Mean) 
   6.1.2 การคำนวณหาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
 6.2 สถิติท่ีใชในการตรวจสอบสมมติฐาน การเปรียบเทียบคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนและแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหโดยใชแนวคิดการจัดการเรียนรู แบบหองเรียนกลับดาน             
กอนและหลังการทดลองโดยการใชสูตร t-test dependent 
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สรุปผลการวิจัย 
จากการวิเคราะหขอมูลในการวิจัย สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังน้ี 

1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปท่ี 2 กอนและหลังเรียนโดยใชแนวคิดการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน กอนและหลังการทดลองระหวางกอน
เรียนและหลังเรียน พบวา คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวาคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05            
ดังตารางท่ี 1 
 
ตารางที ่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียน                       

ช้ันประถมศึกษาปที่ 2 กอนและหลังเรียนโดยใชแนวคิดการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน กอน
และหลังการทดลอง 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน n �� S.D. t p-value 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กอนการทดลอง 37 11.32 10.37 27.47 0.00001 หลังการทดลอง 37 25.87 0.28 

** มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
จากตารางที่ 1 พบวา คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์หลังเรียน เทากับ 25.87 (�� = 25.87, S.D. = 0.28) สูงกวา

คะแนนเฉลี่ยกอนเรียน ซ่ึงเทากับ 11.32 (�� = 11.32, S.D. = 10.37) อยางมีนัยสำคัญของสถิติท่ีระดับ .05 
 

2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห ทางการเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม              
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 กอนและหลังเรียนโดยใชแนวคิดการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน กอนและ
หลังการทดลอง พบวา คะแนนเฉลีย่หลังเรียนสูงกวาคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดัง
ตารางท่ี 2 

 
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหทางการเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 กอนและหลังเรียนโดยใชแนวคิดการจดัการเรยีนรูแบบหองเรียนกลับดาน 
กอนและหลังการทดลอง 

ความสามารถในการคิดวิเคราะห n �� S.D. t p-value 
ความสามารถ 
ในการคิดวิเคราะห 

กอนการทดลอง 37 9.68 5.36 33.09 0.00001 หลังการทดลอง 37 22.27 0.14 
** มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

จากตารางที่ 2 พบวา คะแนนเฉลี่ยของการคิดวิเคราะหหลังเรียน เทากับ 22.27 (�� = 22.27, S.D. =0.14) 
สูงกวาคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน ซ่ึงเทากับ 9.68 (�� = 9.68, S.D. = 5.36) อยางมีนัยสำคัญของสถิติท่ีระดับ .05 
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อภิปรายผลการวิจัย 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 

โดยใชแนวคิดการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดานมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนการจัดการเรียนรูแบบ
หองเรียนกลับดาน เทากับ 11.32 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนนสูง และคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการ
จัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน เทากับ 25.87 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน นักเรียนมีคะแนนหลังเรียนสูง
กวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังน้ีเน่ืองมาจากนักเรียนท่ีเรียนดวยการจัดการเรียนรูโดยใชแนวคิด
การจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดานผูเรียนไดศึกษาดวยตนเองจากสื่อตางๆ อยางหลากหลาย กอนท่ีจะเขาเรียนใน
ชั่วโมงถัดไป และลงมือทำกิจกรรมดวยตนเองในหอง โดยมีครูเปนผูคอยชี้แนะ ดังปรากฏในขั้นตอนการสอน ขั้นที่ 1 
การเพ่ิมพูนประสบการณ ขั้นท่ี 2 การสืบคนเพ่ือใหเกิดมโนทัศน ขั้นท่ี 3 การสรางความรูอยางมีความหมาย ขั้นท่ี 4 การ
สาธิตและประยุกตใช พบวา ผูเรียนไดทำกิจกรรมรวมกัน หลังจากที่ไดไปศึกษาดวยตนเองที่บานกอนเรียนในชั่วโมง
ถัดไป มีปฏิสัมพันธกันมากขึ้นแทนการฟงครูบรรยายเพียงอยางเดียว และครูยังกระตุนดวยคำถามจนเกิดทักษะการ
เรียนรูดวยตนเอง ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติดวยตนเองสามารถสอนและชวยเหลือผูอื่นโดยมีครูคอยเปนโคช ผูเรียนสราง
องคความรู สรางสรรคใบงาน ชิ้นงาน การแสดงบทบาทสมมติ ตอบคำถามในสถานการณตางๆและนำเสนอผลงาน            
ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ วิจารณ พานิช (Panich, 2013) ไดกลาวไววา การจัดการเรียนรูโดยใชแนวคิดการจดัการ
เรียนรูแบบหองเรียนกลับดานชวยเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิของเด็ก เพ่ิมความรวมมือระหวางนักเรียน เพ่ิมความม่ันใจตนเองของ
นักเรียนและชวยใหโอกาสนักเรียนไดแกตัวในการเรียนรูใหบรรลุผลสัมฤทธ์ิ น่ีคือท่ีมาของหลักการศึกษาแบบไมมีการ
สอบตก คือนักเรียนตองไดรับโอกาสใหเรียนและสอบแกตัว จนบรรลุผลสัมฤทธิ์จริงๆเมื่อเรียนแบบรูจริงในชั้นตน ๆ             
พ้ืนความรูก็แข็งพอท่ีจะขึ้นไปเรียนชั้นสูงขึ้นไปโดยไมยากลำบากเพราะมีวีดิทัศนใหดูเองก่ีรอบก็ไดหยุดบันทึกชวยความ
เขาใจก็ถอยหลังกลับไปดูบางตอนใหมก็ได นักเรียนจึงสามารถเรียนวิชาหรือทฤษฎีจนเขาใจ หากยังไมเขาใจแจมแจงก็
ยังมีชั่วโมงเรียนในชั้นเรียนใหฝกทำแบบฝกหัดโดยมีเพ่ือนและครูคอยชวยเหลือ หองเรียนแบบกลับดานจึงชวยใหการ
เรียนรูจริงไมใชเรื่องยากอีกตอไป และยังสอดคลองกับแนวคิดของ Eric Mazur (as cited in Berrett, 2012) ซึ่งเปน
อาจารย/นักฟสิกสท่ีมหาวิทยาลัย Harvard ไดศึกษาวิจัย เร่ือง ผลของแนวคิดการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน 
ท่ีมีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการรับรูของนักเรียนวิชาคณิตศาสตร โดยการแบงนักเรียนออกเปน 2 หอง หองหน่ึง
เปนการเรียนการสอนแบบดั้งเดิม อีกหองเปนการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน ผลการวิจัย พบวา วิธีสอนแบบ
การจัดการเรียนรูหองเรียนกลับดาน มีผลทำใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น มีความพึงพอใจตอการจัดการ
เรียนรูแบบหองเรียนกลับดานมากกวาการเรียนการสอนแบบดั้งเดิม และการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดานทำให
มีทัศนคติที่ดีตอการเรียนรูมากขึ้น การจัดการเรียนรู โดยใชแนวคิดการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน คาเฉลี่ย
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน โดยมีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สอดคลองกับแนวคิดของ วันเฉลิม 
อุดมทวี (Udomthawee, 2017: 129) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถการคิดเชิงบูรณาการผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน โดยใชรูปแบบการเรียนรูใชปญหาเปนฐาน (Problem–Based 
Learning) รวมกับเทคนิคหองเรียนกลับดาน (Flipped Classroom) ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีคะแนนการคิดเชิง
บูรณาการสูงกวาเกณฑท่ีกำหนดไว และนักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวาเกณฑท่ีกำหนดไว และนักเรียน
มีความพึงพอใจที ่เรียน โดยภาพรวมนักเรียนมีความพอใจมากที่สุด สอดคลองกับงานวิจัยของ สุภาพร สุดบนิด 
(Sutbonit, 2013: 173) ไดศึกษาเร่ืองการเปรียบเทียบ ความรับผิดชอบตอการเรียนเจตคติตอการเรียน และผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี1 ท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดหองเรียน
กลับดานและการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ พบวา นักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแนวคิดการ
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จัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดานมีความรับผิดชอบตอการเรียน เจตคติตอการเรียนและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ทั้งนี้เนื่องจากการจัดการเรียนรูโดยใชแนวคิดการจัดการ
เรียนรูแบบหองเรียนกลับดานนั้นจะมุงเนนการสรางองคความรูดวยตัวผูเรียนเองตามทักษะความรูความสามารถและ
สติปญญาของแตละบุคคล ตามอัตราความสามารถทางการเรียนของแตละคน จากกิจกรรมที่ครูจัดผานสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตลอดจนเอกสารประกอบการสอนเปนลักษณะการเรียนรู จากแหลงเรียนรูนอกชั้นเรียนที่ทำใหผูเรียน
สามารถเรียนรูไดทุกท่ีทุกเวลา นอกจากน้ีการจัดการเรียนรูโดยใชแนวคิดการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดานเปน
นวัตกรรมการเรียนการสอนรูปแบบใหมในการสรางผูเรียนใหเกิดการเรียนรูแบบรอบดาน เกิดการบูรณาการองคความรู
ตาง ๆ เขาดวยกันตามแนวความคิดของการศึกษาในศตวรรษที ่ 21 อันเปนทักษะที่สอดคลองกับจุดมุ งหมายของ
การศึกษากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ซ่ึงชวยใหผูเรียนมีความรูความเขาใจวิถีชวิีตของมนุษย
ท้ังในฐานะปจเจกบุคคลและการอยูรวมกันกับผูอ่ืนมีความอดทน อดกลั้น ยอมรับในความแตกตาง มีคุณธรรม สามารถ
ประยุกตใชความรู ในการดำเนินชีวิตและเปนพลเมืองดีของชาติสังคมและโลก (Ministry of Education, 2008) 
สอดคลองกับงานวิจัยของ Graham (2013) ท่ีวาการเรียนรูตามแนวคิดหองเรียนกลับดานทำใหนักเรียนสนุกกับสภาพ
การจัดการเรียนรูไดประโยชนจากการฟงบรรยายจากวีดิทัศนเทคโนโลยีสามารถทำใหนักเรียนเรียนดวยตนเอง เกิดการ
เรียนรูแบบจริงเกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมากขึ้นนักเรียนคนพบวามีการปฏิสัมพันธกับเพ่ือนดวยกันและครูมากขึ้นและ
บอยขึ้น มีการทำการบานนอยกวาแบบดั้งเดิมและทำงานจนเสร็จลุลวงในชั้นเรียน ทำใหใชเวลาอยางคุมคา การใชวีดิ
ทัศนสรางปฏิสัมพันธกันและการเนนกิจกรรมการเรียนในหองเกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมากขึ้นและมีความเขาใจมาก
ขึ้น สอดคลองกับการศึกษาของ Marlowe (2012) ไดทำการวิจัยเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการลดความเครียด
ของผูเรียน โดยการใชหองเรียนกลับดาน ผลการวิจัยพบวา ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้นอยางมีนัยสำคัญทาง
สถิติ ซึ่งเกิดจากการดูวิดีโอบรรยายนอกชั้นเรียนและสามารถสงงานไดเสร็จตามระยะเวลาที่ผูสอนกำหนด อีกทั้งการ
เรียนแบบหองเรียนกลับทางยังเปนการลดความเครียดจากการเรียน เน่ืองจากผูเรียนสามารถศึกษาวิดีโอไดนอกชั้นเรียน 
ทำใหบรรยากาศในชั้นเรียนเปนไปดวยความสนุกสนานเปนประโยชนและมีความนาสนใจมากขึ้น 

2. จากผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถดานการคิดวิเคราะหของนักเรียนหลังจัดการเรียนรูโดยใช
แนวคิดการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดานมีคะแนนการคิดวิเคราะห กอนการจัดการเรียนรูโดยใชแนวคิดการ
จัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดานเทากับ 9.68 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน และคะแนนการคิดวิเคราะห 
หลังจัดการเรียนรูโดยใชแนวคิดการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดานเทากับ 22.27 คะแนน จากคะแนนเต็ม                
30 คะแนน นักเรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เนื่องมาจากการ
จัดการเรียนรูโดยใชแนวคิดการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดานเปนรูปแบบการเรียนรูที่เนนใหผูเรียนไดคิดสราง
ทักษะองคความรูจากสื่อที่ไดรับจากการเรียนรูดวยตนเองพัฒนาทักษะการลงมือปฏิบัติมีความรับผิดชอบสงเสริมใหมี
วินัยและฝกทักษะการทำงานเปนกลุม ยกตัวอยางเหตุการณท่ีเก่ียวกับเน้ือหาในบทเรียน เพ่ือเปนการกำหนดประเด็น
คำถามของการวิเคราะหเพื่อคนหาความจริง หาสาเหตุหรือความสัมพันธ ซึ่งสอดคลองกับ วิจารณ พานิช (Panich, 
2013: 9) เปนการชวยฝกการตั้งคำถาม การจับประเด็นสำคัญ พรอมสรุปบันทึกตามความเขาใจของตนเองกอนท่ีจะเขา
เรียนในหองเรียน สงเสริมใหผูเรียนเกิดการพัฒนาและกระตุนใหเกิดการเรียนรูดวยตนเอง ประยุกตใชความรูใหเกิด
ทักษะเปนการเสริมสรางการเรียนรูดวยตนเองและพัฒนาทักษะการคิด สอดคลองกับผลการวิจัยของ พิชญ กันธิยะ 
(Kantiya, 2016) พบวา นักเรียนท่ีเรียนโดยใชแผนการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห มีความสามารถ
ดานการคิดวิเคราะหหลังการเรียนสูงกวากอนเรียน เม่ือเขามาในชั้นเรียนนักเรียนจะไดเรียนรูผานกิจกรรมท่ีครูไดเตรียม
ไวตามองคประกอบดังนี้ ขั้นท่ี 1 การเพิ่มพูนประสบการณ ครูกำหนดกิจกรรมหรือสถานการณจำลองจากเนื้อหาท่ี
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นักเรียนไดไปศึกษามาลวงหนา เพ่ือกำหนดประเด็นคำถามเพ่ือกระตุนการเรียนรู ขั้นท่ี 2 การสืบคนเพ่ือใหเกิดมโนทัศน 
ผูเรียนแบงปนความรู อภิปรายขอสงสัยจากใบความรู และตอบประเด็นปญหาจากการเรียนรูมาลวงหนา ขั้นท่ี 3 การ
สรางองคความรูอยางมีความหมาย ผูเรียนตอบคำถามจากเกมเศรษฐี ดังนั้นผูเรียนตองผานการสืบคน คิดใครครวญ
อยางละเอียดรอบคอบมีเหตุผล เพ่ือใหไดคำตอบท่ีถูกตอง ขั้นท่ี 4 การสาธิตและประยุกตใช ผูเรียนสรางองคความรูใน
เชิงสรางสรรค โดยการแสดงบทบาทสมมุติ หรือนำเสนอผลงาน (Presentations) ท่ีเกิดจากการสรางสรรคงานเหลาน้ัน
กิจกรรมน้ีเปนการฝกทักษะการศึกษาขอมูล วิเคราะหขอมูลและการยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน (The Institute for 
the Promotion of Teaching Science and Technology, 2012) ซึ ่งสอดคลองกับ จิตรา สุขเจริญ (Sukgaroen, 
2016) กลาวไววา "การใหเด็กเรียนรูเน้ือหาลวงหนาท่ีบานแลวมาพูดคุยในชั้นเรียนน้ัน จะทำใหเด็กเรียนรูไดดีขึ้นและเร็ว
ขึ้น เหลือเวลาสำหรับเติมสิ่งอื่นๆ ใหเด็กโดยเฉพาะทักษะคิดวิเคราะห โดยหองเรียนกลับดาน ใชเวลา warm-up 
จำนวน 5 นาที ถามตอบเกี่ยวกับวีดิทัศนที่ดู 10 นาที เวลาที่เหลือนักเรียนจะไดทำงาน ทำกิจกรรมการเรียนรูตาง ๆ             
ท่ีชวยเพ่ิมพูนความรูใหลุมลึกกวางขวางขึ้น การกลับดานหองเรียน เด็กก็จะมาเรียนดวยความเขาใจเพราะเรียนรูเน้ือหา
ลวงหนามาแลว จะชวยใหเด็กเรียนดวยความเขาใจและมีความสุขขึ้น ในชั้นเรียนจะเปนการซักถามเพ่ิมเติมการมีสวน
รวมในชั้นเรียน จะไดมีเวลาเพ่ิมขึ้นสำหรับพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหใหเดก็" ในการทำกิจกรรมในชั้นเรียน สงเสริมให
เกิดทักษะการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน ทักษะการคิดวิเคราะหจากการวิเคราะหบทความตาง ๆ การทำแผนท่ีความคิด
เกิดการเชื่อมโยงเน้ือหา การตั้งคำถามและการตอบคำถามการอภิปราย และการทำงานรวมกันเปนกลุม  

จากผลการวิจัยดังกลาว สอดคลองกับงานวิจัยของ Danker (2015: 172) ไดศึกษาผลของการจัดการเรยีนรู
โดยใชแนวคิดการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดานในการสำรวจระบบการเรียนรูเชิงลึกในหองเรียนขนาดใหญ
ระหวางการสอนในโปรแกรม ในชั้นเรียนมีกิจกรรมการสืบเสาะหาความรู การเรียนรูเชิงรุกและการเรียนรูจากเพ่ือน โดย
มีการเก็บขอมูลจากแบบสอบถามและการสัมภาษณสั้น ๆ  และจากบันทึกการสะทอนคิดผลการวิจัย พบวาหองเรียน
กลับดานสามารถที่จะสรางชั้นเรียนบรรยายขนาดใหญเปนการเรียนรูเชิงรุกได และสงผลตอการเรียนรูรายบุคคลให
สูงขึ้นและกิจกรรมการเรียนรูในชั้นเรียนมีการออกแบบใหมีการสืบเสาะหาความรูเปนวิธีท่ีประสบความสำเร็จใหมีสวน
รวมในระดับลึกและเพิ่มความอยากรูของผูเรียนและมีสวนรวมใหพวกเขาพัฒนาทักษะการคิดขั ้นสูงอีกดวย ทั้งน้ี
เน่ืองมาจากการจัดการเรียนรูโดยใชแนวคิดการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน ทำใหเกิดความสามารถในการคิด
วิเคราะห เพราะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู นักเรียนแตละกลุมไดชวยกันคิดวิเคราะหเกี่ยวกับประเด็นคำถามตางๆ 
โดยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ระดมความคิด เพื่อหาแนวทางตอบประเด็นคำถามไดอยางมีหลักการและ
เหตุผล ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ Nickerson (1984: 26-36) ไดทำการทดลองเพ่ิมศักยภาพทางการคิดของนักเรียน
ระดับอาชีวะศึกษาชั้นสูงท่ีเรียนชาในเมืองออนดาริโอ ประเทศคานาดา ซ่ึงทดลองดวยระยะเวลานานถึง 1 ป และพบวา 
สามารถเพิ ่มศักยภาพทางการคิดและสมรรถภาพทางสมองของกลุ มทดลองไดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ และยัง
สอดคลองกับ Johnson and Johnson (1988) ไดวิจัยเก่ียวกับการสอนทักษะการคิดวิเคราะหโดยการนำเสนอปญหา 
เพ่ือการโตแยงภายใตการควบคุมของครูและดำเนินการอยางเปนขั้นตอนคือ จัดกลุมผูเรียนออกเปนกลุมเล็ก ๆ เพ่ือให
ผูเรียนวิเคราะหปญหาจากขอมูลท่ีไดรับโดยฝายหน่ึงเปนฝายสนับสนุนและอีกฝายหน่ึงเปนฝายคดัคาน จากน้ันใหผูเรียน
อภิปราย  
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ขอเสนอแนะ 
1. ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 

1.1 ในการจัดการเรียนรูโดยใชแนวคิดการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดานครูผูสอนควรจัดเตรียมความ
พรอมของเทคโนโลยี กรณีที่ใหผูเรียนไปคนความาลวงหนาแลวเกิดปญหาท่ีบานไมมี internet ครูควรจัดหาสถานที่ท่ี
เปนแหลงเรียนรูไวใหผูเรียนไดศึกษาคนควา 

1.2 ครูผูสอนควรจัดกลุมผูเรียนตามความสามารถของนักเรียนแตละคนแบงผูเรียนออกเปนกลุมตามจำนวนท่ี
เหมาะสม แตละกลุมประกอบดวยเด็กท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง ปานกลางคละกันไป 
2. ขอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งตอไป 

2.1 ควรมีการนำการจัดการเรียนรูโดยใชแนวคิดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน ไปทดลองกับนักเรียนใน
ระดับชั้นเรียนอ่ืน ๆ 

2.2 ในการจัดการศึกษาครั้งตอไปควรมีการจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดนำผลงานที่เกิดขึ้นจากการจดัการเรียนรู
โดยใชแนวคิดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดานไปจัดเปนโครงงานหรือนิทรรศการ  
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ผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการแสดงบทบาทสมมติสาระหนาท่ีพลเมืองวัฒนธรรม 
และการดำเนินชีวิตในสังคมของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนเพชรถนอม 
 
Results of the Implementation of Computer-Assisted Instruction Lessons along with 
Roleplaying in the Learning Strand of Civics, Culture, and Living for Society for Primary-
Two Students at Phetthanom School. 
 
ผูวิจัย   เยาวเรศ  อุทุมทอง 
 
บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการแสดงบทบาทสมมติ    
สาระหนาท่ีพลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 ใหมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
รวมกับการแสดงบทบาทสมมติ กับเกณฑรอยละ 60 และ 3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน ท่ีมีตอการจัดการเรียนรู
ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการแสดงบทบาทสมมติ ประชากรท่ีใชในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปท่ี 2 โรงเรียนเพชรถนอม ท่ีกำลังศึกษาอยูในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2562 จำนวนท้ังสิ้น 206 คน กลุมตัวอยางท่ีใช
ในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 2/6 จำนวน 33 คน ไดมาดวยวิธีการสุมแบบกลุม เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย
ประกอบดวย บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการแสดงบทบาทสมมติ แผนการจัดการเรียนรู แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบสอบถามความคิดเห็น สถิติที่ใชคือ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ
ทดสอบที 

ผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการแสดงบทบาทสมมติสาระหนาที่พลเมือง
วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม สำหรับนักเรียนชั ้นประถมศึกษาปที ่ 2 มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เทากับ 
80.28/80.17 เปนไปตามเกณฑท่ีกำหนดไว 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระหนาท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนิน
ชีวิตในสังคม ของนักเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการแสดงบทบาทสมมติสูงกวาเกณฑรอยละ 60 
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .05 และ 3) ความคิดเห็นของนักเรียนที ่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการแสดงบทบาทสมมติของนักเรียนอยูในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.94) 

 
คำสำคัญ : บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน การแสดงบทบาทสมมติ การจัดการเรียนรู 
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ABSTRACT 
The purposes of this research were to: 1) develop computer-assisted instruction (CAI) 

lessons along with roleplaying used for teaching the learning strand of Civics, Culture, and 
Living in Society for primary-two students at Phetthanom School, according to the criteria of 
efficiencies 80/80, 2) compare learning achievement after the implementation of the lessons with 
the criterion of 60 percent, and 3) investigate the students’ opinions toward the implementation. 
The population was a total of 206 primary-two students at the aforementioned school during the 
semester 1 of the academic year 2019. The sample, derived through a cluster random sampling 
method, was 33 of them. The instruments consisted of lessons featuring CAI and roleplaying, 
lesson plans, achievement tests, and questionnaire. The statistics for data analysis were 
percentage, mean, standard deviation, and t-test. 

The findings were as follows: 1) The efficiencies ( E1/E2)  of the implementation of 
computer-assisted instruction lessons along with roleplaying in the learning strand of Civics, 
Culture, and Living in Society for primary-two students were 80.28/80.17, which was higher 
than the criteria. 2) The students’ achievement after the implementation was higher than the 
criteria of 60 percent at the significance level .05. 3) The students’ overall opinion toward the 
implementation was very high ( X = 4.94). 
 
Keywords : Computer-Assisted Instruction Lesson, Role Playing, Learning Management  
 

บทนำ 
การศึกษาเปนปจจัยสำคัญในการพัฒนาคนใหมีความรูความคิดและความสามารถ ท่ีจะเปนพลังสรางสรรคและมี

สวนรวมในการพัฒนาสังคมและประเทศใหมีความเจริญกาวหนาเขมแข็งและมั่นคงทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
การปกครอง การจัดการศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 และแกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ.2545 มาตรา 22 ระบุวา การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคน มีความสามารถ เรียนรูและพัฒนาตนเองได 
และถือวาผูเรียนมีความสำคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ตามศักยภาพ และมาตรา 24 ไดระบุใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของดำเนินการในสวนของการจัดกระบวนการ
เรียนรู ดังน้ี 1) จัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน โดยคำนึงถึงความ
แตกตางระหวางบุคคล 2) ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมาใชเพ่ือ
ปองกันและแกไขปญหา 3) จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทำได คิดเปน ทำเปน รัก
การอานและเกิดการใฝรูอยางตอเน่ือง 4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ  อยางไดสัดสวนสมดลุ
กันรวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา 5) สงเสริมสนับสนุนใหผูสอน
สามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียน และอำนวยความสะดวกเพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู 
รวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู ทั้งนี้ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการ
เรียนการสอนและแหลงวิทยาการประเภทตาง ๆ 6) จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นได ทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความ
รวมมือกับบิดามารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพสถาบันสงเสริมการ
สอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (The Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology, 2002) 
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หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กระทรวงศึกษาธิการ(Ministry of Education B.E, 
2008) มุงพัฒนาผูเรียนทุกคน ซึ่งเปนกำลังของชาติ ใหเปนมนุษยที่มีความสมดุลทั้งดานรางกาย มีความรู คุณธรรม           
มีจิตสำนึกในความเปนพลเมืองไทย และเปนพลโลก ยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข มีความรูและทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จำเปนตอการศึกษาตอ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอด
ชีวิต โดยมุงเนนผูเรียนเปนสำคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อวา ทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มศักยภาพ และได
กำหนดสาระการเรียนรูที่ผูเรียนตองเรียนไว 8 กลุมสาระ โดยทุกกลุมสาระมุงเนนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสำคัญ บูรณาการทักษะกระบวนการเรียนรู การใชสื่อ การเรียนท่ีเหมาะสม และมีการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
ใหผู เรียนสามารถสรางองคความรู และพัฒนาตนเองได อย างตอเนื ่องตลอดชีว ิตกรมวิชาการ (Department of 
Curriculum and Instruction Development B.E., 2011)  

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เปนกลุมสาระการเรียนรูหนึ่ง ที่หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ไดกำหนดใหทุกคนในระดับประถมศึกษาตองเรียน ดวยเหตุผลท่ีวา สังคมโลกมี
การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วตลอดเวลา ดังน้ันผูเรียนจะตองมีความรู ความเขาใจ วามนุษย ควรจะดำรงชีวิตอยางไร ท้ัง
ในฐานะปจเจกบุคคล และการอยูรวมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดลอมการจัดการทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจำกัด 
ผูเรียนจะตองมีความเขาใจถึงการพัฒนา การเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุปจจัยตางๆ เพ่ือทำใหเกิดความ
เขาใจในตนเอง และผูอ่ืน มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับในความแตกตาง และมีคุณธรรม สามารถนำความรูไปปรับใชใน
การดำเนินชีวิต เปนพลเมืองดีของประเทศชาติ และสังคมโลกได สาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได
กำหนดสาระการเรียนรูไว 5 สาระการเรียนรูดังตอไปน้ี 1) ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 2) หนาท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และ
การดำเนินชีวิตในสังคม 3) เศรษฐศาสตร 4) ประวัติศาสตร และ 5) ภูมิศาสตร กระทรวงศึกษาธิการ (Ministry of 
Education B.E., 2008) 

สาระการเรียนรูหนาที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคมมีเนื้อหาเกี่ยวกับระบบการเมืองการ
ปกครองในสังคมปจจุบัน การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ทรงเปนประมุข ลักษณะและ
ความสำคัญของการเปนพลเมืองดี ความแตกตางและความหลากหลายทางวัฒนธรรม คานิยม ความเชื่อ ปลูกฝงคานิยม
ดานประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สิทธิ หนาท่ี เสรีภาพการดำเนินชีวิตอยางสันติสุขในสังคมไทยและ
สังคมโลก หากผูเรียนไดเรียนสาระการเรียนรูนี้แลวจะสามารถ เขาใจและปฏิบัติตนตามหนาที่ของการเปนพลเมืองดี         
มีคานิยมท่ีดีงาม และธำรงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดำรงชีวิตอยูรวมกันในสังคมไทย และสังคมโลกอยางสันติสุข 
ตลอดจน เขาใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธา และธำรงรักษาไวซึ่งการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขได อน่ึงหากครู ผูปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน สามารถทำใหผูเรียน
เรียนรูไดครบถวน มีความรู ความเขาใจในเน้ือหาสาระ สามารถคิด วิเคราะห สังเคราะหไดวาพฤติกรรมใดเปนพฤตกิรรมท่ี
พลเมืองดีควรปฏิบัติ ตลอดจนเห็นคุณคาของการเปนพลเมืองดี การเรียนการสอนก็จะบรรลุวัตถุประสงคของหลักสูตรท่ี
วางไว และสงผลใหสังคมมีพลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตยตอไป 

จากการปญหาในการจัดการเรียนการสอนสาระหนาที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวติในสงัคม พบวา 
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 ซ่ึงมีอายุระหวาง 7-8 ป ไมมีความเขาใจ และเขาถึงพฤติกรรมท่ีพึงประสงคเก่ียวกับ
หนาท่ีของพลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม ไดยาก เน่ืองจากขาดประสบการณในการดำเนินชีวิต สงผลให
เกิดความเบื่อหนายในการเรียน รวมถึงสาระท่ีกำหนดไวน้ันยากตอการเขาใจ ทำใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ำกวาเกณฑ
รอยละ 60 ท่ีสถานศึกษาไดกำหนดไว นอกจากปญหาของนักเรียนท่ีกลาวมาแลว ครูผูสอนก็เกิดปญหาในการจัดการเรียน
การสอนเชนกัน โดยครูผูสอนขาดสื่อการสอนท่ีชวยใหผูเรียนไดเรียนรูครอบคลุมเน้ือหา และสื่อการสอนท่ีมีอยู ไมดึงดูด
ความสนใจของผูเรียน ดวยเหตุน้ีผูวิจัยจึงไดดำเนินการรวบรวมขอมูลเก่ียวกับความตองการของผูเรียน และปญหาในการ
จัดการเรียนการสอนจากครูผูสอน เพ่ือแกปญหาดังกลาว สามารถสรุปขอปญหาและความตองการไดดังน้ี 1) ปญหาและ
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ความตองการของผูเรียน พบวาวิธีการสอนของครูไมนาสนใจ ไมสนุก ไมมีตัวอยางใหดู และตองการใหครูจัดการเรียนการ
สอนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน 2) ปญหาและความตองการในการจัดการเรียนการสอนของครู พบวาครูขาดสื่อการสอน
ที่ชวยใหผูเรียนเขาใจ และเขาถึงสาระการเรียนรู และมีความตองการสื่อการการสอนที่ทันสมัย ดึงดูดความสนใจของ
ผูเรียนเพ่ือชวยใหผูเรียน มีความรูความเขาใจ ตลอดจนสามารถศึกษาหาความรูดวยตนเองนอกเวลาเรียนได  

เมื่อไดขอมูลเกี่ยวกับปญหาดังกลาวแลว ผูวิจัยไดดำเนินการศึกษาคนควา หาขอมูลเกี่ยวกับวิธีการสอนท่ี
เหมาะสมกับการเรียน สาระหนาท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ผูวิจัยพบวา วิธีการสอน โดยการแสดง
บทบาทสมมติ(Role - Playing) เปนและวิธีการสอนที ่มีความเหมาะสมกับเนื ้อหา และวัยของผู เรียนในระดับชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 2 มากท่ีสุด เพราะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงค ไดตัดสินใจ ไดสวมบทบาทใกลเคียงกับ
ความเปนจริงไดแสดงออกถึงความรูสึกนึกคิดของตน กาญจนา ครุฑมณี (Kanjana, 2017) เชนเดียวกันกับ ทิศนา แขมมณี 
(Tisana, 2014)ที่กลาวไววาการสอนดวยวิธีการใชบทบาทสมมตินั้น สามารถชวยใหผูเรียนเรียนรูตามวัตถุประสงคท่ี
กำหนด ทำใหผูเรียนไดสวมบทบาทในสถานการณซ่ึงมีความใกลเคียงกับความเปนจริง และแสดงออกมาตามความรูสึกนึก
คิดของตน ทำใหผูเรียนเกิดความเขาใจในเร่ืองตาง ๆ เก่ียวกับบทบาทสมมติท่ีตนแสดง  

ในสวนของสื่อการสอนพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีความเหมาะสมกับบทเรียนสาระหนาท่ีพลเมือง 
วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคมมากท่ีสุด เพราะเปนสื่อการสอนท่ีตอบสนองความตองการของผูเรียนและครูผูสอน
ไดมาก ชวยสงเสริมใหผูเรียนไดศึกษาคนควาและแสวงหาความรูตามความสนใจ ความถนัด และความตองการของตนเอง 
สามารถตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลได สุวิทย มูลคำ และอรทัย มูลคำ(Suwit, M. and Orathai, 2006) 
นอกจากน้ี ไชยยศ เรืองสุวรรณ (Chaiyos, 2005) ยังไดสรุปไววาบทเรียนคอมพิวเตอร เปนนวัตกรรมการศึกษาอีกรูปแบบ
หน่ึงท่ีเหมาะสมในการท่ีจะนํา มาใชประกอบการเรียนการสอน เน่ืองจากบทเรียนคอมพิวเตอรเปนสื่อการเรียน การสอนท่ี
ครอบคลุมเนื้อหา และกิจกรรมหรือวิธีเรียนที่จัดเตรียมไวลวงหนา มีทั้งสื่อที่เปนภาพ เสียง ตัวอักษร หรือที่เรียกวาสื่อ
ประสมหรือมัลติมีเดีย (Multimedia) สามารถมีปฏิสัมพันธหรือโตตอบกับผูเรียนไดทันที สะดวกในการแกไขขอผิดพลาด
ของการเรียนแตละคร้ัง และแตละปญหา นอกจากน้ียังสามารถใชคอมพิวเตอรเพ่ือติดตอสื่อสารระหวางผูเรียนดวยกันเอง 
และกับผูสอน ดวยเคร่ืองคอมพิวเตอรผานทางเครือขาย ผลการเรียนสามารถบันทึกเก็บไวและเปรียบเทียบผลกับเกณฑ
มาตรฐานไดอีกดวย  

จากความตองการของนักเรียน ครูผูสอน ตลอดจน ขอดีของบทเรียนคอมพิวเตอรและ วิธีการสอนดวยบทบาท
สมมติ ผูวิจัยจึงไดดำเนินการจัดสรางสื่อการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการใชวิธีสอนโดยการแสดง
บทบาทสมมติ เพื่อนำมาใชในการพัฒนาผูเรียนใหไดตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของสาระการเรียนรู สาระหนาที่พลเมือง 
วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม กอปรกับไดพัฒนาพฤติกรรมอันพึงประสงค และเพื ่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง               
การเรียน สาระหนาท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และ การดำเนินชีวิตในสังคมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 ใหสูงกวาเกณฑ
รอยละ 60 ของคะแนนเต็ม ท่ีโรงเรียนไดกำหนดไวตอไป  

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
  1. เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการแสดงบทบาทสมมติ สาระหนาท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และ
การดำเนินชีวิตในสังคม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียน เพชรถนอม ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 
  2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับ
การแสดงบทบาทสมมติ สาระหนาท่ีพลเมืองวัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคมของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปท่ี 2 
โรงเรียนเพชรถนอม กับเกณฑรอยละ 60  

3. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนเพชรถนอม ท่ีมีตอการจัดการเรียนรูโดย
ใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการแสดงบทบาทสมมติ 
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ประโยชนของการวิจัย 
 1. ครูผูสอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สามารถนำบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการแสดง
บทบาทสมมติ ไปใชในการจัดการเรียนรู เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระหนาที่พลเมือง วัฒนธรรม และการ
ดำเนินชีวิตในสังคม ใหกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 ได 
 2. ไดบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเปนสื่อในการจัดการเรียนรู สาระหนาท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนิน
ชีวิตในสังคมระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 
ขอบเขตของการวิจัย 
1) ประชากร ท่ีใชในการวิจัยในคร้ังน้ี คือ  

  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่กำลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562 ของโรงเรียน เพชรถนอม 
สำนักงานเขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร จำนวน 6 หองเรียน รวมท้ังสิ้น 206 คน 

  2) กลุมตัวอยาง 
เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 2/6 จำนวน 33 คน ไดมาดวยการสุมตัวอยางแบบแบงกลุม (Cluster Random 

Sampling) โดยมีหองเรียนเปนหนวยการสุม  
3) ตัวแปรอิสระ  

ไดแกการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการแสดงบทบาทสมมติ สาระหนาท่ีพลเมือง 
วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม  
4) ตัวแปรตาม ไดแก  

(1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สาระหนาท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม  
(2) ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการแสดง

บทบาทสมมติ สาระหนาท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม 
5) ขอบเขตดานพ้ืนท่ีหรือสถานท่ีในการวิจัย 

(1) พ้ืนท่ีในการดำเนินการวิจัยคือ  
โรงเรียนเพชรถนอม สำนักงานเขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร 

(2) ระยะเวลาในการดำเนินการวิจัย 
การวิจัยคร้ังน้ีไดทำการวิจัยในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2562 รายละเอียดดังตอไปน้ี 
ทดลองกับกลุมตัวอยางเพ่ือหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ ตั้งแต 1 เมษายน 2562 ถึง 5 พฤษภาคม 2562 
ทดลองภาคสนาม ต ั ้งแต ว ันศ ุกรที ่  17 พฤษภาคม – ศุกรท ี ่  28 มิถ ุนายน 2562 สัปดาหละ 2 ชั ่วโมง                      

รวมระยะเวลา 7 สัปดาห  
สมมติฐานการวิจัย 
 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการแสดงบทบาทสมมติ สาระหนาที่พลเมือง วัฒนธรรม และการ
ดำเนินชีวิตในสังคม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเพชรถนอม ที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 
80/80 
 2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการ
แสดงบทบาทสมมต ิสาระหนาท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สูงกวาเกณฑ
รอยละ 60  
 3) ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี2 โรงเรียนเพชรถนอม ที่มีตอการจัดการเรียนรู โดยใช
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการแสดงบทบาทสมมติอยูในระดับดีขึ้นไป 
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กรอบแนวคิดของการวิจัย 
การวิจัยครั้งน้ีมีกรอบแนวคิดดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยแบบก่ึงทดลอง (Quasi experimental design) โดยศึกษากับ กลุมตัวอยางหน่ึงกลุม 
มีการทดสอบหลังการจัดการเรียนรู 
1) ประชากร 
 ไดแกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2562 ของโรงเรียนเพชรถนอม สังกัดสำนักงาน
เขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร จำนวน 6 หองเรียน จำนวนท้ังสิ้น 206 คน 
2) กลุมตัวอยาง 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่ 2/6 ที่กำลังศึกษาอยูในภาคเรียนท่ี1 ปการศึกษา 2562 โรงเรียนเพชรถนอม 
สำนักงานเขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร จำนวน 33 คน ไดมาโดยการสุมตัวอยางแบบแบงกลุม(Cluster Random 
Sampling) โดยมีหองเรียนเปนหนวยการสุม เนื่องจากการจัดชั้นเรียนแบบคละผูเรียน โดยผูเรียนแตละหองมีลักษณะ
เหมือนกัน 
3) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

(1) เคร่ืองมือท่ีใชในการทดลอง 
ประกอบดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และแผนการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวย 

สอนรวมกับการแสดงบทบาทสมมติ 
(2) เคร่ืองมือท่ีใชในเก็บรวบรวมขอมูล  
ประกอบดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 20 ขอ มีคาความยากงายในชวง        

0.71-0.99 และคาอำนาจจำแนก(B) ตามแนวคิดของเบรนแนน(Brennan) แบบสอบถามความคิดเห็น ท่ีมีตอการจัดการ
เรียนรูโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการแสดงบทบาทสมมติ จำนวน 10 ขอ 
4) การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอนดังตอไปน้ี 

(1) นำหนังสือภายนอก เรื่องขออนุญาตใชสถานที่ในการทดลอง และเก็บขอมูล จากบัณฑิตวิทยาลัย ยื่นตอ
โรงเรียนเพชรถนอม สำนักงานเขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร 

(2) เม่ือไดรับอนุญาตจากโรงเรียนเพชรถนอมผูวิจัยจึงเร่ิมดำเนินการทดลอง  
(3) สรางและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการแสดงบทบาทสมมติ  

ตัวแปรอิสระ 
 

การจ ัดการเร ียนร ู   โดยใช บทเร ียน
คอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการแสดง
บทบาทสมมติ เร ื ่อง หนาที ่พลเมือง 
วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม  
 

ตัวแปรตาม 
 

1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องหนาที่
พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิต
ในสังคม 
2) ความคิดเห็นของนักเรยีนทีม่ีตอการ
จัดการเรยีนรูโดยใชบทเรยีนคอมพิวเตอร
ชวยสอนรวมกบัการแสดงบทบาทสมมติ  
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(4) ปฐมนิเทศ และแนะนำบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการแสดงบทบาทสมมติใหนักเรียนที่เปนกลุม
ตัวอยางไดรูจัก  

(5) ดำเนินการทดลองตามแผนการจัดการเรียนรูท่ีสรางขึ้น จำนวน 14 แผนการจัดการเรียนรูจำนวน 14 ชั่วโมง 
(6) ทำการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน(Posttest) จำนวน 20 ขอ จากน้ันทำการบันทึกคะแนน 
(7) นำคะแนนท่ีไดจากการทดสอบมาเปรียบเทียบกับเกณฑรอยละ 60 ท่ีกำหนดไว 
(8) เม่ือสิ้นสุดการทดลองผูวิจัยดำเนินการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใช

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการแสดงบทบาทสมมติ ในขั้นตอนน้ีผูวิจัยเปนผูอานแบบสอบถามจำนวน 10 ขอ  
5) การวิเคระหขอมูล 
ผูวิจัยไดดำเนินการวิเคราะหขอมูล โดยมีขั้นตอนการดำเนินการดังน้ี 
 (1) การวิเคราะหตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใชในการทดลอง โดยวิเคราะหคาประสิทธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนจากผลของการทดลองภาคสนาม (Try out) โดยหาคาเฉลี่ย ( X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
หาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู โดยหาคาเฉลี่ย ( X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

(2) การวิเคราะหตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยวิเคราะหความความสอดคลอง
ระหวางขอสอบ(แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน)กับจุดประสงคการเรียนรูของผู เชี่ยวชาญ โดยหาคาความ
สอดคลอง (Item – Objective Congruence : IOC) วิเคราะหคาความยาก(Pi) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเปนรายขอ โดยใชเกณฑระดับความยากของขอสอบอิงเกณฑวิเคราะหคาอำนาจจำแนก(B)ของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนเปนรายขอโดยใชแนวคิดของเรนแนน(Brennan) หรือดัชนีบ ีB-index วิเคราะหคาความเชื่อม่ัน ของ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งฉบับ โดยใชวิธีของ Lovett วิเคราะหคาความสอดคลองและความเหมาะสม
ระหวางขอนิยามกับขอคำถามในแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนของผูเชี่ยวชาญโดยหา
คาเฉลี่ย ( X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
(3) การวิเคราะหผลการวิจัย 

หาคาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการแสดงบทบาทสมมติใชสูตรเกณฑมาตรฐาน 
E1/E2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกับเกณฑรอยละ 60 โดยใช t–test (One sample test) หา
คาเฉลี ่ย ( X ) และคาเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนความคิดเห็นของนักเรียน ที่มีตอการใชบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการแสดงบทบาทสมมติ เปนรายขอ และท้ังฉบับ โดยผูวิจัยนำมาสรุปเปนตารางในรูปแบบ
ความเรียงดังตอไปน้ี 
 
สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
(1) สรุปผลการวิจัย 
ตารางที่ 1 ตารางแสดงผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการแสดงบทบาทสมมติ สาระหนาที่

พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิต 

กลุมทดลอง 
จำนวน
นักเรียน 

n 

ระหวางเรียน หลังเรียน 

คะแนนเต็ม คะแนน
เฉล่ีย E1 คะแนน

เต็ม 
คะแนน
เฉล่ีย E2 

แบบเดี่ยว (1:1)  3 60 38.33 63.89 20 12.33 61.67 
แบบกลุม (1:10) 9 60 44.78 74.63 20 13.56 67.78 
ภาคสนาม (1:100)  30 60 48.17 80.28 20 16.03 80.17 
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จากตารางที่ 1 แสดงใหเห็นวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการแสดงบทบาทสมมติ สาระหนาท่ี
พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมีผลการ
ทดสอบประสิทธิภาพแบบเดี่ยว (1:1) One to One Testing เทากับ 63.89/61.67 การทดสอบประสิทธิภาพแบบกลุม 
(1:10) Small Group Testing เทากับ 74.63/67.78 และการทดสอบประสิทธิภาพภาคสนาม (1:100) Field Testing 
เทากับ 80.28/80.17 เปนไปตามเกณฑท่ีกำหนดไว  
ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพวิเตอรชวย

สอนรวมกับการแสดงบทบาทสมมติ กับเกณฑรอยละ 60  
คะแนนเต็ม n Mean S.D. % of Mean t 

20 33 16.61 1.56 83.03 16.94* 
* มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 จากตารางที่ 2 พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับ
การแสดงบทบาทสมมต ิสาระหนาที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคมมีผลคะแนนเฉลี่ย เทากับ 16.61 
จากคะแนนเต็ม 20 คะแนนคิดเปนรอยละ 83.03 คา S.D. เทากับ 1.56 และเม่ือเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนกับเกณฑรอยละ 60 พบวาสูงกวาเกณฑอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
ตารางที่ 3 แสดงผลความคิดเห็นของนักเรียน ที่มีตอการจัดการเรยีนรูโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รวมกับ

การแสดงบทบาทสมมติ สาระหนาที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม  

รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

การแปลผล 
X  S.D. 

1. เน้ือหาในบทเรียนเรื่องหนาที่พลเมืองและวัฒนธรรม มีความนาสนใจและดึงดูดใจใหอยากเรียน 
2. นักเรียนรูสึกชอบเนื ้อหาในบทเรียนสาระหนาที ่พลเมืองและวัฒนธรรมสามารถเพราะ
นำไปใชในชีวิตประจำวันได 
3. นักเรียนรูสึกสนุกสนานทุกครั้งที่ไดเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรรวมกับการแสดงบทบาสมมต ิ
4. นักเรียนอยากจะเรียนเนื้อหาในบทเรียนหนาที่พลเมืองและวัฒนธรรมที่ผานการจัดการ
เรียนรูบทเรียนคอมพิวเตอรรวมกับการแสดงบทบาทสมมติมีความนาสนใจ 
5. นักเรียนรูสึกชอบและมีความสุขกับการจัดการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรรวมกับการ
แสดงบทบาทสมมติ 
6. การจัดการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรรวมกับการแสดงบทบาทสมมติทำใหบทเรียนมี
ความนาสนใจ เขาใจงาย และดึงดูดใจใหอยากเรียนมากขึ้น 
7. การจัดการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรรวมกับการแสดงบทบาทสมมติทำใหบทเรียนมี
ความเขาใจงายมากขึ้น 
8. นักเรียนอยากเรียนเนื้อหาในบทเรียนที่ผานการจัดการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
รวมกับการแสดงบทบาทสมมติอีก 

4.97 
5.00 

 
4.93 
4.93 

 
 

4.93 
 

4.93 
 

4.97 
 

4.97 

0.18 
0.00 

 
0.25 
0.25 

 
 

0.25 
 

0.25 
 

0.18 
 

0.18 

มากที่สุด 
มากที่สุด 

 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
9. นักเรียนรูสึกวาเวลาที่ใชในการจัดการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรรวมกับการแสดงบทบาท
สมมติผานไปอยางรวดเร็ว 
10. นักเรียนรูสึกดีใจที่สามารถทำแบบทดสอบได หลังการจัดการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
รวมกับการแสดงบทบาทสมมติ 

4.87 
 

4.93 

0.35 
 

0.25 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 

รวม 4.94 0.07 มากที่สุด 
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จากตารางที่ 3 พบวา คะแนนความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนรวมกับการแสดงบทบาทสมมต ิสาระหนาท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคมในภาพรวมทุกดาน
มีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 4.94 และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.07 มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด                
เมื ่อจำแนกเปนรายดานพบวาทุกดานมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด โดยเรียงลำดับตามคาเฉลี่ยดังน้ี                   
ขอ 2. นักเรียนรูสึกชอบเนื ้อหาในบทเรียนเรื่องหนาที่พลเมืองและวัฒนธรรมสามารถนำไปใชในชีวิตประจำวันได              
( X =5.00, S.D.=0.00) ขอ 1. เน้ือหาในบทเรียนเร่ืองหนาท่ีพลเมืองและวัฒนธรรมมีความนาสนใจและดึงดูดใจใหอยากเรียน 
( X = 4.97, S.D.= 0.18) ขอ 7. การจัดการเรียนรู ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรรวมกับการแสดงบทบาทสมมติทำให
บทเรียนมีความเขาใจงายมากขึ้น ( X = 4.97, S.D.= 0.18) และคาเฉลี่ยความคิดเห็นและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานท่ีนอย
ที่สุด ไดแก ขอ 10.นักเรียนรูสึกดีใจที่สามารถทำแบบทดสอบไดหลังการจัดการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนรวมกับการแสดงบทบาทสมมติ ( X  = 4.93, S.D.= 0.25) ขอ 4.นักเรียนอยากจะเรียนเนื้อหาในบทเรียนหนาท่ี
พลเมืองและวัฒนธรรมที่ผานการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรรวมกับการแสดงบทบาทสมมติมีความ
นาสนใจ ( X = 4.93, S.D.=0.25) และขอ 9.นักเรียนรูสึกวาเวลาที่ใชในการจัดการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
รวมกับการแสดงบทบาทสมมติผานไปอยางรวดเร็ว ( X = 4.87, S.D. =0.35)  
 
อภิปรายผลการวิจัย 
ภายหลังการทดลอง ผูวิจัยไดทำการ 

วิเคราะหขอมูล จากการวิจัยเร่ืองผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการแสดงบทบาทสมมติสาระ
หนาท่ีพลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปท่ี 2 โรงเรียนเพชรถนอม ทำให
ทราบผลการวิจัยและเกิดขอคนพบ สามารถนำเสนอและอภิปรายผลจากการทดลองได 3 ประเด็นดังตอไปน้ี 

1) ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร 
ชวยสอนรวมกับการแสดงบทบาทสมมติ เร่ืองหนาท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม สำหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เทากับ 80.28/80.17 เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 80/80           
ท่ีกำหนดไว และยังเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ท้ังน้ีเน่ืองจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการแสดงบทบาท
สมมติ ถูกสรางและพัฒนาตามวิธีการอยางเปนระบบ ผานกระบวนการควบคุมและประกันคุณภาพ หรือท่ีเรียกวา การ
ทดสอบประสิทธิภาพ Developmental Testing มีการวิเคราะหและศึกษาเนื้อหา นำไปใชกับกลุมตัวอยางเพื่อหา
ขอบกพรอง จนแนใจวามีประสิทธิภาพ กอนนำไปทดลองใชจริง   

2) นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการแสดงบทบาทสมมติ สาระหนาที่พลเมือง 
วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาเกณฑรอยละ 60 อยางมีนัยสำคญัทางสถิติท่ี
ระดับ .05 ทั้งนี้เนื่องจากผูวิจัยไดเลือกวิธีการสอนและสรางสื่อการสอนที่มีคุณภาพ ดำเนินการจัดการเรียนการสอน
อยางมีประสิทธิภาพ โดยเร่ิมจากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 และเอกสารที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอน ศึกษาเทคนิควิธีการสอน กำหนดขอบขายสาระการเรยีนรู 
กำหนดวัตถุประสงค ดำเนินการเขียนแผนการสอนเปนขั้นตอน คัดเลือกวิธีการสอนท่ีเหมาะสมกับสาระการเรียนรู สราง
สื่อการสอนท่ีมีคุณภาพและสอดคลองกับเน้ือหา มีกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมนาสนใจ ตลอดจนมีการวัดและ
ประเมินผลท่ีมีคุณภาพ จึงทำใหนักเรียนท่ีเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวาเกณฑ ท้ังน้ีเน่ืองมาจากการจัดการเรียน
การสอนดวยบทบาทสมมติเปนวิธีการสอนวิธีหนึ่งที่ชวยใหผูเรียนเกิดการพัฒนาพหุปญญา ชวยพัฒนาคุณธรรม และ
จริยธรรม ทำใหผูเรียนไดแสดงออกซึ่งความรูสึกนึกคิดของตน เปนวิธีการท่ีเหมาะสมกับการเรียนการสอนสาระการ
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เรียนรูหนาท่ีพลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม เน่ืองจากครูผูสอนสามารถเห็นพฤติกรรมท่ีผูเรียนคิด และ
แสดงออกมาใหเห็นตามสถานการณท่ีกำหนดได  

3) ผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการแสดงบทบาทสมมติ สาระหนาที่พลเมือง 
วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคมมีคาเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการแสดงบทบาทสมมติ อยูในระดับมากที่สุด( X = 4.95,S.D.=0.07) ทั้งนี้เปนเพราะวา 
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีผูวิจัยไดพัฒนาขึ้น มีลักษณะการนำเสนอเน้ือหาท่ีผสมกับภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว ท่ีชวย
เราความสนใจของผูเรียน ดึงดูดความสนใจ ชวยใหผูเรียนกระตือรือรนในการศึกษาเน้ือหาบทเรียน 
 
ขอเสนอแนะ 
1) ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย  

(1) โรงเรียนประถมศึกษา ควรมีการขยายผลทางเครือขายการเรียนรู ผานชุมชนแหงการเรียนรู (PLC) โดยนำ
งานวิจัยนี้ใหครูผูสอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ไปใชในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเร่ืองหนาท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 2  

(2) ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูอื่น ๆ  สามารถนำบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไปใชบูรณาการในการสอน
โดยนำไปใชเปนสื่อประกอบการสอนในสาระการเรียนรูท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกับมารยาทไทยและการอยูรวมกันในสังคมได 

(3) ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน ๆ สามารถนำวิธีการสอนดวยการแสดงบทบาทสมมติจากงานวิจัยไปใชใน
การจัดการเรียนการสอนได 
2) ขอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งตอไป  

(1) ควรมีการสงเสริม ใหชุมชนแหงการเรียนรู (PLC) ไดทำการวิจัยตอยอด เพื่อใหเกิดความลึกซึ้ง หรือให
ทราบผลซ้ำอีก  

(2) ควรมีการทำการวิจัยกับกลุมตัวอยางท่ีแตกตางจากงานวิจัย 
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ผลของการจัดการเรียนรูพลศึกษาแบบรวมมือท่ีมีตอความมีน้ำใจนักกีฬาและทักษะวอลเลยบอลของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
EFFECTS OF PHYSICAL EDUCATION LEARNING MANAGEMENT WITH 
COOPERATIVE LEARNING ON SPORTSMANSHIP  AND VOLLEYBALL SKILLS 
OF UPPER SECONDARY SCHOOL STUDENTS 
 
ผูวิจัย    รัศมี  ทองดี 
    สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
อาจารยที่ปรึกษา  ดร.พิมพา  มวงศิริธรรม  
   ภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
   ผูชวยศาสตราจารย ดร. กมลมาลย  วิรัตนเศรษฐสิน 

   ภาควิชาสุขศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 
บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีความมุงหมายเพ่ือศึกษาผลของการจัดการเรียนรูพลศึกษาแบบรวมมือท่ีมีตอความมีน้ำใจ
นักกีฬาและทักษะวอลเลยบอลของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุมตัวอยางเปนนักเรียนโรงเรียนมัธยมประชา
นิเวศน ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีเรียนวิชาพลศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2562 เลือกกลุมตัวอยางดวยวิธีการสุม
อยางงาย (Simple Random Sampling) กลุมทดลองไดรับการจัดการเรียนรูพลศึกษาแบบรวมมือจำนวน 40 คน และ
กลุมควบคุมไดรับการจัดการเรียนรูพลศึกษาแบบปกติจำนวน 40 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย คือ แผนการจัดการ
เรียนรูพลศึกษาแบบรวมมือ ไดคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 0.96 แบบวัดความมีน้ำใจนักกีฬาท่ีมีคาความเชื่อม่ัน
เทากับ 0.81 และแบบทดสอบทักษะวอลเลยบอล วิเคราะหขอมูลกอนและหลังการจัดการเรียนรูสัปดาหท่ี 8 โดยหา
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความแตกตางดวยคาที (t-test) ผลการวิจัยพบวา 1) หลังการทดลอง กลุม
ทดลองมีคาเฉลี่ยความมีน้ำใจนักกีฬาสูงกวากอนการทดลอง และสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 ท้ัง 5 ดาน คือ ดานการรูแพ รูชนะ รูอภัย ดานความยุติธรรม ดานความสามัคคี ดานความรับผิดชอบ และดาน
ความมีระเบียบวินัย 2) หลังการทดลอง กลุมทดลองมีคาเฉลี่ยทักษะวอลเลยบอลสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ัง 3 ทักษะ คือ ทักษะการเสิรฟ ทักษะการเลนลูกสองมือบน และทักษะการเลนลูกสองมือลาง 
 
คำสำคัญ : การจัดการเรียนรูพลศึกษาแบบรวมมือ, น้ำใจนักกีฬา, ทักษะวอลเลยบอล, นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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Abstract 
The purposes of this research are to study the effects of physical education learning 

management with cooperative learning on the sportsmanship and the volleyball skills of upper 
secondary school students. The samples consisted of Mattayom Four students in Mathayom 
Prachaniwet School, studying Physical Education in the second semester of the 2019 academic 
year. The sample were drawn by a simple random sampling method. The forty students in the 
experimental group received physical education learning management with cooperative 
learning, and the forty students of the control group received conventional physical education 
learning management. The research instruments were Lesson Plans of physical education 
learning management with cooperative learning with a reliability of 0.96, a sportsmanship test 
with a reliability of 0.81 and the Charuwan Yeongja volleyball skill test. The analysis of the 
data, along with the pretest and the posttest at the end of eight weeks of learning through mean, 
standard deviation, and testing the statistical differences between the means of two groups with 
t-value statistics. The results of the study were as follows : (1) In the posttest, the experimental 
group had higher levels of sportsmanship than on the pretest, and higher than the control group 
with statistical significances at .05 level, all of 5  views, i.e. know, lose, win, forgive, justice, 
unity, responsibility, and discipline; (2 )  In the posttest, the experimental group had better 
volleyball skills than the control group with a statistical significances of .05, including all three 
skills, i.e. serving skills, forearm overhand skills and forearm underhand skills. 
 
Keywords : Physical Education Learning Management, Cooperative Learning, Sportsmanship, 

Volleyball skills, Upper Secondary School Students 
 
บทนำ 

การจัดการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา เปนกลุมสาระท่ีมีความสำคัญตอการ
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูเรียนโดยตรง เน่ืองจากมุงเนนใหผูเรียนมีความรูทักษะและเจตคติในการสรางเสริม
สุขภาพของตนเองและของผูอ่ืน การปองกันและการปฏิบัติตอสิ่งตางๆ ท่ีมีผลตอสุขภาพอยางถูกวิธีและทักษะในการ
ดำเนินชีวิตตามแนวทางการจัดการศึกษา ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช2542 (กุลธิดา เหมาเพชร, 
2553) รวมท้ังมีการเสริมสรางและปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ความมีน้ำใจนักกีฬาใหเกิดขึ้นในตัวบุคคลอีกดวย การ
จัดการเรียนการสอนในวิชาพลศึกษา มีสวนชวยในการพัฒนาผูเรียนโดยใชกิจกรรมทางกายเปนสื่อในการเรียนรู และยัง
ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงคควบคูไปกับการรูจักปฏิบัติตนตามกฎเกณฑและระเบียบ
ขอบังคับเคารพในกฎ กติกา และยอมรับคำตัดสินโดยไมมีขอโตแยงมีน้ำใจท่ีเต็มไปดวยความสามัคค ีเอ้ือเฟอเผื่อแผถอย
ทีถอยอาศัยซ่ึงกันและกัน ไมเอารัดเอาเปรียบแมจะเปนฝายเดียวกันหรือฝายตรงขามก็ตาม (วรศักดิ ์เพียรชอบ, 2527) 
รูจักการเปนผูนำ ผูตามท่ีดี การแสดงออกในสถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสม 

กีฬาวอลเลยบอลไดถูกบรรจุในหลักสูตรการเรียนการสอนในรายวิชาพลศึกษา ซ่ึงเปนปจจัยสำคัญประการหน่ึง
ท่ีจะสงเสริมคุณภาพชีวิตใหมีสุขภาพรางกายแข็งแรงสมบูรณทำใหมีพัฒนาการทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม 
สามารถปรับตัวใหเขากับผูอ่ืน มีความสมัครสมานสามัคคี ทำใหผูเลนมีระเบียบวินัย เคารพกฎระเบียบของสังคม                
อยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข เปนกีฬาประเภททีม ท่ีไดรับความนิยมเปนอยางมาก สามารถเลนไดตั้งแตระดับ
ประถมศึกษาจนถึงอุดมศึกษา ผูวิจัยในฐานะครูผูสอนกีฬาวอลเลยบอล ไดพบปญหาของผูเรียนในเร่ืองของทักษะการ
เลนลูกสองมือลาง ทักษะการเลนลูกสองมือบนและทักษะการเสิรฟอยูในเกณฑท่ีต่ำกวามาตรฐาน อาจมีสาเหตุมาจาก
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ผูเรียนปฏิบัติทักษะไมไดแลวไมขอคำแนะนำจากครูผูสอนแตเลือกปรึกษาเพ่ือนมากกวา นักเรียนเกิดการกลัวลูกบอล 
กลัวเจ็บมือและแขนหรือเจ็บตามรางกาย เพราะการเลนวอลเลยบอลตองมีการสัมผัสกับลูกวอลเลยบอล และอาจเกิด
การบาดเจ็บขณะเลนได ครูผูสอนจึงใชกีฬาวอลเลยบอลเปนสื่อในการจัดการเรียนการสอน โดยจะเก่ียวของกับทักษะ
พ้ืนฐานเพ่ือใหผูเรียนมีพัฒนาการทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม มีทักษะพ้ืนฐานกีฬาวอลเลยบอลและมีความมี
น้ำใจนักกีฬา เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียนและสามารถนำไปใชในชีวิตประจำวันได การจัดการเรียนรูของ
ครูผูสอนเปนปจจัยหน่ึงในการพัฒนาการเรียนรูผูเรียน ซ่ึงการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเปนวิธีการหน่ึงท่ีจะสามารถ
พัฒนาทักษะกีฬาวอลเลยบอลดวยเทคนิคการแขงขันระหวางกลุมดวยเกม TGT โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
ใหผูเรียนไดรวมกลุมกันในการปฏิบัติกิจกรรม ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน สงเสริมใหนักเรียนท่ีมีความสามารถตางกันได
เรียนรูรวมกัน ทำใหผูเรียนตื่นตัวและสนุกกับการเรียนรู ซ่ึงสมาชิกในกลุมจะมีความสามารถแตกตางกัน มีการแบงกลุม
เด็กคละกันท้ังเพศและความสามารถ เปนการจัดการเรียนการสอนท่ีชวยใหผูเรียนไดใชความสามารถเฉพาะตัวและ
ศักยภาพในตัวเองรวมกันแกปญหาตาง ๆ ใหบรรลุผลได โดยท่ีสมาชิกในกลุมตระหนักวาแตละคนเปนสวนหน่ึงของกลุม 
ดังน้ัน ความสำเร็จหรือความลมเหลวของกลุม ตองรับผิดชอบรวมกัน ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ผูเรียนจะไดความรูจาก
เพ่ือน ท้ังน้ีเพราะนักเรียนไดมีสวนรวมในการทำกิจกรรมกลุมซ่ึงแตละคนจะมีบทบาทสำคัญตอความสำเร็จของกลุม จะ
เห็นไดวา การจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคการแขงขันระหวางกลุมดวยเกม เปนการพัฒนาศักยภาพและ
ความสามารถเฉพาะตัวของผูเรียนท้ังในดานสติปญญาและสังคมรวมถึงการปฏิสัมพันธและการสื่อสารของผูเรียนในกลุม 
นักเรียนจะตองมีความเอาใจใสและมีความรับผิดชอบตอตนเองและสมาชิกในกลุม (สลาวิน, 1990)  

จากปญหาดังกลาว การเรียนรูทักษะกีฬาวอลเลยบอล จำเปนตองควบคูไปพรอมกับการมีคุณลักษณะของ
ความมีน้ำใจนักกีฬา ซ่ึงเปนคุณลักษณะอันพึงประสงคท่ีสำคัญอยางยิ่งในการจัดการเรียนรูพลศึกษา เน่ืองดวยความมี
น้ำใจนักกีฬาเปนน้ำใจท่ีประกอบไปดวยคุณธรรมท่ีสำคัญและจำเปนอยางหน่ึงท่ีเปนพ้ืนฐานจะชวยใหบุคคลมีชีวิตอยู
รวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข เปนหลักหรือคุณธรรมท่ียึดถือปฏิบัติในการอยูรวมกัน ไดแก ยินดีท่ีจะปฏิบัติตาม
กฎเกณฑระเบียบขอบังคับ มีความรักความสามัคคีเอ้ือเฟอเผื่อแผซ่ึงกันและกัน การรูแพ รูชนะ รูอภัย รวมท้ังการตอสู
และการแขงขันดวยวิถีทางของการกีฬาอยางเต็มความสามารถ มีความยินดีท่ีจะปฏิบัติตามกฎเกณฑและระเบียบ
ขอบังคับเคารพในกฎ กติกา และยอมรับคำตัดสินโดยไมมีขอโตแยงมีน้ำใจท่ีเต็มไปดวยความสามัคค ีเอ้ือเฟอเผื่อแผถอย
ทีถอยอาศัยซ่ึงกันและกัน ไมเอารัดเอาเปรียบแมจะเปนฝายเดียวกันหรือฝายตรงขามก็ตาม ในการน้ีผูวิจัยสนใจท่ีจะ
ศึกษาเร่ืองผลของการจัดการเรียนรูพลศึกษาแบบรวมมือท่ีมีตอความมีน้ำใจนักกีฬาและทักษะวอลเลยบอลของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 

เพ่ือศึกษาผลของการจัดการเรียนรูพลศึกษาแบบรวมมือท่ีมีตอความมีน้ำใจนักกีฬาและทักษะวอลเลยบอลของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน กรุงเทพมหานคร 
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กรอบแนวคิดในการทำการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการวิจัย  
การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยก่ึงทดลอง ในนักเรียนโรงเรียนมัธยมประชานิเวศน สังกัดกรุงเทพมหานคร            

เขตจตุจักร เลือกกลุมตัวอยางนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีเรียนวิชาวอลเลยบอลปการศึกษา 2562 จำนวน             
6 หองเรียน แบบสุมอยางงาย(Simple random sampling) โดยวิธีการจับฉลากได 2 หองเรียน กลุมทดลอง                      
1 หองเรียนจำนวน 40 คนไดรับการจัดการเรียนรูพลศึกษาแบบรวมมือ และกลุมควบคุม 1 หองเรียนจำนวน 40 คน 
ไดรับการจัดการเรียนรูพลศึกษาแบบปกต ิเปนเวลา 8 สัปดาห เปรียบเทียบกอนและหลังการทดลองในกลุมตัวอยาง 2 กลุม 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวยแผนการจัดการเรียนรูพลศึกษาแบบรวมมือและแผนการเรียนรูพลศึกษา
แบบปกติ จำนวน 8 แผน สัปดาหละ 1 ชั่วโมง แบบวัดความมีน้ำใจนักกีฬาท่ีผูวิจัยพัฒนาขึ้น และแบบทดสอบทักษะ
วอลเลยบอลของจารุวรรณ ยองจา รวบรวมและวิเคราะหขอมูล ทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยทักษะวอลเลยบอล
และความมีน้ำใจนักกีฬาของกลุมตัวอยางดวยการทดสอบคาที (t-test) ในการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนความมี
น้ำใจนักกีฬาภายในกลุมตัวอยาง โดยใช Dependent-Samples t-test และการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนความ
มีน้ำใจนักกีฬาและคะแนนทักษะวอลเลยบอลระหวางกลุมตัวอยาง โดยใช Independent-Samples t-test              
ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป 

 
 
 
 
 
 
 

- การจัดการเรียนรูพลศึกษาแบบรวมมือ 
- การจัดการเรียนรูพลศึกษาแบบปกต ิ

ทักษะวอลเลยบอล 
 1. การเลนลูกสองมือลาง 
 2. การเลนลูกสองมือบน 
 3. การเสิรฟ 
 

น้ำใจนักกีฬา 
1. รูแพ รูชนะ รูอภยั 
2. ความยตุิธรรม 
3. ความสามัคค ี
4. ความรับผดิชอบ 
5. ความมีระเบียบวินัย 
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ผล/ สรุปผลการวิจัย 
ตาราง 1 การเปรียบเทียบคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนความมีน้ำใจนักกฬีา กอนการทดลองและ

หลังการทดลองภายในและระหวางกลุมตัวอยาง จำแนกเปนรายดาน 

ความมีน้ำใจนักกีฬา กลุมทดลอง กลุมควบคุม t(p-value) 

การรูแพ รูชนะ รูอภัย     
  กอนการทดลอง 3.10±0.21 2.98±0.34 1.95(0.55) 
  หลังการทดลอง 3.83±0.14 2.89±0.37 14.84*(<.001) 
  t(p-value) 17.66*(<.001) 2.05*(0.04*)  

ความยุติธรรม    
  กอนการทดลอง 2.90±0.16 2.83±0.23 1.53(0.13) 
  หลังการทดลอง 3.66±0.17 2.75±0.27 17.61*(<.001) 
  t(p-value) 22.03*(<.001) 2.08*(0.04*)  

ความสามัคคี    
  กอนการทดลอง 2.78±0.21 2.70±0.24 1.59(0.11) 
  หลังการทดลอง 3.56±0.15 2.66±0.24 19.53*(<.001) 
  t(p-value) 19.92*(<.001) 0.86(0.39)  

ความรับผิดชอบ    
  กอนการทดลอง 2.80±0.28 2.83±0.31 0.56(0.57) 
  หลงัการทดลอง 3.65±0.21 2.90±0.37 10.86*(<.001) 
  t(p-value) 17.69*(<.001) 1.86(0.07)  

ความมีระเบียบวินัย    
  กอนการทดลอง 2.83±0.20 2.89±0.28 1.14(0.25) 
  หลังการทดลอง 3.68±0.22 2.95±0.31 11.96*(<.001) 
  t(p-value) 20.93*(<.001) 1.88(0.67)  

รวม    
  กอนการทดลอง 2.88±0.12 2.84±0.97 1.44(0.15) 
  หลังการทดลอง 3.68±0.08 2.83±0.08 45.18*(<.001) 
  t(p-value) 43.12*(<.001) 1.05(0.29)  

 
กลุมทดลองมีคาเฉลี่ยของคะแนนความมีน้ำใจนักกีฬาหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05 และคาเฉลี่ยท้ัง 5 ดานหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
คือ ดานการรูแพ รูชนะ รูอภัย ดานความยุติธรรม ดานความสามัคคี ดานความรับผิดชอบ และดานความมีระเบียบวินัย 

 
 

*p < .05
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หลังการทดลอง กลุมทดลองมีคาเฉลี่ยของคะแนนความมีน้ำใจนักกีฬาสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสำคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 และคาเฉลี่ยท้ัง 5 กลุมทดลองมีคาเฉลี่ยความมีน้ำใจนักกีฬาสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสำคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 คือ ดานการรูแพ รูชนะ รูอภัย ดานความยุติธรรม ดานความสามัคคี ดานความรับผิดชอบ และดาน
ความมีระเบียบวินัย 

 
ตาราง 2 การเปรียบเทียบคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนทักษะกีฬาวอลเลยบอล หลังการทดลอง

ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม จำแนกเปนรายดาน 

ทักษะกีฬาวอลเลยบอล กลุมทดลอง กลุมควบคุม t(p-value) 
ทักษะการเลนลูกสองมือลาง 2.48±0.51 2.20±0.61 2.20*(0.03) 
ทักษะการเลนลูกสองมือบน 2.20±0.65 1.90±0.50 2.32*(0.02) 

ทักษะการเสิรฟ 2.00±0.75 1.65±0.62 2.27*(0.02) 

รวม 2.23±0.40 1.92±0.47 3.15*(<.001) 
*p < .05 

หลังการทดลองคาเฉลี่ยทักษะวอลเลยบอลของกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคมุอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 และคาเฉลี่ยทักษะวอลเลยบอลท้ัง 3 ทักษะ คือ ทักษะการเลนลูกสองมือลาง ทักษะการเลนลูกสองมือบนและ
ทักษะการเสิรฟ ของกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
อภิปรายผล 

ประการท่ี 1 การศึกษาผลของการจัดการเรียนรูพลศึกษาแบบรวมมือท่ีมีตอความมีน้ำใจนักกีฬาของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยของคะแนนความมีน้ำใจนักกีฬา หลังการทดลอง ของกลุมทดลองท่ี
ไดรับการจัดการเรียนรูพลศึกษาแบบรวมมือและกลุมควบคุมท่ีไดรับการจัดการเรียนรูพลศึกษาแบบปกต ิพบวา คาเฉลี่ย
ของคะแนนความมีน้ำใจนักกีฬาของกลุมทดลองท่ีไดรับการจัดการเรียนรูพลศึกษาแบบรวมมือ หลังการทดลองสูงกวา
กลุมควบคุมท่ีไดรับการจัดการเรียนรูพลศึกษาแบบปกติ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังน้ีเน่ืองมาจาก           
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือชวยสงเสริมใหผูเรียนมีน้ำใจนักกีฬาจากการทำงานเปนทีม ทำใหผูเรียนเกิดการทำ
กิจกรรมรวมกันในรูปแบบกลุม จนประสบความสำเร็จ โดยมีการกำหนดคุณลักษณะของความมีน้ำใจ 5 ดาน คือ          
ดานการรูแพ รูชนะ รูอภัย ดานความยุติธรรม ดานความสามัคคี ดานความรับผิดชอบ และดานความมีระเบียบวินัย ซ่ึง
ทำใหนักเรียนเกิดแรงจูงใจในการทำงานกลุมและเหน็ความสำคัญของการทำงานรวมกันเพ่ือความสำเร็จ ดังคำกลาวของ 
วรศักดิ์ เพียรชอบ (2548) ไดกลาววา น้ำใจนักกีฬาเปนน้ำใจท่ีประกอบไปดวยคุณธรรมท่ีสำคัญและจำเปนอยางยิง่อยาง
หน่ึงท่ีเปนพ้ืนฐานท่ีจะชวยใหบุคคลสามารถมีชีวิตอยูรวมกันในสังคมไดอยางปกติสุข เปนหลักหรือคุณธรรมท่ียึดถือ
ปฏิบัติในการการอยูรวมกันไดแก ยินดีท่ีจะปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ขอบังคับ มีความรักความสามัคคี เอ้ือเฟอเผื่อแผซ่ึง
กันและกันเลนดวยชั้นเชิงของการกีฬาดวยความสามารถ ใหเกียรติยอมรับคำตัดสินของผูตัดสิน ถาแพหรือชนะก็ไม
แสดงออกนอกหนามากจนเกินไป เลนกีฬาตามอุดมคติของการเลนกีฬาอยางแทจริงโดยไมหวังผลตอบแทนอยางอ่ืน 
นอกจากความสนุกสนานและสุขภาพอนามัยท่ีเกิดขึ้นจากการเลนกีฬาเปนท่ีตั้งเทาน้ัน และคำกลาวของ กลิ่นประทุม 
แสงสุระ (2549) ท่ีไดเสนอแนวทางการปลูกฝงความมีน้ำใจไววา ควรปลูกฝงน้ำใจนักกีฬาเม่ือมีโอกาสหรือจังหวะท่ี
เหมาะสม ควรปลูกฝงน้ำใจนักกีฬาใหกับเด็กทุกคนไมเลือกเฉพาะบางคนแตควรเปนไปอยางถวนหนา กีฬาท่ีจะชวย
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ปลูกฝงน้ำใจนักกีฬาไดดีท่ีสุด คือ กีฬาประเภททีม กีฬาประเภทศิลปะการตอสูจะเนนความสุขุม ออนนอม การเคารพ
ครูอาจารย การนำ ศิลปะการตอสูไปใชในทางท่ีดี การมีน้ำใจนักกีฬาควรมีการปลูกฝงทุกคร้ังท่ีมีการฝกกีฬาทุกวัน            
ทุกเวลา ทุกสถานท่ี ไม เฉพาะในเกมกีฬาเทาน้ัน เด็กจะตองเรียนรูความมีน้ำใจนักกีฬาจากผูใกลชิดและผูใหญ เด็กควร
ไดรับการฝกฝนความมีน้ำใจนักกีฬาท้ังจากประสบการณตรงและโดยออม หรือ เลียนแบบจากตัวอยางท่ีดีในสังคม              
เปนตน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ดนัย ดวงภุมเมศร (2553) ไดศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนพลศึกษา
เพ่ือพัฒนากระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณและความมีน้ำใจนักกีฬาของนักเรียนระดับประถมศึกษา ผลการวิจัย
พบวา คาเฉลี่ยคะแนนการทดสอบความมีน้ำใจนักกีฬาหลังการเรียนการสอนพลศึกษาของกลุมท่ี 1 กลุมท่ี 2 กลุมท่ี 3 
และกลุมท่ี 4 สูงขึ้น อยางมีนัยสำคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 คาเฉลี่ยคะแนนการทดสอบความมีน้ำใจนักกีฬาหลังการเรียน
การสอนพลศึกษาของกลุมท่ี 2 สูง กวากลุมท่ี 1 และกลุมท่ี 4 อยางมีนัยสำคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 และคาเฉลี่ยคะแนน
การทดสอบ ความมีน้ำใจนักกีฬาหลังการเรียนการสอนพลศึกษาของกลุมท่ี 3 สูงกวากลุมท่ี 4 อยางมีนัยสำคัญทางสถิต
ท่ี ระดับ .05 และสอดคลองกับงานวิจัยของ สุภกิจ วิริยะกิจ (2557) ไดศึกษาผลของการจัดการเรียนรูพลศึกษาแบบ
รวมมือท่ีมีตอความมีน้ำใจของนักกีฬาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ผลการวิจัยพบวา ผลการเปรียบเทียบความ
แตกตางของคาเฉลี่ยคะแนนความมีน้ำใจนักกีฬาของนักเรียน กลุม ทดลองท่ีไดรับการจัดการเรียนรูพลศึกษาแบบ
รวมมือกับนักเรียนกลุมควบคุมท่ีไดรับ การจัดการเรียนรูพลศึกษาแบบปกติ กลุมทดลองมีคาเฉลี่ยของคะแนนความมี
น้ำใจนักกีฬาหลังการทดลองสูงกวากลุมควบคุม เน่ืองจากการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ ชวยสงเสริมใหผูเรียนมีน้ำใจ
นักกีฬา ทำใหผูเรียนไดทำกิจกรรมรวมกันเพ่ือใหกลุมของตนประสบความสำเร็จและสิ่งสำคัญท่ีจะชวยใหกลุมประสบ
ความสำเร็จน้ันคือการมีน้ำใจนักกีฬาของทุกคนในกลุม 
 ประการท่ี 2 การศึกษาผลของการจัดการเรียนรูพลศึกษาแบบรวมมือท่ีมีตอทักษะวอลเลยบอลของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยของคะแนนแบบทดสอบทักษะ หลังการทดลองของกลุมทดลองท่ีไดรับ
การจัดการเรียนรูพลศึกษาแบบรวมมือท่ีมีตอทักษะวอลเลยบอล และของกลุมควบคุมท่ีไดรับการจัดการเรียนรูพลศึกษา
แบบปกติ พบวา คาเฉลี่ยของคะแนนทักษะวอลเลยบอล ท้ัง 3 ดาน คือ ทักษะการเสิรฟ ทักษะการเลนลูกสองมือบน 
และทักษะการเลนลูกสองมือลาง กลุมทดลอง ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ สูงกวากลุมควบคุมท่ีไดรับการ
จัดการเรียนรูแบบปกติ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังน้ีเน่ืองมาจากการจัดการเรียนรูแบบรวมมือทำให
นักเรียนมีการชวยเหลือกันในการเรียนรู และกระตุนกันในระหวางการเรียนรู มีการทำงานรวมกันเปนกลุมในลักษณะ
ของทีม มากกวาการเรียนรูดวยตนเอง แบบการจัดการเรียนรูตามปกติ การจัดการเรียนรูแบบรวมมือจึงเปนวิธีการ
จัดการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับวิชาพลศึกษา ทำใหเกิดการเรียนรูงายขึ้น ผูเรียนมีความสนุกสนานและมีความนาสนใจใน
การเรียน ดังคำกลาวของ กันเตอร เอลติสและชวาบ (สุวิทย บึงบัว , 2553, น. 74; อางอิงจาก Gunter, Estes; & 
Schwab, 1990) ท่ีกลาววา การทำงานโดยการรวมมือเปนทักษะทางสังคม ท่ีผูเรียนไดเรียนรูขึ้นเม่ือมีการรวมมือกันใน
การทำงาน ในครอบครัวและในการทำงานอดิเรก ความสำคัญของการเรียนรูท่ีจะรวมมือจะปรับสรางประสบการณใน
โรงเรียนกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือ แตโอกาสในการรวมมืออยางสัมพันธกันจะเกิดขึ้นไดในงานการศึกษาของผูเรียน 
และคำกลาวของทิศนา แขมมณี (2551, น. 98 - 105) ท่ีกลาววา การเรียนรูแบบรวมมือ เปนวิธีการท่ีเหมาะสม วิธีการ
หน่ึง ตามแนวคิดของ Constructivism ท่ีนักเรียนทำกิจกรรมรวมกันในกลุมจะเปดโอกาสใหนักเรียนไดแลกเปลี่ยน
ความรูกับสมาชิกของกลุมไดเปนอยางด ีซ่ึงจะแตกตางจากการสื่อสารกับครู การเรียนแบบรวมมือรวมใจกันจึงเร่ิมตน
จากการแบงนักเรียน ออกเปนกลุมยอยแตละกลุม มีสมาชิกในจำนวนท่ีพอเหมาะ 3-4 คน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ 
กอกฮัน เบรักตา (Gokhan Bayraktar, 2011, ออนไลน) ท่ีไดทำการวิจัยเร่ืองผลของการเรียนแบบรวมมือกับแบบ
ดั้งเดิมท่ีมีตอผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของนักเรียนและแนวทางการปฏิบัติในชั้นเรียนยิมนาสติก ผลของการวิจัย พบวา 
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วิธีการทางการสอน 2 วิธี คือแบบรวมมือกับแบบดั้งเดิมท่ีมีตอผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของนักเรียนและแนวทางการ
ปฏิบัติ ในชั้นเรียนยิมนาสติก ทักษะของการปฏิบัติและทักษะทางทฤษฎีของนักเรียนท่ีเขารับวิธีการแบบรวมมือพัฒนา
สูงกวานักเรียนท่ีเขารับ วิธีการแบบดั้งเดิมโดยมีเหตุผลก็คอื การเรียนรูท่ีขึ้นอยูกับท้ัง การรวมมือของนักเรียนและการ
เรียนรูดวยตนเอง การสอนแบบรวมมือประสบความสำเร็จมากกวากลุมควบคุมอาจเปนเพราะวากลุมนักเรียนท่ีไดรับ
การสอนจะชวยกันและกันในการเรียนรูมากขึ้นกระตุนกันและกันและยังทำงานรวมกันเปนกลุมนอกเหนือจากการ
ประชุมในชั้นเรียน เพ่ือสามารถปฏิบัติไดดียิ่งขึ้นแสดงใหเห็นวา การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ ทำใหการเรียนในวิชาพล
ศึกษามีความสนุกสนานและนาสนใจมากยิ่งขึ้น และยังสอดคลองกับงานวิจัยของวัชรินทร อินทัพ (2557, บทคัดยอ)              
ไดศึกษา การจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษาโดยใชรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
แบบกลุมรวมมือทางเทคนิคTGT ผลการวิจัยพบวา นักเรียนท่ีเรียนดวยแผนการจักกิจกรรมการเรียนรูแบบลุมรวมมือ
เทคนิค TGT มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังเรียนสูงกวากอนเรียน เปนการเรียนในรูปแบบกลุมและใชกิจกรรมเปนตัว
แขงขันระหวางกลุม ทำใหเกิดความทาทายและนาสนใจ จัดใหผูเรียนทำกิจกรรมเดี่ยวดวยความรับผิดชอบจนเขาใจใน
สาระสำคัญของบทเรียนและใหกลุมเปนตัวชวยในการสรุปความรูในการทำกิจกรรม ชวยจูงใจใหผูเรียนสนใจ ตั้งใจและ
มุงม่ันท่ีจะทำกิจกรรมใหถูกตอง เปนกิจกรรมท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ เปดโอกาสการเรียนและทำงานรวมกันเปนกลุม
อยางมีความสุข มีการชวยเหลือกันภายในกลุม ยอมรับในความสามารถของผูอ่ืน  

จากผลการวิจัยท่ีไดอภิปรายขางตน แสดงใหเห็นวาการจัดการเรียนรูพลศึกษาแบบรวมมือมีความสัมพันธตอ
ความมีน้ำใจ ท่ีสามารถพัฒนาและสงเสริมความมีน้ำใจในดานตาง ๆ เชน ดานการรูแพ รูชนะ รูอภัย ดานความยุติธรรม 
ดานความสามัคคี ดานความรับผิดชอบและดานความมีระเบียบวินัย ใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะท่ีเหมาะสมตอการเรียน
วิชาพลศึกษา นอกจากน้ีการจัดการเรียนรูพลศึกษาแบบรวมมือยังมีความสัมพันธกับทักษะวอลเลยบอล ในการพัฒนา
ทักษะการเลนลูกสองมือลาง ทักษะการเลนลูกสองมือบน และทักษะการเสิรฟไดอยางมีประสิทธิภาพ ใหสอดคลองกับ
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา ซ่ึงมีกระบวนการการสอน ตามหลักการของ ทิศนา แขมมณี (2551, น. 98 - 105) 
ประกอบดวย ขั้นเตรียม การจัดการเรียนรูพลศึกษาแบบรวมมือในขั้นน้ีผูวิจัยมีการกำหนดกฎ กติกา ในการเรียน คือให
นักเรียนเขาแถวใหเปนระเบียบ กอนมีการเลนเกมและยืดเหยียดกลามเน้ือ ซ่ึงทำใหนักเรียนเกิดการพัฒนาในดานความ
มีระเบียบวินัย มีความตรงตอเวลาในการมาเรียน ซ่ึงการจัดกระบวนการเรียนการน้ีแตกตางจากการจัดการเรียนรูแบบ
ปกติ ท่ีครูเปนผูกำหนด และออกคำสั่งใหนักเรียนเขาแถวและยืดเหยีบดกลามเน้ือ ขั้นสอน การจัดการเรียนรูพลศึกษา
แบบรวมมือในขั้นน้ีผูวิจัยอธิบายและสาธิตแบบฝกทักษะวอลเลยบอลทีละขั้นตอนจนครบทุกทักษะ ซ่ึงเปนหลักการ
เดียวกับการจัดการเรียนรูแบบปกติ ขั้นฝกปฏิบัติ การจัดการเรียนรูพลศึกษาแบบรวมมือในขั้นน้ี ผูวิจัยมีการจัดกลุม
นักเรียนคละความสามารถ คือเกง ปานกลาง ออน แลวใหนักเรียนฝกปฏิบัติทักษะท่ีครูใหใหเปนไปตามเกณฑท่ีกำหนด 
ตองมีความรับผิดชอบในหนาท่ีของตน มีความมุงม่ันตั้งใจในการฝกทักษะและในกลุมจะตองชวยเหลือซ่ึงกันและกันใน
การฝก มีการวางแผนแลกเปลี่ยนความมาคิดเห็น ทำใหสมาชิกในกลุมมีความสามัคคี ปฏิบัติกิจกรรมรวมกันอยาง
สนุกสนานและมีความสุข ซ่ึงกระบวนการน้ีแตกตางจากการจัดการเรียนรูแบบปกตท่ีิ นักเรียนมีการจับคูในการฝกทักษะ 
หรืออาจจะฝกเปนกลุมตามอัธยาศัย ซ่ึงนักเรียนจะไมพบขอบกพรองหรือสิ่งท่ีจะตองพัฒนาในทักษะวอลเลยบอล            
ขั้นนำไปใช ในการจัดการเรียนรูพลศึกษาแบบรวมมือในขั้นน้ี ผูวิจัยมีการใหนักเรียนเขากลุมบานของตนเองเพ่ือทำการ
แขงขนัในเกมท่ีผูวิจัยคิดขึน้ท่ีสอดคลองกับทักษะท่ีเรียน แลวแจงกฎ กติกา การแขงขันอยางชัดเจน ใหนักเรียนนักเรียน
ท่ีมีความสามารถแตกตางกันเขารวมการแขงขัน คือ ใหนักเรียนกลุมเกงแขงขันกัน กลุมปานกลางแขงขันกัน กลุมออน
แขงขันกัน ในขณะท่ีแขงขันกัน ถามีการทำผิดกติกาหรือกีดขวางการแขงของเพ่ือนใหนักเรียนกลาวขอโทษ เม่ือทำการ
แขงขันเสร็จใหสมาชิกแตละคนของกลุมกลับเขากลุมบานของตนเองและนำคะแนนท่ีตนไดจากการแขงขันมารวมกันใน
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กลุมของตนเอง กลุมไหนไดคะแนนสูงสุดเปนฝายชนะสำหรับกลุมท่ีไดคะแนนนอยตองยอมรับ และมีการกลาวชื่นชม
กลุมท่ีชนะ ท้ังน้ีผูวิจัยไดมีการเนนย้ำการแสดงมารยาทดังกลาวทุกคร้ัง ซ่ึงกระบวนการน้ีแตกตางจากการจัดการเรียนรู
แบบปกติท่ีนักเรียนแขงขนักันโดยใชเกมท่ีสอดคลองกับทักษะท่ีเรียนไป โดยแบงเปนกลุมแตไมคละความสามารถ ทำให
การพัฒนาทักษะวอลเลยบอลเปนไปอยางชา และการแสดงออกถึงคุณลักษณะของความมีน้ำใจนักกีฬาไมเดนชัด 

ขั้นสรุปการจัดการเรียนรูพลศึกษาแบบรวมมือในขั้นน้ี ครูใหนักเรียนเขาแถวรวม แลวรวมกันสรุปกิจกรรมท่ีได
จากทำในคาบน้ี รวมกันแสดงความคิดเห็นถึงปญหาท่ีเกิดขึ้นในกลุมของตนและนำมาปรับปรุงแกไขในการเลนคร้ังตอไป 
ครูกลาวชมเชยกลุมท่ีชนะและใหกำลังใจกลุมท่ีแพ ครูมอบหมายใหแตละกลุมนำอุปกรณไปเก็บใหเรียบรอย ซ่ึง
กระบวนการน้ีแตกตางจากการจัดการเรียนรูแบบปกติท่ี ครูเปนผูดำเนินการสรุปเน้ือหาท่ีเรียน ขาดการเสริมแรง
ทางบวกท่ีจะทำใหนักเรียนมีทัศนคติท่ีดีตอการเลนวอลเลยบอล 
 

ขอเสนอแนะ 
1. ความสามารถของนักเรียนท่ีมีความแตกตางกันจะเปนปญหาในการยอมรับซ่ึงกันและกันภายในกลุม ผูสอน

จะตองใชหลักจิตวิทยาในการใหนักเรียนเกิดการยอมรับกันในกลุมดวยความเต็มใจ 
2. การจัดเวลาในการเรียนรูควรแบงเวลาใหมีความเหมาะสมเพราะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

พลศึกษาจะใชระยะเวลาเพียง 50-60 นาที เทาน้ัน 
3. ควรนำการจัดการเรียนรูพลศึกษาแบบรวมมือท่ีมีตอความมีน้ำใจและทักษะวอลเลยบอลนักกีฬาไปใชกับ

นักเรียนระดับชั้นอ่ืน  
4. ควรมีการศึกษาการจัดการเรียนรูพลศึกษาแบบรวมมือในรูปแบบของการฝกฝนทักษะทางกีฬาชนิดกีฬาตาง ๆ 

ท่ีมีระยะเวลามากกวาการจัดการศึกษาในชั้นเรียน 
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดวยโปรแกรม อะโดบี แคปทิเวท เพ่ือสงเสริมทักษะ         
ทางภูมิศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ  
 
The Development of Computer Assisted Instruction Lesson with  Adobe Captivate 
Program to Enhance Geographical Skill of Mathayom Suksa 1 Students, Setthabut 
Bamphen School. 
 
ผูวิจัย    รุงเรือง  ชัยวร  
    สาขาวิชา นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
อาจารยที่ปรึกษา  ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุรวีร  เพียรเพชรเลิศ  
    ภาควิชา หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
 
บทคัดยอ  
  การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดวยเร่ือง พิกัด
ภูมิศาสตรและเสนแบงเวลาท่ีใชบนโลกใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ดานทักษะทางภูมิศาสตรของกลุมท่ีเรียนดวยคอมพิวเตอรชวยสอน 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดาน
ทักษะทางภูมิศาสตรของกลุมท่ีเรียนดวยวิธีแบบปกติ 4) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานทักษะทาง
ภูมิศาสตรระหวางกลุมท่ีใชคอมพิวเตอรชวยสอนกับกลุมท่ีเรียนวิธีแบบปกติ 5) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนตอ
การจัดการเรียนการสอนดวยคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1             
โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ภาคเรียน 2 ปการศึกษา 2562 โดย หอง ม.1/14 จัดการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนและหอง ม.1/12 จัดการเรียนรูแบบปกติ เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล (1) บทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน (2) แผนการจัดการเรียนรู (3) แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (4) แบบวัดความพึงพอใจ สถิติท่ีใชในการ
วิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบคาที (t - test) แบบ Dependent  
 ผลการวิจัยพบวา  
  (1) ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีประสิทธิภาพเทากับ 81.04/82.03  
  (2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานทักษะทางภูมิศาสตรหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
  (3) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานทักษะทางภูมิศาสตรหลังเรียนดวยวิธีแบบปกติสูงกวากอนเรียน 
 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
  (4) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานทักษะทางภูมิศาสตรหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สูงกวา
นักเรียนท่ีเรียนดวยวิธีแบบปกติอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
  (5) ระดับความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยภาพรวมผูเรียน มีความ
พึงพอใจในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.48 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.42 
 
คำสำคัญ : บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ; ทักษะทางภูมิศาสตร 
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Abstract  
  In this thematic paper, the researcher studies 1) Find out the effectiveness of 
computer-assisted instruction with Geographic coordinates and time lines used on Earth to 
be effective according to the criteria 80/80. 2) Comparison of academic achievement in 
using computer-assisted 3) Comparison of academic achievement and learning of the group 
studied using the conventional method 4) Comparison of academic achievement in 
geographic skills Between the groups that use computer-assisted instruction and those who 
study normally 5) To study the students' satisfaction with the learning management by 
using computer assisted instruction. The sample group used in the research was Mathayom 
suksa 1 students of Setthabutbamphen School, Semester 2, academic year 2019 With the 
class M.1/14 learning by computer-assisted instruction, and the class M.1/12 managing the 
normal learning. Tools for data collection (1) computer assisted instruction (2) learning 
management plan (3) learning achievement test (4) satisfaction test the statistics used for 
data analysis were mean, standard deviation and Dependent t-test. 
 Finding are as follows:  
  (1) Efficiency of computer-assisted instruction on Geographic coordinates and the 
time line used on Earth is as effective as 81.04 / 82.03 
  (2) The learning achievement in geographic skills after learning by using computer 
assisted instruction was significantly higher than before learning at the level of .05. 
 (3) The learning achievement in geographic skills after learning by using the conventional 
method was significantly higher than before learning at the .05 level. 
  (4) The learning achievement in geographic skills after learning by using computer 
assisted instruction lessons was significantly higher than the students learning by regular 
level at the .05  
  (5) The satisfaction level of the students learning through computer assisted 
instruction Overall, the learners have a high level of satisfaction. With an average of 4.48 
and a standard deviation of 0.42 
 
Key Words : Computer Assisted Instruction ; Geographic Skill 
 
บทนำ  
  การจัดการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง            
พ.ศ. 2560) กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตรมีแนวทางการจัดการเรียนรู
ประกอบไปดวย 1) ความรูความเขาใจทางภูมิศาสตร 2) ความสามารถทางภูมิศาสตร 3) กระบวน การทาง
ภูมิศาสตร และ 4) ทักษะทางภูมิศาสตร ตามมาตรฐานท่ี ส 5.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ตัวชี้วัดท่ี 2 อธิบายพิกัด
ภูมิศาสตร (ละติจูด และลองจิจูด) เสนแบงเวลาและเปรียบเทียบวัน เวลาของโลก ทักษะทางภูมิศาสตรท่ีผูเรียนตอง
มีในรายตัวชี้วัดดังกลาว มีดังน้ี 1.การสังเกต 2.การแปลความขอมูลทางภูมิศาสตร 3.การใชเทคนิคและเคร่ืองมือ
ทางภูมิศาสตร 4.การคิดแบบองครวม และ 5.การใชเทคโนโลยี (กระทรวงศึกษาธิการ 2560 หนา 32) โดยในป
การศึกษาท่ีผานมาการจัดการเรียนการสอนไมประสบผลสำเร็จเทาท่ีควร ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิต่ำ การจัดการเรียน
การสอนไมตรงกับกรอบระยะเวลาท่ีระบุไวในแผนการจัดการเรียนรู และอีกประการหน่ึงท่ีสำคัญท่ีสุดคือ              
การจัดการเรียนการสอนขาดส่ือ แหลงเรียนรูท่ีทันสมัยหรือสามารถขาถึงไดตลอดเวลา สงผลใหผูเรียนจำนวน
มากกวารอยละ 40 สอบไมผานในรายตัวชี้วัดขางตน ผูวิจัยจึงไดทำการศึกษาเร่ืองการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน 
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  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หรือ CAI ยอมาจากคำวา Computer – Assisted หรือ Aided Instruction 
โดยทักษิณา วิไลลักษณ (2551) ไดอธิบายบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวาเปนกระบวนการเรียนการสอนโดยใช
คอมพิวเตอรเปนสื่อในการนำเสนอเน้ือหาบทเรียน ลักษณะการเรียนการสอนเปนแบบคือผูเรียนสามารถโตตอบกับ
บทเรียนในลักษณะการถาม – ตอบ หรือลักษณะของการนำเสนอเน้ือหาแตละหนวยการเรียนสามารถดึงดูด และ
กระตุนใหเกิดการเรียนรู เปนสื่อลักษณะตัวตอตัว ใหผลปอนกลับ (Feedback) รวมท้ังเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรู
ดวยตนเอง เห็นพัฒนาการ และยังชวยสรางแรงจูงใจในการเรียนใหแกผูเรียนไดเปนอยางด ี
 จากเหตุผลขางตนผูวิจัยจึงตองการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีพัฒนามา
จากโปรแกรม อะโดบี แคปทิเวท เวอรชั่น 9.0 (Adobe Captivate 9) เพ่ือจะไดแนวทางในการพัฒนาการพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิในดานความรู ทักษะ เจตคติท่ีดีตอวิชาทางภูมิศาสตร และพัฒนา กระบวนการจัดการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในโอกาสตอไป 
 
วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเร่ือง พิกัดภูมิศาสตรและเสนแบงเวลาท่ีใชบน
โลกใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80  
  2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานทักษะทางภู มิศาสตรของกลุมท่ีเรียนดวย
คอมพิวเตอรชวยสอน  
  3. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานทักษะทางภูมิศาสตรของกลุมท่ีเรียนดวยวิธีแบบปกต ิ
  4. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานทักษะทางภูมิศาสตรระหวางกลุมทดลองท่ีใช
คอมพิวเตอรชวยสอนกับกลุมท่ีเรียนวิธีแบบปกติ 
  5. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 
กรอบแนวความคิดในการทำการวิจัย  
ตัวแปรตน  
  1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง พิกัดภูมิศาสตร และเสนแบงเวลาท่ีใชบนโลก 
ตัวแปรตาม  
  1. ประสิทธิภาพตามเกณฑของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง พิกัดภูมิศาสตรและเสนแบง 
เวลาท่ีใชบนโลก  
  2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานทักษะทางภูมิศาสตร 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  
 
วิธีการวิจัย  
  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดวยโปรแกรม อะโดบี แคปทิเวท เพ่ือสงเสริมทักษะทาง
ภูมิศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยก่ึงทดลอง 
(quasi-experimental research) โดยใชแผนการทดลองแบบ Two-Group Pretest-Posttest Design  
ประชากร  
 ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนเศรษฐบตุรบำเพ็ญ ภาคเรียน 2 
ปการศึกษา 2562 จำนวน 16 หองเรียน 699 คน 
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กลุมตัวอยาง  
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยในคร้ังน้ี ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ภาค
เรียน 2 ปการศึกษา 2562 จำนวน 2 หองเรียน ไดมาดวยการสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใช
หองเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ำและจับฉลากเปนกลุมทดลอง 1 หอง คือ หอง ม.1/14 จัดการเรียนรูดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและกลุมควบคุม 1 หอง คือ หอง ม.1/12 จัดการเรียนรูวิธีแบบปกต ิ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  

ประกอบดวย 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง พิกัดภูมิศาสตรและเสนแบงเวลาท่ีใชบนโลก            
2) แผนการจัดการเรียน จำนวน 5 แผน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิดานทักษะทางภูมิศาสตรกอนเรียน (Pre - test) 
และหลังเรียน (Post - test) เร่ือง พิกัดทางภูมิศาสตรและเสนแบงเวลาท่ีใชบนโลก ซ่ึงเปนขอสอบแบบปรนัย ชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือกจำนวน 30 ขอ 4) แบบวัดความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน  
การวิเคราะหขอมูล ดำเนินการตอไปน้ี  
  1. การวิเคราะหเปรียบเทียบผลการเรียนรูกอนเรียน (Pre - test) และหลังเรียน (Post - test) ท่ีเรียนโดย
ใชคอมพิวเตอรชวยสอน และเรียนดวยวิธีแบบปกติ โดยใชการหาคาเฉลี่ย ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
สถิติทดสอบที (t-test) แบบ Dependent  
  2. การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนโดยใช
คอมพิวเตอรชวยสอน โดยใชการหาคาเฉลี่ย ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)และแปลผลโดยนำคะแนนเฉลี่ยมา
เปรียบเทียบกับเกณฑระดับความคิดเห็น  
 
สรุปผลการวิจัย  
ในการวิจัยผูวิจัยไดนำเสนอผลการวิเคราะหขอมูลการวิจัยจำนวน 5 ตอน ประกอบดวย  
ตอนที ่1 ผลการหาประสิทธภิาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง พิกัดภูมิศาสตรและเสนแบงเวลาที่ใชบนโลก  
ตาราง 1 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  

การหา
ประสิทธิภาพ 

จำนวน
นักเรียน 

ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
(30 คะแนน) 

ประสิทธิภาพของผลลัพธ 
(30 คะแนน) 

  คะแนนเฉล่ีย รอยละ ( ) คะแนนเฉล่ีย รอยละ ( ) 
กลุมเล็ก 3 24.00 80.00 24.56 81.85 
กลุมกลาง 9 24.19 80.61 24.59 81.98 
กลุมใหญ 30 24.31 81.04 24.61 82.03 

จากตาราง 1 พบวา ประสิทธิภาพของสื่อบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง พิกัดภมิูศาสตรและเสนแบง
เวลาท่ีใชบนโลกท่ีนำไปทดลองกับนักเรียนกลุมเล็กไดคาประสิทธิภาพเทากับ 80.00/81.85 กลุมกลางไดคา
ประสิทธิภาพเทากับ 80.61/81.98 และกลุมใหญ จำนวน 30 คน ไดคาประสิทธิภาพเทากับ 81.04/82.03              
ซ่ึงเปนไปตามเกณฑประสิทธิภาพ 80/80 ท่ีกำหนดไว  
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ตอนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานทักษะทางภูมิศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 กอนและหลัง
เรียนทีเ่รียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบระดบัของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานทักษะทางภูมิศาสตรของ

นักเรียนกอนและหลังการจัดการเรียนรูดวยบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอน  
การเก็บขอมูล กลุมตวัอยาง คาเฉล่ีย รอยละของคาเฉล่ีย คา SD คา t 

กอนเรยีน 43 12.72 42.40 1.67 -42.03 
หลังเรียน 43 24.56 81.86 1.62 

  จากตาราง 2 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบระดับของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานทักษะทาง
ภูมิศาสตรของนักเรียนกอนและหลังการจัดการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน พบวา มีระดับคะแนน
เฉลี่ยกอนเรียน ( ) เทากับ 12.72 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 1.67 และมีระดับคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 

( ) เทากับ 24.56 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 1.62 ตามลำดับ เม่ือเปรียบเทียบระดับคะแนน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังเรียน พบวา ระดับคะแนนการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูง
กวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
ตอนที่ 3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานทักษะทางภูมิศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 กอนและหลังเรียน
ที่ดวยวิธีแบบปกติ 
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบระดับของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนดานทักษะทางภูมิศาสตรของ

นักเรียนกอนและหลังการจัดการเรียนรูดวยวิธีแบบปกติ  
การเก็บขอมูล กลุมตวัอยาง คาเฉล่ีย รอยละของคาเฉล่ีย คา SD คา t 

กอนเรียน 44 12.98 43.26 1.62 -28.99 
หลังเรียน 44 20.98 69.93 1.32 

 จากตาราง 3 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบระดับของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานทักษะทางภูมิศาสตร 
ของนักเรียนกอนและหลังการจัดการเรียนรูดวยวิธีแบบปกติ พบวา มีระดับคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน ( ) เทากับ 

12.98 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 1.62 และมีระดับคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน ( ) เทากับ 20.98             
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 1.32 ตามลำดับ เม่ือเปรียบเทียบระดับคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอน
และหลังเรียน พบวา ระดับคะแนนการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานทักษะทางภูมิศาสตรหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 
ตอนที่ 4 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรยีนดานทกัษะทางภูมิศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 
ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง พิกัดภูมิศาสตรและเสนแบงเวลาที่ใชบนโลกกับการเรียนวิธี
แบบปกติ  
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบระดับของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานทักษะทางภูมิศาสตรของ

นักเรียนหลังการจัดการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับการเรียนวิธีแบบปกติ  
วิธกีารเรียนรู นักเรียน จำนวน รอยละ 

คาเฉล่ีย 
สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
คา t Sig. 

แบบปกต ิ หลังเรียน 44 69.93 1.32  
-10.81* 

0.00 
คอมพิวเตอรชวยสอน หลงัเรียน 43 81.86 1.62 
*มีนัยสำคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 
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จากตารางท่ี 4 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานทักษะทางภูมิศาสตรท่ีเรียนดวยสื่อ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง พิกัดภูมิศาสตรและเสนแบงเวลาท่ีใชบนโลกกับการเรียนวิธีแบบปกติ พบวา 
นักเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีคาเฉลี่ย ( ) เทากับ 81.86 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เทากับ 1.62 สวนนักเรียนท่ีเรียนแบบปกตมีิคาเฉลี่ย ( ) เทากับ 69.93 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 
1.32 เม่ือตรวจสอบความแตกตางระหวางคาเฉล่ีย พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนดวยสื่อบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนสงูกวานักเรียนท่ีเรียนปกติอยางมีนัยสำคญัทางสถิติท่ีระดับ .05  
 
ตอนที่ 5 ผลการวเิคราะหความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอน   
ตาราง 5 ผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  

ประเด็นคำถาม คาเฉล่ีย S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. ดานบรรยากาศ 4.43 0.49 มาก 
2. ดานกิจกรรมการเรียนรู 4.49 0.48 มาก 
3. ดานประโยชนที่ไดรับ 4.56 0.56 มากท่ีสุด 

รวม 4.48 0.42 มาก 
 จากตาราง 5 ผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
เร่ือง พิกัดภูมิศาสตรและเสนแบงเวลาท่ีใชบนโลก โดยภาพรวม พบวา ผูเรียนมีระดับความพึงพอใจในระดับมาก              
มีคาเฉล่ีย ( ) เทากับ 4.48 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.42 และเม่ือแยกเปนรายดาน พบวา 
ผูเรียนมีความพึงพอใจดานประโยชนท่ีไดรับในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย ( ) เทากับ 4.56 และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.56 รองลงมา คือ ดานกิจกรรมการเรียนรู มีคาเฉลี่ย ( ) เทากับ 4.49 และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.48 สวนดานท่ีนอยท่ีสุด ไดแก ดานบรรยากาศมีคาเฉลี่ย ( ) เทากับ 4.43 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.49 ตามลำดับ  
 

อภิปรายผลการวิจัย  
  การวิจัยในคร้ังน้ีเปนการศึกษาผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง พิกัดภูมิศาสตรและเสนแบง
เวลาท่ีใชบนโลก สามารถอภิปรายผลไดดังน้ี  
  1. ผลการหาประสิทธิภาพของสื่อบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเร่ือง พิกัดภูมิศาสตรและเสนแบงเวลาท่ีใช
บนโลก ตามกระบวนการในการหาประสิทธิภาพของสื่อบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน พบวา บทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนมีประสิทธิภาพเทากับ 81.04/82.03 เปนไปตามเกณฑ 80/80 ท่ีตั้งไว ท้ังน้ีเกิดจากกระบวนการหา
ประสิทธิภาพของส่ือท่ีมีขั้นตอนและพัฒนาอยางตอเน่ือง จากน้ันจึงไดนำบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนให
ผูเชี่ยวชาญประเมิน ซ่ึงมีผลการประเมินจากผูเชี่ยวชาญมีคุณภาพโดยรวมอยูในระดับดีมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 4.65 , 
S.D. เทากับ 0.43) สอดคลองกับรจิตรา จิตอารีย (2553) ไดทำการวิจัย เร่ืองการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน เร่ืองประวัติศาสตรการปกครองและเศรษฐกิจสมัยรัตนโกสินทร รัชกาลท่ี 1 - 3 ท่ีเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนกับการเรียนแบบปกติ ผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีคุณภาพในระดับ
ดีและมีประสิทธิภาพ 81.67/83.33 สอดคลองกับมยุรี สวัสดิ์พูน (2559) ไดทำการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 พบวาไดคาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามเกณฑ
ท่ีกำหนด และเอกภูมิ ชูนิตย (2553,บทคัดยอ) ไดทำการวิจัยเร่ืองการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน             
เร่ือง ทวีปเอเชีย ท่ีสรุปบทเรียนดวยแผนท่ีความคดิผลการวิจัยพบวา 1) ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนมีประสิทธิภาพเทากับ 81.60/82.82  
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 2. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบระดับของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานทักษะทางภูมิศาสตรของ
นักเรียนกอนและหลังการจัดการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน พบวา ระดับคะแนนการประเมินผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สอดคลองกับเอกภูมิ ชูนิตย 
(2553,บทคัดยอ) ไดทำการวิจัยเร่ืองการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง ทวีปเอเชีย ท่ีสรุปบทเรียนดวย
แผนท่ีความคิดสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยและพัฒนามีวัตถุประสงคเพ่ือ 
เปรียบเทียบผลการเรียนรูเร่ืองทวีปเอเชียกอนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 2 ผลการวิจัยพบวา 2) นักเรียนมีผลการเรียนรูเร่ืองทวีปเอเชีย หลังเรียนสูงกวากอนเรีย ดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยางมีนัยยะสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และสอดคลองกับมยุรี สวัสดิ์พูน (2559, 
บทคัดยอ) ท่ีไดทำการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 กอนเรียนและหลัง
เรียน เร่ืองทวีปยุโรป โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 3. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบระดับของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานทักษะทางภูมิศาสตรของ
นักเรียนกอนและหลังการจัดการเรียนรูดวยวิธีแบบปกติ พบวา ระดับคะแนนการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ดานทักษะทางภูมิศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สอดคลองกับพระพี
ระวัฒน นนเทศา (2552, บทคัดยอ) ไดทำการวิจัยเร่ืองการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เร่ือง อริยสัจ 4 ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตางกัน วัตถุประสงคของการวิจัย 1) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนกอนและหลังเรียนของนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตางกันโดยการเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเร่ือง อริยสัจ 4 2) เพ่ือเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางกลุมของนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตางกันโดยการเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนของกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเร่ืองอริยสัจ 4 ผลการวิจัยพบวา     
1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังเรียนของนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตางกันโดยการเรียนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ืองอริยสัจ 4 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีความแตกตางกันอยางมีนัย
ยะสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางกลุมของนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ตางกันโดยการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง อริยสัจ 4 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีความ
แตกตางกันอยางมีนัยยะสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
  4. จากศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานทักษะทางภูมิศาสตร เร่ือง พิกัดภูมิศาสตรและเสน
แบงเวลาท่ีใชบนโลก ระหวางกลุมท่ีใชคอมพิวเตอรชวยสอนกับกลุมท่ีเรียนแบบปกติ พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ดานทักษะทางภูมิศาสตรหลังเรียนดวยสื่อบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสูงกวานักเรียนท่ีเรียนดวยวิธีปกติอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สอดคลองกับสมมติฐานขอท่ี 2 ท้ังน้ีเน่ืองจากการใชสื่อบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนเร่ือง พิกัดภูมิศาสตรและเสนแบงเวลาท่ีใชบนโลก เปนสื่อการสอนท่ีแปลกใหม ไดทดลองใช ตื่นเตนและมี
ปฏิสัมพันธกับบทเรียนตลอดสงผลใหผูเรียนเขาใจเน้ือหาบทเรียนไดงาย สอดคลองกับจันจิรา เลิศศรีบัณฑิต (2553) 
ท่ีไดอภิปรายไววาผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
กับการสอนปกติ เร่ือง มารยาทชาวพุทธ และการปฏิบัติตอพระสงฆปรากฏวา กลุมนักเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนสูงกวานักเรียนท่ีเรียนกับการสอนแบบปกติอยางมีนัยยะสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
สอดคลองกับพระพีระวัฒน นนเทศา (2552) ท่ีไดอภิปรายวาจากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียนท้ัง 3 กลุมท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
เร่ือง อริยสัจ 4 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 สามารถนำอภิปรายไดวาคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนท้ัง            
3 กลุมหลังเรียนสูงกวากอนเรียนมีความแตกตางกันอยางมีนัยยะสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
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  5. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอสื่อบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง พิกัดภูมิศาสตร
และเสนแบงเวลาท่ีใชบนโลกโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เรียงลำดับจากมากไปหานอย ไดแก ลำดับท่ี 1           
ดานประโยชนท่ีไดรับ ลำดับท่ี 2 ดานกิจกรรมการเรียนรู และ ลำดับท่ี 3 ดานบรรยากาศ ตามลำดับ เม่ือพิจารณา
รายดานพบวานักเรียนมีความพึงพอใจดานประโยชนท่ีไดรับในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด สอดคลองกับปาริฉัตร 
วรวงษและสมหญิง เจริญจิตรกรรม (2558) จากผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง ภูมิลักษณของภูมิภาคตาง ๆ กลุมสาระ
การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 พบวา คาเฉล่ียความพึงพอใจ
ของนักเรียนท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับพระพีระวัฒน นนเทศา 
(2552) ซ่ึงไดทำการวิจัยเร่ืองการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกลุมสาระ
การเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเร่ืองอริยสจั 4 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนตางกันไดอภิปรายผลของระดับความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอร ชวยสอนกลุมสาระการ
เรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเร่ืองอริยสัจ 4 ไววา ความพึงพอใจท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
เร่ืองอริยสัจ 4 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 พบมากนักเรียนมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูในระดบัมากท่ีสุด
เปนไปตามสมมติฐานท่ีกำหนดไว 
 
ขอเสนอแนะ 
  1. ในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ผูพัฒนาควรมีความรูความเขาใจเร่ืองการออกแบบ สีสัน 
รูปภาพประกอบท่ีเหมาะสมกับชวงวัยของผูเรียน เพ่ือใหบทเรียนมีความนาสนใจมากยิ่งขึ้น  
  2. ในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ผูพัฒนาควรมีความรูความเขาใจเร่ืองโปรแกรมใด ๆ ท่ีจะ
สามารถชวยใหออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนใหดีและรวดเร็วขึ้น เชน บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
สามารถนำเขาไฟลจากโปรแกรม Microsoft Power Point โดยคุณสมบัติดังกลาวจะทำใหผูพัฒนาทำบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนไดงายขึ้น เปนตน 
  3. ควรมีการศึกษาคนควาและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทตาง ๆ เชน บทเรียนแบบ
ทบทวน แบบฝกหัด สถานการณจำลองเ กมเพ่ือการสอน เกมการแขงขัน เกมการรวมมือ การแกปญหาและการ
สาธิต เปนตน เพ่ือใหบทเรียนมีความนาสนใจ ดึงดูดผูเรียนไดมากยิ่งขึ้น  
 4. ควรมีการจัดทำแบบฝกหัดท่ีหลายหลากประเภท เชน แบบจับคูความสัมพันธ เรียงลำดับ หรือ           
ใชรูปภาพในการทำแบบทดสอบ เพ่ือใหกระบวนการการวัดผลสัมฤทธ์ิมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น 
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การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูดวยบอรดเกมการศึกษา วิชาประวัติศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปท่ี 3 โรงเรียนกบินทรวิทยา 
 
Development of learning activities with educational game boards History Of 
mathayom suksa three students in Kabinwitthaya School.  
 

ผูวิจัย    สุชาดา  ชางสี  
    สาขาวิชา นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
อาจารยที่ปรึกษา  ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุรวีร  เพียรเพชรเลิศ  
    ภาควิชา หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
 

บทคัดยอ  
  การวิจัยในคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนรูดวยบอรดเกมการศึกษา วิชา ประวัติศาสตร 
ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 
ในการเรียนวิชาประวัติศาสตร กอนเรียนและหลังเรียนดวยการเรียนปกติ 3) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ในการเรียนวิชาประวัติศาสตร กอนเรียนและหลังเรียนดวยบอรดเกม
การศึกษา 4) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ในการเรียนวิชา
ประวัติศาสตร หลังเรียนดวยการเรียนแบบปกติและหลังเรียนดวยบอรดเกมการศึกษา 5) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีใชในการพัฒนาผูเรียน วิชาประวัติศาสตร โดยการใชบอรดเกมการศึกษา โดยมี
ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนกบินทรวิทยา จังหวัดปราจีนบุรี             
ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2562 จำนวน 7 หองเรียน รวมท้ังสิ้น 180 คน โดยมีกลุมทดลอง คือ นักเรียน           
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3/1 จำนวน 30 คน กลุมควบคุม คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3/2 จำนวน 25 คน ดวย
วิธีการสุมกลุมตัวอยางดวยการสุมแบบเจาะจง เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแก แผนการจัดการเรียนรู โดยใช
กิจกรรมการเรียนรูบอรดเกมการศึกษา แผนการจัดการเรียนรูปกติ วิชา ประวัติศาสตร แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน วิชาประวัติศาสตร แบบวัดความพึงพอใจการใชกิจกรรมการเรียนรูดวยบอรดเกมการศึกษา วิชา
ประวัติศาสตร สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที (t-test)  
ผลการวิจัยพบวา  

(1) ผลการหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรูดวยบอรดเกมการศึกษา วิชา ประวัติศาสตร            
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีสรางขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ 82/82.88 เปนไปตามเกณฑท่ีกำหนด 80/80 

(2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชา ประวัติศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีเรียนดวยกิจกรรมการ
เรียนรูบอรดเกมการศึกษา หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิตท่ีิ ระดับ .05 

(3) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาประวัติศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีเรียนดวยแผนการ
จัดการเรียนรูแบบปกติ หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

(4) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชา ประวัติศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 หลังเรียนดวยกิจกรรมการ
เรียนรูบอรดเกมการศึกษา หลังเรียนสูงกวาหลังเรียนของนักเรียนท่ีเรียนแบบปกติอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

(5) การวิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีมีตอกิจกรรมการเรียนรูบอรด เกมการศึกษา 
วิชา ประวัติศาสตร พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.22 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เทากับ 0.66 (1) ประสิทธิภาพของกิจกรรมการ เรียนรูบอรดเกมการศึกษามีประสทิธิภาพเทากับ 81.04/82.03  

 
คำสำคัญ บอรดเกมการศึกษา ; กิจกรรมการเรียนรูภูมิศาสตร 
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Abstract  
  In this thematic paper, the researcher studies (1) To develop learning activities with 
educational game boards, history courses To be effective according to the criteria 80/80            
(2) To compare the learning achievement of mathayom suksa three students in learning 
history. Before study and after studying with regular studies (3) To compare the learning 
achievement of mathayom suksa three students in learning history. Before school and after 
studying with the board, educational games (4) To compare the learning achievement of 
mathayom suksa three students in learning history. After study with normal learning and 
after studying with educational game boards (5) To study the satisfaction of mathayom 
suksa three students used in the development of history learners. By using educational game 
boards With the population used in this research Include Matthayom 3 students of 
Kabinwittaya School Prachinburi Semester 2, academic year 2019 Total of 7 classrooms, a 
total of 180 people. The experimental group consisted of 30 students in Mattayomsuksa 3/1, 
while the control group consisted of 25 students in Mattayom 3/2 by using random 
sampling by means of specific sampling. The tools used in this research were learning 
management plans. By using learning activities, board games, educational games Normal 
Learning Management Plan, History Achievement test History The satisfaction test using 
the learning activities using educational game boards. History. the statistics used for data 
analysis were mean, standard deviation and t-test. 
Finding are as follows:  
  (1) The results of finding the effectiveness of learning activities using educational 
game boards on history. Of mathayom suksa three students with efficiency of 82 / 82.88 
according to the criteria 80/80.  

(2) Historical achievement Of mathayom suksa three students learning with learning 
activities, board, educational games After studying, it was higher than before learning at the 
statistical significance level of .05. 

(3) Academic achievement History Of mathayom suksa three students learning by 
using conventional learning plans After studying, it was higher than before learning at the 
statistical significance level of .05.  

(4) Historical achievement Of mathayom suksa three students after learning by 
learning activities, board, educational games After the study, it was higher than the posttest 
of students who studied at regular level with statistical significance at the level of .05.  

(5) An analysis of the satisfaction of mathayom suksa three students on learning 
activities, board games, educational history, found that the students with the highest levels 
of satisfaction had an average of 4.22 and a standard deviation of 0.66.  
 
บทนำ  
  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา          
มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ จึงกำหนดใหเปนจุดหมาย เพ่ือใหเกิดกับผูเรียน คือ 
ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ ยึดหลัดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความรูอันเปนสากล และมี
ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชเทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต มีสุขภาพกายและสุขภาพจิต
ท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกกำลังกาย มีความรักชาติ มีจิตสำนึกในการเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ยึดม่ันใน
วิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตสำนึก ในการอนุรักษ
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วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย การอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม มีจิตสาธารณะท่ีมุงประโยชนและสรางสิ่งท่ีดีงาม
ในสังคม และอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 
  วิชาประวัติศาสตร เปนสาระท่ี 4 ในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ท่ีไดเร่ิมประกาศใชในโรงเรียนมาตั้งแตปการศึกษา 2552 เปนตนมา 
วิชา ประวัติศาสตร เปนวิชาท่ีวาดวยเร่ืองราวการพัฒนาการตาง ๆ  ของมนุษยชาติจากอดีตถึงปจจุบนั ความสัมพันธ
และเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตางๆ ผลกระทบท่ีเกิดจากเหตุการณสำคัญในอดีต บุคคลสำคัญท่ีมีอิทธิพลตอการ
เปลี่ยนแปลงตางๆในอดีต ความเปนมาของชนชาต ิวัฒนธรรมและภูมิปญญา รวมถึงแหลงอารยธรรมท่ีสำคัญของ
โลก ซ่ึงจะเน้ือหาท่ีใชในการจัดการเรียนรู สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 เปนเน้ือหาเก่ียวกับการพัฒนาการ
ทางประวัติศาสตรในทวีปตาง ๆ คือ ทวีปยุโรป ทวีปอเมริกาเหนือ และทวีปอเมริกาใต โดยใชกิจกรรมการเรียนรูใน
รูปแบบของบอรดเกมการศึกษา  
 กิจกรรมบอรดเกมการศึกษาเปนกิจกรรมหน่ึงท่ีมีความสำคัญเพราะเปนการเลนท่ีมีกระบวนการในการ 
เลนตามชนิดของเกมประเภทตาง ๆ ทำใหเกิดการเรียนรูและเกิดความคิดรอบยอดเก่ียวกับสิ่งท่ีเรียน (สำนัก
การศึกษา 2548 : 32) บอรดเกมการศึกษา เปนกิจกรรมท่ีสนุกสนาน มีกฎเกณฑ กติกามีท้ังเกมเงียบและ
เคลื่อนไหว อาจมีเคร่ืองเลนหรือไมมีเคร่ืองเลน เกมทำใหผอนคลายความเครียดอีกท้ังยังสงเสริมพัฒนาการท้ังดาน
รางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา นอกจากน้ี (พัฒนา ชัชพงศ 2545 : 195) ยังกลาวถึง บอรดเกม
การศึกษาวาเปนเกมท่ีสงเสริมพัฒนาสติปญญา บอรดเกมการศึกษาควรมีกติกางาย ๆ ท่ีเด็กสามารถเลนคนเดียว
หรือเลนเปนกลุมได บอรดเกมการศึกษาจะชวยใหผูเรียนรูจักสังเกต คิดหาเหตุผล และเกิดความคิดรวบยอด
เก่ียวกับรูปราง สี จำนวน ประเภท และความสัมพันธตาง ๆ ได ดวยตนเอง ซ่ึงผูวิจัยเชื่อวาการจัดกิจกรรมบอรด
เกมการศึกษาเปนแนวทางหน่ึง ท่ีสามารถสงเสริมและพัฒนาความสามารถทางดานวิชาประวัติศาสตร ผูเรียนทุกคน
มีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนมีความรูความสามารถ 

ดวยเหตุน้ีผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูดวยบอรดเกมการศึกษา เพ่ือนำมาใช
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน วิชา ประวัติศาสตร เร่ือง การพัฒนาทางประวัติศาสตรของทวีปตาง ๆ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนกบินทรวิทยา เพ่ือชวยพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาประวัติศาสตรให
สูงขึ้น โดยมีบอรดเกมการศึกษาสรางขึ้นเพ่ือใหนักเรียนมีความรู ความเขาใจ และชวยพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียนผานกิจกรรมการเรียนรูบอรดเกมการศึกษา เพ่ือกระตุนใหนักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนรู
ตาง ๆ ของวิชาประวัติศาสตร เร่ือง การพัฒนาการทางประวัติศาสตรของทวีปตาง ๆ 
 
วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนรูดวยบอรดเกมการศึกษา วิชาประวัติศาสตร ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ
80/80 

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป ท่ี 3 ในการเรียนวิชา
ประวัติศาสตร กอนเรียนและหลังเรียนดวยการเรียนปกติ 

3. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป ท่ี 3 ในการเรียนวิชา
ประวัติศาสตร กอนเรียนและหลังเรียนดวยบอรดเกมการศึกษา 

4. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ในการเรียนวิชาประวัติศาสตร 
หลังเรียนดวยการเรียนแบบปกติและหลังเรียนดวยบอรดเกมการศึกษา 

5. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีใชในการพัฒนาผูเรียน วิชาประวัติศาสตร 
โดยการใชบอรดเกมการศึกษา 
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กรอบแนวความคิดในการทำการวิจัย  
 ตัวแปรตน  
  1. บอรดเกมการศึกษา วิชาประวัติศาสตร เร่ือง การพัฒนาการทางประวัติศาสตร 
ตัวแปรตาม  
  1. ประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 ของกิจกรรมการเรียนรูบอรดเกมการศึกษา 
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาประวัติศาสตร เร่ือง การพัฒนาการทางประวัติศาสตร ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนกบินทรวิทยา 
 3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีตอกิจกรรมการเรียนรูดวยบอรดเกมการศึกษา          
วิชาประวัติศาสตร  
 
วธีิการวิจัย  
  การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูดวยบอรดเกมการศึกษา วิชา ประวัติศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 
โรงเรียนกบินทรวิทยา เปนการวิจัยก่ึงทดลอง (quasi-experimental research) โดยใชแผนการทดลองแบบ Two-
Group Pretest-Posttest Design  
 ประชากร  
 ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนกบินทรวิทยา จำนวน 180 คน 
มีจำนวน 7 หอง โรงเรียนกบินทรวิทยา จังหวัดปราจีนบุรี สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 
ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2562 
 กลุมตัวอยาง  
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการในการวิจัยคร้ังน้ี คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนกบินทรวิทยา จำนวน 
2 หอง โรงเรียนกบินทรวิทยา จังหวัดปราจีนบุรี สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษามัธยมศกึษาเขต 2 ภาคเรียนท่ี 2 
ปการศึกษา 2562 ดวยวิธีการสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยการสุมใชหองเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนต่ำ ใกลเคียงกัน มี กลุมทดลอง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3/1 ท่ีเรียนดวยกิจกรรมการเรียนรู
บอรดเกมการศึกษา จำนวน 30 คน และกลุมควบคุม คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3/2 ท่ีเรียนดวยการเรียนปกติ 
จำนวน 25 คน 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  

ประกอบดวย 1) บอรดเกมการศึกษา วิชา ประวัติศาสตร 2) แผนการจัดการเรียนรู จำนวน 6 แผน              
3) แบบทดสอบกอนเรียน (Pre - test) และหลังเรียน (Post - test) จำนวน 30 ขอ 4) แบบวัดความพึงพอใจของ
นักเรียนท่ีมีตอกิจกรรมการเรียนรูบอรดเกมการศึกษา วิชา ประวัติศาสตร  
การวิเคราะหขอมูล ดำเนินการตอไปน้ี  
  1. การวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน (Pre - test) และหลังเรียน (Post - test) 
ท่ีเรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูบอรดเกมการศึกษา และเรียนดวยการเรียนแบบปกติ โดยใชการหาคาเฉลี่ย (x ̅) 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติทดสอบ (t-test) 
 2. การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามระดับความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอกิจกรรมการเรียนรูบอรด
เกมการศึกษา วิชาประวัติศาสตร โดยใชการหาคาเฉลี่ย (x ̅) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลโดยนำ
คะแนนเฉลี่ยมาเปรียบเทียบกับเกณฑระดับความพึงพอใจ  
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สรุปผลการวิจัย  
  ในการวิจัยผูวิจัยไดนำเสนอผลการวิเคราะหขอมูลการวิจัยจำนวน 5 ตอน ประกอบดวย  
ตอนที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรูดวยบอรดเกมการศึกษา วิชา ประวัติศาสตร ของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3  
ตาราง 1 ผลการวิเคราะหผลประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรูดวยบอรดเกมการศึกษา ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 3 

การหา
ประสิทธิภาพ จำนวนนักเรียน 

ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
(30 คะแนน) 

ประสิทธิภาพของผลลัพธ 
(30 คะแนน) 

คะแนนเฉล่ีย รอยละ ( ) คะแนนเฉล่ีย รอยละ ( ) 
แบบเดี่ยว 3 25.5 80 25.75 81.11 
แบบกลุม 9 25 81.48 25.1 81.85 
แบบภาสนาม 30 24.77 82 25.03 82.88 

จากตารางท่ี 1 พบวา ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรูดวยบอรดเกมการศึกษา วิชา ประวัติศาสตร 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีนำไปทดลองกับนักเรียน 3 คน ไดคาประสิทธิภาพเทากับ 80/81.11 หลังจาก
น้ันผูวิจัยไดนำบอรดเกมการศึกษา มาปรับปรุงแกไขกอนนำไปทดสอบประสิทธิภาพในกลุมนักเรียน จำนวน 9 คน 
ไดคาประสิทธิภาพเทากับ 81.48/81.85 และไดนำไปทดสอบหาประสิทธิภาพในกลุมนักเรียน จำนวน 30 คน ไดคา
ประสิทธิภาพเทากับ 82/82.88 ซึงเปนไปตามเกณฑประสิทธิภาพ 80/80 ท่ีกำหนดไว  
 
ตอนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา ประวัติศาสตร เรื่อง การพัฒนาการทางประวัติศาสตร ของนักเรียน        
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 กอนเรียนและหลังเรียน ดวยกิจกรรมการเรียนรูบอรดเกมการศึกษา  
ตารางที่ 2 การวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา ประวัติศาสตร เรื่องการพัฒนาการทางประวัติศาสตร

ของทวีปตาง ๆ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 กอนเรียนและหลังเรียนดวยกิจกรรมการเรียนรู
บอรดเกมการศึกษา  

นักเรียน จำนวน คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน คา t Sig 

กอนเรียน 30 18.29 2.71 15.34133 0.00* หลังเรียน 30 25.93 2.37 
  จากตารางท่ี 2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชา ประวัติศาสตร เร่ืองการพัฒนาการทางประวัติศาสตรของ
ทวีปตางๆ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 กอนเรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูบอรดเกมการศึกษา มีคาเฉลี่ย (x ̅) 
เทากับ 18.29 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 2.37 สวนผลสัมฤทธ์ิหลังเรียน มีคาเฉลี่ย (x ̅) เทากับ 
25.93 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 2.71 เม่ือตรวจสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย พบวา 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชา ประวัติศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีเรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูบอรด
เกมการศึกษา หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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ตอนที่ 3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา ประวัติศาสตร เรื่อง การพัฒนาการทางประวัติศาสตร ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 3 กอนเรียนและหลังเรียน ดวยกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ  
ตารางที่ 3 การวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา ประวัติศาสตร เรื่องการพัฒนาการทางประวตัิศาสตร

ของทวีปตาง ๆ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 กอนเรียนและหลังเรียนดวยกิจกรรมการเรยีนรู
แบบปกติ  

นักเรียน จำนวน คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

คา t Sig. 

กอนเรียน 25 14.6 2.78 17.09818 0.00 หลังเรียน 25 22.8 2.16 
 จากตารางท่ี 3 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชา ประวัติศาสตร เร่ืองการพัฒนาการทางประวัติศาสตรของ
ทวีปตางๆ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 กอนเรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ มีคาเฉลี่ย (x ̅) เทากับ 
14.6 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 2.78 สวนผลสัมฤทธ์ิหลังเรียน มีคาเฉลี่ย (x ̅) เทากับ 22.8 และ
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 2.16 เม่ือตรวจสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย พบวา ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน วิชา ประวัติศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีเรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูบอรดเกม
การศึกษา หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
  
ตอนที่ 4 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา ประวัติศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3             
ที่เรียนดวยบอรดเกมการศึกษา กับการเรียนปกติ  
ตารางที่ 4 การวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา ประวัติศาสตร เรื่องการพัฒนาการทางประวัติศาสตร

ของทวีปตาง ๆ  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 หลังเรียนที่เรียนดวยกจิกรรมการเรียนรูบอรดเกม
การศึกษาและแบบปกติ  

วิธกีารเรียนรู นักเรียน จำนวน คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน คา t Sig 

บอรดเกมการศึกษา หลังเรียน 30 25.93 2.37 4.86519 0.00* การเรียนปกต ิ หลังเรียน 25 22.8 2.16 
*มีนัยสำคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 

จากตารางท่ี 4 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชา ประวัติศาสตร เร่ืองการพัฒนาการทาง
ประวัติศาสตรของทวีปตาง ๆ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 หลังเรียนท่ีเรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูบอรดเกม
การศึกษากับการเรียนแบบปกติ พบวา นักเรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูบอรดเกมการศึกษา มีคาเฉลี่ย (x ̅) เทากับ 
25.93 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 2.37 สวนนักเรียนท่ีเรียนแบบปกติ มีคาเฉลี่ย (x ̅) เทากับ 
22.8 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 2.16 เม่ือตรวจสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยพบวาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชา ประวัติศาสตร ดวยบอรดเกมการศึกษา สูงกวานักเรียนท่ีเรียนแบบปกติอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .05  
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ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะหความความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีตอกิจกรรมการเรียนรูดวย
บอรดเกมการศึกษา วิชาประวัติศาสตร  
ตารางที่ 5 วิเคราะหความความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีตอกิจกรรมการเรียนรูดวยบอรด

เกมการศึกษา วิชาประวัติศาสตร  
ประเด็นคำถาม คาเฉล่ีย S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. ดานกิจกรรมการเรียนรู 4.16 0.74 มากท่ีสุด 
2. ดานเน้ือหา 4.37 0.65 มากท่ีสุด 
3. ดานการวัดและประเมินผล 3.60 0.64 มาก 

รวม 4.12 0.78 มากที่สุด 
 จากตารางท่ี 5 นักเรียนมีความพึงพอใจตอการใชกิจกรรมการเรียนรูบอรดเกมการศึกษา วิชาประวัติศาสตร 
โดยภาพรวมมีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด ( X ̅ = 4.22 , S.D. = 0.66) เรียงลำดับจากมากไปหานอย ไดแก ลำดับ
ท่ี 1 ดานเน้ือหา ( X ̅ = 4.37 , S.D. = 0.65) ลำดับท่ี 2 ดานกิจกรรมการเรียนรู ( X ̅ = 4.16 , S.D. = 0.77)             
และลำดับสุดทายลำดับท่ี 3 ดานการวัดและประเมินผล ( X ̅ = 3.60 , S.D. = 0.64) ตามลำดับ  
 
อภิปรายผลการวิจัย  
  การวิจัยในคร้ังน้ี เปนการศึกษาผลการใชกิจกรรมการเรียนรูบอรดเกมการศึกษาวิชา ประวัติศาสตร 
สามารถอภิปรายผล ไดดังน้ี 

1. ผลการหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรูบอรดเกมการศึกษา วิชาประวัติศาสตร ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 3 ตามขั้นตอนกระบวนการในการสรางและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรูบอรดเกมการศึกษา 
วิชา ประวัติศาสตร ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิภาพเทากับ 82/82.88 เปนไปตามเกณฑ 80/80 ท่ีตั้งไว ท้ังน้ีเกิดจาก
กระบวนการหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรูท่ีมีระบบ มีขั้นตอน ทำใหพัฒนาบอรดเกมอยางตอเน่ือง รวมท้ัง
ศึกษาเอกสารประกอบการเรียนการสอน โดยนำรูปแบบ ADDIE Model 5 ขั้นตอน ไดแก  (1) ขั้นวิเคราะห               
(2) ขั้นออกแบบ (3) ขั้นพัฒนา (4) ขั้นทดลองใช และ (5) ขั้นประเมินผล ซ่ึงผูวิจัยนำมาใชเปนพ้ืนฐานในการ
ออกแบบและพัฒนาบอรดเกมการศึกษา ผสมผสานกับเกมการด และการออกแบบท่ีนาสนใจ ขนาดกะทัดรัด 
สะดวกตอการเรียนรู บอรดเกมการศึกษา น้ีผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ ซ่ึงมีผลประเมินจากผูเชี่ยวชาญมี
คุณภาพโดยรวมอยูในระดับดีมาก ( X ̅ = 4.47 , S.D. = 0.63) สามารถสรุปไดดังน้ี ดานกิจกรรมการเรียนรู พบวา 
งายตอการเรียนรูทำใหเกิดการแลกเปลี่ยนการเรียนรูไดงายขึ้น มีเน้ือหาในกิจกรรมท่ีตอเน่ืองและสอดคลองกันทำ
ใหชวยกระตุนในนักเรียนเกิดความสนใจในกิจกรรมการเรียนรูดวยบอรดเกมการศึกษา 
 2. ผลการวิจัย พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาประวัติศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3           
ท่ีเรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูบอรดเกมการศึกษาหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
ท้ังน้ี เน่ืองมาจากการใชกิจกรรมการเรียนรูดวยบอรดเกมการศึกษา เปนการนำขอมูลหรือนำความรูมาสรุปใน
ลักษณะรูปแบบของการดเกม สามารถชวยใหนักเรียนเขาใจขอมูล และกระตุนความสนใจในกิจกรรมการเรียนรูได
งายขึ้น ในเวลาอันรวดเร็ว สอดคลองกับ ซอนกลิ่น เพียรกสิกรรม (2550) ไดทำการวิจัยเร่ือง การพัฒนาชุดการสอนวิชา 
ประวัติศาสตรไทย เร่ือง อาณาจักรสุโขทัย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 ผลการวิจัย พบวา ชุดการสอนท่ี
พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 82.30/81.00 เปนไปตามเกณฑ 80/80 ท่ีตั้งไว 
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 3. ผลการวิจัย พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาประวัติศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3             
ท่ีเรียนดวยการเรียนรูแบบปกติสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังน้ีเน่ืองมาจากการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ ผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรู สอดคลองกับ วาสนา ศิลาเกษ 
(2557) ไดทำการวิจัยเร่ือง ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนดวยการเรียนแบบผสมผสาน ท่ีเนนผูเรียน
เปนสำคัญ วิชาประวัติศาสตร เร่ือง ยุคกอนประวัติศาสตรในดินแดนไทย มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยหลังเรียน
สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสำคัญท่ีระดับสถิติท่ีระดับ .05 
 4. ผลการวิจัย พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาประวัติศาสตร หลังเรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูบอรด
เกมการศึกษาสูงกวานักเรียนท่ีเรียนดวยกิจกรรมการเรียนแบบปกติอยางมีนัยสำคัญท่ีระดับ .05 ซ่ึงสอดคลองกับ  
ขอท่ี 2 ท้ังน้ีเน่ืองมาจากการใชกิจกรรมการเรียนรูดวยบอรดเกมการศึกษา เปนการนำขอมูลหรือนำความรูมาสรุป
ในลักษณะรูปแบบของการดเกม สามารถชวยใหนักเรียนเขาใจขอมูล และกระตุนความสนใจในกิจกรรมการเรียนรู
ไดงายขึ้น ในเวลาอันรวดเร็ว สอดคลองกับ อัจฉรา เปรมปรีดา (2557) ไดทำการวิจัยเร่ือง ผลของการใชเกมและ
การสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น (5Es) ประกอบการเรียนการสอนวิทยาศาสตรในสังคมพหุวัฒนธรรมท่ีมีตอ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และเจตคติดานพหุวัฒนธรรม เร่ืองระบบรางกาย
มนุษย ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังจากการเรียน
เร่ืองระบบรางกายมนุษย โดยใชเกมและการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น (5Es) ประกอบการเรียนการสอน
วิทยาศาสตรในสังคมพหุวัฒนธรรม สูงกวาเกณฑรอยละ 70 ท่ีระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 
 5. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีมีตอกิจกรรมการเรียนรูบอรดเกม
การศึกษา วิชาประวัติศาสตร นักเรียนมีความพึงพอใจตอกิจกรรมการเรียนรูบอรดเกมการศึกษา ภาพรวมอยูใน
ระดับมากท่ีสุด เรียงลำดับจากมากไปหานอย ไดแก ลำดับท่ี 1 ดานเน้ือหา รวมถึงบรรยากาศมีความเหมาะสมกับ
ผูเรียน และชวยกระตุนใหผูเรียนเกิดความกระตือรือรน มีคาเฉลี่ยคะแนน 4.37 ลำดับท่ี 2 ดานกิจกรรมการเรียนรู 
นักเรียนมีแลกเปลี่ยนการเรียนรู การสงเสริมทักษะ ความคิด การสื่อสารท่ีทำใหเขาใจเน้ือหาในกิจกรรมการเรียนรู
บอรดเกมการศึกษา มีคาเฉล่ียคะแนน 4.16 และลำดับสุดทายลำดับท่ี 3 นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก 
ไดแก ดานการวัดและประเมินผล มีรูปแบบในการประเมินท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนสามารถประเมินตนเองได และยังมี
รูปแบบการประเมินท่ีหลากหลาย มีคาเฉลี่ยคะแนน 3.60 ตามลำดับ สอดคลองกับ อุมาทิพย วรพิพัฒน (2555)   
ไดทำการวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ป ท่ี 2 โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา พบวา ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร ของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 3.77 ถึง 4.43 ซ่ึงอยู
ระดับในระดับมาก เม่ือพิจารณาโดยรวม พบวา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีความพึงพอใจตอการจัดการ
เรียนการสอน มีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 3.77 แสดงวานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีความพึงพอใจในการ
จัดการเรียน การสอนวิชาประวัติศาสตร อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจ
ตอ ครูผูสอนในขอครูมีความรอบรูและแมนยำในเน้ือหาท่ีสอน โดยมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.43 รองลงมาคือ ครูใช
ภาษาท่ีมีความสละสลวย เขาใจงาย และครูใหความสนใจ ดูแล เอาใจใสนักเรียน ซ่ึงมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.27 
และ 4.23 ตามลำดับ 
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ขอเสนอแนะ 
1. การออกแบบบอรดเกมการศึกษา เร่ือง การพัฒนาการทางประวัตศิาสตรของทวีปตาง ๆ วิชาประวัติศาสตร 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 นอกจากตองมีความรูเก่ียวกับการออกแบบบอรดเกมแลว ยังตองอาศัยความรู
ดานเน้ือหา หลักสูตร รูปแบบในการออกแบบ เปนตน ซ่ึงจะทำใหบอรดเกมการศึกษาท่ีพัฒนาขึ้นมีคณุภาพและ
ประสิทธิภาพมากขึ้น  

2. กิจกรรมการเรียนรูดวยบอรดเกมการศึกษาสามารถชวยกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจในการเรียน
มากกวาการเรียนรูแบบปกติ ดังน้ัน ถาสามารถเพ่ิมรูปแบบหรือเทคนิคการเลนไดมากขึ้น ก็จะยิ่งเพ่ิมแรงจูงใจของ
ผูเรียนมากขึน้ไปดวย 

3. กิจกรรมการเรียนรูดวยบอรดเกมการศึกษาควรแยกประเภทเน้ือหาตามหนวยการเรียนรูใหชัดเจนมากขึ้น 
เพ่ือการทบทวนหลังบทเรียนไดงายขึ้น 
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นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเพ่ือปรับเปลี่ยนมโนทัศนท่ีคลาดเคลื่อน 
ทางพีชคณิตสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน และ 2) ประเมินความเหมาะสมและความเปนไปไดของรูปแบบ
การจัดการเรียนรูเพ่ือปรับเปลี่ยนมโนทัศนท่ีคลาดเคลื่อนทางพีชคณิตสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน ผูให
ขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูเชี่ยวชาญจำนวน 7 ทาน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ 
รูปแบบการจัดการเรียนรูเพ่ือปรับเปลี่ยนมโนทัศนท่ีคลาดเคลื่อนทางพีชคณิตสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
แบบประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรูวิเคราะหขอมูลโดยคำนวณคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบวา 1) รูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อปรับเปลี่ยนมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตสำหรับ
ระดับมัธยมศึกษาตอนตนประกอบดวย 4 องคประกอบ ไดแก 1) หลักการของรูปแบบ 2) วัตถุประสงคของรูปแบบ             
3) กระบวนการจัดการเรียนรูของรูปแบบ 5 ขั้นตอนประกอบดวย ขั้นที่ 1 ขั้นเชื่อมโยงมโนทัศน (Connection: C)          
ขั้นท่ี 2 ขั้นสรางมโนทัศนทางพีชคณิต (Construction: C) ขั้นท่ี 3 ขั้นตรวจสอบมโนทัศนท่ีคลาดเคลื่อนทางพีชคณิตท่ี
นักเรียนสรางขึ้น (Check: C) ขั้นที่ 4 ขั้นเปลี่ยนแปลง มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตของนักเรียน (Change: C) 
และขั้นท่ี 5 ขั้นตรวจสอบการปรับเปลี่ยนมโนทัศนท่ีคลาดเคลื่อนทางพีชคณิต (Check: C) 4) การประเมินผลการเรียนรู
ตามรูปแบบ 2) ผลการประเมินความเหมาะสมและความเปนไปไดของรูปแบบภาพรวมอยูในระดับมาก  
 
คำสำคัญ : รูปแบบการจัดการเรียนรู มโนทัศนที่คลาดเคล่ือนทางพีชคณิต 
 
ABSTRACT 
 The purposes of this research were 1) to develop an instructional model to adjust the 
misconceptions in algebra for lower secondary school students and 2) to evaluate the 
appropriateness and the feasibility of the instructional model to adjust the misconceptions in 
algebra for lower secondary school students. The informants of this study, selected by 
purposive sampling method, were 7 experts. The research instruments were the instructional 
model to adjust the misconceptions in algebra for lower secondary school students and a 
model evaluation form. The data were analyzed by mean and standard deviation. 
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 The results revealed that the instructional model to adjust the misconceptions in 
algebra for lower secondary school students consisted of 4 components, including 1) the 
model concepts, 2) the model objectives, 3) the instructional process comprising 5 steps: Step 
1 the connection of algebraic misconceptions (Connection: C), Step 2 the construction of 
algebraic misconceptions (Construction: C), Step 3 the check of algebraic misconceptions 
(Check: C), Step 4 the change of algebraic misconceptions (Change: C), and Step 5 the check 
of algebraic misconceptions (Check: C), and 4) the appropriateness and the feasibility of the 
model, overall evaluated at a high level  
 
Keywords : Instructional Model, Misconceptions in Algebra 
 

บทนำ 
 พีชคณิตเปนสาระที่มีสำคัญสาระหนึ่งของคณิตศาสตรดังที่นักการศึกษาดานคณิตศาสตรหลายทานให
ความสำคัญในการเรียนการสอนพีชคณิตจนเกิดเปนคำขวัญวา “ Algebra for All ” และเกิดเปนคำพูดวา 
“Algebra for Everyone” (วิษณุ นภาพันธ, 2551) นักเรียนทุกคนควรเรียนพีชคณิต ท้ังน้ีเน่ืองมาจากวิธีการและ
แนวคิดของพีชคณิตจะชวยสนับสนุนงานทางคณิตศาสตร เชน ทางดานเครือขายการติดตอสื่อสาร กฎทางฟสกิส 
เปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของเรียนรูคณิตศาสตร และไดรับการยอมรับวาเปนประตูสูความสำเร็จของการศึกษา
ทางคณิตศาสตรในทุกๆสาขา พีชคณิตถูกจัดใหเปนสาระหน่ึงในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรท่ีมีความสำคญัเปน
พ้ืนฐานอันสำคัญ และมีประโยชนตอการนำไปใชแกปญหาตางๆในชีวิตจริง เปนพ้ืนฐานในการศึกษาคณิตศาสตรขั้นสูง 
และวิทยาการอ่ืนๆหลายแขนง เปนเคร่ืองมือของนักเรียนทุกคนในการพัฒนาการคิด (Cai, 2004;กระทรวงศึกษาธิการ, 
2560) นอกจากน้ีสมาคมครูคณิตศาสตรแหงสหรัฐอเมริกา (NCTM, 2000) ไดใหความสำคัญของความสามารถทาง
พีชคณิตวามีสวนในการดำเนินชีวิตของบุคคลท้ังในการประกอบอาชีพ และเตรียมตัวศึกษาตอในระดับสูงขึ้น ดังน้ัน
การเรียนรูพีชคณิตจึงเปนเปาหมายที ่สำคัญของนักเรียนทุกคน ในฐานะที่จะเปนพลังอันสำคัญในการเรียนรู 
นักเรียนควรไดรับการปลูกฝงใหนักเรียนสนใจในการสรางความเขาใจ เห็นความสำคัญ และประโยชนของพีชคณิต 
จากความสำคัญเก่ียวกับพีชคณิตขางตน ในหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ไดกำหนดใหนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนทุก
คนไดเรียนพีชคณิต ซ่ึงอยูในสาระหลักจำนวนและพีชคณิต (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) 
 ถึงแมวาพีชคณิตจะมีความสำคัญแตจากการวิเคราะหการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติขั ้นพื ้นฐาน            
(O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรยอนหลัง 3 ปการศึกษา 
(พ.ศ.2559–พ.ศ.2561) พบวา สาระการเรียนรูพีชคณิตมีผลการสอบในระดับประเทศไดคาเฉลี่ยรอยละ 38.58, 
30.04 และ 26.80 (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ, 2561) ซ่ึงอยูในระดับตองปรับปรุง และจากการวินิจฉัย
มโนทัศนท่ีคลาดเคลื่อนทางพีชคณิตของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนพบวานักเรียนมีมโนทัศนท่ีคลาดเคลื่อน
ทางพีชคณิตมีคาเฉลี่ยรอยละ 78.06 ซึ่งอยูในระดับมาก จากผลการประเมินดังกลาวสะทอนใหเห็นวาการจัดการ
เรียนรูคณิตศาสตรของประเทศไทยในการพัฒนามโนทัศนทางพีชคณิตของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนยังไม
ประสบผลสำเร็จตามเปาหมายจึงจำเปนอยางยิ่งท่ีตองหาแนวทางการพัฒนามโนทัศนทางพีชคณิตใหสูงขึ้น และจาก
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของพบวายังไมพบงานวิจัยท่ีพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเพ่ือปรับเปลี่ยน
มโนทัศนท่ีคลาดเคลื่อนทางพีชคณิตสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
 จากเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงมีความสนใจที ่จะทำวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเพ่ือ
ปรับเปลี่ยนมโนทัศนท่ีคลาดเคลื่อนทางพีชคณิต สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน โดยทำการพัฒนาและ
ประเมินความเหมาะสมและความเปนไปไดของรูปแบบท่ีพัฒนาขึ้น 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื ่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู เพื่อปรับเปลี ่ยนมโนทัศนที ่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตสำหรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
 2. เพ่ือประเมินความเหมาะสมและความเปนไปไดของรูปแบบการจัดการเรียนรูเพ่ือปรับเปลี่ยนมโนทัศนท่ี
คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
 
กรอบแนวคิดในการทำการวิจัย 
 จากการศึกษาองคประกอบมโนทัศนท่ีคลาดเคลื่อนทางพีชคณิต ทำใหเกิดเปาหมายในการปรับเปลี่ยนมโน
ทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตที่ชัดเจนขึ ้น และจากการศึกษาทฤษฎีการเรียนรู รูปแบบการจัดการเรียนรู ท่ี
เกี ่ยวกับมโนทัศน จึงนำองคประกอบนั ้นมาสรางเปนรูปแบบการจัดการเรียนรู เพื ่อปรับเปลี ่ยนมโนทัศนท่ี
คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน ดังแสดงในภาพท่ี 1 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการพัฒนารูปแบบการจดัการเรียนรู 
 

วิธีการวิจัย 
 1. ผูใหขอมูล ไดแก ผูเชี่ยวชาญจำนวน 7 คน ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง ดวยการพิจารณาคุณสมบัติ 
ดานคุณวุฒิทางการศกึษาไมต่ำกวาระดับปริญญาโท มีความเชี่ยวชาญดานคณิตศาสตร หรือมีความเชี่ยวชาญดาน
การวิจัยอยางนอย 5 ป 
 2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก รูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อปรับเปลี่ยนมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทาง
พีชคณิตสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน โดยใชแบบประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู 

ตัวปอน (Input) กระบวนการ (Process) ผลผลิต (Output) 

1. ทฤษฎขีองเพียเจต (Piaget, 1972) 
2. ทฤษฎขีองบรูเนอร (Bruner, 1963) 
3. ทฤษฎขีองกาเย (Gagné & Briggs, 
1974) 
4. ทฤษฎขีองดีนส (Dienes, 1971) 
5. ทฤษฎขีองสกินเนอร (Skinner, 
1974) 
6. ทฤษฎขีองบราวและเวนเลทน 
(Browm & Vanlehn, 1980) 
7. หลักการสอนคณิตศาสตร 
8. รูปแบบการจัดการเรียนรูเพ่ือ
ปรับเปลีย่นมโนทัศน 
9. ขอคนพบจากการวิจัยในระยะท่ี 1  

1. วิเคราะห และสังเคราะห 
เอกสารท่ีเก่ียวของกับการพัฒนา
รูปแบบ รวมท้ังผลท่ีไดจากการ
วิจัยในระยะท่ี 1 
2. กำหนดองคประกอบรูปแบบ
การจัดการเรียนรู 
4. กำหนดขั้นตอนของ
กระบวนการจัดการเรียนรู 
5. ประเมินรูปแบบการจัดการ
เรียนรู 
6. ทดลองใชรูปในระยะตอไป 

 

รูปแบบการจัด 
การเรียนรูเพ่ือ
ปรับเปลีย่นมโนทัศน
ท่ีคลาดเคลื่อนทาง
พีชคณิตสำหรับ
นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน 
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 3. การสรางและการหาคุณภาพเครื ่องมือ ไดแก รูปแบบการจัดการเรียนรูเพื ่อปรับเปลี ่ยน มโนทัศนท่ี
คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน ดำเนินการโดยนำขอมูลที่เปนผลการวิเคราะห
องคประกอบของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตในระยะที่ 1 รวมกับแนวคิด หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับมโน
ทัศน มาสังเคราะหรางรูปแบบการจัดการเรียนรู แลวนำรูปแบบการจัดการเรียนรูเสนอตอผูเชี่ยวชาญจำนวน 7 ทาน
ตรวจสอบความเหมาะสมและความเปนไปไดของรูปแบบดวยแบบประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรูและนำมาคำนวณหา
คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยพิจารณาคาความเหมาะสมท่ีมีคาเฉลี่ยตั้งแต 3.50 ขึ้นไป 
 4. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยนำรางรูปแบบการจัดการเรียนรูไปเก็บรวบรวมขอมูลจากผูเชี่ยวชาญ
จำนวน 7 ทาน เพ่ือประเมินความเหมาะสมและความเปนไปได  
 5. การวิเคราะหขอมูล ไดแก การประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชการวิเคราะหขอมูลดวย
คาเฉลี่ยเลขคณิต ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 6. วิธีการดำเนินการวิจัย แบงการวิจัยเปน 3 ขั้นตอนดังน้ี 
 ขั้นตอนที่ 1 การสังเคราะหองคประกอบ หลักการ กระบวนการจัดการเรียนรูของรูปแบบการจัดการ
เรียนรู เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อปรับเปลี่ยนมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตสำหรับระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนมีรายละเอียดดังน้ี 
  1. การสังเคราะหองคประกอบของรูปแบบจากแนวคิดของเรวณี ชัยเชาวรัตน (2559) สาวิตรี จุยทอง 
(2559) ทิศนา แขมมณี (2562) ลาสเลย และลองเลย (Lasley & Rowley, 2003) และจอยซและเวล (Joyce Weil, 
2011) ไดองคประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อปรับเปลี่ยนมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตสำหรับ
นักเร ียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนประกอบไปดวย 1) หลักการของรูปแบบ 2) วัตถ ุประสงคของรูปแบบ                  
3) กระบวนการจัดการเรียนรูของรูปแบบ และ 4) การประเมินผลการเรียนรูตามรูปแบบ 
  2. การสังเคราะหหลักการของรูปแบบจากทฤษฎีของเพียเจต (Piaget, 1972) บรูเนอร (Bruner, 1963) 
กาเย (Gagné & Briggs, 1974) ดีนส (Dienes, 1971) และ สกินเนอร (Skinner, 1974) ทฤษฎีของบราวและเวน
เลทน (Browm & Vanlehn, 1980) รูปแบบการจัดการเรียนรูของลาสเลย และลองเลย (Lasley & Rowley, 
2003) รูปแบบการปรับมโนทัศนของแคนเจลโรซ (Cangelosi, 2003) เมียร เบน –เฮอร (Meir Ben-Hur, 2006) 
สตีแพนส และชมิทท (Stepans and Schmidt, 2005) ไดหลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรู 2 หลักการคือ               
1) การจัดการเรียนรูเนนนักเรียนมีสวนรวมในการเรียนรู ลงมือปฏิบัตกิิจกรรม คิดคนหาวิธีการจัดระบบความคิด
ของตนเองจากขอมูลที่ไดมาเพื่อทำใหนักเรียนเกิดความเขาใจจนสามารถสรางมโนทัศนดวยตนเอง และ 2) การ
จัดการเรียนรูเนนกระบวนการคิด ควบคูกับการตรวจสอบมโนทัศนท่ีคลาดเคลื่อนจากการนำเสนอวิธีการแกปญหา
ของนักเรียนเม่ือพบตองดำเนินการปรับเปลี่ยนมโนทัศนใหถูกตอง 
 3. การสังเคราะหกระบวนการจัดการเรียนรูของนวพล นนทภา (2557) ทฤษฎีของบราวและเวนเลทน 
(Browm & Vanlehn, 1980) รูปแบบการพัฒนามโนทัศนของลาสเลย และลองเลย (Lasley & Rowley, 2003) 
รูปแบบการปรับมโนทัศนของซาเดลา (Sadera, W.A, 2001) แคนเจลโรซ (Cangelosi) เมียร เบน –เฮอร (Meir 
Ben-Hur) และสตีแพนส และชมิทท (Stepans and Schmidt, 2005) ไดกระบวนของรูปแบบการจัดการเรียนรู 5 
ขั้นตอนประกอบไปดวย ขั้นที่ 1 ขั้นเชื่อมโยงมโนทัศน (Connection: C) ขั้นที่ 2 ขั้นสรางมโนทัศนทางพชีคณิต 
(Construction: C) ขั้นท่ี 3 ขั้นตรวจสอบมโนทัศนท่ีคลาดเคลื่อนทางพีชคณิตท่ีนักเรียนสรางขึ้น (Check: C) ขั้นท่ี 
4 ขั้นเปลี่ยนแปลงมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตของนักเรียน (Change: C) และขั้นที่ 5 ขั้นตรวจสอบการ
ปรับเปลี่ยนมโนทัศนท่ีคลาดเคลื่อนทางพีชคณิต (Check: C) 

ขั้นตอนที่ 2 การยกรางและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อปรับเปลี่ยนมโนทัศนท่ีคลาดเคลื่อนทาง
พีชคณิตสำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนตน ผูวิจัยนำขั้นตอนการจัดการเรียนรูท่ีไดจาการสังเคราะหขั้นตอนท่ี 1 มาย
กรางรูปแบบการจัดการเรียนรูเพ่ือปรับเปลี่ยนมโนทัศนท่ีคลาดเคลื่อนทางพีชคณิตสำหรับระดับมัธยมศกึษาตอนตน
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ไดรูปแบบการจัดการเรียนรูประกอบดวย 4 องคประกอบ ไดแก 1) หลักการของรูปแบบ 2) วัตถุประสงคของ
รูปแบบ 3) กระบวนการจัดการเรียนรู ของรูปแบบ 5 ขั ้นตอนประกอบดวย ขั ้นที ่ 1 ขั ้นเชื ่อมโยงมโนทัศน 
(Connection: C) ขั้นที่ 2 ขั้นสรางมโนทัศนทางพีชคณิต (Construction: C) ขั้นที่ 3 ขั้นตรวจสอบมโนทัศนท่ี
คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตที่นักเรียนสรางขึ้น (Check: C) ขั้นที่ 4 ขั้นเปลี่ยนแปลงมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทาง
พีชคณิตของนักเรียน (Change: C) และ ขั้นท่ี 5 ขั้นตรวจสอบการปรับเปลี่ยนมโนทัศนท่ีคลาดเคลื่อนทางพีชคณิต 
(Check: C) 4) การประเมินผลการเรียนรูตามรูปแบบ 
 ขั้นตอนท่ี 3 การประเมินความเหมาะสมและความเปนไปไดของรูปแบบการจัดการเรียนรู ผูวิจัยดำเนินการ
นำรางรูปแบบการจัดการเรียนรู เพื ่อปรับเปลี ่ยนมโนทัศนที ่คลาดเคลื ่อนทางพีชคณิต สำหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนเสนออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบความเหมาะสมและความเปนไปได และปรับปรุง
ตามคำแนะนำ และนำรางรูปแบบการจัดการเรียนรูไปเสนอตอผูเชี่ยวชาญจำนวน 7 ทาน ตรวจสอบความเหมาะสม
และความเปนไปไดของรูปแบบดวยแบบประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู และ ปรับแกตามคำแนะนำของ
ผูเชี่ยวชาญ ใหมีความเหมาะสมและสมบูรณ 
 
ผลการวิจัย 
 1. รูปแบบการจัดการเรียนรูเพ่ือปรับเปลี่ยนมโนทัศนท่ีคลาดเคลื่อนทางพีชคณิตสำหรับระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน มี 4 องคประกอบ ได แก 1) หลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรู   2) วัตถ ุประสงคของรูปแบบ                      
3) กระบวนการจัดการเรียนรูของรูปแบบ 5 ขั้นตอน ประกอบดวย ขั้นที่ 1 ขั้นเชื่อมโยงมโนทัศน (Connection: C)           
ขั้นท่ี 2 ขั้นสรางมโนทัศนทางพีชคณิต (Construction: C) ขั้นท่ี 3 ขั้นตรวจสอบมโนทัศนท่ีคลาดเคลื่อนทางพีชคณิตท่ี
นักเรียนสรางขึ้น (Check: C) ขั้นที่ 4 ขั้นเปลี่ยนแปลงมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตของนักเรียน (Change: C) 
และ ขั้นที่ 5 ขั้นตรวจสอบการปรับเปลี่ยนมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต (Check: C) 4) การประเมินผลการ
เรียนรูตามรูปแบบซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี 
1. หลักการของรูปแบบ 
 1.1 การจัดการเรียนรูเนนนักเรียนมีสวนรวมในการเรียนรู ลงมือปฏิบัติกิจกรรมคิดคนหาวิธีการจัดระบบ
ความคิดของตนเองจากขอมูลท่ีไดมาเพ่ือทำใหนักเรียนเกิดความเขาใจจนสามารถดำเนินการสรางมโนทัศนดวยตนเอง 
 1.2 การจัดการเรียนรูเนนกระบวนการคิด ควบคูกับการตรวจสอบมโนทัศนท่ีคลาดเคลื่อนจากการนำเสนอ
วิธีการแกปญหาของนักเรียนเม่ือพบตองดำเนินการปรับเปลี่ยนมโนทัศนใหถูกตอง 
2. วัตถุประสงคของรูปแบบ 
 2.1 เพ่ือปรับเปลี่ยนมโนทัศนท่ีคลาดเคลื่อนทางพีชคณิตสำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
 2.2 เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรสำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
3. กระบวนการจัดการเรียนรูของรูปแบบ 
 ขั้นที่ 1 ขั้นเชื่อมโยงมโนทัศน (Connection: C) หมายถึง การทบทวนความเขาใจใน มโนทัศนเดิมทาง
คณิตศาสตรที่มีความสัมพันธกับมโนทัศนใหมทางพีชคณิตโดยครูผูสอนนำเสนอสถานการณแลวใชคำถามกระตุน
ความคิดใหนักเรียนทบทวน และสรุปมโนทัศนเดิมทางคณิตศาสตรดวยตนเอง และครูทำการตรวจสอบปรับแก
ความเขาใจท่ีคลาดเคลื่อน 
 ขั้นท่ี 2 ขั้นสรางมโนทัศนทางพีชคณิต (Construction: C) หมายถึง การจัดการเรียนรูโดยครูนำเสนอมโน
ทัศนทางพีชคณิต ใหนักเรียนแตละคนมีสวนรวมในการเรียนรูจาก การลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่มีลำดับไมตายตัว
สามารถพิจารณายอนกลับไปขั้นตอนกอนหนาคือ 1) ตีความหมายดานภาษา สัญลักษณ 2) การใชบทนิยาม ทฤษฎี
บท และสมบัติ และ 3) การสรุปขั้นตอนการดำเนินการ และการสรุปผล จนเกิดความเขาใจและสรางมโนทัศนทาง
พีชคณิตไดดวยตนเอง 
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 ขั้นท่ี 3 ขั้นตรวจสอบมโนทัศนท่ีคลาดเคลื่อนทางพีชคณิตท่ีนักเรียนสรางขึ้น (Check: C) หมายถึง การให
นักเรียนทำแบบทดสอบวินิจฉัยมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตเพื่อเปนการตรวจสอบวามโนทัศนที่นักเรียน
สรางขึ้นในขั้นท่ี 2 มีความคลาดเคลื่อนดานใด โดยใหนักเรียนรวมกลุมแลกเปลี่ยนตรวจสอบมโนทัศนรวมกัน แลว
ใหตัวแทนกลุมนำเสนอมโนทัศนดังกลาว และครูทำการวินิจฉัยมโนทัศนท่ีคลาดเคลื่อนของนักเรียน 
 ขั้นท่ี 4 ขั้นเปลี่ยนแปลงมโนทัศนท่ีคลาดเคลื่อนทางพีชคณิตของนักเรียน (Change: C) หมายถึง ครูชี้แจง
วาขอท่ีนักเรียนทำผิดน้ันเกิดจากสาเหตุใด และท่ีถูกตองจะตองคิดเชนไรจึงจะไดคำตอบท่ีถูกตอง โดยมีหลักสำคัญ
ของการใหผลปอนกลับของมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนและเปลี่ยนแปลงมโนทัศนนั้น จะตองทำโดยทันที่หรือทำโดย
รวดเร็วท่ีสุดเทาท่ีจะทำได 
 ขั้นที่ 5 ขั้นตรวจสอบการปรับเปลี่ยนมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต (Check: C) หมายถึง การให
นักเรียนทำแบบทดสอบเก่ียวกับมโนทัศนน้ันๆซ้ำอีกหน่ึงคร้ัง เพ่ือตรวจสอบวาการปรับเปลี่ยนมโนทัศนน้ันสมบูรณ
แลวและครูจะตองใหผลปอนกลับแกนักเรียนดวย 
4. การประเมินผลการเรียนรูตามรูปแบบ  

เปนการวัดและประเมินผลตามรูปแบบการจัดการเรียนรู เปนการวัดและประเมินผลกอนการจัดการเรียนรู 
ระหวางการจัดการเรียนรู และภายหลังการจัดการเรียนรู โดยนักเรียนและครูผูสอนเปนผูประเมิน 
 2. ผลการประเมินความเหมาะสมและความเปนไปไดของรูปแบบการจัดการเรียนรู เพื ่อปรับเปลี่ยน             
มโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตสำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนตน โดยผูเชี่ยวชาญผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 
ผูเชี่ยวชาญดานวัดผล ผูเชี่ยวชาญดานการจัดการเรียนรู จำนวน 7 คน แสดงดังตารางท่ี 1 
 
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนความเหมาะสมและความเปนไปไดของ

รูปแบบการจัดการเรียนรู 

รายการประเมิน 

ระดับความ
เหมาะสมและ
ความเปนไปได 

แปล
ความหมาย 

X  S.D. 
1. หลักการของรูปแบบ  
   1.1 แนวคิดทฤษฎีท่ีนำมาพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู 4.72 0.76 มากท่ีสุด 
   1.2 หลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรูมีความชัดเจนและมีจุดเนน 4.72 0.76 มากท่ีสุด 
   1.3 หลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรูสามารถนำไปใชไดจริง 4.72 0.76 มากท่ีสุด 
รวม 4.72 0.52 มากท่ีสุด 
2. วัตถุประสงคของรูปแบบ   
   2.1 สอดคลองกับหลักการของรูปแบบ 4.43 0.79 มาก 
   2.2 สามารถวัดและประเมินผลได 4.43 0.79 มาก 
   2.3 วัตถุประสงคมีความชัดเจนและสามารถนำไปปฏิบัติได 4.14 0.69 มาก 
รวม 4.33 0.72 มาก 
3. กระบวนการจัดการเรียนรูของรูปแบบ  
   3.1 สอดคลองกับหลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรูฯ 4.71 0.49 มากท่ีสุด 

   3.2 สอดคลองกับวัตถปุระสงคของรูปแบบ 4.71 0.49 มากท่ีสุด 
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   3.3 มีความเหมาะสมกับวัยของนักเรียน 4.71 0.49 มากท่ีสุด 

   3.4 มีลำดับขั้นตอนท่ีชัดเจนและสัมพันธตอเน่ืองกัน 4.57 0.53 มากท่ีสุด 

   3.5 การจัดกิจกรรมขั้นท่ี 1 ขั้นเชื่อมโยงมโนทัศน  
   (Connection: C) มีความเหมาะสม 

4.43 0.53 มาก 

   3.6 การจัดกิจกรรมขั้นท่ี 2 ขั้นสรางมโนทัศน 
   ทางพีชคณิต (Construction: C) มีความเหมาะสม 

4.43 0.53 มาก 

   3.7 การจัดกิจกรรมขั้นที่ 3 ขั้นตรวจสอบมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทาง    
พีชคณิตท่ีนักเรียนสรางขึ้น (Check: C) มีความเหมาะสม 

4.29 0.49 มาก 

   3.8 การจัดกิจกรรมขั้นท่ี 4 ขั้นเปลี่ยนแปลงมโนทัศนท่ีมีความเหมาะสม  
คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตของนักเรียน (Change: C)  

4.43 0.53 มาก 

   3.9 การจัดกิจกรรมขั้นที่ 5 ขั้นตรวจสอบการปรับเปลี่ยนมโนทัศนท่ี
คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต (Check: C) มีความเหมาะสม 

4.43 0.53 มาก 

รวม 4.52 0.43 มากท่ีสุด 
4. การวัดและประเมินผลตามรูปแบบ  
   4.1 การวัดและประเมินผลสอดคลองกับขั้นการจัดการเรียนรูของรูปแบบ 4.29 0.76 มาก 
   4.2 การวัดและประเมินผลสามารถปฏิบัติไดจริง 4.43 0.79 มาก 
รวม 4.35 0.75 มาก 

รวมทั้งหมด 4.50 0.41 มาก 
 

จากตารางที่ 1 พบวาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความเหมาะสมและความเปนไปไดของ
รูปแบบการจัดการเรียนรูภาพรวมมีคาเฉลี ่ยความเหมาะสมและความเปนไปไดอยู ในระดับมาก ( X =4.50, 
S.D.=0.41) เมื่อพิจารณารายดานพบวามีผลการประเมินคาเฉลี่ยความเปนไปไดอยูในระดับมากขึ้นไปทุกขอ โดย
ดานหลักการของรูปแบบ ( X =4.72, S.D.=0.52) มีคาคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือดานกระบวนการจัดการเรียนรู
ของรูปแบบ ( X =4.52, S.D.=0.43) สวนขอที ่มีคาเฉลี ่ยต่ำสุดคือ ดานวัตถุประสงคของรูปแบบ ( X =4.33, 
S.D.=0.72) แสดงวารูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีพัฒนาน้ีสามารถนำไปจัดการเรียนรูได 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. รูปแบบการจัดการเรียนรูเพ่ือปรับเปลี่ยนมโนทัศนท่ีคลาดเคลื่อนทางพีชคณิตสำหรับระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน ประกอบดวย 4 องคประกอบ ไดแก 1) หลักการของรูปแบบ 2) วัตถุประสงคของรูปแบบ 3) กระบวนการ
จัดการเรียนรูของรูปแบบ 5 ขั้นตอน ไดแก ขั้นท่ี 1 ขั้นเชื่อมโยงมโนทัศน (Connection: C) ขั้นท่ี 2 ขั้นสรางมโนทัศน 
ทางพีชคณิต (Construction: C) ขั้นที่ 3 ขั้นตรวจสอบมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตที่นักเรียนสรางขึ้น 
(Check: C) ขั้นที่ 4 ขั้นเปลี่ยนแปลงมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตของนักเรียน (Change: C) และขั้นที่ 5     
ขั้นตรวจสอบการปรับเปลี่ยนมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต (Check: C) 4) การประเมินผลการเรยีนรูตาม
รูปแบบ 
 2. รูปแบบการจัดการเรียนรูเพ่ือปรับเปลี่ยนมโนทัศนท่ีคลาดเคลื่อนทางพีชคณิตสำหรับระดับมัธยมศึกษา
ตอนตนมีความเหมาะสมและความเปนไปไดภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =4.50, S.D. = 0.41) 
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อภิปรายผล 
1. ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อปรับเปลี่ยนมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตสำหรับ

ระดับมัธยมศึกษาตอนตนประกอบดวย 4 องคประกอบ ไดแก 1) หลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรู                  
2) วัตถุประสงคของรูปแบบ 3) กระบวนการจัดการเรียนรูของรูปแบบ 5 ขั้นตอนประกอบดวย ขั้นท่ี 1 ขั้นเชื่อมโยง
มโนทัศน (Connection: C) ขั้นที่ 2 ขั้นสรางมโนทัศนทางพีชคณิต (Construction: C) ขั้นที่ 3 ขั้นตรวจสอบมโน
ทัศนท่ีคลาดเคลื่อนทางพีชคณิตท่ีนักเรียนสรางขึ้น (Check: C) ขั้นท่ี 4 ขั้นเปลี่ยนแปลงมโนทัศนท่ีคลาดเคลื่อนทาง
พีชคณิตของนักเรียน (Change: C) และขั้นท่ี 5 ขั้นตรวจสอบการปรับเปลี่ยนมโนทัศนท่ีคลาดเคลื่อนทางพีชคณิต 
(Check: C) 4) การประเมินผลการเรียนรูตามรูปแบบ สำหรับการสรางรูปแบบการจัดการเรียนรู เปนการสราง
รูปแบบโดยการวิเคราะหจากหลักการ แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบที่พัฒนาไวแลวในเรื่องที่คลายคลึงกัน และการ
วิเคราะหองคประกอบมโนทัศนท่ีคลาดเคลื่อนทางพีชคณิต ซ่ึงชวยใหผูวิจัยสามารถกำหนดองคประกอบและตัวแปร
ตางๆภายในรูปแบบ รวมทั้งลักษณะความสัมพันธระหวางองคประกอบของรูปแบบนั้น โดยใชหลักเหตุผลเปน
รากฐานสำคัญ มีการพัฒนาปรับปรุงโดยอาศยัขอสนเทศจากการคนควา ทฤษฎี และผลการวิจัย สำหรับในการสราง
รูปแบบการจัดการเรียนรูดังกลาว ไดผานกระบวนการสรางอยางเปนระบบ ทุกขั้นตอนจะมีวิธีการตรวจสอบ โดย
อาศัยหลักการ แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยและการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของจอยซ
และเวล (Joyce & Well, 2011) และทิศนา แขมมณี (2562) สรุปสาระสำคัญเก่ียวกับการพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรูวาตองมีทฤษฎี เชน ทฤษฎีดานจิตวิทยาการเรียนรู มีการวิจัยเพ่ือทดสอบทฤษฏีและตรวจสอบคุณภาพในเชิง
การใชในสถานการณจริง และสอดคลองกับแนวคิดของพิทักษ นิลนพคุณ (2556) และทิศนา แขมมณี (2562)            
ท่ีสรุปองคประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีสำคัญควรมีปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิด หรือความเชื่อท่ี
เปนพ้ืนฐานหรือเปนหลักการ ลักษณะของการจัดการเรียนรูท่ีสอดคลองกับหลักการ มีกระบวนการ และเทคนิคการ
สอนตาง ๆ และสอดคลองกับงานวิจัยของสาวิตรี จุ ยทอง (2559) และกฤษฎา แกวสิงห (2560) ที ่พบวา
องคประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรูประกอบไปดวย หลักการของรูปแบบ วัตถุประสงคของรูปแบบ 
กระบวนการจัดการเรียนรูของรูปแบบ การวัดและประเมินผลของรูปแบบ 

2. ผลการประเมินความเหมาะสมและความเปนไปไดของรูปแบบภาพรวมอยูในระดับมากท้ังน้ีเน่ืองมาจาก
ในการสรางรูปแบบการจัดการเรียนรูไดผานกระบวนการสรางอยางเปนระบบ ทุกขั้นตอนจะมีวิธีการตรวจสอบโดย
อาศัยทฤษฎี แนวคิด และผลงานวิจัย โดยผูวิจัยดำเนินวิเคราะหองคประกอบมโนทัศนท่ีคลาดเคลื่อนทางพีชคณิต 
แลวดำเนินการตามหลักการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูประกอบดวยวิเคราะหแนวคิด ทฤษฎี รูปแบบการ
จัดการเรียนรูเพ่ือกำหนดหลักการ และวัตถุประสงคของรูปแบบ แลวทำวิเคราะหวัตถุประสงค กระบวนการจัดการ
เรียนรูใหมีความสอดคลองกับหลักการ และบรรลุวัตถุประสงครวมทั้งวิธีการประเมินผลการเรียนรูตามรูปแบบซ่ึง
สอดคลองกับแนวคิดของจอยซและเวล (Joyce & Well, 2011) และทิศนา แขมมณี (2562) ท่ีสรุปแนวการทางการ
พัฒนารูปแบบวาตองศึกษามีการศึกษาหลักการ ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ เพ่ือกำหนดองคประกอบของรูปแบบ และแตละ
องคประกอบตองมีความสัมพันธกัน และสอดคลองกับงานวิจัยของกฤษฎา แกวสิงห (2560) ท่ีดำเนินการวิเคราะห
องคประกอบของความสามารถดานคำนวณและดำเนินการสรางรูปแบบการจัดการเรียนรูเพ่ือสงเสริมความสามารถ
ดานคำนวณซ่ึงสงผลใหรูปแบบการจัดการเรียนรูมีความเหมาะสมและความเปนไปไดภาพรวมอยูในระดบัมาก 
 
 
 
 
 

282

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาต ิครั้งที่ 16



ขอเสนอแนะ 
1. ขอเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช 
 1.1 รูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีพัฒนาขึ้นมีแนวคิดใหนักเรียนมีสวนรวมในการเรียนรู ลงมือปฏิบัติกิจกรรม 
คิดคนหาวิธีการจัดระบบความคิดของตนเองจากขอมูลท่ีไดมาเพ่ือทำใหนักเรียนเกิดความเขาใจจนสามารถสรางมโน
ทัศนดวยตนเอง ดังน้ันครูผูสอนควรนำแนวคิดไปปฏิบัติในชั้นเรียนเพ่ือท่ีจะทำใหนักเรียนมีมโนทัศนท่ีสูงขึ้น 
 1.2 ครูผูสอนที่จะนำรูปแบบที่พัฒนาขึ้นไปใชควรเนนย้ำและฝกฝนเกี่ยวกับการตีความหมายภาษา และ
สัญลักษณ การใช บทนิยาม ทฤษฎีบท และสมบัติ และขั้นตอนการดำเนินการ และการสรุปผลเนื่องจากวิชา
คณิตศาสตรมีหลักการการใช บทนิยาม ทฤษฎีบท และสมบัติ ความหมายของสัญลักษณ และขั้นตอนมากมาย
หลากหลายอาจทำใหนักเรียนคลาดเคลื่อนในการนำไปใชหากขาดการฝกฝน 
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
 นำรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อปรับเปลี่ยนมโนทัศนท่ีคลาดเคลื่อนทางพีชคณิตสำหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนท่ีพัฒนาขึ้นไปทดลองใช 
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