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 1. เพื่อเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับผลงานวิชาการ และข้อค้นพบจากการวิจัยด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
ส าหรับการเรียนรู้ในระบบทางไกล  

2. เพื่อเป็นช่องทางในการสะสมองค์ความรู้ด้านสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ในระบบทางไกลสู่การเป็น
สังคมฐานความรู้  

3. เพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ 

 
 
 
ขอบเขตเนื้อหา        ประกอบด้วย     สาขาวิชาสังคมศาสตรแ์ละมนุษศาสตร ์
ประเภทผลงาน        ประกอบด้วย     บทความพิเศษ (Special article)  บทความวิจัย (Research 

article)  บทความวิชาการ (Academic article)  บทวิจารณ์หนังสือ (Book review)  และบทความปริทัศน์ 
(Review article) 

 
  



 
 

1. สมัครสมาชิก e-JODIL เพื่อเข้าสู่ระบบ คลิ๊กเพื่อท าการสมัคร 
2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และแนบไฟล์ดังนี ้
    2.1 ไฟลบ์ทความตาม templates Microsoft Word แต่ละประเภท บทความวิจัย บทความวิชาการ บท
วิจารณ์หนังสือ 
    2.2* หลักฐานการโอนเงินคา่พิจารณาบทความ 

-ภาษาไทย บทความละ 3,000 บาท  
-ภาษาอังกฤษ บทความละ 5,000 บาท  
-ส าหรับบุคลากร มสธ. ไม่เสียคา่ใช้จ่าย 
*บทความที่ไม่ผา่นการพิจารณา ทางวารสารฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคนืเงินค่าพิจารณาบทความ ไม่ว่าใน

กรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

3. บทความทุกเรื่องที่ส่งเข้ามาพิจารณาทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จะต้องมีการเขียนอ้างอิงเอกสารอ่ืน

หรือเขียนแหล่งที่มาของข้อมูลที่น ามาใช้ในเนื้อหาและตอนท้าย (บรรณานุกรม) ของบทความ โดยให้เขียนอ้างอิง ใน

รูปแบบ APA Style 

4. เมื่อบทความของท่านผา่นการพิจารณาและได้รับการแก้ไขแล้ว กองบรรณาธิการจะท าการเผยแพร่
บทความของทา่นในลักษณะบทความอิเล็กทรอนิกส์บนระบบตอ่ไป 

 
 
 

1. บทความที่จะได้รับการตีพิมพ์ ต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ในสาขา
ที่เก่ียวข้อง จ านวนอย่างน้อย 2 ท่านต่อบทความ โดยใช้การพิจารณาแบบ Single Blind Review 

2. บทความ ข้อความ ภาพประกอบ ตารางประกอบ ที่ตีพิมพ์ในวารสารเป็นความคิดเห็นและความ
รับผิดชอบของผู้เขียนแต่เพียงผูเ้ดียว ไม่เก่ียวข้องกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแต่อยา่งใด  

3. กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและตัดสินการตีพิมพ์บทความในวารสาร  
4. บทความที่เสนอพิจารณาในวารสาร e-JODIL ต้องเป็นบทความที่ไม่เคยส่งไปลงพิมพ์ เผยแพร่ หรืออยู่

ระหว่างการพิจารณาของวารสารอ่ืน  
5. บทความที่เคยน าเสนอในการประชุมวิชาการมาแล้ว ผู้เขียนบทความต้องให้การรับรองว่าบทความนัน้ได้

ปรับปรุงจากการน าเสนอในการประชุมจากที่ใดมาแล้ว และต้องมีการตั้งผู้ทรงคุณวฒุิพิจารณาบทความใหม่อีกครั้ง
หนึ่ง 

6. บทความทุกบทความทีไ่ด้รับการเผยแพร่ จะมีการก าหนดหมายเลข DOT ประจ าบทความ 
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1. ผู้สนใจส่งบทความ เพื่อพิจารณาเผยแพร่บนวารสาร e-JODIL ได้แก่ นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ 
บุคลากรในสังกัดสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งนิสิต นักศึกษา ที่มีผลงานทางวิชาการและประสงค์จะ
เผยแพร่ผลงานผ่านทาง วารสาร e-JODIL 

2. ผู้เขียนบทความ ต้องสมัครเป็นสมาชิกวารสาร e-JODIL ก่อนส่งบทความเสนอพิจารณา 
3. บทความที่จะได้รับการตีพิมพ์ ต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อนและต้องไม่อยู่ในกระบวนการ

พิจารณาของวารสารหรือสิ่งตีพิมพ์อื่นใด 
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1. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีรักษ์ มีแจ้ง  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 



 
 

1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   ที่ปรึกษา  

2. ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์  สมบัติสมภพ  ที่ปรึกษา  

3. รองอธิการบดีที่ก ากับดูแลสถาบันวิจัยและพัฒนา  ประธาน  

4. ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   กรรมการ  

5. ผู้อ านวยการส านักบรรณสารสนเทศ หรือผู้แทน  กรรมการ  

6. ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ หรือผู้แทน  กรรมการ  

7. รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   กรรมการ  

8. ผู้จัดการวารสาร     กรรมการ  

9. ผู้ดูแลระบบด้านเทคนคิ    กรรมการ  

10. ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบด้านเทคนิค    กรรมการ 

11. ผู้ช่วยผู้จัดการวารสาร     กรรมการและเลขานุการ  
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ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 
โทร. 0-2504-7588-9 โทรสาร 0-2503-4898 
e-mail: e-jodil@stou.ac.th 
เว็บไซต์: http://e-jodil.stou.ac.th 
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บทคัดย่อ 

 บทความนี้ผู้เขียนมีวัตถุประสงค์เพื่อช้ีให้เห็นถึงการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการ
ความรู้เพื่อท่ีจะน าไปพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ ์โดยสหกรณ์ต้องมีความมุ่งมั่นในการน าพาสหกรณไ์ปสูส่หกรณ์แหง่การ
สร้างนวัตกรรม โดยปัจจัยที่ส าคัญในการสร้างนวัตกรรมคือ คน, ความรู้ ความสามารถ และทักษะทางปัญญาของทรัพยากร
มนุษย์ ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญในการสร้างประสิทธิภาพ โดยกลไกในการสร้างนวัตกรรมใหม่ให้ประสบความส าเร็จในสหกรณ์นั้น
เกิดจากการสร้างและการเช่ือมโยงทีมงาน และองค์ความรู้ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสหกรณ์เข้าไว้ด้วยกัน ส าหรับสหกรณ์
ที่สามารถอยู่รอดได้นั้นสหกรณ์ต้องสร้างนวัตกรรมซึ่งบุคคลที่จะสร้างนวัตกรรมได้ดีได้ก็ขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์ของผู้น าสหกรณ์ 
ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย ์สภาพแวดล้อมในการท างาน และวัฒนธรรมของสหกรณ์ 
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ABTRACT 

 The objective of this article was to point out of innovation creation and information technology 
usage in knowledge management for human resource development in cooperative. The cooperative must 
be committed to bringing the cooperative to the innovation cooperative. The key factors in creating an 
innovation are people, knowledge, ability and the intellectual skills of human resources, which are. The key 
to create efficiency. The mechanism for creating innovation in cooperative success was based on team 
building, team linkage and knowledge in and out of cooperatives, In order to survive, the cooperative must 
be innovative, and the cooperative staff could create good innovation depending on leaders’ vision, staff 
potentiality, working environment and the cooperative culture.  

Keywords:  Innovation, Knowledge Management, Human Resource Development, Cooperatives 

 
1. ความน า 
 ปัจจุบันสภาวะเศรษฐกิจสังคมของสหกรณ์ไม่ว่า
ขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่จ าเป็นที่จะต้องปรับตัวเพื่อความ
อยู่รอด และจะต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
ไปอย่างรวดเร็ว การด าเนินงานของสหกรณ์ทั้งในด้าน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่อมขึ้นอยู่กับความสามารถ
ของผู้จัดการสหกรณ์ในการที่จะเรียนรู้ถึงสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน ทั้งเรื่องของแนวคิด เทคนิคการด าเนินงาน และ
เทคโนโลยีต่ างๆ จากภายนอก  โดยการเรี ยนรู้ จาก
ประสบการณ์จากภายในและภายนอกสหกรณ์สามารถน ามา
พัฒนาเพื่อสร้างสรรค์ให้เกิดนวัตกรรม (Innovation) โดยการ
พัฒนาสหกรณ์ให้มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมได้ 
ซึ่งปัจจัยที่ส าคัญที่สุดในการสร้างนวัตกรรมก็คือ คน ความรู้
ความสามารถ และทักษะทางปัญญาของทรัพยากรมนุษย์ใน
สหกรณ์ ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญในการสร้างประสิทธิภาพ 
(Efficiency) ในการท างานและขับเคลื่อนสหกรณ์ให้เติบโต
อย่างมั่นคง (สนั่น เถาชารี, 2559) 
 ก า ร จั ด ก า ร ท รั พ ย า ก ร ม นุ ษ ย์ จ ะ ต้ อ ง
คิด วิ เคราะห์  และวางแผนโดยการคาดการณ์ถึงการ
เปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมรับกับ
สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยผู้บริหารสหกรณ์ต้อง
มีความมุ่งมั่นในการน าพาสหกรณ์ไปสู่สหกรณ์แห่งการสร้าง
นวัตกรรม การสร้างบรรยากาศให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ 
การเปิดโอกาสให้ทุกคนในสหกรณ์ ได้คิดสร้างสรรค์และ
น าเสนอแนวความคิด(Idea) ได้อย่างอิสระ รวมทั้งการใช้

รางวัล เป็นตั วกระตุ้ น ให้บุคลากรของสหกรณ์ได้คิด
สร้างสรรค์งานก็จะช่วยให้เกิดแนวความคิดใหม่ๆ ได้ แต่
ในทางตรงกันข้าม หากผู้บริหารสหกรณ์ไม่มีความมุ่งมั่น ไม่
เปิดโอกาสให้ทุกคนในสหกรณ์สามารถคิดสร้างสรรค์และ
น าเสนอแนวความคิดได้อย่างอิสระ และไม่กล้าเสี่ยงที่จะน า
แนวความคิดดีๆ  ไปพัฒนา  รวมทั้ ง ไม่ ใ ช้รางวัล เป็น
ตัวกระตุ้น สิ่งต่างๆเหล่านี้ ล้วนเป็นปัญหาอุปสรรคที่ไม่อาจ
ท าให้เกิดนวัตกรรมขึ้นในสหกรณ์ได้  
 ส าหรับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นเครื่องมือขั้น
พื้นฐานในการติดต่อสื่อสารและการประมวลผล อาจเรียกได้
ว่าเป็นการเปลี่ยนวิธีการผลิตสินค้าและบริการรวมถึงการ
บริหารจัดการภายในสหกรณ์ ท าให้สหกรณ์มีขนาดเล็กลง มี
การใช้เครื่องมือสื่อสารเป็นระบบเครือข่ายในการท างานกัน
มากขึ้นและยังลดความเสี่ยงในการท างาน บุคลากรที่มี
ความรู้และประสบการณ์มีโอกาสเปลี่ยนงานสูงขึ้นเพื่อ
แสวงหาโอกาสในการเรียนรู้และการท างานที่มีค่าตอบแทน
สูงกว่า ดังนั้นความจ าเป็นในการที่จะต้องมีระบบการ
รวบรวมความรู้ที่มีอยู่กระจัดกระจายภายในสหกรณ์ เพื่อมา
จัดระบบและพัฒนาให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ โดยจัดช่อง
ทางการเข้าถึงความรู้ให้สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึงเพื่อให้
บุคลากรเหล่านั้นสามารถน าความรู้ ไปพัฒนาในการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด หรือเรียกว่า การจัดการ
ความรู้  (Knowledge Management: KM) จึงเป็นสิ่งที่มี
ความส าคัญมากในทุกสหกรณ์ (ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร, 
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2559) ในด้านธุรกิจของสหกรณ์นั้นก็ล้วนแต่ต้องการ
นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อที่จะรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดและ
เพื่อให้ธุรกิจของสหกรณ์สามารถด าเนินงานต่อไปได้ใน
อนาคต กลไกในการสร้ างนวัตกรรมใหม่ ให้ประสบ
ความส าเร็จในสหกรณ์นั้น ก็คือ การสร้างและการเช่ือมโยง
ทีมงาน และองค์ความรู้ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
สหกรณ์เข้าไว้ด้วยกัน โดยการก าหนดเป้าหมายและกระตุ้น
ให้แต่ละส่วนงานเกิดความมุ่งมั่นที่จะท างานในส่วนของตน
อย่างสอดคล้องประสานงานกับหน่วยงานอื่นเพื่อเป้าหมาย
เดียวกัน และหน้าท่ีในการสร้างและจัดการทีมแห่งการสร้าง
นวัตกรรมนี้ ย่อมต้องเป็นหน้าที่ของผู้บริหารของสหกรณ์ 
โดย “สหกรณ์ที่จะอยู่รอดได้นั้น คือ สหกรณ์ที่สร้าง
นวัตกรรม ซ่ึงผู้สร้างนวัตกรรม คือ มนุษย์ ซ่ึงมนุษย์ที่จะ
สร้างนวัตกรรมได้ดีได้ก็ขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์ของผู้น า
สหกรณ์ ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ สภาพแวดล้อมใน
การท างาน และวัฒนธรรมของสหกรณ์” 
 โดยบทความนี้จะน าเสนอในประเด็นต่างๆ คือ 1) 
นิยามความหมายของนวัตกรรม 2) นวัตกรรมเพื่อการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์ 3) การพัฒนานวัตกรรม 
4) นวัตกรรมกับการจัดการความรู้ และ 5) การน าเทคโนโลยี
สารสนเทศไปใช้ในการจัดการความรู้ 
 
2. นิยามความหมายของนวัตกรรม 

ค าว่า นวัตกรรม หรือ Innovation มีความเช่ือกัน
ว่ ามาจากรากศัพท์ ในภาษาลาติน “Innovare” ซึ่ งมี
ความหมายว่า ท าสิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น แต่ในอีกมุมมองหนึ่ง 
ค าว่า นวัตกรรม หมายถึง กระบวนการของการปรับเปลี่ยน
โอกาส ไปสู่แนวความคิดใหม่ๆ ที่สามารถจะน ามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์แก่บุคคลทั่วไปได้ นอกจากนี้ยังมีผู้ให้ค านิยาม 
อาทิ เช่น  

Peter Drucker (1985) นิยามไว้ใน Innovation 
and Entrepreneurship โดยให้ค านิยามไว้ว่า เครื่องมือ
เฉพาะด้านของผู้ประกอบการ ที่มีความสามารถในการผลิก
ผันโอกาสไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ตามแต่ละธุรกิจ ซึ่งสามารถ
จะที่จะน าเสนอต่อผู้ให้สามารถ เรียนรู้ และ ฝึกฝนได้ 

Michael Porter (1990) นิ ย า ม ไ ว้ ใ น  The 
Competitive Advantage of Nations โดยให้ค านิยามไว้

ว่า องค์กรที่จะสามารถรักษาศักยภาพในการแข่งขัน 
(Competitive Advantage) โดยอาศัยผลของนวัตกรรม 
โดยองค์กรนั้นจะต้องเข้าใจในนวัตกรรมในภาพกว้าง ซึ่ง
รวมถึงการเป็นเทคโนโลยีใหม่ และ วิธีการสร้างสรรค์ผลงาน
ด้วยวิธีใหม่ๆ 

Ar Ilker Murat and Birdogan (2011) ได้ให้ค า
จ ากัดความของนวัตกรรมว่า การน าสิ่งใหม่ๆ หรือวิธีการ
ใหม่ๆ โดยนวัตกรรมเป็นการรวบรวมการผสมผสานหรือการ
สังเคราะห์ความรู้ให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์/สินค้า กระบวนการ
หรือบริการใหม่ๆที่มีคุณค่ายิ่ งไปกว่านั้นนวัตกรรมยัง
ประกอบด้วยความคิดสร้างสรรค์  (Creativity) และการ
ปฏิบัติงานจากการคิดอย่างอัจฉริยะของปัจเจกบุคคลหรือ
ทีมงานเพื่อให้เกิดสิ่งใหม่ๆ แต่ที่ส าคัญกว่าการคิดอย่าง
สร้างสรรค์ คือ การน าเอาความคิดใหม่ๆ ลงสู่การปฏิบัติจริง
เพื่อการปรับปรุงสินค้าและบริการที่เสนอให้แก่ลูกค้า หรือ
การก าหนดกระบวนการที่ดีกว่ามีประสิทธิภาพมากกว่า
ให้กับองค์กร 

ดังนั้นแล้ว นวัตกรรมเป็นการน าสิ่งใหม่ ๆ อาจ
เป็นแนวคิด หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ท่ียังไม่เคยมีใช้มาก่อน
หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงให้ทันสมัยและได้ผลดีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม โดยการผสมผสาน
หรือการสังเคราะห์ความรู้ให้เกิดเป็นสินค้า/บริการ โดยการ
ใช้เทคโนโลยีใหม่และ วิธีการสร้างสรรค์ผลงานด้วยวิธีใหม่ๆ 
มาช่วยในการพัฒนา และยังช่วยประหยัดเวลาและแรงงาน
อีกด้วย 

โดยทั่วไปแล้วนวัตกรรมสามารถแบ่งได้เป็น 4 
ประเภท (4P’s of Innovations) คือ  
 1. การเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมในสินค้าและ
บริการ (Product Innovation) เป็นนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการสร้างหรือพัฒนา การเปลี่ยนแปลงใน “สินค้าหรือ
บริการ” (Tangible product and Intangible product) 
ขององค์การ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นใหม่สามารถท า
ธุรกรรมทางการเงินได้ เ ช่น การโอนเงิน การจองตั๋ว
เครื่องบิน หรือการจองตั๋วหนัง/ตั๋วคอนเสริต เป็นต้น 
 2. การเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมในกระบวนการ
ผลิต (Process Innovation) ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่มองใน
เรื่องของการเพิ่มผลผลิต การเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต 
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หรือกระบวนการน าเสนอผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการน า
นวัตกรรมสู่ตลาด โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการใช้ความรู้
ทางด้ านเทคโนโลยีมาพัฒนากระบวนการผลิตให้มี
ประสิทธิภาพสูงมากยิ่งข้ึน เช่น ไอโฟนย้ายฐานการผลิตไปท่ี
ประเทศจีน หรือการเพิ่มนวัตกรรมให้โทรศัพท์เคลื่อนที่
สามารถโทรแล้วมองเห็นหน้ากัน หรือแม้กระทั่งสามารถ
เป็น GPS ได้  
 3. การเปลี่ยนแปลงต าแหน่งของผลิตภัณฑ์ 
(Position Innovation) การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของ
สินค้าหรือบริการ หรือเปลี่ยนต าแหน่งนวัตกรรมสินค้าหรือ
บริการที่ เคยออกสู่ตลาดมาแล้วให้รับรู้ ใหม่ เ ช่น ผู้ ให้
สัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ Orange เคยถูกมองในต าแหน่ง 
Global Brand เป็น Premium Service แต่ถูกเปลี่ยนมา
เป็น True move H ซึ่งถูก Repositioning ให้ไปอยู่ต าแหน่ง 
Lifestyles สามารถครองใจคนในเมืองรุ่นใหม่อย่างประสบ
ความส าเร็จ  
 4. การมุ่งเน้นให้เกิดนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลง
กรอบความคิด (Paradigm Innovation) การมุ่งให้เกิด
นวัตกรรมที่ เปลี่ยนแปลงกรอบความคิด  (Change in 
Mental Model) เช่น แต่เดิมเช่ือว่าการท าธุรกรรมทางการ
เงินต้องไปที่ เคาเตอร์ธนาคารเท่านั้น แต่ปัจจุบันการ
ให้บริการทางการเงินสามารถด าเนินการได้โดยผ่านทาง
อินเทอร์เน็ต (Internet Banking) โดยลบภาพเดิมๆที่ต้อง
เข้าคิวตามสาขาของธนาคารต่างๆ หรือในส่วนของการผลิต
รถยนต์ แต่ก่อนการผลิตรถยนต์ด้วยมือจะมีความประณีต 
และมีราคาแพง ผู้มีฐานะร ่ารวยเท่านั้นที่สามารถซื้อได้ แต่
ปัจจุบันการผลิตรถยนต์มีจ านวนมากขึ้น โดยการน าหุ่นยนต์
ม าทดแทนก า ลั ง คน  และ เป็ นก า รผลิ ตแบบ  Mass 
production ที่มีราคาที่ เหมาะสม และสามารถควบคุม
คุณภาพการผลิตรถยนต์ให้มีสมรรถนะเหมือนกันได้ เป็นต้น  
 
3. นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์ 
 ส าหรับนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จัด
อยู่ในประเภทนวัตกรรมองค์การ ทั้งนี้ นวัตกรรมการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์สามารถพิจารณาใน 2 มิติ คือ มิติของการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และมิติของการพัฒนาองค์การ 
(เฉลิมพงศ์ มีสมนัย, 2557) 

 3.1 มิติของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ถือว่า
เป็นมิติในระดับจุลภาค โดยนวัตกรรมจะเป็นวิธีการและ
เทคนิคในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สหกรณ์ในด้านต่างๆ 
ทั้งนวัตกรรมด้านการฝึกอบรม เช่นสันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย ได้มีหลักสูตรเน้นการเพิ่มพูนความรู้ การ
พัฒนาทักษะ และการปรับทัศนคติให้มีความเหมาะสมกับ
การท างาน ส าหรับนวัตกรรมทรัพยากรมนุษย์ในระดับ
จุลภาคได้แก่ การบรรยาย การน าเสนอ การอภิปรายเป็น
กลุ่ม การสาธิต การประชุมทางวิชาการ การระดมสมอง 
การประชุมกลุ่มย่อย กรณีศึกษา การสัมมนา ทัศนะศึกษา 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การฝึกการรับรู้ การฝึกอบรมใน
งาน เป็นต้น 
 3.2 มิติของการพัฒนาองค์การ ซึ่งเป็นมิติใน
ระดับมหภาค นวัตกรรมจะเป็นสิ่งที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลง
สหกรณ์ทั้งในระดับบุคคล ( Individual) และระดับกลุ่ม 
(Group) นวัตกรรมการพัฒนาองค์การดังกล่าวนี้เรียกกันใน
กลุ่มผู้น าการเปลี่ยนแปลงและนักพัฒนาองค์การว่า “สิ่ง
สอดแทรก” ( intervention) เพื่ อการพัฒนาองค์การ 
นวั ต ก ร รม ในมิ ติ นี้  ไ ด้ แ ก่  Life-and career-planning 
activities, Coaching and Counseling T-group 
(Sensitivity Training) เป็นต้น 
 
4. การพัฒนานวัตกรรม 
 ส าหรับการใช้วิธีการ/เทคนิคต่างๆ เพื่อการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลนั้นผู้ท าการพัฒนาอาจเป็นวิทยากร หรือ
ผู้บังคับบัญชาในองค์การนั้นๆ สามารถเลือกใช้วิธีการและ
เทคนิคต่างๆ ได้ตามความต้องการซึ่งข้ึนอยู่กับความต้องการ
ในการพัฒนาของบุคลากร อาจเป็นการพัฒนาเป็น
รายบุคคล หรือเป็นการพัฒนาในระดับกลุ่มก็ได้ อย่างไรก็
ตามการพัฒนานวัตกรรมสามารถพัฒนาในด้านต่างๆ ดังนี้ 
 4.1 การพัฒนาด้านความรู้ (Knowledge) โดย
ความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคลในศาสตร์ต่างๆ เป็นความรู้เฉพาะ
ด้านของบุคคล เช่น ความรู้ทางด้านสหกรณ์ ความรู้ทางด้าน
การบริหารจัดการ หรือความรู้เกี่ยวกับการผลิตและการแปร
รูปสินค้าเกษตร เป็นต้น 
 4.2 การพัฒนาด้านทักษะ (Skills) โดยความ
เช่ียวชาญในด้านต่างๆ เป็นสิ่งที่บุคลากรท าได้ดี และ
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สามารถฝึกปฏิบัติเป็นประจ าจนเกิดความช านาญ เช่น 
ทักษะการรีดนมวัว ทักษะการปลูกพืช หรือทักษะการแปร
รูปอาหาร เป็นต้น 
 4.3 การพัฒนาด้านบทบาทท่ีแสดงออกต่อสังคม 
(Social Role) โดยบทบาทที่บุคคลแสดงออกต่อผู้อื่น ซึ่ง
เป็นการแสดงพฤติกรรมให้เหมาะสมกับปัจจัยทางสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งในทางกลับกันก็เป็นตัวก าหนดพฤติกรรมของ
บุคคลนั้นด้วย เช่น ผู้จัดการสหกรณ์จะต้องแสดงบทบาทใน
ฐานะเป็นผู้กระตุ้นริเริ่มให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิง
สร้างสรรค์ เจ้าหน้าที่สหกรณ์มักจะท าตามค าสั่งหรือแสดง
ขอบเขตความรับผิดชอบ เป็นต้น 
 4.4 การพัฒนาด้านภาพลักษณ์ภายในต่อตนเอง 
(Self-Image) คือ ความรู้สึกนึกคิดเกี่ยวกับเอกลักษณ์และ
คุณค่าของตน ซึ่งแสดงออกมาในรูปของทัศนคติ ค่านิยม 
ความเชื่อ และความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตน หรือ
สิ่งที่บุคคลเช่ือว่าตนเองเป็น เช่น การเช่ือมั่นว่าจะสามารถ
แก้ไขปัญหาภายในสหกรณ์ได้ หรือ การยึดถือค่านิยมในการ
เสียสละเพื่อส่วนรวม เป็นต้น 
 4.5 การพัฒนาในส่วนที่เป็นแรงผลักดันเบ้ืองลึก 
(Motives) การจินตนาการ แนวโน้ม วิธีคิด วิธีปฏิบัติตนอัน
เป็นไปโดยธรรมชาติของบุคคล เป็นแรงจูงใจหรือแรงขับ

ภายใน ซึ่งท าให้บุคคลนั้นแสดงพฤติกรรมที่มุ่งไปสู่เป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ เช่น แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ แรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์ หรือ
แรงจูงใจเพื่อมุ่งอ านาจ เป็นต้น 
 
5. นวัตกรรมกับการจัดการความรู้ 
 เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ  (Information 
Technology: IT) มีข้อจ ากัดในการที่ ไม่สามารถเข้าไป
จัดการกับความรู้ที่อยู่ ในตัวบุคคล จึงจ าเป็นจะต้องหา
แนวคิดที่จะท าให้ Tacit Knowledge ทั้งหลายนั้นได้รับการ
ถ่ายทอดออกมาให้มากที่สุด และเมื่อ Tacit Knowledge 
กลายเป็น Explicit Knowledge แล้ว เมื่อน้ันความก้าวหนา้
ทางด้าน IT จะสามารถท าหน้าที่ได้ (จุฑามาศ กรีพานิช , 
2551) 
 ส าหรับนวัตกรรมด้านความคิดที่ส าคัญของการ
จัดการความรู้มีดังนี้ 

5.1 สร้างวัฒนธรรมใหม่ 
      การเปลี่ยนวัฒนธรรมสหกรณ์ซึ่งมีลักษณะ
เป็นการปิดกั้นการมีส่วนร่วม ให้เป็นการให้เกียรติและ
เคารพในความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุกระดับ 
กล่าวคือ

 
ข้อ การเปลี่ยนจาก ก่อให้เกิดเป็น 
1 อ านาจการบริหารงานภายในสหกรณ ์ ก่อให้เกิดความรูภ้ายในสหกรณ ์
2 การบริหารงานแบบควบคุม-สั่งการ การบริหารงานแบบเอื้ออ านาจ (People 

Empowerment) ให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุกคนทุกฝ่ายทุก
ระดับเริ่มสร้างสรรค์ด้วยวิธีการท างานใหม่ๆ ได้ 

3 
 

การไหลเวียนของความรู้ หรือสารสนเทศจากการไหลขึ้น
ลงตามแท่งอ านาจ (Hierarchy) 

การไหลเวียนไปทุกส่วนฝ่ายภายในสหกรณ์ 

4 
 

ความหมายของค าว่า “ผู้น า” คือ ผูบ้ริหารสูงสุดของ
องค์การ 

ผู้น า คือ บุคลากรทุกคนในสหกรณ ์

  
5.2 การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันของสหกรณ์ 
  โดยร่วมกันท าความเข้าใจ เกิดเป็นความผูกพัน 
เป็นความเชื่อและความศรัทธา และร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์ 
ท าให้เกิดจิตส านึกของความเป็นเจ้าของในสหกรณ์ การ
ส ารวจตนเองว่ามีข้อบกพร่องอะไรที่เป็นอุปสรรคต่อการ

บรรลุถึงจุดมุ่งหมายตามวิสัยทัศน์นั้น ข้อบกพร่องส่วนใหญ่ 
เช่น ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ซึ่งหากบุคลากรเกิด
ส านึกได้ถึ งข้อด้อยดังกล่าวแล้วก็จะท าให้ เกิดความ
กระตือรือร้นที่จะพัฒนาตัวเองซึ่งให้ผลส าเร็จได้ดตี่อสหกรณ์
ในอนาคต 
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5.3 การสร้างและใช้ความรู้ในการท างานโดยการ
สร้างบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
    สหกรณ์ต้องเปิดโอกาสให้บุคลากรได้น าความรู้มา
ใช้ในการท างานอย่างเต็มที่ ในขณะเดียวกันต้องสร้างเวที
เพื่อให้บุคลากรเหล่านี้ได้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการท างานภายในสหกรณ์ เพื่อปรับปรุง
แก้ไข ท าความเข้าใจที่ได้จากการเรียนรู้และที่ได้จากการ
ปฏิ บั ติ งานจริ ง ให้ ถู กต้ อง เป็ นการยกระดั บความรู้
ความสามารถของสหกรณ์และของบุคลากรไปพร้อมๆกัน 
 5.4 การต่อยอดความรู้ 
  การสร้างฐานความรู้บุคลากรในสหกรณ์นั้นไม่
ควรเริ่มจากศูนย์ เพราะเป็นการเสียเวลาและท าให้เกิดความ
สับสนแก่บุคลากร ดังนั้นควรใช้วิธีการสร้างเสริมต่อยอดบน
พื้นฐานความรู้เดิมของการพัฒนาความรู้ร่วมกันไปเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

5.5 การสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยยุทธศาสตร์เชิง
บวก 
  การหาแบบอย่างที่ดี  (Best practice) เป็นสิ่ ง
ส าคัญต่อการเรียนรู้และการด าเนินงานของสหกรณ์ โดยเริ่ม
จากหน่วยงานภายในของสหกรณ์เพื่อให้เป็นตัวอย่าง ส่งเสริม
ให้หน่วยงานที่ประสบความส าเร็จเพื่อขยายผลไปยังหน่วยงาน
อื่นในสหกรณ์ หรือในกรณีที่สหกรณ์ไม่มีหน่วยงานใดประสบ
ความส าเร็จ ก็อาจใช้วิธีการไปศึกษาดูงานจากหน่วยงาน
ภายนอกที่ประสบความส าเร็จ แล้วน ามาเผยแพร่ ทดลองและ
ปรับปรุงวิธีการท างานตลอดจนน ามาประยุกต์ใช้ให้เป็นของ
สหกรณ์เอง 

5.6 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้/การแสดงความ
คิดเห็น 
  การจัดให้มีเวทีที่สามารถแสดงออกได้ตามโอกาสที่
เหมาะสม เช่น การประกวดความคิดริ เริ่ม/งานในเชิง
สร้างสรรค์ ล้วนแต่เป็นการพัฒนาการเรียนรู้ซึ่งจะน าไปสู่การ
พัฒนาการจัดการความรู้ทั้งสิ้น 
 5.7 การพัฒนาบุคลากร 
  เน้นการพัฒนาคนพร้อมๆกับการพัฒนางาน โดย
ให้บุคลากรได้ปฏิบัติอย่ากลัวความผิดพลาดจนกลายเป็น
การปิดกั้นการพัฒนาตนเอง หากได้รับการตรวจประเมินใน
ระดับหนึ่งแล้วพบว่าบุคลากรนั้นมีความสามารถที่จะเริ่ม

ปฏิบัติงานใหม่นั้นๆ ได้ การพัฒนาคนไปพร้อมกับการ
พัฒนางาน เป็นการให้โอกาสได้เผชิญกับภารกิจที่ท้าทาย 
และท าให้ได้ทราบว่ายังมีประเด็นใดที่บุคลากรยังไม่มีความ
ชัดเจน 

5.8 ระบบการให้รางวัล 
     การให้รางวัลในยุคปัจจุบันไม่จ าเป็นต้องเป็นเงิน
หรื อรางวั ลที่ มี มู ลค่ า  แต่ ที่ ส าคั ญ  คื อ  การยอมรั บ 
(Recognition) และการให้ความส าคัญก็มีค่าเพียงพอ แม้จะ
เป็นส าหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ระดับล่างก็ตาม เพราะหลักการ
ของการให้รางวัลนี้ไม่ใช่ค่าตอบแทนแต่เป็นการให้ขวัญและ
ก าลังใจ และการขอบคุณ การมีส่วนร่วมซึ่งเป็นหัวใจส าคัญ
ของการจัดการความรู้ 

5.9 การจัดการแหล่งความรู้ 
             ความรู้ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการเชิงนวัตกรรมที่
กล่าวมาทั้งหมด จะต้องไม่ปล่อยให้ผ่านไปหรือเป็นแค่เพียง
เหตุการณ์หนึ่ งๆในกิจกรรมของสหกรณ์ แต่จะต้องมี
ผู้รับผิดชอบประมวลความรู้ให้เป็นแหล่งความรู้ของสหกรณ์
เนื่องจากเป็นความรู้ที่ได้กลั่นกรองจากการปฏิบัติงานจริง 
และทดสอบแล้ว และเมื่อได้ท าในสิ่งที่ควรท าในการจัดการ
ความรู้ ทั้งในส่วนที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาจัดหมวดหมู่
ของ Explicit Knowledge และใช้นวัตกรรมการจัดการ
ความรู้ เ พื่ อกระตุ้ น  Tacit Knowledge ให้ กล าย เป็น 
Explicit Knowledge แล้ว ก็ไม่ได้หมายความว่าบุคลากร
จะพัฒนาได้อย่างที่ต้องการเสมอไป การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ให้สนองตอบต่อความต้องการของสหกรณ์ต้อง
ผสมผสานองค์ประกอบหลักทั้ง 6 ประการ ในการบริหาร
จัดการ (Bloggang, 2551) อย่างกลมกลืน คือ (1) การ
ก า ห น ด ทิ ศ ท า ง  ( Sense of Direction) (2) ก า ร ว า ง
ยุทธศาสตร์ขององค์การ (Strategy) (3) การจัดเรื่ อง
ระบบงาน (System) (4) บุคลากร (Staff) (5) โครงสร้าง
องค์การ (Structure) และ (6) การประเมินตนเองเพื่อ
พัฒนา (Self-Assessment) 
    นอกจากนั้นแล้วจะต้องมีการน าความรู้ไปใช้ให้
เกิดการเรียนรู้ พัฒนาเป็นองค์ความรู้ และน ากลับไปใช้ใหม่ 
จนเกิดเป็นวนเวียนเป็นวัฏจักรเพื่อปรับปรุงความรู้ให้ไม่เก่า
และยังคงคุณค่าในฐานะที่ เป็นการจัดการความรู้ของ
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วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวตักรรม 

สหกรณ์อยู่ทุกสภาวะการณ์ (ปรับปรุงจาก ปรัชญา ชุ่มนา
เสียว, 2549) 
 
6. การน าเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการจัดการความรู้ 
 จากแนวคิดของ Leif Edvinsson (1977) เจ้าของ
ทฤษฎี Intellectual Capital (IC) มีแนวคิดที่ว่าเน้นการ
ค้นหาแหล่งความรู้ที่มองไม่เห็นที่จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับสหกรณ์ได้ นับเป็นแนวคิดการจัดการองค์ความรู้ที่
ไม่ได้แตกต่างจาก BA ของโนนากะ (1995) เท่าใดนักแต่จะ
มีข้อแตกต่างอยู่ที่ BA จะเน้นการจัดการความรู้เพื่อน าไปสู่
การเกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ด้วยการแสดงความคิดเห็นในแบบ
ของคนตะวันออก แต่ IC นั้น จะเน้นให้พนักงานและสหกรณ์
ค้นหาทรัพยากรที่เป็นแหล่งความรู้หรือกระบวนการคิด โดย
มองหาคุณค่าที่มีอยู่ในสหกรณ์ แล้วน ามาจัดการฐานองค์
ความรู้ รวบรวมให้เป็นสังคมของความรู้ในสหกรณ์ที่เป็น
ระบบ โดยใช้สารสนเทศเข้ามาช่วยให้ถึงเป้าหมาย โดย 
Edvinsson กล่าวถึง แนวโน้มที่เปลี่ยนไปของการจัดการ
ความรู้  (Knowledge Management: KM)  คือ ทิศทาง
ต่อไปของการจัดการองค์ความรู้ในสหกรณ์จะเป็นการสร้าง
ชุมชนของความรู้มากขึ้น พร้อมๆ กับการพัฒนาเทคโนโลยทีี่
ใช้เก็บฐานความรู้ที่เกิดจากเครือข่ายระหว่างเจ้าหน้าที่และ
สหกรณ์ 
 ส าหรับการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในฐานะ
เป็นเครื่องช่วยสนับสนุน (Enabling tool) การจัดการ
ความรู้ มักใช้ระบบซอฟแวร์ซึ่งมีหลักปฏิบัติที่ส าคัญ คือ 

1. ผู้ป้อนข้อมูลควรเลือกข้อมูลที่สั้น กระชับ และ
เข้าใจง่าย ข้อมูลที่จัดเก็บจะแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ กลุ่ม
ที่อยู่ ในรูปของ ข้อความ , ค าพูด , เอกสาร เ ช่น คู่มือ
ปฏิบัติงาน กระบวนการท างานต่าง ๆ และอีกกลุ่มจะอยู่ใน
รูปของภาพ, เสียง และวีดีโอ 

2. เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ต้องได้รับการอบรมให้มี
ความช านาญในการค้นหาความรู้ในระบบซอฟแวร์  

3. ระบบซอฟแวร์จะท าหน้าที่รวบรวมข้อมูลจาก
ระบบอื่นๆ ที่มีใช้อยู่ในสหกรณ์ เช่น e-mail, CRM, Web 
Board, Data Warehouse เป็นต้น ข้อมูลดั งกล่าวต้อง
น ามาประมวลผล แบ่งกลุ่ม และจัดท าดัชนีเพื่อง่ายต่อการ
จัดเก็บและสืบค้น ข้อมูลที่มีอยู่ในระบบจะทวีมากขึ้นทุกวัน

ตามปริมาณงานที่เกิดขึ้นในระบบต่างๆ หากการจัดการไม่มี
ประสิทธิภาพย่อมก่อให้เกิดปัญหา และไม่สามารถสร้าง
ประโยชน์จากข้อมูลที่มีอยู่ได้ 

4. ระบบซอฟแวร์ ท าหน้าที่เป็นตัวกลางที่ท าให้
เกิดการเชื่อมโยงและท างานร่วมกันของผู้ที่ต้องการความรู้ 

5. เมื่อมีการรวบรวมความรู้อย่างเป็นระบบผ่าน
ซอฟแวร์แล้วควรรับฟังความคิดเห็นของพนักงานเพื่อน ามา
ปรับปรุงแก้ไขควบคู่กับประเมินความพึงพอใจของลูกค้า
ด้านบริการและตัวสินค้า โดยมีการวัดผลว่าการจัดการ
ความรู้ในระบบซอฟแวร์นั้นสามารถเพิ่มคุณค่าองค์ความรู้
ของบุคคลากรในแต่ละแผนกได้สอดคล้องกันมากน้อย
เพียงไร เพื่อสร้างเครือข่ายที่สามารถถ่ายทอดความรู้ 
ตลอดจนเพิ่มความสนิทสนมระหว่างสหกรณ์กับลูกค้าเพื่อ
แลกเปลี่ยนความต้องการก่อให้เกิดความภักดีในการใช้
สินค้า 
 
7. ข้ อส รุปที่ ไ ด้ : นวัตกรรมและการใช้ เทค โน โลยี
สารสนเทศในการจัดการความรู้ 
 ปัจจุบันสหกรณ์จ าเป็นที่จะต้องปรับตัวเพื่อความ
อยู่รอด และเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว การเรียนรู้จากประสบการณ์ภายในและภายนอก
สหกรณ์สามารถน ามาพัฒนาเพื่ อสร้ างสรรค์ ให้ เกิด
นวั ตกรรม  (Innovation) ซึ่ ง ก ารพัฒนาสหกรณ์ ให้ มี
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมได้ ปัจจัยที่ส าคัญที่สุด 
คือ คน ความรู้ความสามารถ และทักษะทางปัญญาของ
ทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์ ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญในการสร้าง
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ในการท างานและสามารถ
ขับเคลื่อนสหกรณ์ให้เติบโตอย่างมั่นคง โดยนวัตกรรมการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์มี 2 มิติ คือ มิติของการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ และมิติของการพัฒนาองค์การ โดยการ
พัฒนานวัตกรรมสามารถพัฒนาในด้านการพัฒนาด้าน
ความรู้ ด้านทักษะ ด้านภาพลักษณ์ภายใน หรือแม้แต่การ
พัฒนาด้านบทบาทที่แสดงออกต่อสังคม เป็นต้น  

ส าหรับนวัตกรรมกับการจัดการความรู้นั้น
เทคโนโลยีสารสนเทศมีข้อจ ากัดไม่สามารถเข้าไปจัดการกับ
ความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคลจ าเป็นต้องหาแนวคิดที่จะท าให้ 
Tacit Knowledge ได้รับการถ่ายทอดออกมาให้มากที่สุด 
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แ ล ะ เ มื่ อ  Tacit Knowledge ก ล า ย เ ป็ น  Explicit 
Knowledge แล้ วความก้ าวหน้ าทางด้ าน เทคโนโ ลยี
สารสนเทศจะสามารถท าหน้าที่ได้ โดยนวัตกรรมของการ
จัดการความรู้ประกอบด้วย การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันของ
สหกรณ์ การสร้างและใช้ความรู้ในการท างานโดยการสร้าง
บรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้/การแสดงความคิดเห็น หรือแม้แต่การจัดการแหล่ง
ความรู้ เป็นต้น 

ดังนั้น การน าระบบการจัดการความรู้มาใช้ใน
สหกรณ์ไม่ใช่การน าเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอีก
ระบบหนึ่งเข้ามาในสหกรณ์แต่เป็นการวางระบบจัดการองค์
ความรู้ซึ่งต้องการปัจจัยหลายๆด้านในสหกรณ์เพื่อสนับสนนุ
ระบบการจัดการความรู้ สหกรณ์ที่ประสบความส าเร็จใน
การจัดการองค์ความรู้  ส่วนใหญ่มักจะมีการปรับปรุง
โครงสร้างภายในสหกรณ์เพื่อให้การติดต่อสื่อสารเป็นไป
อย่างราบรื่น 
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การพัฒนาต าราเสียงเพ่ือการศึกษาทางไกลในระดับประถมศึกษา 

The Development of Audio Texts for Distance Education in  
Primary Education Level 

 

วาสนา  ทวีกุลทรัพย์1 
Wasana Taweekulasup  
wasana.Tav@stou.ac.th 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาต าราเสียงเพื่อการศึกษาทางไกลในระดบัประถมศึกษาให้มีประสทิธิภาพ
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด (2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนประถมศึกษาที่เรียนด้วยต าราเสียงเพื่อการศึกษาทางไกล 
(3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนประถมศึกษาท่ีเรียนด้วยต าราเสียงเพื่อการศึกษาทางไกล (4) ศึกษาผลสัมฤทธ์ิของครูผู้รับ
การอบรม เรื่องการออกแบบระบบการผลิตต าราเสียงเพื่อการศึกษาทางไกล และ (5) ศึกษาความพึงพอใจของครูผู้รับการ
อบรมที่มีต่อการอบรม 
 รูปแบบของการวิจัย เป็นการวิจัยและพัฒนา การด าเนินการวิจัยมี 2 ระยะ ระยะที่หนึ่งการพัฒนาและทดลองใช้
ต าราเสียงเพื่อการศึกษาทางไกลในระดับประถมศึกษามีขั้นตอนดังนี้ (1) ศึกษาให้ได้องค์ความรู้เพื่ อผลิตต าราเสียงเพื่อ
การศึกษาทางไกล (2) ผลิตต าราเสียงจ านวน 3 รูปแบบ คือ ต าราเสียงแบบแบบฝึกหัด ต าราเสียงแบบบทเรียนแบบโปรแกรม 
และต าราเสียงแบบสรุปเนื้อหา (3) ตรวจสอบคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากนั้นน ามาปรับปรุง และ (4) ทดลองใช้เบื้องต้นกับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 40 คน โดยได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม ภาคเรียนท่ี 1 โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) นคร
ปากเกร็ด ๑ ในปีการศึกษา 2560 ท าการทดสอบกับนักเรียน 3 ขั้นตอน คือ ทดสอบแบบเดี่ยว (จ านวน 3 คน) ทดสอบแบบ
กลุ่ม (จ านวน 6 คน) และทดสอบแบบภาคสนาม (จ านวน 31 คน) เครื่องมือการวิจัย คือ (1) ต าราเสียงเพื่อการศึกษาทางไกล
ทั้ง 3 รูปแบบ (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และ (3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน 
ระยะที่สองการจัดอบรมให้ความรู้กับครปูระถมศึกษาเรือ่งการออกแบบระบบการผลิตต าราเสยีงเพื่อการศึกษาทางไกล สื่อท่ีใช้
ในการอบรมในรูปชุดฝึกอบรม คือ เอกสารการฝึกอบรม สไลด์คอมพิวเตอร์ และวิทยากร กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูประถมศึกษามี
จ านวน 30 คน ที่ปฏิบัติการสอนในปีการศึกษา 2560 โรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดนนทบุรี ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย 
เครื่องมือการวิจัยประกอบด้วย (1) ชุดฝึกอบรมเรื่องการออกแบบระบบการผลิตต าราเสียงเพื่อการศึกษาทางไกล (2) 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการอบรม และ (3) แบบสอบถามความพึงพอใจของครูผู้รับการอบรม 
 ผลการวิจัยดังนี้ (1) ต าราเสียงเพื่อการศึกษาทางไกลในระดับประถมศึกษา มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
80/80 E1/E2 = 81.77/80.97, 80.81/79.44 และ 81.90/80.00  (2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยต าราเสียงหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  (3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อต าราเสียงอยู่ในระดับมากท่ีสุด ใน
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ด้านการน าเสนอและผลที่ได้รับจากการเรียนด้วยต าราเสียง (4) ครูผู้รับการอบรมเรื่องการออกแบบระบบการผลิตต าราเสียง
เพื่อการศึกษาทางไกล มีผลสัมฤทธ์ิทางการอบรมหลงัอบรมสงูกว่าก่อนอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ (5) ครู
ผู้รับการอบรมมีความพึงพอใจต่อการอบรมอยู่ในระดับมากด้านความรู้ที่ได้รับ และการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ค าส าคัญ:   ต าราเสียงเพื่อการศึกษาทางไกล  การศึกษาทางไกล ประถมศึกษา  
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Abstract 

 The objectives of this research were (1) to develop audio texts for distance education at the primary 
education level; (2) to study learning achievement of primary education students who learned from the 
audio texts for distance education; (3) to study the satisfaction of primary education students who learned 
from the audio texts for distance education; (4) to study training achievement of teachers who received 
training on designing the system of producing audio texts for distance education; and (5) to study satisfaction 
of the trained teachers with the training program. 

This study was a research and development type.  The research operation comprised two stages.  
The first stage was the development and try-out of audio texts for distance education at the primary 
education level,  that comprised four steps: (1) acquiring the body of knowledge on production of audio 
texts for distance education; (2) producing of three types of audio texts, namely, audio text as exercises, 
audio text as programmed lessons, and audio text as content conclusion; (3) submitting the produced audio 
texts to the experts for quality verification; after that, the texts were improved based on the experts’ 
recommendations; and (4) preliminary try outs the developed texts with the sample consisting of 40 
Prathom Suksa IV students of Wat Bo (Nanthawitthaya Nakhon Pak Kret) School during the 2017 academic 
year, obtained by cluster random sampling.  The preliminary try-outs were conducted in three steps, 
namely, the individual try-out with three students, the small group try-out with six students, and the field 
try-out with 31 students.  The employed research instruments were (1) the three types of audio texts for 
distance education, (2) a learning achievement test for the students, and (3) a questionnaire on satisfaction 
of the students.  The second stage was the organizing of a training program on designing the system of 
producing audio texts for distance education for primary education teachers.  The employed training media 
were in the form of a training package comprising the training documents, computer slides, and resource 
persons.  The sample for training consisted of 30 randomly selected primary education teachers teaching 
during the 2017 academic years at primary schools in Nonthaburi province.  The employed research 
instruments comprised (1) a training package on designing the system of producing audio texts for distance 
education at the primary education level; (2) a test on training outcome in the form of learning achievement; 
and (3) a questionnaire on satisfaction with the training of the trained teachers. 
 The research results were as follows: (1) the three types of the developed audio texts for distance 
education were efficient at 81.77/80.97, 80.81/79.44, and 81.90/80.00 respectively, all of which met the set 
80/80 efficiency criterion; (2) the post-learning achievement scores of the students who learned from the 
audio texts were significantly higher than their pre-learning counterpart scores at the .05 level of statistical 
significance; (3) the students were satisfied at the highest level with the audio texts in both the pattern of 
presentation and the outcome of learning from the audio texts; (4) the post-training achievement scores of 
the teachers who were trained with the training package on designing the system of producing audio texts 
for distance education were significantly higher than their pre-training counterpart scores at the .05 level of 
statistical significance; and (5) the trained teachers were satisfied with the training at the high level in both 
the aspects of obtained knowledge and the application of the obtained knowledge. 
Keywords: Audio text for distance education, Distance education, Primary education level 
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วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวตักรรม 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การศึกษาทางไกลเป็นระบบการศึกษาที่ผู้เรียน
และผู้สอนมีสถานที่อยู่และเวลาไม่ตรงกัน แต่ถ่ายทอด
เนื้อหาสาระและประสบการณ์โดยใช้ระบบการสอนทางไกล
และสื่อการศึกษาทางไกลที่เอื้ออ านวยให้ผู้เรียนสามารถ
ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพและอาศัย
ความช่วยเหลือจากผู้สอนน้อยที่สุด (ชัยยงค์  พรหมวงศ์, 
2555, น.7) โดยมีสื่อการสอนทางไกล มีโครงสร้างแตกต่าง
กันตามโครงสร้างพื้นฐานของสถาบันและผู้เรียนมีทั้งสื่อ
สิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุและโทรทัศน์ หรือสื่อเสียงและสื่อภาพ และ
สื่อคอมพิวเตอร์ (ชัยยงค์  พรหมวงศ์, 2555, น.29) นิคม  
ทาแดง (2556, น.137) ได้กล่าวถึง “ระบบสื่อการศึกษา
ทางไกล” ว่าควรมีโครงสร้างที่เป็นสื่อหลักและสื่อเสริม สื่อ
หลั กควร เป็ นสื่ อที่ บ ร รจุ เ นื้ อหาสาระ  ทั กษะ  และ
ประสบการณ์ทั้งหมดตามหลักสูตร ส่วนสื่อเสริมเป็นสื่อที่
เลือกตามความเหมาะสมเพื่อการเสริมเติมเต็ม เพิ่มเติมส่วน
พื้นฐาน และขยายรายละเอียดของเนื้อหาสาระ ทักษะ และ
ประสบการณ์ ในส่วนที่สื่อหลักไม่สามารถถ่ายทอดได้หรือ
ถ่ายทอดได้ไม่สมบูรณ์เท่าสื่อเสริมที่ เลือกใช้ ทั้งนี้ เพื่อ
ตอบสนองต่อลักษณะความแตกต่างระหว่างบุคคล” 
 การจัดการศึกษาตามแนวนโยบายการปฏิรูปไทย
แลนด์ 4.0 และการศึกษาในยุคใหม่คริสต์ศตวรรษที่ 21 เป็น
การเรียนที่เน้นให้ผู้เรียนเรียนด้วยตนเองได้ทุกเวลาและทุก
สถานท่ี การจัดการศึกษาจะเป็นการศึกษาทางไกลไม่ว่าการ
จัดการศึกษานั้นจะจัดขึ้นในระบบโรงเรียนก็ตาม การใช้สื่อ
เพื่ อการศึ กษาทาง ไกล ในรู ปสื่ อ เ สี ย งและสื่ อภ าพ 
สื่อคอมพิวเตอร์จะถูกน ามาใช้มากขึ้น เพื่อตอบสนองกับ
ความแตกต่างของผู้เรียน และความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
สารสนเทศ จึงควรได้เริ่มขึ้นในระดับประถมศึกษาที่จะน า
สื่อเพื่อการศึกษาทางไกลมาใช้ 
 นักจิตวิทยาการศึกษา คือ เพียเจตต์ กับ บรูเนอร์ 
ได้กล่าวถึง การเรียนของเด็กประถมศึกษา ดังนี้ เด็กประถม
ที่มีอายุระหว่าง 7 ขวบถึง 12 ปี เป็นขั้นที่เด็กสามารถสร้าง
ความคิดแบบรูปธรรม กล่าวคือ เด็กสามารถสร้างภาพในใจ 
สามารถคิดย้อนกลับได้ ตามทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา
ของเพียเจตต์ได้กล่าวว่า เด็กแต่ละคนมีพัฒนาการแตกต่าง

กันแม้อายุจะเท่ากันควรให้เด็กมีอิสระที่จะเรียนรู้และพัฒนา
ความสามารถของเขาไปตามระดับพัฒนาการ (Piaget, 
1972, pp. 1—12) นอกจากนี้ ท ฤษฎี พัฒนาการทาง
สติปัญญาของบรูเนอร์ได้กล่าวว่า ควรจัดหลักสูตรการเรียน
การสอนให้เหมาะกับระดับความพร้อมของผู้เรียน ต้องสร้าง
แรงจูงใจจะช่วยให้ผู้เรียนประสบผลส าเร็จในการเรียนรู้ 
(Bruner, 1963, pp.1-4) การน าสื่อเพื่อการศึกษาทางไกล
มาใช้จะช่วยเสริมสร้างและพัฒนาความสามารถของเด็กได้ 
 สื่อเพื่อการศึกษาทางไกลที่สะดวกในการใช้และ
ผลิตได้ไม่ยากไม่ต้องใช้กระบวนการผลิตค่อนข้างมาก และ
สามารถผลิตในรูปต าราทางไกลผสมผสานกับวิธีการสอน
อื่นๆ น ามาใช้ คือ สื่อเสียงในรูปต าราเสียงเพื่อการศึกษา
ทางไกล ยังไม่ปรากฏถึงข้อมูลความรู้ในการค้นคว้าเกี่ยวกับ
เรื่องของต าราเสียง วาสนา  ทวีกุลทรัพย์ (2560, น. 27-31) 
ได้เขียนในเอกสารการสอนระดับปริญญาตรีในเรื่องสื่อเสียง
เพื่อการศึกษาต าราเสียง ดังนี้ “ต าราเสียงเพื่อการศึกษา 
เป็นสื่อเสียงที่ถ่ายทอดเนื้อหาและประสบการณ์ที่เป็น
ความรู้ความสามารถไปยังผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรมได้รับข้อมูลย้อนหลัง เกิดความภาคภูมิใจใน
ความส า เร็ จ  และเกิดการ เรี ยนรู้ ทีละ เล็กทีละน้ อย 
ความส าคัญของต าราเสียงเพื่อการศึกษาช่วยท าให้ผู้เรียน
เรียนโดยยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง ได้ฝึกฝนทักษะความ
ช านาญเฉพาะทาง ช่วยอธิบายเนื้อหาให้ผู้เรียนเข้าใจได้ดี
ยิ่งขึ้น ช่วยให้ผู้ เรียนเกิดความคิดรวบยอดหรือทบทวน
เนื้อหาท่ีเรียน ผู้เรียนที่มีระดับความสามารถต่างกันสามารถ
เรียนไปตามศักยภาพของตน ผู้เรียนมีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับ
สื่อเสียงหรือปฏิสัมพันธ์กับผู้สอน และสามารถน าเอาสื่ออ่ืน
มาใช้ร่วมกับต าราเสียง” 
 ส าหรับต าราเสียงเพื่อการศึกษาทางไกลจึงเป็น
การพัฒนานวัตกรรมมาใช้ให้เหมาะกับการศึกษาทางไกล จึง
กล่าวได้ว่าที่มาของการพัฒนาต าราเสียงเพื่อการศึกษา
ทางไกลส าหรับนักเรียนประถมศึกษา มาจาก (1) การน าสื่อ
เสียงมาใช้เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับเด็กประถมศึกษา (2) สื่อ
เสียงในรูปต าราเสียงเพื่อการศึกษาทางไกลเอื้อประโยชน์ต่อ
การพัฒนาการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ (3) เป็นการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในรูปบทเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
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สนองตอบตามนโยบายของการปฏิรูปการศึกษาและเพื่อ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่การศึกษาในคริสต์ศตวรรษที่ 21 ที่
น าการศึกษาทางไกลมาใช้ในการจัดการศึกษาในระบบ
โรงเรียน (4) แก้ปัญหาที่รัฐบาลพยายามแก้ไขปัญหานี้อยู่ก็
ยังไม่สามารถแก้ไข คือ มีเยาวชนจ านวน 35,000 คน ซึ่ง
อ่านไม่ได้ คิดเป็น 5% (พ.ศ.2557) ส่วนใหญ่เป็นนักเรียน
ระดับช้ันประถมศึกษาทั้งประเทศและที่ เหลืออีกกว่า 
200,000 คน ก็อ่านไม่ออก (Piget, 1972) การที่เด็กอ่าน
หนังสือไม่ออกย่อมส่งผลกระทบกับการเรียนในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้หรือวิชาอื่น การใช้ต าราเสียงเพื่อการศึกษา
ทางไกลอาจจะช่วยแก้ปัญหานี้ ได้ ช่วยท าให้ นักเรียน
สามารถเรี ยนในวิชาอื่น ได้  และ (5)  มหาวิทยาลั ย                     
สุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่จัดการศึกษา
ทางไกลที่เต็มรูปแบบ และเป็นแหล่งความรู้ที่พร้อมในเรื่อง
การศึกษาทางไกล ซึ่งใช้เป็นแนวทางในอนาคตการจัด
การศึกษาในระบบโรงเรียน จึงควรจะได้พัฒนานวัตกรรม
ด้านต าราเสียงเพื่อการศึกษาทางไกลขึ้น การพัฒนาต ารา
เสียงเพื่อการศึกษาทางไกลที่พัฒนาขึ้นในครั้งนี้ท าหน้าท่ีเป็น
สื่อหลัก และสื่อเสริมที่ใช้ในการสอน 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงเป็นที่มาของการพัฒนา
ต าราเสียงเพื่อการศึกษาทางไกลขึ้นในการพัฒนานี้ได้
ด าเนินการทดลองกับโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัด
นนทบุรี เนื่องด้วยผลการเรียน ONT และ NT ในปีการศึกษา 
2559 พบว่า ค่าเฉลี่ยรวมในสามวิชา คือ วิชาวิทยาศาสตร์ 
ภาษาไทย และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ยังไม่ผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ 50.00 (เมื่อเทียบกับโรงเรียนในเขตภาคกลาง
ตอนบน และภาคอื่นๆ)  
 ต าราเสียงเพื่อการศึกษาทางไกลจึงเป็นนวัตกรรม
ทางด้านสื่อทางไกลที่ต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบ
คุณภาพโดยการทดสอบประสิทธิภาพ จนแน่ใจแล้วจึงน ามา
ก าหนดเป็นขั้นตอนของระบบการผลิตต าราเสียงและน ามา
อบรมให้กับครูผู้สอนระดับประถมศึกษา เพื่อน ามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพ ตามหลักเกณฑ์ของการ
พัฒนานวัตกรรมต่อไป 
 
 
 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อพัฒนาต าราเสียงเพื่อการศึกษาทางไกล
ระดับประถมศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ประถมศึกษาที่เรียนด้วยต าราเสียงเพื่อการศึกษาทางไกล 
 3 .  เพื่ อศึ กษาความพึ งพอใจของนั ก เ รี ยน
ประถมศึกษาที่เรียนด้วยต าราเสียงเพื่อการศึกษาทางไกล 
 4. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการอบรมของครูผู้รับ
การอบรม เรื่องการออกแบบระบบการผลิตต าราเสียงเพื่อ
การศึกษาทางไกล  
 5. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูผู้รับการอบรม
ที่มีต่อการอบรม เรื่องการออกแบบระบบการผลิตต าราเสยีง
เพื่อการศึกษาทางไกล  
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1.  ต ารา เสียง เพื่ อการศึกษาทางไกลระดับ
ประถมศึกษามีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 80/80 
 2. นักเรียนประถมศึกษาที่เรียนด้วยต าราเสยีงเพือ่
การศึกษาทางไกลมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. นักเรียนประถมศึกษาทีเ่รียนด้วยต าราเสยีงเพือ่
การศึกษาทางไกลมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
 4. ครูประถมศึกษาที่อบรมเรื่อง การออกแบบ
ระบบการผลิตต าราเสียงเพื่อการศึกษาทางไกลมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการอบรมหลังอบรมสูงกว่าก่อนอบรมอย่างมีนัยส าคัญที่
ระดับ .05 
 5. ครูประถมศึกษาที่อบรมเรื่อง การออกแบบ
ระบบการผลิตต าราเสียงเพื่อการศึกษาทางไกลมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 1. รูปแบบการวิจัย เป็นการวิจัยและพัฒนา 
 2. ขอบเขตของประชากรในการวิจัย คือ นักเรียน
ประถมศึกษาในโรงเรียนจังหวัดนนทบุรี จ านวน124,000 
คน และครูประถมศึกษาในโรงเรียนจังหวัดนนทบุรี จ านวน 
5,160 คน 
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วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวตักรรม 

 3. ขอบข่ายเนื้อหาสาระที่ใช้ในการวิจัย ครอบคลมุ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ใน
ระดับประถมศึกษาปีท่ี 4 ประกอบด้วย กลุ่มสาระการเรยีนรู้
วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยน าเสนอ
ในรูปแบบต าราเสียงเพื่อการศึกษาทางไกลจ านวน 3 หน่วย 
แต่ละหน่วยมีรูปแบบดังนี้ คือ 
      หน่วยท่ี 1 เรื่อง ค านามและค าสรรพนาม เป็น
ต าราเสียงแบบแบบฝึกหัดเพื่อการศึกษาทางไกลในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย (สื่อเสริมที่เป็นสื่อสนับสนุน 
Support Media) 
      หน่วยที่ 2 เรื่อง ตัวกลาง เป็นต าราเสียงแบบ
โปรแกรมเพื่อการศึกษาทางไกลในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ (สื่อหลัก Main Media) 
      หน่วยที่ 3 เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนิน
ชีวิตของคนในจังหวัด เป็นต าราเสียงแบบทบทวนเนื้อหาใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม (สื่อเสริม
เป็นสื่อประกอบ Supplement Media) 
 4. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ตัวแปรต้น คือ ต ารา
เ สี ย ง เ พื่ อ ก า ร ศึ ก ษ า ท า ง ไ ก ล  ตั ว แ ป ร ต า ม  คื อ  
(1) ประสิทธิภาพของต าราเสียงเพื่อการศึกษาทางไกล (2) 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยต าราเสียง
เพื่อการศึกษาทางไกล (3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่
เรียนด้วยต าราเสียงเพื่อการศึกษาทางไกล (4) ผลสัมฤทธิ์
ทางการอบรมของครูผู้รับการอบรม เรื่องการออกแบบ
ระบบการผลิตต าราเสียงเพื่อการศึกษาทางไกล และ (5) 
ความพึงพอใจของครูผู้รับการอบรมที่มีต่อการอบรม 
 
วิธีด าเนินการวิจัย   
 การด าเนินการวิจัยมี 2 ระยะ  
 ระยะที่หนึ่ง การพัฒนาและทดลองใช้ต าราเสียง
เพื่อการศึกษาทางไกลระดับประถมศึกษา มีขั้นตอน ดังนี้ 
(1) ศึกษาให้ได้องค์ความรู้ ในเรื่อง การศึกษาทางไกล 
แนวคิดต าราเสียง การผลิตต าราเสียง และหลักการและ
ทฤษฎีการเรียนรู้ที่น ามาใช้ในการผลิตต าราเสียง (2) ผลิต
ต าราเสียงเพื่อการศึกษาทางไกล (3) ตรวจสอบคุณภาพโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิและปรับปรุง และ (4) ทดลองใช้ต าราเสียงเพื่อ

การศึกษาทางไกลเบื้องต้น และระยะที่สอง การจัดอบรมให้
ความรู้กับครูประถมศึกษา เรื่องการออกแบบระบบการผลิต
ต าราเสียงเพื่อการศึกษาทางไกล 
  ระยะที่หนึ่ง การพัฒนาและทดลองใช้ต ารา
เสียงเพื่อการศึกษาทางไกลระดับประถมศึกษา  
  1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัยระยะที่หนึ่ง ประชากร คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาใน
โรงเรียนจังหวัดนนทบุรีจ านวน 124,000 คน กลุ่มตัวอย่าง 
คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 40 คน ภาค
การศึกษาที่  1  ปี การศึ กษา  2560 โรง เ รี ยนวัดบ่อ                         
(นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ ในจังหวัดนนทบุรี ได้มาโดย
การสุ่มแบบหลายขั้นตอน 
  2. เครื่องมือการวิจัยระยะที่หนึ่ง มีดังน้ี 
      2.1 ต าราเสียงเพื่อการศึกษาทางไกลมี
จ านวน 3 หน่วย หรือ 3 รูปแบบ คือ (1) ต าราเสียงแบบ
แบบฝึกหัดใช้เป็นสื่อเสริมที่เป็นสื่อสนับสนุนท่ีใช้สอนในกลุม่
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย หน่วยที่ 1 ค านามและค าสรรพ
นาม (2) ต าราเสียงแบบบทเรียนแบบโปรแกรมใช้เป็นสื่อ
หลัก ใช้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 2 
ตัวกลาง และ (3) ต าราเสียงแบบทบทวนเนื้อหาใช้เป็นสื่อ
เสริมที่เป็นสื่อประกอบใช้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยที่ 3 ปัจจัยที่มีผลต่อ
การด าเนินชีวิตของคนในจังหวัด ขั้นตอนการพัฒนาดังน้ี ขั้น
ที่ 1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับต าราเสียง ขั้น
ที่ 2 เลือกกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยวิเคราะห์จากเนื้อหา ขั้น
ที่ 3 ก าหนดหน่วยการสอนหรือเรื่องที่สอน ขั้นที่ 4 เขียน
แผนการสอนด้วยต าราเสียงเพื่อการศึกษาทางไกล ขั้นที่ 5 
ก าหนดรูปแบบของต าราเสียงเพื่อการศึกษาทางไกล ขั้นที่ 6 
เขียนรายละเอียดของการน าเสนอต าราเสียงเพื่อการศึกษา
ทางไกล ขั้นที่ 7 บันทึกเสียงสมบูรณ์ ขั้นที่ 8 ผลิตแบบ
บันทึกกิจกรรมที่ใช้ควบคู่กับต าราเสียงเพื่อการศึกษา
ทางไกล ขั้นที่ 9 ตรวจสอบคุณภาพของต าราเสียงเพื่อ
การศึกษาทางไกล และขั้นที่ 10 น าต าราเสียงเพื่อการศึกษา
ทางไกลไปใช้ 
   2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ในแต่ละหน่วยการเรียนหรือตามรูปแบบของต ารา
เสียงมีแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนจ านวน 10 ข้อ 
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และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนจ านวน 10 ข้อ รวม
ข้อสอบมีจ านวน 20 ข้อ แบบทดสอบก่อนเรียนและหลัง
เรียนเป็นแบบทดสอบแบบคู่ขนาน เฉพาะหน่วยที่ 2 จะมี
ข้อสอบภาคปฏิบัติ 1 ข้อ ให้นักเรียนท าการทดลองและ
บันทึกผลการทดลอง จากการวิ เคราะห์คุณภาพของ
แบบทดสอบ พบว่า แบบทดสอบทั้ง 3 หน่วยมีค่าอ านาจ
จ าแนกของแบบทดสอบก่อนเรียนอยู่ระหว่าง 0.47 - 0.80 
และแบบทดสอบหลังเรียนอยู่ระหว่าง 0.43 – 0.80 ส่วนค่า
ความยากง่ายของแบบทดสอบก่อนเรียนอยู่ระหว่าง 0.28 – 
0.85 และแบบทดสอบหลังเรียนอยู่ระหว่าง 0.42 – 0.85 
น าข้อสอบที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าความเที่ยงท้ังฉบับเรียงตาม
รายหน่วยดังนี้ 0.81, 0.82 และ 0.82 
   2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อต าราเสียงเพื่อการศึกษาทางไกล มีจ านวน 3 
ฉบับ ฉบับที่หนึ่ง เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อต าราเสียงแบบแบบฝึกหัดเพื่อการศึกษา
ทางไกลในหน่วยที่ 1 ค านามและค าสรรพนาม มีจ านวน 3 
ตอน มีจ านวน 14 ข้อค าถาม ฉบับที่สอง เป็นแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อต าราเสียงแบบบทเรียน
แบบโปรแกรมเพื่อการศึกษา ในหน่วยที่ 2 ตัวกลาง มี
จ านวน 3 ตอน มีจ านวน 12 ข้อค าถาม ฉบับที่สาม เป็น
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อต าราเสียง
แบบทบทวนเนื้อหาเพื่อการศึกษาทางไกล ในหน่วยที่ 3 
ปัจจัยที่ส่งเสริมการด าเนินชีวิตของคนในจังหวัด มีจ านวน 3 
ตอน มีจ านวน 13 ข้อค าถาม แบบสอบถามความพึงพอใจ
ทั้ง 3 ฉบับเป็นแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดบั 
และแบบสอบถามแบบปลายเปิด คุณภาพแบบสอบถามทั้ง 
3 ฉบับ มีค่าความเที่ยงเรียงตามล าดับดังนี้ 0.92, 0.90 และ 
0.97 
  3. การเก็บรวบรวมข้อมูลระยะที่หนึ่ง เป็น
การทดสอบประสิทธิภาพเบื้องต้น โดยใช้กระบวนการหา
ประสิทธิภาพของต าราเสียงเพื่อการศึกษาทางไกล ได้ท า
การทดลองแบบเดี่ยว แบบกลุ่ม และแบบภาคสนาม 
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลต าราเสียงเพื่อการศึกษา
ทางไกลทั้ง 3 รูปแบบ เหมือนกัน โดยท าการทดลองใช้แต่
ละหน่วยดังนี้  คือ (1) ช้ีแจงการเรียนด้วยต าราเสียง 
วิธีการใช้ และแจกแบบบันทึกกิจกรรม นักเรียนจะท า

กิจกรรมที่ก าหนดในต าราเสียงลงในแบบบันทึกกิจกรรม (2) 
ท าแบบประเมินตนเองก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบก่อนเรียน 
(3) ศึกษาแผนการสอนด้วยต าราเสียงเพื่อการศึกษาทางไกล 
(4) ศึกษาต าราเสียงเพื่อการศึกษาทางไกลพร้อมทั้งท า
กิจกรรมที่มอบหมายให้นักเรียนท าลงในแบบบันทึกกิจกรรม 
และ (5) ท าแบบประเมินตนเองหลังเรียนด้วยแบบทดสอบ
หลังเรียน 
  4. การวิเคราะห์ข้อมูลระยะที่หน่ึง สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าประสิทธิภาพ E1/E2 การ
ทดสอบค่าที ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ระยะที่สอง คือ การจัดอบรมให้ความรู้กับครู
ประถมศึกษา เรื่องการออกแบบระบบการผลิตต าราเสียง
เพื่อการศึกษาทางไกล 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ระยะที่สอง ประชากร คือ ครูระดับช้ันประถมศึกษาใน
โรงเรียนจังหวัดนนทบุรี จ านวน 2,536 คน จ านวน 100 
โรงเรียน กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูระดับช้ันประถมศึกษาใน
โรงเรียนจังหวัดนนทบุรี จ านวน 30 คน ที่ปฏิบัติการสอนใน
ปีการศึกษา 2560 ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย 
 2. เครื่องมือการวิจัยระยะที่สอง มีดังนี้ 
     2 . 1  เ อ ก ส า ร ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม แ ล ะ ส ไ ล ด์
คอมพิวเตอร์ เรื่องการออกแบบระบบการผลิตต าราเสียง
เพื่อการศึกษาทางไกล มีขั้นตอนการสร้างดังนี้ ขั้นที่ 1 
ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ขั้นที่  2 พัฒนาขั้นตอนของการ
ออกแบบระบบการผลิตต าราเสียงเพื่อการศึกษาทางไกล 
ขั้นที่ 3 ศึกษาวิธีการเขียนต าราทางไกล ขั้นที่ 4 ผลิตเอกสาร
การฝึกอบรม ขั้นที่ 5 ผลิตสไลด์คอมพิวเตอร์ประกอบการ
บรรยาย ขั้นที่ 6 ตรวจสอบคุณภาพและปรับปรุงสื่อที่ใช้ใน
การอบรมโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และขั้นที่ 7 จัดพิมพ์เอกสารการ
ฝึกอบรม 
  2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิก่อนอบรมและ
หลังอบรม มีจ านวน 2 ภาค คือ ภาคทฤษฎี เป็นแบบทดสอบ
แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ จ านวน 5 ตัวเลือก มีจ านวน 20 
ข้อ เป็นแบบทดสอบก่อนอบรมจ านวน 10 ข้อ และ
แบบทดสอบหลังอบรมจ านวน 10 ข้อ แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการอบรมเป็นแบบทดสอบแบบคู่ขนาน และ
ภาคปฏิบัติ เป็นแบบทดสอบแบบเขียนตอบ โดยให้ครูผู้รับ
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การอบรมเขียนรายละเอียดของการน าเสนอรูปแบบของ
ต าราเสียงเพื่อการศึกษาทางไกล แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการอบรมมีคุณภาพของค่ าอ านาจจ าแนกของ
แบบทดสอบอยู่ระหว่าง 0.50 – 0.63 และค่าความยากง่าย
ของแบบทดสอบอยู่ระหว่าง 0.33 – 0.88 มีค่าความเที่ยง
ของแบบทดสอบก่อนอบรมเท่ากับ 0.75 และหลังการอบรม
เท่ากับ 0.74 
  2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของครูผู้รับ
การอบรมที่มีต่อการอบรมเรื่อง การออกแบบระบบการผลิต
ต าราเสียงเพื่อการศึกษาทางไกลมีจ านวน 4 ตอน ตอนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไป มีจ านวน 4 ข้อค าถาม ตอนที่ 2 ความพึงพอใจ
ของครูผู้รับการอบรมกับสื่อที่ใช้ในการอบรม มีจ านวน 10 
ข้อค าถาม ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของครูผู้รับการอบรม
ด้านผลที่ได้รับจากการอบรมมีจ านวน 6 ข้อค าถาม และ
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะ ลักษณะของแบบสอบถามความพึง
พอใจเป็นแบบเลือกตอบ แบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ 
และแบบปลายเปิด คุณภาพของแบบสอบถามมีค่าความ
เที่ยงเท่ากับ 0.98 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูลระยะที่สอง เป็นการจัด
อบรมครูเพื่อเผยแพร่เรื่องการออกแบบระบบการผลิตต ารา
เสียงเพื่อการศึกษาทางไกล ด าเนินการดังนี้ (1) ช้ีแจง
เกี่ยวกับโครงการวิจัยและวัตถุประสงค์การวิจัย ตารางการ
อบรมและผลการอบรม (2) ท าแบบประเมินก่อนอบรมด้วย
แบบทดสอบก่อนอบรม (3) ฟังบรรยายประกอบสไลด์
คอมพิวเตอร์ และศึกษาเอกสารการฝึกอบรมเรื่อง การ
ออกแบบระบบการผลิตต าราเสียงเพื่อการศึกษาทางไกล (4) 
ด าเนินการฝึกปฏิบัติการออกแบบการผลิตต าราเสียงเพื่อ
การศึกษาทางไกลกับครูผู้รับการอบรม และ (5) ท าแบบ
ประเมินตนเองหลังอบรมด้วยแบบทดสอบหลังอบรม 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูลระยะที่สอง สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การทดสอบค่าที ค่าเฉลี่ย และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
 
 
 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยมีดังนี้ 
 1. ผลการพัฒนาและทดลองใช้ต าราเสียงเพื่อ
การศึกษาทางไกล 
  1) ต าราเสียงเพื่อการศึกษาทางไกลในระดับ
ประถมศึกษามีทั้ง 3 หน่วย (รูปแบบ) มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ที่ ก าหนด 80/80 E1/E2 เ รี ย งตามล าดับดั งนี้  
81.77/80.97, 80.81/79.44 และ 81.90/80.00 
  2 )  นั ก เ รี ยนที่ เ รี ยนด้ วยต ารา เสี ย ง เพื่ อ
การศึกษาทางไกลทั้ง 3 รูปแบบ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 
  3 )  นั ก เ รี ยนที่ เ รี ยนด้ วยต ารา เสี ย ง เพื่ อ
การศึกษาทางไกลทั้ง 3 รูปแบบ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากที่สุด 
 2. ผลการอบรมครูประถมศึกษาเรื่ อง การ
ออกแบบระบบการผลิตต าราเสียงเพื่อการศึกษาทางไกล 
  1) ครูผู้รับการอบรมเรื่อง การออกแบบระบบ
การผลิตต าราเสียงเพื่อการศึกษาทางไกลมีผลสัมฤทธิ์หลัง
อบรมสูงกว่าก่อนอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 
  2) ครูผู้รับการอบรมมีความพึงพอใจต่อการ
อบรมอยู่ในระดับมาก 
 
อภิปรายผล 
 1. การพัฒนาต าราเสียงเพื่อการศึกษาทางไกลมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดให้ 80/80 ทั้ง 3 รูปแบบ 
คือ ต าราเสียงแบบแบบฝึกหัด ต าราเสียงแบบบทเรียนแบบ
โปรแกรม และต าราเสียงแบบทบทวนเนื้อหา โดยลักษณะ
ของต าราเสียงทั้ง 3 รูปแบบ มีความแตกต่างกันในการเป็น
สื่อเพื่อการศึกษาทางไกล (1) ต าราเสียงแบบแบบฝึกหัด ท า
หน้าท่ีเป็นสื่อเสริมใช้ควบคู่กับสื่อหลัก เป็นสื่อเสริมที่เป็นสื่อ
ประกอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องค านามและ
สรรพนาม การใช้ต าราเสียงในรูปแบบฝึกหัดจากการ
สอบถามความพึงพอใจของนักเรียนหลังจากใช้ก็พบว่า
นักเรียนมีความรู้ในเนื้อหาที่เรียน และท าให้นักเรียนได้
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ทราบผลการเรียนทันทีอยู่ในระดับมากที่สุด ท่ีมีค่าเฉลี่ย
สูงสุดทุกข้อค าถาม (2) ต าราเสียงแบบบทเรียนแบบ
โปรแกรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องตัวกลาง 
ท าหน้าที่เป็นสื่อหลักที่ถ่ายทอดความรู้โดยตรงให้กับผู้เรียน
ในการเรียนทางไกล นักเรียนจะได้รับความรู้เหมือนกับครู
สอนในห้องเรียน จากการสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียนที่ใช้ต าราเสียงนี้ พบว่า นักเรียนเข้าใจเนื้อหาสาระ
ได้เร็วกว่าการเรียนจากการฟังการบรรยายอยู่ในระดับมาก
ที่สุดที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดกว่าทุกข้อค าถาม แสดงให้เห็นว่าต ารา
เสียงแบบบทเรียนแบบโปรแกรมออกแบบมาใช้เป็นสื่อหลัก
ใช้เป็นสื่อแทนการบรรยายของครูได้ และ (3) ต าราเสียง
แบบทบทวนเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และ
วัฒนธรรม เป็นสื่อเสริม เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐาน
ของคนในจังหวัด ต าราเสียงรูปแบบนี้ท าหน้าที่เป็นสื่อเสริม
ที่ใช้ควบคู่กับสื่อหลักเป็นสื่อสนับสนุนเพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจ
เนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น จากการสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียนอยู่ในระดับมากที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดทุกข้อ พบว่า การ
น าเสนอต าราเสียงให้สาระส าคัญท าให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหา
ได้ชัดเจนข้ึน  
 หลังจากการเรียนด้วยต าราเสียงแต่ละรูปแบบจะ
มีกิจกรรมให้นักเรียนท า ซึ่งพบว่า นักเรียนท ากิจกรรม
ระหว่างเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดให้ทั้ง 3 รูปแบบ 
และที่ส าคัญนักเรียนมีผลการทดสอบหลังเรียนสูงขึ้นกว่า
ก่อนเรียนทั้ง 3 รูปแบบ มีคะแนนผ่านตามเกณฑท์ี่ก าหนดไว้
ร้อยละ 80 เช่นกัน ซึ่งในประเด็นนี้อาจจะเป็นเพราะการใช้
ขั้นตอนการผลิตสื่อการศึกษาทางไกลและยึดหลักการการ
ผลิตสื่อหลักและสื่อเสริม ดังที่นิคม  ทาแดง ได้กล่าวว่า 
“การผลิตสื่อหลักของการศึกษาทางไกลควรมีการเขียน
แผนการสอนที่มีเค้าโครงเนื้อหาสาระ แนวคิด วัตถุประสงค์ 
กิจกรรม สื่อที่ใช้ และการประเมิน และการก าหนดเนื้อหา
สาระประสบการณ์และกิจกรรมต้องมีการเลือกประเด็นที่
เหมาะสมส าหรับการน าเสนอ การอธิบายขยายความและ
การท าให้เนื้อหาน่าเช่ือถือ และการน าเสนอแต่ละเรื่องต้อง
พิจารณาก าหนดกิจกรรมท้ายเรื่อง การผลิตสื่อหลักต้องให้
สื่อนั้นถ่ายทอดเนื้อหาได้อย่างเต็มที่ แต่เมื่อไม่แน่ใจว่าสื่อ
หลักถ่ายทอดไม่ครบสมบูรณ์ จึงต้องมีสื่อเสริมเพิ่มเติม
จุดอ่อนของสื่อหลักหรือใช้ควบคู่กับสื่อหลักจะขาดสื่อใดสื่อ

หนึ่งไม่ได้ ผู้วิจัยจึงได้เลือกรูปแบบการน าเสนอต าราเสียงให้
เหมาะกับลักษณะของเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของการ
น ามาใช้ว่าควรเป็นสื่อหลักและสื่อเสริม จึงส่งผลให้ต ารา
เสียงทั้ง 3 รูปแบบจึงมีความครบถ้วนสมบูรณ์ท าให้ต ารา
เสียงเพื่อการศึกษาทางไกลจึงมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 80/80 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 2. ต าราเสียงเพื่อการศึกษาทางไกลทั้ง 3 รูปแบบ
ที่พัฒนาขึ้นส่งผลท าให้นักเรียนที่เรียนต าราเสียงแต่ละ
รูปแบบ คือ ต าราเสียงแบบแบบฝึกหัด ต าราเสียงแบบ
บทเรียนแบบโปรแกรม และต าราเสียงแบบทบทวนเนื้อหา 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ (1) ต าราเสียงที่พัฒนาขึ้นทั้ง 3 รูปแบบ
ยึดหลักการประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู้มีดังนี้ (1.1) มุ่งให้
ผู้เรียนมีโอกาสปฏิบัติหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน
อย่างกระฉับกระเฉง ได้แก่ ต าราเสียงแบบแบบฝึกหัด
ก าหนดให้ผู้เรียนลงมือเลือกตอบจากข้อค าถาม ต าราเสียง
แบบบทเรียนแบบโปรแกรมก าหนดให้ผู้เรียนตอบค าถาม
หลังจากได้อธิบายเนื้อหาและต าราเสียงแบบทบทวนเนื้อหา
ให้ผู้เรียนได้จดบันทึกสาระส าคัญในระหว่างฟังการสรุป
สาระส าคัญ (1.2) มุ่งให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมตรวจสอบผลของ
การกระท าอย่างทันท่วงที ทั้ง 3 รูปแบบ จะให้แนวตอบ
ทันทีโดยมีลักษณะที่เหมือนกันคือให้แนวตอบแบบเฉลย
ตอบ (1.3) มุ่งให้ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในความส าเร็จ คือ 
ต าราเสียงท้ัง 3 รูปแบบนี้ออกแบบไว้ให้ผู้เรียนสามารถเรียน
ได้ตามศักยภาพของตนเองท ากิจกรรมที่ เหมาะสมกับ
ความสามารถของผู้เรียน จึงส่งเสริมความส าเร็จของผู้เรียน
จะท ากิจกรรมนั้นได้ เกิดความภาคภูมิใจ และเช่ือมั่นใน
ตนเอง และ (1.4) มุ่งให้ผู้เรียนมีโอกาสเรียนรู้ใคร่ครวญทีละ
น้อยตามล าดับขั้น กล่าวคือ ต าราเสียงท้ัง 3 รูปแบบ ผู้เรียน
จะเรียนรู้เนื้อหาทีละเล็กน้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เห็นได้
ชัดเจนในประเด็นนี้คือ ต าราเสียงแบบบทเรียนแบบ
โปรแกรม จากนั้นจึงค่อยให้เนื้อหาเพิ่มขึ้นจนครบถ้วน 
 การประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู้มาใช้ในการพัฒนา
ต าราเสียงเพื่อการศึกษาทางไกลทั้ง 3 รูปแบบจึงท าให้
นักเรียนที่เรียนด้วยต าราเสียงหรือการศึกษาทางไกลมี
คะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียน 
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วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวตักรรม 

ในประเด็นนี้จึงตรงกับชัยยงค์  พรหมวงศ์ (2547, น.13-15) 
กล่าวว่า “ทฤษฎีการเรียนรู้เป็นหัวใจที่ส าคัญในการน ามาใช้
ได้การพัฒนาต าราทางไกลในการศึกษาทางไกล ดังนี้ (1) 
การจัดสถานการณ์ให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมตามทฤษฎีของ
เกสตัลท์หรือกลุ่มสนามการให้ผู้เรียนได้ลงมือท ากิจกรรมใน
สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม (2) การจัดสถานการณ์ให้ผู้เรียน
รับทราบค าติชมทันท่วงที คือ ให้ผู้เรียนสามารถตอบค าตอบ
ได้เองในรูปของเฉลย (3) การจัดสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้รับ
ความภาคภูมิใจในความส าเร็จ ให้งานที่ เหมาะสมกับ
ความสามารถของผู้เรียน ความภาคภูมิใจจะเกิดขึ้นเมื่อเกิด
ความพอใจ และ (4) การจัดสถานการณ์ให้ผู้เรียนมีโอกาส
เรียนรู้และใคร่ครวญตามทีละน้อยตามล าดับขั้น คือ การ
จ าแนกเรื่องที่จะสอนออกเป็นความคิดรวบยอดย่อย แล้ว
สอนเนื้อหาทีละความคิดรวบยอด จากสื่อประเภทส าเร็จรูป 
หรือสื่อประเภทอื่นๆ ที่ผู้เรียนสามารถศึกษาด้วยตนเอง” 
 3. ต าราเสียงเพื่อการศึกษาทางไกลทั้ง 3 รูปแบบ 
นอกจากจะท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น
แล้ว ยังส่งผลถึงความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนด้วยต ารา
เสียงเพื่อการศึกษาทางไกลทั้ง 3 รูปแบบ โดยภาพรวมมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด เป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ (1) การน าเสนอเนื้อหาผ่านทาง
เสียงท าให้น่าสนใจ เพราะใช้ความหลากหลายของเสียงมีทั้ง
เสียงบรรยายที่สลับเสียงชายและหญิงและเสียงดนตรี จึงท า
ให้นักเรียนมีความภูมิใจในการเรียน และ (2) ประกอบกับ
รูปแบบของต าราเสียงทั้ง 3 รูปแบบแตกต่างกันมากให้ผลดี
กับผู้เรียน จึงท าให้นักเรียนต้องการสรุปเนื้อหาที่เรียนด้วย
ตนเองที่ได้จากต าราเสียงแบบสรุปเนื้อหา นอกจากนี้ท าให้
นักเรียนเข้าใจเนื้อหาสาระได้เร็วกว่าการเรียนจากการฟัง
บรรยายที่ได้จากการเรียนด้วยบทเรียนแบบโปรแกรม และ
ท าให้นักเรียนได้ทราบผลการเรียนทันทีจากการเรียนด้วย
ต าราเสียงแบบแบบฝึกหัด ในประเด็นนี้ตรงกับความส าคัญ
ของต าราเสียง วาสนา  ทวีกุลทรัพย์ (2560, น.27-32) ได้
กล่าวในข้อที่ว่า “ต าราเสียงช่วยท าให้ผู้เรียนเกิดความคิด
รวบยอดหรือการทบทวนเนื้อหาท่ีเรียนเพื่อให้เข้าใจเนื้อหาดี
ยิ่ งขึ้น” จึงเป็นเหตุผลส าคัญนอกจากต าราเสียงเพื่อ
การศึกษาทางไกลที่พัฒนาขึ้นจะมีประสิทธิภาพยังส่งผลให้

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น ยังส่งผลต่อความ
พึงพอใจของนักเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 เมื่อพิจารณาในแต่ละรูปแบบจะพบว่า ต าราเสียง
แบบบทเรียนแบบโปรแกรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
ไม่เหมือนกับต าราเสียงแบบแบบฝึกหัดและต าราเสียงแบบ
ทบทวนเนื้อหา ซึ่งท้ัง 2 รูปแบบ นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมากที่สุด การที่ต าราเสียงแบบบทเรียนแบบ
โปรแกรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่าต าราเสียงแบบบทเรียนแบบโปรแกรมเป็นวิธีการ
สอนแบบใหม่ที่นักเรียนยังไม่เคยได้เรียน ส่วนต าราเสียง
แบบแบบฝึกหัด นักเรียนยังได้เคยใช้แบบฝึกหัดในการเรียน 
ส่วนต าราเสียงแบบทบทวนเนื้อหา นักเรียนส่วนใหญ่ได้ฟัง
การทบทวนหรือสรุปเนื้อหาจากครู 
 4. ต าราเสียงเพื่อการศึกษาทางไกลทั้ง 3 รูปแบบ
ได้ผ่านกระบวนการหาประสิทธิภาพแล้ว และจากการ
พัฒนานวัตกรรมประเภทนี้ จึงท าให้ได้องค์ความรู้ด้าน
นวัตกรรมในการผลิตต าราเสียงเพื่อการศึกษาทางไกล ได้
แนวทางการออกแบบระบบการผลิตต าราเสียงเพื่อ
การศึกษาทางไกลถึง 7 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 วิเคราะห์และ
ก าหนดเนื้อหา ขั้นที่ 2 ก าหนดวัตถุประสงค์ ขั้นที่ 3 เขียน
แผนการสอนด้วยต าราเสียง ขั้นที่ 4 ก าหนดประเภทของ
ต าราเสียง ข้ันที่ 5 ก าหนดรูปแบบของต าราเสียง ขั้นที่ 6 
เขียนรายละเอียดของการน าเสนอ ขั้นที่ 7 ด าเนินการผลิต
ต าราเสียง และขั้นที่ 8 ประเมินต าราเสียงที่ผลิต ซึ่งน ามา
พัฒนาเป็นหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อเผยแพร่ จัดฝึกอบรม
เพื่อให้ครูน ามาใช้เป็นคู่มือในการผลิตต าราเสียง เป็น
เครื่องมือการตรวจสอบต าราเสียงที่ผลิตขึ้นมาใช้ และเป็น
เครื่องมือส าหรับครูในการก ากับควบคุมให้ได้ต าราเสียงที่มี
คุณภาพต่อไป เป็นการท าการวิจัยที่พัฒนานวัตกรรมที่ครบ
วงจร 
 จากการอบรมครูประถมศึกษาจ านวน 30 คน 
พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการอบรมหลังอบรมสูงกว่าก่อนการ
อบรมอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ ตั้ ง ไ ว้  ทั้ ง นี้ เ พ ร า ะ ผู้ วิ จั ย ไ ด้ น า ขั้ น ต อ น แ ล ะ
กระบวนการพัฒนาต าราเสียงเพื่อการศึกษาทางไกล ทั้ง 3 
รูปแบบนี้มาจัดท าในเอกสารการฝึกอบรม และน าตัวอย่าง
ของต าราเสียงที่พัฒนาขึ้นมาให้ครูผู้รับการอบรมฟัง อาจ
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เป็นไปได้ที่กลุ่มผู้รับการอบรมได้เห็นของจริง และได้ลงมือ
ปฏิบัติตามหลังจากผู้วิจัยได้บรรยาย จึงเป็นแรงบันดาลใจ
ท าให้ครูผู้รับการอบรมท าได้ และท าได้ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินทุกคน 
 5. ความพึงพอใจของครูผู้รับการอบรมเรื่อง การ
ออกแบบระบบการผลิตต าราเสียงเพื่อการศึกษาทางไกล 
โดยภาพรวมครูมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าครูผู้รับการอบรม
ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการสอนมีระยะเวลาระหว่าง 10-
15 ปี มากที่สุด (ร้อยละ 76.67) จากการสอบถามความพึง
พอใจในด้านผลที่ได้รับมีความพึงพอใจที่จะได้รับความรู้
เพิ่มขึ้นตามที่คาดหวังอยู่ในระดับมาก แต่กลับพึงพอใจใน
ด้านเนื้อหาในเอกสารการฝึกอบรม ให้ความรู้ ความสามารถ
ผลิตต าราเสียงเพื่อการศึกษาทางไกลอยู่ในระดับมากที่สุด 
นอกจากนี้ พึงพอใจด้านวิทยากรบรรยายได้ครบถ้วนตาม
หัวข้อที่ก าหนด ให้โอกาสผู้รับการอบรมได้แสดงความเห็น 
และให้ผู้รับการอบรมได้ท างานกลุ่ม นี่เป็นเหตุผลอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุดเช่นกัน ดังนั้น สื่อที่เป็นเอกสารการฝึกอบรม
และคุณลักษณะของวิทยากรท าให้ครูผู้รับการอบรมพึง
พอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ถึงแม้ผลที่ได้รับจากการอบรม
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ส่งผลให้ความพึงพอใจโดยรวมอยู่
ในระดับมากเช่นกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
     ต าราเสียงเพื่อการศึกษาทางไกลทั้ง 3 รูปแบบ 
คือ ต าราเสียงแบบแบบฝึกหัด ต าราเสียงแบบบทเรียนแบบ
โปรแกรม และต าราเสียงแบบทบทวนเนื้อหาน ามาใช้กับ
นักเรียนในระดับประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 6 
      1.1 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยที่ได้จากการ
ออกแบบระบบการผลิตต าราเสียงเพื่อการศึกษาทางไกล 
       1) การวิเคราะห์และก าหนดเนื้อหา เป็น
สิ่งจ าเป็นและส าคัญที่ผู้สอนและผู้ผลิตจะต้องวิเคราะห์และ
ก าหนดเนื้อหาท่ีครอบคลุม (1) ประเภทของเนื้อหาท่ีจะสอน 
(2) ค าส าคัญ (Keyword) ที่มีอยู่ในเนื้อหาเพื่อมาจัดท า
แผนการสอนด้วยต าราเสียงและก าหนดวัตถุประสงค์ (3) 
การก าหนดประเภทของต าราเสียงเพื่อการศึกษาทางไกล 

จะสามารถก าหนดได้เมื่อผู้สอนหรือผู้ผลิตได้วิเคราะห์และ
ก าหนดเนื้อหาว่าจะน าต าราเสียงมาใช้เป็นสื่อหลัก หรือสื่อ
เสริม 
         2) การก าหนดรูปแบบของต าราเสียง
เพื่อการศึกษาทางไกล จะเป็นรูปใดก็ตามต้องยึดหลักการ
ประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู้ทั้ง 4 ประการ คือ (1) การมุ่งให้
ผู้ เ รี ย น มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร ท า กิ จ ก ร ร ม กั น  
(2) การมุ่งให้ผลย้อนกลับทันทีกลับผู้เรียน (3) การมุ่งให้
ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจในความส าเร็จ และ (4) การมุ่งให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ทีละเล็กละน้อย 
         3) การให้เสียงควรมีความหลากหลาย 
ควรมีเสียงชายและเสียงหญิง เพื่อให้ต าราเสียงมีความ
น่าสนใจ เพื่อให้เสียงท าให้ได้ทราบว่าเป็นการให้เนื้อหา หรือ
เพื่อการแยกประเด็นของเนื้อหา หรือข้อค าถาม หรือแนว
ตอบ 
         4) การให้เสียงดนตรีในต าราเสียงเพื่อ
การศึกษาทางไกล เสียงดนตรีนอกจากจะผ่อนคลายการ
เรียน ยังช่วยก าหนดเวลาในการตอบค าถามของนักเรียน 
และเพื่อทบทวนเนื้อหาสาระที่เรียน 
         5) ภาษาที่ใช้ในต าราเสียงเพื่อการศึกษา
ทางไกล ควรเป็นภาษาท่ีเข้าใจง่ายและสั้นกะทัดรัด 
          6) วิธีการใช้ต าราเสียงเพื่อการศึกษา
ทางไกล ควรระบุวิธีการใช้ต าราเสียงโดยการบรรยายไว้ใน
ต าราเสียง และในแบบบันทึกกิจกรรม 
         7) การจัดท าแบบบันทึกกิจกรรมให้
นักเรียนได้ใช้ควบคู่กับการเรียนจากต าราเสียง ในการท า
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน และการท ากิจกรรม
หรืองาน ซึ่งในแบบบันทึกกิจกรรมจะเขียนรายละเอียดของ
การท ากิจกรรม เพื่อให้นักเรียนท ากิจกรรมได้ทันพร้อมกับ
การฟังต าราเสียง 
  1.2 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยไปใช้ที่ได้จาก
การทดลองใช้ 
       1) จากการทดลองใช้ต าราเสียงเพื่อ
การศึกษาทางไกลกับนักเรียนช้ันประถมศึกษา กรณีที่ใช้ใน
โรงเรียนควรมีการจัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ โดยนักเรียน 
1 คน กับเครื่องคอมพิวเตอร์จ านวน 1 เครื่อง พร้อมท้ังหูฟัง 
หรือใช้กับเครื่องสมาร์ทโฟนของนักเรียน 
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       2) การเรียนด้วยต าราเสียงเพื่อการศึกษา
ทางไกลทั้ง 3 รูปแบบ หรือ 3 หน่วย จะมีวิธีการเรียนที่ไม่
แตกต่างกัน แต่จะแตกต่างกันในรายละเอียดของการ
น าเสนอในต าราเสียง ซึ่งครูควรช้ีแจงให้นักเรียนเข้าใจทีละ
รูปแบบของต าราเสียง และควรย้ าให้นักเรียนไดเ้ข้าใจว่าเปน็
การเรียนแบบรายบุคคล นักเรียนสามารถฟังซ้ าทวนได้เมื่อ
นักเรียนไม่เข้าใจ และไม่ต้องเขียนให้เสร็จพร้อมกับเพื่อน 
       3) ต าราเสียงเพื่อการศึกษาทางไกลทั้ง 3 
รูปแบบมีขั้นตอนการเรียนเหมือนกัน ดังนี้ ข้ันที่ 1 นักเรียน
ท าการประเมินตนเองก่อนเรียนในแต่ละหน่วยการเรียน ท า
ลงในแบบบันทึกกิจกรรม ขั้นที่ 2 ศึกษาแผนการสอนด้วย
ต าราเสียงเพื่อการศึกษา ขั้นที่ 3 ศึกษาต าราเสียงพร้อมทั้ง
ท ากิจกรรมที่มอบหมายให้นักเรียนท าลงในแบบบันทึก
กิจกรรม นักเรียนตรวจสอบแนวตอบด้วยตนเอง และขั้นที่ 
4 นักเรียนท าการประเมินตนเองหลังเรียน 
       4) ส าหรับต าราเสียงแบบบทเรียนแบบ
โปรแกรมเพื่อการศึกษาทางไกล หน่วยที่ 2 ตัวกลาง กรณีที่
มีการทดลองควรได้มีการจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การทดลองไว้ล่วงหน้า โดยจัดไว้ที่มุมต่างๆ ของห้องเรียน 
เพื่อให้สะดวกในการทดลองและมีจ านวนเพียงพอ 
        5) การอบรมครูประถมศึกษา เรื่อง การ
ออกแบบระบบการผลิตต าราเสียงเพื่อการศึกษาทางไกล 
กิจกรรมการอบรมควรมีการฝึกปฏิบัติออกแบบระบบการ
ผลิตต าราเสียงเพื่อการศึกษาทางไกลทั้ง 3 รูปแบบ คือ 
ต าราเสียงแบบแบบฝึกหัด ต าราเสียงแบบบทเรียนแบบ
โปรแกรม และต าราเสียงแบบทบทวนเนื้อหา การฝึกปฏิบัติ
ควรให้ครูผู้รับการอบรมท าเป็นกลุ่มๆ ละ จ านวน 2-3 คน 
จากการอบรมครูผู้รับการอบรมครั้งนี้ ด้วยวิธีการฝึกอบรม
ดังกล่าวท าให้ครูผลิตได้ แต่ควรเพิ่มระยะเวลาในการอบรม
ให้มากกว่า 2 วัน เพราะครูไม่ได้บันทึกเสียงจริงและไม่ได้
ผลิตครบท้ัง 3 รูปแบบ 

  1.3 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยไปใช้ในการ
อบรมครูผู้รับการอบรม เรื่องการออกแบบระบบการผลิต
ต าราเสียงเพื่อการศึกษาทางไกล 
  หลังจากพัฒนาต าราเสียงเพื่อการศึกษา
ทางไกลทั้ง 3 รูปแบบ และน าไปทดลองใช้เบื้องต้นแล้ว ได้
น ามาจัดอบรมครูประถมศึกษาในเรื่องการผลิตต าราเสียง
เพื่อการศึกษาทางไกล โดยจัดท าเอกสารการฝึกอบรม เรื่อง 
การออกแบบระบบการผลิตต าราเสียงเพื่อการศึกษา
ทางไกล ซึ่งมี 7 ขั้น ดังนี้ ขั้นที่ 1 วิเคราะห์และก าหนด
เนื้อหา ข้ันที่ 2 ก าหนดวัตถุประสงค์ ขั้นที่ 3 เขียนแผนการ
สอนด้วยต าราเสียง ขั้นที่ 4 ก าหนดประเภทของต าราเสียง 
ขั้นที่  5 ก าหนดรูปแบบของต าราเสียง ขั้นที่  6 เขี ยน
รายละเอียดของการน าเสนอ ขั้นที่ 7 ด าเนินการผลิตต ารา
เสียง และขั้นที่ 8 ประเมินต าราเสียงที่ผลิต  ทั้ง 7 ขั้น
น ามาใช้ในการออกแบบระบบการผลิตต าราเสียงเพื่อ
การศึกษาทางไกลต่อไปได้ 
 2. ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป 
       1) ควรได้พัฒนาต าราเสียงเพื่อการศึกษา
ทางไกลทั้ง 3 รูปแบบ คือ ต าราเสียงแบบแบบฝึกหัด ต ารา
เสียงแบบบทเรียนแบบโปรแกรม และต าราเสียงแบบ
ทบทวนเนื้อหา ในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ใน
วิชาหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ เพราะจะช่วยให้ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนเพิ่มขึ้น 
      2) ควรได้พัฒนาต าราเสียงเพื่อการศึกษา
ทางไกลแบบทบทวนเนื้ อหาหรือสรุปเนื้อหาใระดับ
อุดมศึกษา จากการทดลองใช้พบว่าผู้เรียนจะพึงพอใจ
รูปแบบการทบทวนเนื้อหาหรือสรุปเนื้อหาในระดับมากท่ีสุด
กว่า 2 รูปแบบ ทั้งในด้านการน าเสนอและผลที่ได้รับ ต ารา
เสียงแบบทบทวนเนื้อหาจึงน่าจะเหมาะกับนักศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาเพื่อการศึกษาทางไกล
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 บทคัดย่อ 
       การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาตัวช้ีวัดการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาโท แขนง
วิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ 2) ประเมินคุณภาพตัวช้ีวัด
การส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาโท แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ (1) ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 6 คน (2) นักศึกษาท่ีลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 4  
จ านวน 55 คน และ (3) บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาปี 2554 – 2559 จากแขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ านวน 44 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งช้ัน รวมทั้งสิ้นจ านวน 105 คน  
เครื่องมือการวิจัยได้แก่ แบบสอบถามปลายเปิดและปลายปิดชนิดมาตรประมาณค่า 5 ระดับ และแบบสนทนากลุ่ม การ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา                                                                 
    ผลการวิจัย พบว่า 1) ตัวช้ีวัดการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาโท แขนงวิชาการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประกอบด้วย 5 ด้าน จ านวน 25 ตัวช้ีวัด ได้แก่ 
ด้านที่ 1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา มี 6 ตัวช้ีวัด ด้านที่ 2 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ มี 5 ตัวช้ีวัด ด้านที่ 3 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข มี 5 ตัวช้ีวัด ด้านที่ 4 การพัฒนาตนเอง มี 4 ตัวช้ีวัด และด้าน
ที่ 5 การติดต่อสื่อสารกับอาจารย์ มี 5 ตัวช้ีวัด และ 2) ตัวช้ีวัดการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาโท มีความถูก
ต้อง ความเป็นประโยชน์ ความเหมาะสม และความเป็นไปได้  ในภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับมากทุกด้าน  
ค าส าคัญ:  ตัวช้ีวัดการส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท การวัดและประเมินผลการศึกษา   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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Abstract 

               The purposes of this study were to 1) develop indicators of graduation of Students’ Master 
Degree, program in Educational Measurement and Evaluation, School of Educational Studies, Sukhothai 
Thammatirat Open University, and 2) evaluate the quality of indicators of graduation of Students’ Master 
Degree, Program in Educational Measurement and Evaluation, School of Educational Studies, Sukhothai 
Thammathirat Open University. The sample consisted of (1) 6 experts; (2) 55 students who enrolled the 4th 
dissertation course; and (3) 44 former graduates of the Educational Measurement and Evaluation program, 
School of Educational Studies during Academic Year 2011 to 2016. The sample of 105 participants was 
selected through stratified random sampling. Research instruments involved opened-ended questions, 
closed-ended questions with five scale rating, and focus group discussion form. Data were analyzed using 
percentage, mean, standard deviation, and content analysis. 
    The findings of this study revealed that: (1) indicators of graduation of Students’ Master Degree, 
Program in Educational Measurement and Evaluation, School of Educational Studies, Sukhothai Thammatirat 
Open University were composed of five aspects with 25 indicators. The first aspect was knowledge in 
educational measurement and evaluation with 6 indicators. The second aspect was the ability to use 
information technology with 5 indicators. The third aspect was numerical analysis skills with 5 indicators. 
The fourth aspect was self-development with 4 indicators. The fifth aspect was communication with 
teachers with 5 indicators; and (2) indicators of graduation of Students’ Master Degree had accuracy, utility, 
propriety and feasibility. The overall quality was at a high level in all aspects. 
Keywords:  Indicators of Graduation, Master’s Degree, Educational Measurement and Evaluation, Sukhothai  
       Thammatirat Open University  
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ให้มีความรู้ ความสามารถ เจตคติ และทักษะ ความ
ช านาญที่เอื้อและสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนา
ประเทศโดยเฉพาะศึกษาศาสตร์ซึ่งมีสถานภาพเป็นวิชาชีพ
ช้ันสูง  จึงจ าเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความสามารถในการ
ท างานในฐานะครู อาจารย์ นักบริหาร นักวิชาการ นัก
ประเมิน นักแนะแนว และนักเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อให้
การถ่ายทอดเนื้อหาสาระและประสบการณ์เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและตอบสนองต่อการพัฒนาทางการศึกษา   
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
ได้เปิดสอนระดับปริญญาโทในระบบการศึกษาแบบทางไกล
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2536 (ส านักบัณฑิตศึกษา, 2559, น. 1) 
ในปัจจุบัน สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตร 

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 6 แขนงวิชา ได้แก่ แขนงวิชา
หลักสูตรและการสอน แขนงวิชาบริหารการศึกษา แขนง
วิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา แขนงวิชาการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา แขนงวิชาแนะแนวและการปรึกษาเชงิ
จิตวิทยา และแขนงวิชาการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย  (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558, น. 
2) 
            แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา ได้เปิด
สอนหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกการประเมิน
การศึกษา ตั้งแต่ปี 2544 และปัจจุบันได้ใช้หลักสูตรปรบัปรงุ 
พ.ศ. 2554  มีผู้ส าเร็จการศึกษาไปแล้วหลายรุ่น  หลักสูตรนี้
ก าหนดปรัชญา คือ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
สามารถน าความรู้ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือ
กระบวนการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และเป็นผู้น า
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ทางวิชาการด้านการประเมินการศึกษาด้วยระบบการศึกษา
ทางไกล นอกจากนี้หลักสูตรยังเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มี
สมรรถนะเกี่ยวข้องกับการท างานที่หลากหลายหลังส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร ได้แก่ (1)  ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา นักวิชาการศึกษา  (2)  ผู้ดูแลรับผิดชอบงานด้านการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาหรือการประกันคุณภาพ
การศึกษา  (3) ผู้ประเมินภายนอกทางการศึกษา และ (4) 
บุคลากรรับผิดชอบงานด้านการประเมินนโยบาย แผนงาน 
โครงการ หรือหลักสูตร (หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, 
2554, น. 5-6) 

                 ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาโท มีวิธีจัดการ
เรียนการสอนด้วยระบบทางไกล  โดยผ่านสื่อประสมต่างๆ  
เช่น ประมวลสาระชุดวิชา  แนวการศึกษา  เทปเสียง  สื่อ
วิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์ วีดิทัศน์และ  E-learning 
รวมทั้งการเข้ารับการสัมมนาเสริมสัมมนาเข้ม  อบรมเข้ม
เสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตและฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติ
ตามที่หลักสูตรก าหนด  ซึ่งสาขาวิชาศึกษาศาสตร์  ได้เปิด
สอนทั้ง แผน ก และแผน ข  กล่าวคือ แผน ก ส าหรับ
นักศึกษาที่เลือกท าวิทยานิพนธ์  แผน ข ส าหรับนักศึกษาที่
เลือกท าการศึกษาค้นคว้าอิสระ  ดังนั้นนักศึกษาจะส าเร็จ
การศึกษาได้จะต้องเข้ารับการอบรมเข้มประสบการณ์
มหาบัณฑิต  สอบผ่านจ านวนชุดวิชาครบถ้วนตามหลักสูตร
และข้อก าหนดของมหาวิทยาลัย   และผ่านการประเมนิและ
ได้ผลการศึกษาคิดเป็นคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่
น้อยกว่า  3.00 
                   อย่ า ง ไ รก็ตาม  แขนงวิ ชาการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์จะมีนักศึกษา
บางส่วนลาออกกลางคัน เรียนไม่จบการศึกษาตามที่ก าหนด 
ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยเรื่อง การลาออกกลางคันของ
นักศึกษาปริญญาโท มสธ.พบว่าสาเหตุที่ส าคัญที่สุดคือ 
ความรู้ความสามารถของนักศึกษา ได้แก่ ขาดทักษะในการ
เรียนด้วยตนเอง   พื้นฐานความรู้เดิมไม่เพียงพอ   ภาระงาน
ประจ ามีมากจนไม่มีเวลามาสัมมนาเสริม /สัมมนาเข้ม  
นักศึกษาไม่สะดวกในการเดินทางมาเรียนที่ศูนย์ที่ ไม่ใช่
จังหวัดที่ตัวเองอยู่  และไม่มีเวลามาพบอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ รองลงมาได้แก่  การบริการของมหาวิทยาลัยที่
เป็นสาเหตุระดับมากได้แก่ การจัดส่งเอกสารชุดวิชาและ

วัสดุการศึกษาล่าช้า  และระบบการเรียนการสอนทางไกล  
ได้แก่ สื่อโสตทัศน์ที่ใช้ในการสอนน้อยเกินไป ส่วนวิธีการคง
อยู่ของนักศึกษาระดับปริญญาโทให้อยู่ตลอดหลักสูตรมาก
ที่สุด ได้แก่ ควรมีการแนะแนวให้ค าปรึกษา อาจารย์ที่
ปรึกษาควรติดตามประเมินผลการเรียนของนักศึกษาแต่ละ
คนและแก้ไขปัญหาอย่างเอื้ออาทร  การเปิดโอกาสให้
นักศึกษาที่หมดสภาพนักศึกษากลับเข้าเรียนและควร
ด าเนินการมากในเรื่องสร้างแรงจูงใจแก่นักศึกษา (บุญศรี  
พรหมมาพันธุ์, 2550 , น. 2)    
               มหาวิทยาลัยมีพันธกิจหลักในการผลิตบัณฑิตที่
มีคุณภาพ  ดังนั้นนักศึกษาจึงควรมีสมรรถนะของผู้เรียน
ตามกรอบพันธกิจของมหาวิทยาลัย   เพื่อให้ได้สมรรถนะ
เชิงพฤติกรรมที่เป็นศาสตร์นั้นๆ  แขนงวิชาการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาได้ก าหนดวัตถุประสงค์ในการผลิต
มหาบัณฑิตทางด้านการประเมินการศึกษา ครอบคลุม
คุณลักษณะด้านความรู้ ความสามารถทางการประเมิน
การศึกษา การบริหารและจัดการเกี่ยวกับการประเมิน
การศึกษา การประยุกต์หลักการประเมินการศึกษาไปใช้ใน
การพัฒนางาน    มีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพการ
ประเมิน และเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของศาสตร์ด้านการ
ประเมินการศึกษา ผู้วิจัยซึ่งเป็นคณาจารย์ประจ าหลักสูตร
ระดับปริญญาโท การประเมินการศึกษา จึงมีความสนใจที่
จะศึกษาตัวช้ีวัดการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ
ปริญญาโท แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา 
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ทั้งนี้เพื่อน าผลการวิจัยมาใช้พัฒนานักศึกษาและน ามาใช้
วางแผนให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  
 
วัตถุประสงค์ 
              1. เพื่อพัฒนาตัวช้ีวัดการส าเร็จการศึกษาของ
นักศึกษาระดับปริญญาโท แขนงวิชาการวัดและประเมินผล
การศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช 
              2. เพื่อประเมินคุณภาพตัวช้ีวัดการส า เร็จ
การศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาโท แขนงวิชาการวัด
และประเมินผลการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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ขอบเขตการวิจัย 
          1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  
             1.1 ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการเรียนการสอนใน
ระบบทางไกล และการวิจัย การวัดและประเมินผล
การศึกษา 
             1.2 นักศึกษาแขนงวิชาการวัดและประเมินผล
การศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรร
มาธิราช ท่ีลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือ ค้นคว้าอิสระ และ 
               1.3 ผู้ส าเร็จการศึกษาจากแขนงวิชาการวัดและ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า  ส า ข า วิ ช า ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร์  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในช่วงปี 2554 - 2559   

               2. การวิจัยครั้งนี้ท าการศึกษาเฉพาะตัวช้ีวัด
การส าเร็จการศึกษานักศึกษาระดับปริญญาโท  แขนง
วิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครอบคลุม 5 ด้าน ได้แก่ 
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดและประเมินการศึกษา 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การพัฒนาตนเอง และการติดต่อสื่อสารกับอาจารย์                                                                           
 
กรอบแนวคิดการวิจัย    
 ผู้วิจัยได้ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
จึงได้น าเสนอกรอบแนวคิดการวิจัย  ดังนี้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1.1  กรอบแนวคิดการวิจัย ตัวช้ีวัดการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาโท  แขนงวิชาการวัดและ  
      ประเมินผลการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
  

- พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 และที่แก
ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 
- กรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2552 
- หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ 
วิชาเอกการประเมินการศึกษา (ฉบับ ปี 
2554) 

 

 

 ตัวชี้วัดการส าเร็จการศึกษา 
ของนักศกึษาระดับปริญญาโท 

- ด้านความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับการวัด
และประเมินผลการศึกษา 

- ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  

- ด้านการพัฒนาตนเอง 

- ด้านการตดิต่อสื่อสารกับอาจารย ์
        
 

คุณภาพของตัวชี้วัดการส าเร็จการศึกษาของ
นักศึกษาระดับปริญญาโท 

  - ความเป็นไปได้ 
                 - ความถูกต้อง 

       - ความเป็นประโยชน์ 
  - ความเหมาะสม 

 

  - การสอบถามความคดิเห็นเกีย่วกับ
ตัวช้ีวัดการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา
และผูส้ าเร็จการศึกษา 
- การสนทนากลุ่มของผู้ทรงคุณวฒุิ  
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นิยามศัพท์ 

 ตัวช้ีวัด หมายถึง ตัวประกอบ ตัวแปรหรือสิ่งที่
บอกสภาพเพื่อสะท้อนลักษณะการด าเนินงานหรือผลการ
ด าเนินงานในเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพของสถานการณ์ใน
ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ณ ที่ใดที่หนึ่ง ซึ่งลักษณะดังกล่าวเป็น
การน าข้อมูลหรือตัวแปรหรือข้อความจริงมาสัมพันธ์กัน
เพื่อให้เกิดคุณค่าที่สามารถช้ีให้เห็นลักษณะของสภาพการณ์
นั้น ๆ 
 การส าเร็จการศึกษา หมายถึง นักศึกษาแขนง
วิ ช าการวั ดและประ เมิ นผลการศึ กษา  ส าขาวิ ช า
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    เรียนครบ
ทุกชุดวิชาและสอบจบในโครงสร้างหลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต ที่สาขาวิชาศึกษาศาสตร์เปิดสอน  
 ตัวช้ีวัดการส าเร็จการศึกษา หมายถึง ตัวประกอบ 
ตัวแปรหรือสิ่งที่บ่งบอกถึงการที่นักศึกษาแขนงวิชาการวัด
และประเมินผลการศึกษา เรียนครบทุกชุดวิชาและสอบจบ
ในโครงสร้างหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ที่สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์เปิดสอน ซึ่งประกอบด้วย 5 ด้าน คือ 1) 
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา 
2) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 3) ทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 4) การพัฒนาตนเอง และ 5) การ
ติดต่อสื่อสารกับอาจารย์ 
 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล
การศึกษา หมายถึง ความรูและความเข้าใจหลักการและ
ทฤษฎีการวัดผล การวิจัยทางการศึกษา สถิติในการวิจัย วิธี
วิทยาการประเมินทางการศึกษา การพัฒนาเครื่องมือในการ
วิจัย และน ามาบูรณาการความรู้ทางด้านวัดและประเมิน 
ประสบการณ์วิชาชีพการวัดและประเมินกับความรู้ใน
ศาสตร์อื่น 
 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
หมายถึง สามารถในการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล ค้นคว้าและสืบค้นวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการท าวิทยานิพนธ์/ ค้นคว้าอิสระ การ
ประมวลผล การแปลความหมาย และการน าเสนอข้อมูล 
รวมทั้งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
แสวงหาแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ที่ทันสมัย 
เพื่อพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง 

 ทักษะการวิ เคราะห์ เ ชิงตั ว เลข หมายถึ ง 
สามารถค านวณและประยุกต์เทคนิควิธีทางคณิตศาสตรและ
สถิติ จัดหมวดหมู่ เปรียบเทียบ และวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ของตัวเลข ในการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยได้ถูกต้อง  
         การพัฒนาตนเอง หมายถึง ความสนใจใฝ่รู้ 
กระตือรือร้นในการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่ง
ความรู้ต่างๆ ที่ทันสมัยเกี่ยวกับวิชาชีพอยู่เสมอ  มีความรอบ
รู้ทันสมัย ทันเหตุการณ์ และสามารถน ามาวิเคราะห ์ก าหนด
เป้าหมาย แนวทางพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  
รวมทั้งมีการพัฒนาตนเองด้านบุคลิกภาพและด้านวิสัยทัศน์
ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคมและ
การเมือง   
      การติดต่อสื่อสารกับอาจารย์  หมายถึง การ
ติดต่อสื่อสารระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ ในการให้
ค าปรึกษาและการรายงานความก้าวหน้าในการท า
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ โดยการใช้สื่อสังคมออนไลน์
หลายช่องทาง เช่น e-Mail,  Line ฯลฯ ในการติดต่อกับ
อาจารย์ จนสามารถน าข้อเสนอแนะหรือค าปรึกษาของ
อาจารย์มาแก้ปัญหาของตนเองได้ ท าให้ได้เรียนรู้และ
พัฒนาตามศักยภาพของตนเอง  
               คุณภาพตัว ช้ีวัดการส า เร็จการศึกษาของ
นักศึกษาระดับปริญญาโท หมายถึง ตัวช้ีวัดการส าเร็จ
การศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาโทมีคุณภาพเป็นไป
ตามมาตรฐาน 4 ด้าน ได้แก่ ค ว าม เป ็น ไป ได ้ ค ว าม
ถูกต้อง ความเป็นประโยชน์ และความเหมาะสม  
 ความเป็นไปได้ หมายถึง ตัวช้ีวัดการส าเร็จ
การศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาโท เป็นตัวช้ีวัดที่
ส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถเรียนจบตามหลักสูตรได้ 
 ความถูกต้อง หมายถึง สารสนเทศที่ได้จากการ
ด าเนินการตามตัวช้ีวัดการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา
ระดับปริญญาโท มีความครอบคลุมเพียงพอต่อการน าไปใช้
ตัดสินใจ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการของ
หลักสูตร 
                ความเป็นประโยชน์ หมายถึง ตัวช้ีวัดการ
ส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาโท ใช้เป็น
แนวทางส่งเสริมและกระตุ้นให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษาโดย
ไม่ต้องใช้เวลานานเกินไป 



 

28 
http://e-jodil.stou.ac.th 

ปีที่ 9  ฉบับที่ 1  มกราคม-มิถุนายน 2562 

 

Electronic Journal of Open and Distance Innovative Learning (e-JODIL) 

               ความเหมาะสม หมายถึง ตัวช้ีวัดการส าเร็จ
การศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาโทมีความสอดคล้อง
และตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยและสอดคล้องกับ
บริบทของนักศึกษา 
 
ประโยชน์ที่จะได้รับ   
               1. แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา  
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ได้ตัวช้ีวัดการส าเร็จการศึกษา ที่มี
คุณภาพของนักศึกษาระดับปริญญาโท แขนงวิชาการวัด
และประเมินผลการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช                                                                                    
             2. อาจารย์แขนงวิชาการวัดและประเมินผล
การศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สามารถน าผลที่ได้จาก
การวิจัยมาใช้เป็นแนวทางส่งเสริมและกระตุ้นให้นักศึกษา
ส าเร็จการศึกษาโดยไม่ต้องใช้เวลานานเกินไป และเป็นการ
ลดอัตราการลาออกกลางคัน 
             3. ผู้บริหารสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สามารถ
น าไปใช้วางแผนให้นักศึกษาแขนงวิชาอื่นๆ ส่งเสริม
นักศึกษาให้คงอยู่ตลอดหลักสูตรได้มากข้ึน เพื่อลดอัตราการ
ลาออกกลางคัน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากร ได้แก ่
             1. ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการเรียนการสอนใน
ระบบทางไกล การวิจัย และการวัดและประเมินผล
การศึกษา  
             2. นักศึกษาแขนงวิชาการวัดและประเมินผล
การศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัย  
สุโขทัยธรรมาธิราช  ที่ได้ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 4 หรือ
ค้นคว้าอิสระ  จ านวน 119 คน และ 
            3. ผู้ส าเร็จการศึกษาจากแขนงวิชาการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช  ในช่วงปี 2554 - 2559  จ านวน 99 คน 
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก ่
            1. ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการเรียนการสอนใน
ระบบทางไกล การวิจัย และการวัดและประเมินผล
การศึกษา จ านวน 6 คน  

            2.  นักศึกษาแขนงวิชาการวัดและประเมินผล
การศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัย- 
ธรรมาธิราช ที่ได้ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 4  หรือค้นคว้า
อิสระ ซึ่งผู้วิจัยท าการสุ่มแบบแบ่งช้ัน ร้อยละ 50 ได้จ านวน 
60 คน 
         3. ผู้ส าเร็จการศึกษาจากแขนงวิชาการวัดและ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า  ส า ข า วิ ช า ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร์   
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในช่วงปี 2554 - 2559  ซึ่ง
ผู้วิจัยท าการสุ่มแบบแบ่งช้ันจ าแนกตามปีการศึกษา ร้อยละ 
50 ได้จ านวน 50 คน รวมกลุ่มตัวอย่างมีจ านวนทั้งสิ้น 116 
คน   
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่ แบบสนทนากลุ่มและ
แบบสอบถามชนิดปลายเปิดและปลายปิดแบบมาตร
ประมาณค่า 5 ระดับ ครอบคลุมในด้านความรู้ความเข้าใจ
เกี่ ย วกับการวัดและประเมินผลการศึกษา     ด้ าน
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ด้านทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข  ด้านการพัฒนาตนเอง และด้าน
การติดต่อสื่อสารกับอาจารย์     ท าการตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือโดยให้ผู้เช่ียวชาญ 3 คน ตรวจสอบความสอดคลอ้ง
กั บ วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์  ( Index of Item  Objective 
Congruence) โดยค านวณดัชนีความสอดคล้องที่มีค่าความ
ตรง มากกว่า .50 ส าหรับเกณฑ์คุณภาพตัวช้ีวัด  ทุกตัวมี
เกณฑ์ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ 4.00 ขึ้นไป    
  
การเก็บรวบรวมข้อมูล  
          1. ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามไปให้ผู้ส าเร็จการศึกษา 
รุ่นปีการศึกษา 2554-2559  ทางไปรษณีย์ จ านวน 50  
ฉบับ ได้รับกลับคืน จ านวน 44 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ  88.00 
ของจ านวนที่ส่งออกทั้งหมด และส่งให้นักศึกษาแขนง
วิชาการวัดและประเมินผลการศึกษาที่ ได้ลงทะเบียน
วิทยานิพนธ์หรือค้นคว้าอิสระจ านวน 60 คน ได้รับกลับคืน 
จ านวน 55 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 91.67 ของจ านวนที่ส่งออก
ทั้งหมด ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูล ในช่วงเดือน 
มกราคม 2561  
              2. ผู้ วิ จั ยท าการสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ  
จ านวน 6 คน ในวันท่ี 14 มีนาคม 2561 เพื่อให้ผู้ทรงคุณวฒุ ิ
ท าการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐาน 4 ด้าน ได้แก่ 
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วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวตักรรม 

ความเป็นไปได้ ความถูกต้อง ความเป็นประโยชน์ 
และความเหมาะสม   
การวิเคราะห์ข้อมูล 
              1. ข้อมูลเชิงคุณภาพ ท าการวิเคราะห์เนื้อหา  
              2. ข้อมูลเชิงปริมาณ ท าการวิเคราะห์ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 
สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 
ผลการวิจัย 
 1. ตัวช้ีวัดการส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประกอบดว้ย 
5 ด้าน จ านวน 25 ตัวช้ีวัด ได้แก่ ด้านที่ 1 ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา มี 6 ตัวช้ีวัด 
ด้านที่ 2 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มี 5 
ตัวช้ีวัด ด้านที ่3 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข มี 5 ตัวช้ีวัด  
ด้านที่ 4  การพัฒนาตนเอง มี 4 ตัวช้ีวัด และด้านที่ 5 การ
ติดต่อสื่อสารกับอาจารย์ มี 5 ตัวช้ีวัด    
                นักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษามีความคิดเห็น
เกี่ยวกับตัวช้ีวัดการส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท แขนง
วิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร ์
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.37)  ด้านที่มี
ความเหมาะสมในระดับมากที่สุด คือ ด้านการติดต่อสื่อสาร
กับอาจารย์ ส่วนด้านที่มีความเหมาะสมในระดับมากได้แก่  
ด้านการพัฒนาตนเอง ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข และด้านความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา ตามล าดับ               
1.1 ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล
การศึกษา ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
( ค่ า เ ฉ ลี่ ย  = 4.12)  เ รื่ อ ง ที่ อ ยู่ ใ น ร ะดั บ ม า ก  ไ ด้ แ ก่  
ความสามารถประยุกต์ความรู้ทางด้านวัดและประเมินสู่การ

ปฏิบัติ  ความสามารถในการพัฒนาเครื่องมือในการวิจัย  
และความรู้ความเข้าใจหลักการและทฤษฎีการวิจัยทาง
การศึกษา  ตามล าดับ 
             1.2 ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในภาพรวม
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.33) เรื่องที่
อยู่ในระดับมากได้แก่ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการค้นคว้าหัวข้อท าวิทยานิพนธ์/ ค้นคว้า
อิสระในขอบข่ายที่สนใจ มีทักษะการสืบค้นวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้อง 
            1.3 ด้ านทักษะการวิ เคราะห์ เ ชิงตั ว เลข ใน
ภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.17) 
เรื่องที่อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความสามารถวิเคราะห์ข้อมูล
พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขโดยใช้คณิตศาสตร์และสถิติ
พื้นฐาน รองลงมา คือ ความสามารถในการค านวณทาง
คณิตศาสตร์และสถิติ และการใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล
งานวิจัยได้ถูกต้อง ตามล าดับ 
            1.4 ด้านการพัฒนาตนเอง ในภาพรวมมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.34) เรื่องที่อยู่ใน
ระดับมาก ได้แก่ ความสนใจใฝ่รู้ ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง
จากแหล่งความรู้ต่างๆ ที่ทันสมัยเกี่ยวกับวิชาชีพอยู่เสมอ 
และมีความกระตือรือร้นในการที่จะเข้ารับการอบรม 
ประชุม สัมมนา เพื่อเพ่ิมพูนความรู้  
            1.5 ด้านการติดต่อสื่อสารกับอาจารย์ ในภาพรวม
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.87) ที่
อยู่ ในระดับมาก ได้แก่ อาจารย์สามารถช่วยเหลือให้
นักศึกษาได้เรียนรู้และพัฒนาตามศักยภาพ อาจารย์ใช้
เทคนิคต่าง ๆ ในการใหค้ าปรึกษา และแก้ปัญหาให้นักศึกษา
ได้ และอาจารย์ติดตามความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ/์
การค้นคว้าอิสระของนักศึกษา   
            ส าหรับรายละเอียดแสดง ได้ดังตารางที่ 1 และ 2 
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ตารางที่  1 สรุปความคิด เห็น เกี่ ย วกับตั ว ช้ี วั ดการส า เร็ จการศึ กษาระดับปริญญาโท แขนงวิ ชาการวัดและ                   
     ประเมินผลการศึกษา  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ตามความคิดเห็นของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา เป็นรายด้าน   
     (n = 99) 

ตัวชี้วัดการส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 

นักศึกษา 
(n = 55) 

ผู้ส าเร็จการศึกษา 
(n = 44) 

ภาพรวม 
(n = 99) 

Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D. 
1. ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา 

1. 4.11 2. 0.38 3. 4.13 4. 0.37 4.12 0.37 

2. ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 5. 4.34 0.42 6. 4.32 0.54 4.33 0.47 
3. ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข 7. 4.29 0.54 8. 4.01 0.63 4.17 0.60 
4. ด้านการพัฒนาตนเอง 9. 4.45 10. 0.45 11. 4.20 0.56 4.34 0.51 
5. ด้านการติดต่อสื่อสารกับอาจารย์ 12. 4.85 13. 0.31 4.89 0.29 4.87 0.30 

เฉลี่ยรวมทุกด้าน         4.41 .42....     .42 4.31 .47 4.37 .44 
 
ตารางที่  2  ค่าเฉลี่ยตัว ช้ีวัดการส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา              
       สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ตามความคิดเห็นของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา (n = 99) 

ตัวชี้วัดการส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 

นักศึกษา 
(n = 55) 

ผู้ส าเร็จการศึกษา 
(n = 44) 

ภาพรวม 
(n = 99) 

Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D. 
1. ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดและ 
    ประเมินผลการศึกษา 
1.1 ความรูค้วามเข้าใจหลักการและทฤษฎีการวัดผล  

 
 

14. 4.07 

15.  
16.  

17. 0.79 

 
 

18. 4.11 

 
 

19. 0.49 

 
 

4.09 

 
 

0.67 
1.2 ความรู้ความเข้าใจหลักการและทฤษฎีการวจิัย
ทางการศึกษา 

20. 4.25 21. 0.58 4.09 0.64 4.18 0.61 

1.3 ความรูค้วามเข้าใจหลักการและทฤษฎีสถติิใน 
การวิจัย 

22. 4.20 23. 0.70 3.89 0.69 4.06 0.71 

1.4 ความรูค้วามเข้าใจหลักการและวิธีวิทยาการ
ประเมินทางการศึกษา 

24. 4.33 25. 0.64 3.84 0.65 4.11 0.68 

1.5 ความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับการประกัน 
     คุณภาพการศึกษา 

26. 3.65 27. 0.58 28. 4.18 29. 0.76 3.89 0.71 

1.6 ความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษา 30. 3.78 31. 0.63 32. 4.39 33. 0.49 4.05 0.57 
1.7 ความสามารถในการพัฒนาเครื่องมือใน  
      การวิจัย 

34. 4.35 35. 0.67 36. 4.09 37. 0.64 4.23 0.67 

 1.8 ความสามารถประยุกต์ความรู้ทางด้านวัด   
       และประเมินสู่การปฏิบัต ิ

38. 4.38 39. 0.59 40. 4.32 41. 0.47 4.35 0.54 
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ตารางที่ 2  (ต่อ) 

ตัวชี้วัดการส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
นักศึกษา 
(n = 55) 

ผู้ส าเร็จการศึกษา 
(n = 44) 

ภาพรวม 
(n = 99) 

Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D. 
1.9 ความสามารถบูรณาการความรู้ทางด้านวัด 
     และประเมินประสบการณ์วิชาชีพการวัด 
    และประเมินกับความรู้ในศาสตร์อื่น 

42. 4.00 43. 0.54 44. 4.23 45. 0.60 4.10 0.58 

เฉลี่ยรวม 46. 4.11 47. 0.38 48. 4.13 49. 0.37 4.12 0.37 
2. ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี   
   สารสนเทศ 
2.1 การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการ 
     ค้นคว้าหัวข้อท าวิทยานิพนธ์/ ค้นคว้าอิสระ 
    ที่สนใจ 

 
 

50. 4.73 
 

 
 

51. 0.45 
 

 
 

4.66 

 
 

52. 0.48 

 
 

4.70 

 
 

0.46 

2.2 การแสวงหาและใช้ข้อมูลสารสนเทศใน  
     การพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง 

53. 4.73 
54.  

55. 0.45 
56.  

57. 4.43 58. 0.59 4.60 0.53 

2.3 ความสามารถในการใช้นวัตกรรมและ 
     เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อ 
     พัฒนาการเรียนรู ้

59. 4.53 
60.  

61. 0.60 
62.  

63. 4.30 64. 0.55 4.42 0.59 

2.4 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี     
     สารสนเทศแสวงหาแหล่งการเรียนรู้และ 
     เครือข่ายการเรยีนรู้ที่ทันสมัย  

65. 4.38 
66.  

67. 0.76 
68.  

69. 4.30 70. 0.55 4.34 0.67 

2.5 มีทักษะการสืบค้นวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
     ใน อินเทอร์เน็ต 

71. 4.67 
72.  

73. 0.64 
74.  

75. 4.52 76. 0.59 4.61 0.62 

2.6 ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
     สารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล การ 
     ประมวลผล การแปลความหมาย และการ 
     น าเสนอข้อมูล 

77. 4.36 
78.  

79. 0.68 
80.  

81. 4.07 82. 0.76 4.23 0.73 

2.7 การเลือกใช้รูปแบบและสื่อในการน าเสนอ 
     ที่เหมาะสมกับสถานการณ์และกลุ่มผู้ฟัง   

83. 3.71 
84.  

85. 0.57 
86.  

87. 4.07 88. 0.82 3.87 0.71 

2.8 การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีได้จากการ 
     ค้นคว้ามาอภิปรายในช้ันเรียน เพื่อให้เกิด 
     การแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้เรยีนด้วยกัน 

89. 3.76 
 

90. 0.64 
91.  

92. 4.11 93. 0.65 3.92 0.67 
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ตารางที่ 2  (ต่อ) 

ตัวชี้วัดการส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 

นักศึกษา 
(n = 55) 

ผู้ส าเร็จการศึกษา 
(n = 44) 

ภาพรวม 
(n = 99) 

Mean S.D. Mean Mean S.D. Mean 

2.9 ความสามารถในการใช้โปรแกรม 
    คอมพิวเตอร์พื้นฐานท่ีจ าเป็น เช่น  
    Microsoft Word, Microsoft Excel,  
    Microsoft Power Point  

4.24 
 

94. 0.77 
95.  

96. 4.45 97. 0.76 4.33 0.77 

2.10 ความสามารถในการใช้โปรแกรม 
      ส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล 

4.33 
 

98. 0.70 
99.  

100. 4.32 101. 0.77 4.32 0.73 

เฉลี่ยรวม 4.34 0.42 102. 4.32 0.54 4.33 0.47 
3. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
3.1 ความสามารถในการค านวณทาง 
     คณิตศาสตร์และสถติ ิ

 
4.40 

 

 
0.68 

 
3.93 

 
103. 0.79 

 
4.19 

 
0.77 

3.2 การประยุกตเ์ทคนิควิธีทางคณิตศาสตร ์
      และสถิติได้อย่างเหมาะสม 

4.20 
 
104. 0.62 105. 4.05 106. 0.71 4.13 0.67 

3.3 มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการใช้สถิติในการ 
     วิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยได้ถูกต้อง 

4.35 
 
107. 0.70 108. 3.98 109. 0.63 4.18 0.69 

3.4 สามารถวิเคราะห์ข้อมลูที่เกี่ยวข้อง กับ 
     ตัวเลขโดยใช้คณติศาสตร์และสถิติพื้นฐาน      

4.49 
 
110. 0.66 111. 4.25 112. 0.69 4.38 0.68 

3.5 สามารถวิเคราะหโ์จทย์ปัญหาที่เกี่ยวข้อง 
    กับตัวเลขโดยใช้คณติศาสตรแ์ละสถติิ 
    พื้นฐาน  

4.15 
 
113. 0.56 114. 3.95 115. 0.94 4.06 0.75 

3.6 สามารถจัดหมวดหมู่ เปรยีบเทียบ และ 
    วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวเลขได ้

4.16 
 
116. 0.57 117. 3.91 118. 0.77 4.05 0.68 

เฉลี่ยรวม 4.29 0.54 119. 4.01 0.63 4.17 0.60 
4. ด้านการพัฒนาตนเอง 
4.1 สนใจใฝ่รู้ ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองจาก 
    แหล่งความรู้ต่างๆ ท่ีทันสมัยเกีย่วกับวิชาชีพ 
    อยู่เสมอ 

 
4.64 

 
0.52 

 

 
120. 4.48 

 
121. 0.55 

 
4.57 

 
0.54 

4.2 มีความกระตือรือร้นในการที่จะเข้ารับการ 
     อบรม ประชุม สัมมนา เพื่อเพ่ิมพูนความรู ้

  4.65 
 

122. 0.48 123. 4.34 124. 0.71 4.52 0.61 

4.3 วางแผนพัฒนาตนเองและพัฒนางานอย่าง 
     ต่อเนื่อง 

  4.58 125. 0.57 126. 4.25 127. 0.78 4.43 0.69 
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ตารางที่ 2  (ต่อ) 
ตัวชี้วัดการส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท นักศึกษา 

(N = 55) 
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

(N = 44) 
ภาพรวม 
(N = 99) 

Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D. 
4.4 มีความรอบรู้ทันสมัย ทันเหตกุารณ ์ 
     สามารถน ามาวิเคราะห ์ก าหนดเป้าหมาย  
     แนวทางพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 

4.40 
 
128. 0.66 

 
4.02 0.76 4.23 0.73 

4.5 พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ ให้ทันต่อการ 
   พัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคมและ 
   การเมือง 

4.36 
 
129. 0.56 

 
4.00 130. 0.72 4.42 0.65 

4.6 พัฒนาตนเองด้าน บุคลิกภาพ ให้ทันต่อ  
    การพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม 
    และการเมือง 

4.29 
 
131. 0.57 

 
132. 4.16 133. 0.68 4.23 0.62 

4.7 พัฒนาตนเองด้านวิสัยทัศน์ ให้ทันต่อการ 
    พัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคมและ 
    การเมือง 

4.25 
 
134. 0.55 

 
135. 4.18 136. 0.69 4.22 0.62 

เฉลี่ยรวม 4.45 137. 0.45 138. 4.20 0.56 4.34 0.51 
5. ด้านการติดต่อสื่อสารกับอาจารย์ 
5.1 ใช้สื่อสังคมออนไลน์ เช่น  E-mail,  Line 
    ฯลฯ หลายช่องทางเพื่อติดต่อกับอาจารยไ์ด ้
     รวดเร็ว 

 
4.80 

 
0.40 

 
4.91 

 
139. 0.36 

 
4.85 

 
0.39 

5.2 อาจารย์ใช้เทคนิคต่าง ๆ ในการให ้
     ค าปรึกษา และแก้ปัญหาให้นักศึกษาได ้

140. 4.85 
 

141. 0.45 
 

142. 4.93 143. 0.33 4.89 0.40 

5.3 อาจารย์เปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าพบและ 
     ขอค าปรึกษาได้  

144. 4.80 145. 0.49 4.84 146. 0.48 4.82 0.48 

5.4 อาจารย์สามารถช่วยเหลือใหน้ักศึกษาได ้
     เรียนรู้และพัฒนาตามศักยภาพ  

147. 4.93 
 

148. 0.33 
 

149. 4.91 150. 0.29 4.92 0.31 

5.5 อาจารย์ติดตามความก้าวหน้าในการท า 
     วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระของนักศึกษา 

151. 4.89 
 

152. 0.37 
 

4.86 0.35 4.88 0.36 

เฉลี่ยรวม 153. 4.85 154. 0.31 4.89 0.29 4.87 0.30 
                
 2 .  ก า ร ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พตั ว ช้ี วั ด
ความส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาโท 
ท าการประเมินใน 4 มาตรฐาน คือความเป็นไปได้ 
ความถูกต้อง ความเป็นประโยชน์ และความเหมาะสม 
ผลการวิจัยพบว่า ตัวช้ีวัดการส าเร็จการศึกษาทั้ง 5 
ด้าน มีคุณภาพโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียง

ตามล าดับ ได้แก่ ความถูกต้อง ความเป็นประโยชน์ 
ความ เหมาะสม  และความ เป็น ไป ได ้  จากการ
สนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ  สรุปว่า ตัวช้ีวัดการส าเร็จ
การศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาโท มี 5 ด้าน 25 
ตัวช้ีวัด  รายละเอียดแสดงได้ดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3  ตัวช้ีวัดการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาโท  แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา มี 5 
     ด้าน 25 ตัวช้ีวัด 

ด้าน ตัวชี้วัด 

1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัด
และประเมินผลการศึกษา  
(มี 6 ตัวช้ีวัด) 

1.1 ความรู้ความเข้าใจหลักการและทฤษฎีการวดัผล 

1.2 ความรู้ความเข้าใจหลักการและทฤษฎีการวจิัยทางการศึกษา 
1.3 ความรูค้วามเข้าใจหลักการและทฤษฎีสถติิในการวิจัย 
1.4 ความรูค้วามเข้าใจหลักการและวิธีวิทยาการประเมินทางการศกึษา 
1.5 ความสามารถในการพัฒนาเครื่องมือในการวิจัย 
1.6 ความสามารถบูรณาการความรู้ทางด้านวัดและประเมินประสบการณ์
วิชาชีพการวัดและประเมินกับความรู้ในศาสตร์อื่น 

2. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  (มี 5 ตัวช้ีวัด) 
 

2.1 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการค้นคว้าและสืบค้น
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการท าวิทยานิพนธ์/ ค้นคว้าอิสระ 
2.2 การแสวงหาและใช้ข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาความรู้อย่างตอ่เนื่อง 
2.3 ความสามารถในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศแสวงหา
แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ที่ทันสมัย  
2.4 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การประมวลผล การแปลความหมาย และการน าเสนอข้อมูล 
2.5 ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานที่จ าเป็น เช่น 
Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowePoint  

3. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
    (มี 5 ตัวช้ีวัด)  

3.1 ความสามารถในการค านวณทางคณิตศาสตร์และสถิต ิ
3.2 การประยุกตเ์ทคนิควิธีทางคณิตศาสตร์และสถิตไิด้อยา่งเหมาะสม 
3.3มี   3.3 ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล
งานวิจัยได้ถูกต้อง 
สามารถวิเคราะห์ข้อมลูพื้นฐานและโจทย์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขโดยใช้
คณิตศาสตร์และสถติิพื้นฐาน  
3.5 สามารถจัดหมวดหมู่ เปรยีบเทียบ และวิเคราะห์ความสมัพันธ์ของ
ตัวเลขได ้

4. การพัฒนาตนเอง (มี 4 ตัวช้ีวัด) 
 

4.1 มีความสนใจใฝรู่้ กระตือรือรน้ในการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองจาก
แหล่งที่ทันสมัยเกี่ยวกับวิชาชีพอยู่เสมอ  
4.2 มีความรอบรู้ทันสมัย ทันเหตกุารณ ์สามารถน ามาวิเคราะห ์ก าหนด
เป้าหมาย แนวทางพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

4.3 มีการพัฒนาตนเองด้านบุคลิกภาพ ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ 
เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง 
4.4 พัฒนาตนเองด้านวิสัยทัศน์ ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ 
เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง 
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วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวตักรรม 

ตารางที่ 3  (ต่อ) 
ด้าน ตัวชี้วัด 

5. การติดต่อสื่อสารกับอาจารย์  
    (มี 5 ตัวช้ีวัด) 

5.1 การใช้สื่อสังคมออนไลน์หลายช่องทาง เช่น  e-Mail, Line ฯลฯ ใน
การติดต่อกับอาจารย์ไดร้วดเร็ว 
5.2 นักศึกษาสามารถน าข้อเสนอแนะหรือค าปรึกษาของอาจารย์มาแก้          
ปัญหาของตนเองได ้
5.3 ความถี่ในการติดต่อสื่อสารระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ในการให้
ค าปรึกษา 
5.4 นักศึกษาได้รับความช่วยเหลือจากอาจารย์ท าใหไ้ด้เรียนรูแ้ละพฒันา
ตามศักยภาพ  
5.5 ความถี่ในการรายงานความกา้วหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ / การ
ค้นคว้าอิสระของนักศึกษาต่ออาจารย์     

 
อภิปรายผล   

ผลการวิจัยมีประเด็นท่ีน่าอภิปราย ดังน้ี 
     1. ผลการวิจัยพบว่า  ตัว ช้ีวัดการส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท แขนงวิชาการวัดและประเมินผล
การศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มสธ. ประกอบด้วย 5 
ด้าน จ านวน 25 ตัวช้ีวัด ได้แก่ ด้านที่ 1 ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา มี 6 ตัวช้ีวัด ด้าน
ที่ 2 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มี 5 
ตัวช้ีวัด ด้านที ่3 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข มี 5 ตัวช้ีวัด 
ด้านที่ 4 การพัฒนาตนเอง มี 4 ตัวช้ีวัด และด้านที่ 5 การ
ติดต่อสื่อสารกับอาจารย์ มี 5 ตัวช้ีวัด  การที่ผลวิจัยเป็น
เ ช่นนี้  ทั้ งนี้ เ ป็ น เพราะว่ า  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา , 2552, น. 10)  ได้ก าหนดผลการเรียนรู ที่
คาดหวังใหบัณฑิตมีอยางนอย 5 ด้าน คือ 1) ดานคุณธรรม 
จริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดาน
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และ 
5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
  ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาและผู้ส าเร็จการศกึษา
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวช้ีวัดการส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา 
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก   เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า ด้านที่มีความเหมาะสมใน

ระดับมากที่สุด คือ ด้านการติดต่อสื่อสารกับอาจารย์ ส่วน
ด้านที่มีความเหมาะสมในระดับมากเรียงตามล าดับ ได้แก่  
ด้ านการพัฒนาตนเอง ด้ านความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
และด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล
การศึกษา ตามล าดับ 
 การที่ผลการวิจัยพบว่าการติดต่อสื่อสารกับ
อาจารย์ เป็นตัวช้ีวัดการส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่
อยู่ในระดับมากที่สุดเป็นเพราะการเรียนในระบบทางไกล
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ยึดระบบการศึกษา
ทางไกลที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถศึกษาค้นคว้าอย่าง
อิสระด้วยตนเอง ภายใต้การให้ค าปรึกษาแนะน าอย่างมี
ระบบด้วยวิธีการนัดหมายระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา
ตามแต่ละช่วงเวลาที่เหมาะสม การเข้ารับการปฐมนิเทศเชิง
ปฏิบัติการ การเข้ารับการสัมมนาเสริม การเข้ารับการ
สัมมนาเข้มเพื่อการท าวิทยานิพนธ์และเพื่อการศึกษา
ค้นคว้าอิสระ  และการเข้ารับการอบรมเข้มประสบการณ์
มหาบัณฑิต (ส านักบัณฑิตศึกษา , 2557, น. 1-5) กลุ่ม
ตัวอย่างจึงเห็นว่า การติดต่อสื่อสารกับอาจารย์ จึงเป็น
ตัวช้ีวัดที่ส าคัญที่สุดที่มีส่วนท าให้ส าเร็จการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา 
                 1.1  การที่ผลการวิจัยพบว่า ด้านความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา มีตัวช้ีวัด
การส าเร็จการศึกษาที่มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
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ได้แก่ ความสามารถประยุกต์ความรู้ทางด้านวัดและประเมนิ
สู่การปฏิบัติ  ความสามารถในการพัฒนาเครื่องมือในการ
วิจัย และความรู้ความเข้าใจหลักการและทฤษฎีการวิจัยทาง
การศึกษา ตามล าดับ การที่ผลวิจัยเป็นเช่นนี้ เป็นเพราะว่า
หลักสูตรแขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา ได้
ก าหนดปรัชญา วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และโครงสร้าง
หลักสูตรที่เน้นความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผล 
ได้แก่ ชุดวิชาการวิจัยและสถิติทางการศึกษาและชุดวิชาวิธี
วิทยาการประเมินทางการศึกษา ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับ 
การวางแผนการวิจัย การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอยา่ง 
การสร้างเครื่องมือและเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย การใช้
สถิติในการวิจัย การเขียนโครงการวิจัย การเขียนรายงาน
การวิจัย การประเมินคุณภาพงานวิจัย การประเมินทาง
การศึกษา  ทฤษฎีการวัด การประเมินและการตัดสินใจ  
การวางแผนและออกแบบประเมิน  การพัฒนาตัวบ่งช้ีและ
เกณฑ์และการบริหารจัดการโครงการประเมิน นอกจากนี้
หลักสูตรยังก าหนดให้นักศึกษาทุกคนจะต้องเข้ารับการ
สัมมนาการประเมินการศึกษา และการอบรมเข้มเสริม
ประสบการณ์มหาบัณฑิตก่อนส าเร็จการศึกษา นักศึกษาจะ
ได้มีโอกาสท างานร่วมกัน และร่วมฝึกปฏิบัติทักษะที่จ าเป็น
ของวิชาชีพ เป็นการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพ บุคลิกภาพ 
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพ  และเน้นการน า
ความรู้ ความเข้าใจหลักการและวิธีวิทยาการประเมินทาง
การศึกษา ความสามารถในการพัฒนาเครื่องมือในการวิจัย 
ความรู้ความเข้าใจหลักการและทฤษฎีการวิจัยทาง
การศึกษา และความรู้ความเข้าใจหลักการและทฤษฎีสถิติ
ในการวิจัย ไปใช้ในการท างานโดยสามารถประยุกต์ความรู้
ทางด้านวัดและประเมินสู่การปฏิบัติ  (หลักสูตรศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต, 2554, น. 1-10)  นอกจากน้ี ผลการวิจยั
ยังสอดคล้องกับรัชดาภรณ์  ปิ่นรัตนานนท์ (2557, น. 23-
33) ที่ท าวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ของบัณฑิต สาขาระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทาง
การศึกษาของบัณฑิต  ได้แก่  ระดับคะแนนหมวดวิชาเอก 
และช่ือปริญญาบัตร   
              1.2 การที่ผลการวิจัยพบว่า ด้านความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  มีตัว ช้ีวัดการส าเร็จ

การศึกษา ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 
ได้แก่ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ค้นคว้าหัวข้อท าวิทยานิพนธ์/ ค้นคว้าอิสระในขอบข่ายที่
สนใจ  มีทักษะการสืบค้นวรรณกรรมที่ เกี่ ยวข้ อ ง ใน
อินเทอร์เน็ต และการแสวงหาและใช้ข้อมูลสารสนเทศใน
การพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง ตามล าดับ การที่ผลวิจัยเปน็
เช่นนี้เพราะ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในระบบทางไกล
ของมหาวิทยาลัย เน้นการศึกษาเพิ่มเติมจากสื่อโสตทัศน์
และสื่อสิ่งพิมพ์อื่น ๆ  มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นให้นักศึกษา
ค้นคว้าอย่างมีอิสระด้วยตนเอง ภายใต้การให้ค าปรึกษา
แนะน าอย่างมีระบบ   ในด้านการถ่ายทอดเนื้อหาสาระและ
ประสบการณ์ทางวิชาการนั้น จะจัดท าผ่านสื่อประสม  ซึ่ง
ประกอบด้วยสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ
สื่ อ โทรคมนาคม (ส า นั กบัณฑิตศึ กษา , 2557, น .  2 )
ผลการวิจัยสอดคล้องกับที่บุญศรี พรหมมาพันธุ์ และคณะ 
(2561, น. 70-72) ท าวิจัยเรื่องการพัฒนาตัวช้ีวัดสมรรถนะ
หลักของอาจารย์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษา
ป ริ ญ ญ า โ ท   ส า ข า วิ ช า ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร์  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผลการวิจัย พบว่าตัวช้ีวัด
สมรรถนะหลักของอาจารย์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาส าเร็จ
ก า ร ศึ ก ษ า ป ริ ญ ญ า โ ท  ส า ข า วิ ช า ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร์  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ส าคัญได้แก่ การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ   
           1.3 การที่ผลการวิจัยพบว่า  ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข มีตัวช้ีวัดการส าเร็จการศึกษาที่อยู่ใน
ระดับมากเรียงตามล าดับ ได้แก่  สามารถวิเคราะห์ข้อมูล
พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขโดยใช้คณิตศาสตร์และสถิติ
พื้นฐาน ความสามารถในการค านวณทางคณิตศาสตร์และ
สถิติ  และการใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยได้
ถูกต้อง ตามล าดับ การที่ผลวิจัยเป็นเช่นนี้ เพราะหลักสูตร
แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา ได้ก าหนด
โครงสร้างหลักสูตรที่เน้นชุดวิชาบังคับ ได้แก่ ชุดวิชาการ
วิจัยและสถิติทางการศึกษา ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับ
การก าหนดปัญหา  วัตถุประสงค์ของการวิจัย การค้นคว้า
วรรณกรรมเพื่อการวิจัยทางการศึกษา การก าหนดกรอบ
แนวคิดในการวิจัยและสมมติฐานของการวิจัย ประเภทของ
การวิจัยทางการศึกษา  การวางแผนการวิจัย การก าหนด
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วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวตักรรม 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือและเก็บ
รวบรวมข้อมูลในการวิจัย การใช้สถิติในการวิจัย การเขียน
โครงการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัยและการประเมิน
คุณภาพงานวิจัย(หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, 2554, 
น. 8) จะเห็นว่าชุดวิชาการวิจัยและสถิติทางการศึกษา จะ
เน้นให้ผู้เรียนมีทักษะวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับ
ตัวเลขโดยใช้คณิตศาสตร์และสถิติพื้นฐาน สามารถค านวณ
ทางคณิตศาสตร์และสถิติ  และใช้สถิติในการวิเคราะห์ขอ้มลู
งานวิจัย 
             1.4 การที่ผลการวิจัยพบว่า ด้านการพัฒนา
ตนเอง มีตัวช้ีวัดการส าเร็จการศึกษาที่อยู่ในระดับมากที่สุด
เรียงตามล าดับ ได้แก่ ความสนใจใฝ่รู้ ศึกษาหาความรู้ด้วย
ตนเองจากแหล่งความรู้ต่างๆ ที่ทันสมัยเกี่ยวกับวิชาชีพอยู่
เสมอ มีความกระตือรือร้นในการที่จะเข้ารับการอบรม 
ประชุม สัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ สนใจใฝ่รู้  และวาง
แผนพัฒนาตนเองและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  ตามล าดับ  
การที่ผลวิจัยเป็นเช่นน้ี สอดคล้องกับท่ีบุญศรี พรหมมาพันธุ์ 
และคณะ (2561, น. 70-72) ท าวิจัยเรื่องการพัฒนาตัวช้ีวัด
สมรรถนะหลักของอาจารย์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาส าเร็จ
ก า ร ศึ ก ษ า ป ริ ญ ญ า โ ท   ส า ข า วิ ช า ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร์  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผลการวิจัย พบว่าตัวช้ีวัด
สมรรถนะหลักของอาจารย์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาส าเร็จ
ก า ร ศึ ก ษ า ป ริ ญ ญ า โ ท  ส า ข า วิ ช า ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร์  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ส าคัญได้แก่ การพัฒนา
ตนเองและสังคม และตรงกับงานวิจัยของคณะกรรมการ
ด าเนินงานวิจัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง (2556, น. 1-3) ท่ี
ท าวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีต่อความส าเร็จในการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขา
วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อการส าเร็จการศึกษาอันดบั
แรก ได้แก่ ความรับผิดชอบของตนเอง และสอดคล้องกับท่ี 
รัตตินันท์   ฏิระวณิชย์กุล (2558) ท าการวิจัยเรื่องการ
พัฒนาสมรรถนะตัวช้ีวัดสมรรถนะบัณฑิต สาขาวิชาความ
ปกติของการสื่อความหมาย   ผลการวิจัยพบว่า ตัวช้ีวัด
สมรรถนะบัณฑิตที่ส าคัญได้แก่ การพัฒนาตนเอง และ
ผลการวิจัยสอดคล้องกับที่ สุมนชาติ  แสงค า  (2557, น. 
103) ท าการวิจัยเรื่องความต้องการพัฒนาตนเองของครู

โรงเรียนวัดลาดเป้ง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสงคราม  ผลการวิจัย พบว่า ความ
ต้องการพัฒนาตนเองของครู โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การพัฒนาตนเองในการเข้าร่วม
กิจกรรมและสนับสนุนองค์กรวิชาชีพครู การน าหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนา เช่น ศีล 5 มาใช้ในชีวิตประจ าวัน การ
พัฒนาตนเองในการรับฟังและเคารพเหตุผลของผู้อื่น และ
การพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ใฝ่รู้ หมั่นศึกษาค้นคว้าอยู่เสมอ ซึ่ง
ตรงกับที่ ประยูร เจริญสุข (2553, น. 210-212) ได้ท าวิจัย
เรื่อง การพัฒนาตัวบ่งช้ีงานวิชาการส าหรับสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน  ผลการวิจัยพบว่า  ผลการพัฒนาตัวบ่ง ช้ีได้
องค์ประกอบงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตัว
บ่งช้ีที่มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมระดับมาก ได้แก่ การพัฒนา
ตนเอง และยังสอดคล้องกับที่พรเทพ เมืองแมน (2546) ได้
พัฒนาตัวช้ีวัดการจัดการศึกษาระดับปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีการศึกษา  ผลการวิจัยพบว่าตัวช้ีวัดที่ส าคัญไดแ้ก่ 
นิสิตนักศึกษา และการบริหารจัดการ  
              1 . 5  ก า ร ที่ ผ ล ก า ร วิ จั ยพบ ว่ า  ด้ า น ก า ร
ติดต่อสื่อสารกับอาจารย์ มีตัวช้ีวัดการส าเร็จการศึกษา ใน
ภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 
4.87) ตัวช้ีวัดที่อยู่ในระดับมากท่ีสุด ได้แก่ อาจารย์สามารถ
ช่วยเหลือให้นักศึกษาได้เรียนรู้และพัฒนาตามศักยภาพ 
อาจารย์ใช้เทคนิคต่าง ๆ ในการให้ค าปรึกษา และแก้ปัญหา
ให้นักศึกษาได้ และอาจารย์ติดตามความก้าวหน้าในการท า
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระของนักศึกษา การที่ผลวิจัย
เ ป็ น เ ช่ นนี้  เ พ ร า ะกา ร เ รี ยน ในระบบทาง ไกลของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ยึดระบบการศึกษาทางไกล
ที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถศึกษาค้นคว้าอย่างอิสระด้วย
ตนเอง ภายใต้การให้ค าปรึกษาแนะน าอย่างมีระบบด้วย
วิธีการนัดหมายระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาตามแต่ละ
ช่วงเวลาที่เหมาะสม การเข้ารับการปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการ 
การเข้ารับการสัมมนาเสริม การเข้ารับการสัมมนาเข้มเพื่อ
การท าวิทยานิพนธ์และเพื่อการศึกษาค้นคว้าอิสระ  และ
การเข้ารับการอบรมเข้มประสบการณ์มหาบัณฑิต (ส านัก
บัณฑิตศึกษา, 2557, น. 4) ผลการวิจัยสอดคล้องกับที่บุญ
ศรี พรหมมาพันธุ์ และคณะ (2561, น. 70-72) ท าวิจัยเรื่อง
การพัฒนาตัวช้ีวัดสมรรถนะหลักของอาจารย์เพื่อส่งเสริมให้
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นั กศึ กษาส า เ ร็ จการศึ กษาปริญญา โท   ส าขาวิ ช า
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผลการวิจัย 
พบว่าตัวช้ีวัดสมรรถนะหลักของอาจารย์เพื่อส่งเสริมให้
นักศึกษาส าเร็จการศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ส าคัญได้แก่ การสื่อสาร
และให้ค าปรึกษา และตรงกับที่บุญศรี  พรหมมาพันธุ์และ
คณะ  (2550) ได้ท าวิจัยเรื่องการลาออกกลางคัน  การคง
อยู่ และการ เพิ่ มจ านวนนักศึ กษาระดับปริญญาโท  
ผลการวิจัย พบว่าวิธีการคงอยู่ของนักศึกษาระดับปริญญา
โทให้อยู่ตลอดหลักสูตรมากที่สุดได้แก่  การแนะแนวให้
ค าปรึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาควรติดตามประเมินผลการ
เรียนของนักศึกษาแต่ละคนและแก้ไขปัญหาอย่างเอื้ออาทร 
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับมัลลิกา เกตุชรารัตน์ และคณะ 
(2558, น. 112-115) ที่ท าวิจัยเรื่องสมรรถนะที่พึงประสงค์
ของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่า 
สมรรถนะด้านการให้บริการวิชาการ ได้แก่ มีความรอบรู้
ทางวิชาการและให้ค าปรึกษา และตรงกับที่ชนิดา ชาอินทร์ 
และคณะ (2556, น. 10-17) ได้ท าวิจัยเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อ
การส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะ
สัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ผลการวิจัย 
พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ในระดับมากได้แก่ ปัจจัยด้านอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การท าวิทยานิพนธ์และการเผยแพร่
ผลงาน และตัวมหาบัณฑิตเอง   
               2. ตัวช้ีวัดการส าเร็จการศึกษามีคุณภาพ ใน 4 
มาตรฐาน คือ ความเป็นไปได้ ความถูกต้อง ความเป็น
ประโยชน์ และความเหมาะสม ซึ่งมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่
ก าหนด การที่ผลการวิจัยพบว่า ตัวช้ีวัดการส าเร็จการศึกษา
ทุกด้าน มีคุณภาพโดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก เรียง
ตามล าดับ ได้แก่ ความถูกต้อง  ความ เป็นประโยชน์  
ความเหมาะสม  และความเป็นไปได้  ตามล าดับ ซึ่งมี
คุณภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด และจากการสนทนากลุ่ม
ผู้ทรงคุณวุฒิ  สรุปว่าคุณภาพตัวช้ีวัดควรมีเกณฑ์ค่าเฉลี่ยอยู่
ตั้งแต่ระดับ 4.00 ขึ้นไป การที่ผลวิจัยเป็นเช่นนี้  ทั้งนี้เป็น
เพราะผู้ทรงคุณวุฒิทุกคน ที่ท าการสนทนากลุ่ม เป็นผู้มี
ประสบการณ์โดยตรง เกี่ยวกับการวิจัย การวัดและ
ประเมินผลการศึกษา เป็นอาจารย์ที่มีหน้าที่สอน สัมมนา 

และควบคุมการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ จึงมี
ความคิดเห็นว่า ตัวช้ีวัดดังกล่าวที่ผู้วิจัยท าการประเมิน มี
คุณภาพตามหลักการการตรวจสอบคุณภาพตัวช้ีวัด ซึ่งตรง
กับท่ีผดุงชัย ภู่พัฒน์ (2555, น. 19) ได้กล่าวถึงหลักการการ
ตรวจสอบคุณภาพตัวช้ีวัดท าได้ทั้งการตรวจสอบคุณภาพ
ของตัว ช้ีวัดภายใต้กรอบแนวคิดทางทฤษฎีและการ
ตรวจสอบคุณภาพด้วยวิธีการทางสถิติ  อย่างไรก็ตามการ
ตรวจสอบคุณภาพในการวิจัยสอดคล้องกับ  มาตรฐานของ
การสร้างตัวช้ีวัด ซึ่งตรงกับที่สตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam, 
1981 อ้างถึงใน ศิริชัย กาญจนวาสี, 2550, น. 178- 180) 
กล่าวไว้ว่าการประเมินเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับกิจกรรมของ
มนุษย์ การประเมินที่ดีจะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและ
พัฒนาสู่สิ่งที่ดีกว่า และได้เสนอมาตรฐานการประเมินไว้ 4 
หมวด คือ มาตรฐานการใช้ประโยชน์ มาตรฐานความเป็นไป
ได้  มาตรฐานความเหมาะสม และมาตรฐานความถูกต้อง  
ซึ่งมีรายละเอียด ได้แก่  มาตรฐานการใช้ประโยชน์  เป็น
มาตรฐานที่ต้องการประกันถึงความเป็นประโยชน์ของผล
การประเมินในการตอบสนองต่อความต้องการใช้สารสนเทศ
ของผู้ เกี่ยวข้อง ด้านมาตรฐานความเป็นไปได้   เป็น
มาตรฐานที่ต้องการประกันถึงการประเมินที่มีความ
สอดคล้องกับความเป็นจริง ปฏิบัติได้ ยอมรับได้ ประหยัด
และคุ้มค่า มาตรฐานความเหมาะสม   เป็นมาตรฐานที่
ต้องการประกันว่า การประเมินได้ท าอย่างถูกต้องตาม
กฎระเบียบจรรยาบรรณ มีการค านึงถึงสวัสดิภาพของ
ผู้เกี่ยวข้องในการประเมิน และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการ
ประเมิน ส่วนมาตรฐานความถูกต้อง  เป็นมาตรฐานที่
ต้องการประกันว่า การประเมินได้มีการใช้เทคนิคที่
เหมาะสม เพื่อให้ได้สารสนเทศที่เพียงพอส าหรับตัดสิน
คุณค่าของสิ่งที่ประเมิน นอกจากนี้ผลการวิจัยยังสอดคล้อง
กับที่บุญศรี พรหมมาพันธุ์ และคณะ (2561, น. 70-72) ท า
วิจัยเรื่องการพัฒนาตัวช้ีวัดสมรรถนะหลักของอาจารย์เพื่อ
ส่งเสริมให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผลการวิจัย 
พบว่า ตัวช้ีวัดมีคุณภาพด้านความเป็นประโยชน์และ
ความเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับที่ รัตตินันท์   ฏิระวณิชย์
กุล (2558) ที่ท าวิจัยเรื่องการพัฒนาสมรรถนะตัวช้ีวัด
สมรรถนะบัณฑิต  สาขาวิ ชาความปกติ ของการสื่ อ
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วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวตักรรม 

ความหมาย   ผลการวิจัยพบว่า ตัวช้ีวัดสมรรถนะบัณฑิต มี
ผลการประเมินด้านความเป็นไปได้ ถูกต้อง เป็นประโยชน์
และเหมาะสมอยู่ในระดับดีมาก  
             ส าหรับเกณฑ์ในการตัดสินคุณภาพตัวช้ีวัดในการ
วิจัยครั้งนี้ ได้จากการจัดสนทนากลุ่มของผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ านวน 6 คน  โดยผู้ทรงคุณวุฒิก าหนดเกณฑ ์ คือค่าเฉลี่ยที่
มีค่าตั้งแต่ 4.00 ข้ึนไปจากคะแนน 5ระดับ จะเห็นได้ว่าเป็น
เกณฑ์ตัดสินที่มีคะแนนสูง สอดคล้องกับที่ ศิริชัย กาญจน
วาสี (2550 , น. 95) ได้สรุปคุณลักษณะของเกณฑ์การ
ประเมินท่ีดี  ต้องมีความท้าทาย และเป็นไปได้ คืออยู่ในวิสัย
ที่จะบรรลุความคาดหวังนั้น สามารถปรับเปลี่ยนไปตาม
สภาพสังคมและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง เช่น เมื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามเกณฑ์ในระดับหนึ่งแล้ว อาจมีการตั้งเกณฑ์
ที่มีมาตรฐานสูงยิ่งขึ้น เป็นที่ยอมรับทางวิชาชีพ และได้รับ
การยอมรับจากฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้เช่ียวชาญ ผู้
ประเมิน  ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ใช้ผลการประเมิน นอกจากนี้
ยังตรงกับที่ ผดุงชัย ภู่พัฒน์ (2555, น. 21-22) ได้สรุป
คุณลักษณะของเกณฑ์การประเมินที่ดี ได้แก่ มีความท้าทาย
และเป็นไปได้  สามารถปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป และได้รับการยอมรับจากผู้ปฏิบัติงาน 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ประเมินและผู้ใช้ผลการประเมิน  
  
บทสรุป 
                ตัวช้ีวัดการส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษาสาขาวิชา 
ศึ กษาศาสตร์    มหาวิ ทย าลั ย สุ โ ขทั ย ธ ร รมาธิ ร าช  
ประกอบด้วย 5 ด้าน จ านวน 25 ตัวช้ีวัด ได้แก่ ด้านที่ 1 
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา 
มี 6 ตัวช้ีวัด ด้านที่ 2 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ มี 5 ตัวช้ีวัด ด้านที่ 3 ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข มี 5 ตัวช้ีวัด ด้านที่ 4 การพัฒนาตนเอง มี 4 ตัวช้ีวัด 
และด้านที่ 5 การติดต่อสื่อสารกับอาจารย์  มี 5 ตัวช้ีวัด  
ตัวช้ีวัดการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาโท มี
ความถูกต้อง ความเป็นประโยชน์  ความเหมาะสม 
และความเป็นไปได้  ในภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับ
มากทุกด้าน  
 

ข้อเสนอแนะ 
ก.ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลวิจัยไปใช้ 
             1. แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา 
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ควรน าตัวช้ีวัดที่ส่งผลให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท มาใช้เป็นแนวทางเชิงรุกเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา
ส าเร็จการศึกษาได้โดยเร็ว 
            2. ผลการวิจัยพบว่า การติดต่อสื่อสารกับอาจารย์ 
เป็นตัวช้ีวัดส าคัญที่ท าให้นักศึกษาเรียนจบเร็วหรือล่าช้า 
ดังนั้น อาจารย์ในแขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา 
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ควรมีความตระหนักและด าเนินการให้ค าปรึกษาแนะน า 
ติดตามงานนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักศึกษาสามารถ
เรียนจบการศึกษาได้ตามก าหนด 
            3. ผลการวิจัยพบว่าตัวช้ีวัดทั้ง 5 องค์ประกอบมี
คุณภาพ ด้านความเป็นไปได้ ความถูกต้อง ความเป็น
ประโยชน์ และความเหมาะสม ซึ่งมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่
ก าหนด ดังนั้น ผู้บริหารสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สามารถใช้
เป็นแนวทางก าหนดเชิงนโยบาย เพื่อให้อาจารย์ทุกแขนง
วิชา เห็นความส าคัญในการช่วยเหลือให้นักศึกษาสามารถ
เรียนจบการศึกษาได้ตามก าหนด 
ข. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
              1. ควรท าวิจัยเรื่อง ตัวช้ีวัดการส าเร็จการศึกษา
ของนักศึกษาระดับปริญญาโท แขนงวิชาอื่นๆ เช่น แขนง
วิชาบริหารการศึกษา หลักสูตรและการสอน เทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย และการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช      
              2. ควรท าวิจัยเรื่อง ตัวช้ีวัดการส าเร็จการศึกษา
ของนักศึกษาระดับปริญญาโท  สาขาวิชาต่างๆ  ของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช      
                3 .  ควรท า วิ จั ย เ รื่ อ งการพัฒนาตั ว ช้ี วั ด
สมรรถนะหลักของอาจารย์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาส าเร็จ
ก า ร ศึ ก ษ า ป ริ ญ ญ า โ ท   ส า ข า วิ ช า ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร์  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
     
 



 

40 
http://e-jodil.stou.ac.th 

ปีที่ 9  ฉบับที่ 1  มกราคม-มิถุนายน 2562 

 

Electronic Journal of Open and Distance Innovative Learning (e-JODIL) 

4. ควรท าวิจัยเรื่องการพัฒนาตัวช้ีวัดสมรรถนะหลักของ
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานและประเมินความต้องการรูปแบบการสอนแบบอิง
ประสบการณ์ร่วมกับการสอนด้วยแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการกลุ่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 (2) พัฒนารูปแบบการสอนแบบอิงประสบการณ์ร่วมกับการสอน
ด้วยแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการกลุ่ม (3) ทดลองใช้รูปแบบการสอน และ (4) ประเมินและปรับปรุง
รูปแบบการสอน 
 รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยและพัฒนามี 4 ขั้น ขั้นที่ 1 การวิจัยเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน และประเมินความ
ต้องการของรูปแบบและพัฒนากรอบแนวคิด กลุ่มตัวอย่างการวิจัย คือ ผู้บริหาร ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม และนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 มีจ านวน 100 คน และผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกับ
กรอบแนวคิดของรูปแบบการสอน เครื่องมือการวิจัย คือ (1) แบบสอบถามความต้องการเกี่ยวกับรูปแบบการสอน (2) แบบ
สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับกรอบแนวคิด ขั้นที่ 2 การพัฒนาและประเมินคุณภาพรูปแบบการสอนโดยผู้เช่ียวชาญด้วยแบบ
ประเมินคุณภาพ ขั้นที่ 3 การวิจัย น ารูปแบบการสอนที่ผ่านการประเมินคุณภาพไปทดลองใช้เบื้องต้นกับนักเรียน จ านวน 35 
คน  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 กลุ่มตัวอย่าง ได้มาโดยการสุม่แบบกลุม่ น าผลจากการทดลองใช้เบื้องต้นไปปรบัปรุงและ
น าไปทดลองใช้จริงกับนักเรียน จ านวน 30 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 กลุ่มตัวอย่าง ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม 
เครื่องมือในการทดลองใช้เบื้องต้นและใช้จริง คือ (1) รูปแบบการสอนแบบอิงประสบการณ์ร่วมกับการสอนด้วยแหล่งการ
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เรียนรู้ ในชุมชน (2) แผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอน (3) แบบประเมินทักษะกระบวนการท างานกลุ่ม  
(4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (5) แบบสอบถามความพึงพอใจ ขั้นที่ 4 การพัฒนาโดยการจัดประชุมสัมมนา 
ผู้บริหาร และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด จ านวน 28 คน 
เกี่ยวกับรูปแบบการสอน เครื่องมือการวิจัย คือ แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการสอน การวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ 
คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าประสิทธิภาพ E1/E2 การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์เนื้อหา 
 ผลการวิจัยพบว่า (1) ผู้บริหาร ครูผู้สอน และนักเรียนมีความต้องการการสอนแบบอิงประสบการณ์ โดยใช้แหล่งการ
เรียนรู้ในชุมชน และต้องการเรียนด้วยทักษะกระบวนการกลุ่มโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนผู้เช่ียวชาญเห็นด้วยกับ
กรอบแนวคิดของรูปแบบการสอน (2) รูปแบบการสอน ประกอบด้วย (2.1) องค์ประกอบ หลักการและเหตุผล จุดมุ่งหมาย 
กิจกรรมการเรียน สื่อและแหล่งการเรียน และการประเมินผล และ (2.2) ขั้นตอนของรูปแบบการสอนมี ดังนี้  ขั้นที่ 1 การ
ก าหนดหน่วยประสบการณ์ ขั้นที่ 2 การประเมินก่อนเผชิญประสบการณ์ ขั้นที่ 3 การเข้ากลุ่มและช้ีแนะแหล่งการเรียนรู้ใน
ชุมชนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม ขั้นที่ 4 การก าหนดเป็นประสบการณ์หลักและประสบการณ์รองจากหน่วยประสบการณ์ โดยใช้
กระบวนการกลุ่ม ขั้นที่ 5 การเผชิญประสบการณ์ด้วยการรวบรวมข้อมูลโดยใช้กระบวนการกลุ่ม ขั้นที่ 6 การเผชิญ
ประสบการณ์แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม ขั้นที่ 7 การวิเคราะห์ผลการเผชิญประสบการณ์โดยใช้
กระบวนการกลุ่ม และขั้นที่ 8 การประเมินหลังเผชิญประสบการณ์ (3) การทดลองใช้รูปแบบการสอนในการทดลองใช้จริง 
พบว่ามีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 80/80 E1/E2 เรียงตามล าดับแต่ละหน่วย ดังนี้ 81.27/82.71, 82.29/82.00, และ 
80.00/81.71 นักเรียนทุกคนที่เรียนด้วยรูปแบบการสอนมีทักษะการท างานกลุ่มผ่านตามเกณฑ์ ร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ด้านความพึงพอใจของนักเรียนมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากท่ีสุด และ (4) ผู้บริหารและครูมีความเห็นว่ารูปแบบการสอนมีความเหมาะสมเห็นด้วยอยู่ในระดับมากท่ีสุด ใน
ด้านความมีประโยชน์ มีความสมบูรณ์ และมีความชัดเจน 
ค าส าคัญ:  รูปแบบการสอนแบบอิงประสบการณ์ การสอนด้วยแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน กระบวนการท างานกลุ่ม  กลุ่มสาระ 
      การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประถมศึกษา 
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Abstract 

 The objectives of this research were as follows: (1) to study basic information and investigate the 
needs for the experience-based teaching model together with teaching with the use of community learning 
resources to develop group process skills in the Social Studies, Religion and Culture Learning Area at 
Prathom Suksa V level; (2) to develop the experience-based teaching model together with teaching with 
the use of community learning resources to develop group process skills; (3) to try out the developed 
teaching model; and (4) to evaluate and improve the teaching model. 
 This research and development study comprised four phrases.  Phrase 1 was an analysis of basic 
information, investigation of the needs for the teaching model, and development of the conceptual 
framework.  The research sample consisted of school administrators, teachers in the Social Studies, Religion 
and Culture Learning Area, and 100 Prathom Suksa V students; while the research informants were experts 
on the conceptual framework of the teaching model.  The employed research instruments were (1) a 
questionnaire on the needs for the teaching model; (2) an interview form for interviewing the experts on 
the conceptual framework of the teaching model.  Phrase 2 was the development of the teaching model 
and the assessment of the developed teaching model by the experts using a quality assessment form.  
Phrase 3 was the preliminary try-out of the verified teaching model with 35 students, obtained by cluster 
sampling in the first semester of the 2016 academic year.  The preliminary try-out results were used for the 
improvement of the teaching model.  After that, the improved teaching model was tried out with 30 
students, obtained by cluster sampling in the first semester of the 2017 academic year.  The research 
instruments employed for the try-outs were (1) an experience-based teaching model together with teaching 
with the use of community learning resources; (2) learning management plans based on the teaching model; 
(3) a scale to assess group process skills; (4) a learning achievement test; and (5) a scale to assess student’s 
satisfaction with the teaching model.  Phrase 4 was the evaluation and improvement of the teaching model 
by organizing a seminar involving 28 administrators and teachers in the Social Studies, Religion and Culture 
Learning Area in schools under Pak Kret City Municipality.  The research instrument was a questionnaire on 
opinions toward the teaching model.  Research data were analyzed using the frequency, percentage, mean, 
standard deviation, E1/E2 efficiency index, t-test, and content analysis. 
 Research results were as follows: (1) the administrators, teachers and students rated the needs for 
the experience-based teaching model together with teaching with the use of community learning resources 
at the highest level; and the experts agreed with the conceptual framework of the teaching model; (2) the 
developed teaching model composed of (2.1) components: rationale, objectives, learning activities, media 
and learning resources, and evaluation; and (2.2) the teaching procedures in the teaching model included: 
step 1: determination of experience units, step 2: pre-experience assessment, step 3: forming into groups 
and using the group process to identify community learning resources, step 4: determination of major and 
minor experiences for each experience unit using the group process, step 5: obtaining experience of data 
collection using the group process, step 6: obtaining experience on community learning resources using the 
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group process; step 7: analysis of results of obtaining experience using the group process, and step 8: post-
experience assessment; (3) results of  try-out of the teaching model showed that all of the three experience 
units were efficient at 81.27/82.71, 82.29/80.00, and 80.86/81.71 that met the pre-determined 80/80 
efficiency criterion; every student learning with the teaching model had the group process skills passing the 
80 percent criterion; the students’ post-learning achievement was significantly higher than their pre-learning 
counterpart achievement at the .05 level of statistical significance; and their satisfaction with the teaching 
model was at the highest level; and (4) the administrators and teachers expressed their opinions that the 
teaching model was appropriate at the highest level in the aspects of usefulness, completeness, and clarity. 

Keywords: experience-based teaching model, teaching with the use of community learning resources,  
      group process, Social Studies, Religion and Culture Learning Area, Prathom Suksa     
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 จากการศึกษาผลการเรียนของนักเรียน ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) นครปาก
เกร็ด 1 ในการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม พบปัญหาและข้อเสนอแนะ 
ในฐานะที่ผู้วิจัยเป็นผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้นี้ที่ส าคัญ 
คือ (1) ปัญหาทางด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
โดยเฉลี่ยทั้งของโรงเรียน และของส่วนกลางที่ตั้งไว้ไม่ผ่าน
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด (โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) นครปาก
เกร็ด 1, 2558) (2) จากการสังเกตและสัมภาษณ์นักเรียน
เป็นการส่วนตัวของผู้วิจัยพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีปัญหา 
คือ ไม่ชอบเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มนี้ ซึ่งเนื้อหาสาระ
ส่วนใหญ่ เป็นพุทธิพิสัย  การจดจ าค่อนข้างยาก ( 3) 
นอกจากนี้ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
สถานศึกษาของโรงเรียน (โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) นคร
ปากเกร็ด 1, 2559)  โดยภาพรวมซึ่งพบว่า โรงเรียนควร
เสริมสร้างนักเรียนให้มีความรับผิดชอบ มีการค้นคว้าหา
ความรู้ด้วยตัวเอง มีทักษะในการท างาน และควรที่ใช้แหล่ง
การเรียนรู้ในชุมชนให้เกิดประโยชน์ (โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิ
ทยา) นครปากเกร็ด 1,รายงานการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2559)  
 จากสภาพปัญหาและข้อเสนอแนะดังกล่าว ผู้วิจัย
ในฐานะหัวหน้ากลุ่มสายงานจึงได้ศึกษาเกี่ยวกับมาตรการ 
นโยบาย และการจัดการศึกษาแนวใหม่ จึงได้วิเคราะห์และ
สรุปสาระส าคัญที่ เกี่ยวข้อง ดั งนี้  1) จากการศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ฉบับ

แรกของการจัดการศึกษาที่เกิดขึ้นพร้อมกับการปฏิรูป
การศึกษา ในมาตรา 22 มาตรา 23 และมาตรา 24 คือ (1) 
ต้องพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 
และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด (2) การจัดกระบวนการ
เรียนรู้ให้สถานศึกษาจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้ผู้เรียน
จากประสบการณ์จริง ประยุกต์ความรู้มาใช้ รู้จักแก้ปัญหา
เป็น ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ให้สอดคล้องกับความสนใจและ
ความถนัดของผู้เรียน (3) การให้ผู้เรียนเรียนรู้จากสื่อการ
เรียนการสอนและจากแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ และ 
(4) การส่งเสริมการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้อย่างพอเพียงและ
มีประสิทธิภาพ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 
ส านั กนายกรั ฐมนตรี , 2553, น.12-14) 2) การศึกษา
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธสักราช 2551 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มุ่งให้ผู้เรียน
มีความรู้ความเข้าใจ การด ารงชีวิตของมนุษย์ทั้งในฐานะ
ปัจเจกบุคคล และการอยู่ร่วมกันในสังคม การปรับตัวตาม
สภาพแวดล้อม การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด เกิด
ความเข้าใจตนเองและผู้อื่น มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับ
ในความแตกต่างและมีคุณธรรม สามารถน าความรู้ไปปรับ
ใช้ในการด าเนินชีวิต (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 3) การ
จัดการศึกษาในแนวใหม่ การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21 ที่ควร
น ามาใช้ให้เหมาะกับการสอนสังคมศึกษา คือ ทักษะการ
สื่อสารและการท างานร่วมกับการสอนให้น้อยลง ผู้เรียน
เรียนรู้ให้มากขึ้น เป็นวิธีแบบใหม่ที่ให้นักเรียนท างานเป็นทีม
และตัดสินใจร่วมกัน ซึ่งช่วยกระตุ้นให้นักเรียนเข้าใจได้
มากกว่าการท่องจ า และค านึงถึงการจัดการเรียนการสอน
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ให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วม (วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง และอธิป 
จิตตฤกษ,์ 2554, น.31-51) 
 ดังนั้น สืบเนื่องจากการศึกษาข้างต้น จึงเป็นที่มา
ให้ผู้วิจัยได้ศึกษาการสอนที่ เหมาะสมที่สนองตอบตาม
หลักการและแก้ปัญหาการเรียนและผู้เรียนได้ จึงได้ศึกษา
และพบว่ า  (1) วิ ธี ก า ร สอนแบบอิ งป ร ะสบกา ร ณ์  
(Experience – Bases Approach – EBA) ซึ่งผู้พัฒนาการ
สอนท่านนี้  คือ ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์  พรหมวงศ์ 
พัฒนาขึ้นเมื่อปี 2540 และเผยแพร่แต่ยังไม่ได้น ามาใช้อย่าง
แพร่หลายยังเป็นนวัตกรรมการสอน ได้กล่าวว่า “การสอน
แบบอิงประสบการณ์มุ่งให้ผู้เรียนได้ประสบการณ์ โดยใช้
ความรู้และทักษะ ความช านาญตามที่จ าเป็น เพื่อให้ผู้เรียน
เผชิญ ผจญ และเผด็จประสบการณ์ที่ก าหนด โดยที่เป็นการ
ผสมผสานหลายแบบของวิธีการสอน การสอนแบบอิง
ประสบการณ์จึงขึ้นอยู่กับความพร้อมเพรียงของแหล่ง
วิทยาการและแหล่งการเรียนรู้ที่จะให้ประสบการณ์กับ
ผู้เรียน (ชัยยงค์  พรหมวงศ์, 2540) 
 ส าหรับการสอนแบบอิงประสบการณ์จะต้องมี
แหล่งวิทยาการให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้  เพื่อน าไปสู่
ประสบการณ์นั้น ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาถึงการท าให้ชุมชนเป็น
แหล่งวิทยาการหรือแหล่งการเรียนรู้ที่ส าคัญ ซึ่งได้ศึกษา
การสอนที่ใช้แหล่งการเรียนรู้หรือการสอนด้วยแหล่งการ
เรียนรู้ยังไม่พบ มีแต่วิธีการสอนโดยใช้การไปทัศนศึกษา 
(Field Trip) ซึ่งทิศนา  แขมมณี (2553, น. 23 - 342) ได้
กล่าวถึง การสอนแบบทัศนศึกษา ซึ่งมีสาระส าคัญสรุปดังนี้ 
วิธีสอนโดยใช้การไปทัศนศึกษา เป็นการใช้แหล่งการเรียนรู้
ชุมชนให้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ ช่วยให้ผู้เรียนได้รับ
ประสบการณ์ที่ตรงในเรื่องที่เรียน ช่วยให้ผู้เรียนร่วมกัน
ท างานร่วมกันในการวางแผน และมีการอภิปรายสรุปการ
เรียนรู้จากข้อมูลที่ได้ศึกษาของผู้เรียนร่วมกัน โดยผู้สอน
และผู้เรียนต้องวางแผนร่วมกัน ดังนั้น จึงเหมาะสมที่เป็น
การสอนด้วยแหล่งการเรียนรู้ร่วมกับการสอนแบบอิง
ประสบการณ์ และยังพบว่า แหล่งเรียนรู้ในชุมชนควร
น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ดังนี้ เพราะ (1) ท าให้
ผู้เรียนได้เก็บรวบรวมข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ผู้เรียน
แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน และ(2) ปรับตัวเกี่ยวกับบทบาท

ของมนุษย์ในสังคมได้ (3) เห็นความส าคัญของสิ่งแวดล้อม 
(4) ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนผ่านประสบการณ์ตรง (5) ฝึก
ลักษณะนิสัยทางสังคมที่ส าคัญ คือ ความรับผิดชอบ ความ
ร่วมมือ ความเป็นผู้น า และ (6) ช่วยให้โรงเรียนและชุมชน
ใกล้ชิดกันมากขึ้น ซึ่งจะให้ผู้เรียนได้มีโอกาสพัฒนาตนเอง 
เป็นพลเมืองดียิ่งขึ้น (ลัดดา  ศิลาน้อย, 2543 และ 2545)  
 ความพยายามในการแก้ปัญหาการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แนวทางหนึ่ง 
คือ การหารูปแบบการสอนที่เหมาะสมที่ท าให้ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น มีความสนใจในการเรียน 
เข้าใจการเรียน มีความชอบท่ีจะเรียน โดยใช้ทักษะการสอน
กลุ่ม เป็นตัวกระตุ้นให้ช่วยเหลือกัน และผู้เรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติโดยใช้ประสบการณ์ตรงร่วมกันท าและร่วมกันคิด 
โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชน จึงเป็นเหตุผลส าคัญที่จ าเป็นที่ควรจะ
พัฒนารูปแบบการสอนแบบอิงประสบการณ์ร่วมกับการ
สอนด้วยแหล่งการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดการท างานกลุ่มพัฒนา
ทักษะกระบวนการกลุ่มให้เกิดขึ้น ทักษะกระบวนการกลุ่ม 
เป็นกระบวนการที่จะใช้พลังกลุ่มเพื่อท าให้งานนั้นส าเร็จ
ลุล่วง พลังกลุ่มจะเป็นแรงผลักดันให้เกิดการช่วยเหลือและ
เรียนรู้ จากบทบาทของการเป็นผู้น าและผู้ตาม การสร้าง
เป้าหมายร่วมกัน คือ ความส าเร็จของงาน การสอนทั้งสอง
รูปแบบเมื่อผสมผสานกัน สามารถท าให้กระบวนการกลุ่ม
พัฒนาขึ้นท าให้เกิดทักษะกระบวนการกลุ่มขึ้นได้เป็นอย่างดี 
 
วัตถุประสงค ์
  1.  เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการใน
การพัฒนารูปแบบการสอนแบบอิงประสบการณ์ร่วมกับการ
สอนด้วยแหล่งการเรียนรู้ ในชุมชนเพี่อพัฒนาทักษะ
กระบวนการกลุ่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  

2. เ พื่ อ พั ฒ น า รู ป แ บ บ ก า ร ส อ น แ บ บ อิ ง
ประสบการณ์ร่วมกับการสอนด้วยแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน
เพี่อพัฒนาทักษะกระบวนการกลุ่ม  
 3. เพื่ อทดลอง ใ ช้ รู ปแบบการสอนแบบอิ ง
ประสบการณ์ร่วมกับการสอนด้วยแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน
เพี่อพัฒนาทักษะกระบวนการกลุ่ม  
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 4. เพื่ อประเมินผลรูปแบบการสอนแบบอิง
ประสบการณ์ร่วมกับการสอนด้วยแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน
เพี่อพัฒนาทักษะกระบวนการกลุ่ม 
 
วิธีการวิจัย 
 การด าเนินการวิจัยใช้รูปแบบของการวิจัยแบบ
การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) มี 4 
ขั้น ดังนี้  
ขั้นที่ 1 การวิจัย (Research : R1) เป็นการศึกษาข้อมูล
พื้นฐานและประเมินความต้องการ 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ใน
ขั้นที่ 1 การวิจัย R1  
    กลุ่มที ่1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยประกอบดว้ย 
ผู้บริหาร ครูผู้สอน และนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) นครปากเกร็ด 1 รวมทั้งสิ้น 
จ านวน  135   คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ตัวแทน
ของประชากร ผู้บริหาร ครูผู้ สอน และนัก เรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 80  คน มีจ านวนทั้งสิ้น  100  
คน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิ
ทยา) นครปากเกร็ด 1 ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย  
    กลุ่มที่ 2 ผู้ให้ข้อมูล ผู้เช่ียวชาญ ประกอบด้วย 
ผู้เช่ียวชาญด้านการสอนสังคมศึกษา ด้านแหล่งการเรียนรู้ 
และด้านประถมศึกษา 
 2. เครื่องมือการวิจัย ในขั้นที่  1 การวิจัย R1 
ประกอบด้วย 
     1) แบบสอบถามความต้องการเกี่ยวกับการ
สอนแบบอิงประสบการณ์ร่วมกับการสอนด้วยแหล่งการ
เรียนรู้ในชุมชน เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการกลุ่ม มีจ านวน 
2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา และ
ครูผู้สอน มีจ านวน 3 ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ 1 ข้อมูล
ทั่วไป ลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ ตอนที่ 2 
ความต้องการการสอนแบบอิงประสบการณ์ร่วมกับการสอน
ด้วยแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน ลักษณะข้อค าถามเป็นแบบ
มาตรประมาณค่า 5 ระดับ ระดับมากที่สุด มาก ปานกลาง 
น้อย และน้อยที่สุด ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ มีจ านวน 1 ข้อ 
ลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายเปิด และแบบเขียนตอบ 
ฉบับท่ี 2 สัมภาษณ์นักเรียนเป็นแบบสอบถามความต้องการ

ของนักเรียนเกี่ยวกับการสอนแบบอิงประสบการณ์ร่วมกับ
การสอนด้วยแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน มีจ านวน 2 ตอน 
ประกอบด้วย ตอนที่ 1 ความต้องการของนักเรียนเกี่ยวกับ
การสอนแบบอิงประสบการณ์ร่วมกับการสอนด้วยแหล่งการ
เรียนรู้ ในชุมชน ลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตร
ประมาณค่า 5 ระดับ ระดับมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 
และน้อยที่ สุด  ตอนที่  2 ข้อ เสนอแนะ ลักษณะเป็น
แบบสอบถามแบบปลายเปิด และแบบเขียนตอบ คุณภาพ
แบบสอบถามฉบับที่ 1 มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.82 ฉบับที่ 
2 มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.85 
     2) แบบสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกับกรอบ
แนวคิดของรูปแบบการสอน มีลักษณะเป็นแบบสัมภาษณ์
แบบมี โครงสร้าง มีจ านวน 4 ประเด็น ประเด็นที่  1 
สัมภาษณ์กรอบแนวคิดองค์ประกอบของรูปแบบการสอน 
ประเด็นท่ี 2 สัมภาษณ์กรอบแนวคิดของขั้นตอนรูปแบบการ
สอน ประเด็นที่  3 สัมภาษณ์กรอบแนวคิดของการน า
รูปแบบไปใช้ และประเด็นที่ 4 คุณภาพโดยรวมของกรอบ
แนวคิด  
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ในขั้นที่ 1 การวิจัย R1 
(1) การเก็บข้อมูลที่เป็นแบบสอบถาม ส าหรับผู้บริหาร 
ครูผู้สอน และนักเรียน ผู้วิจัยได้ส่งและรับกลับคืนมาด้วย
ตนเอง จ านวน 100 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 และ (2) การ
เก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นแบบของผู้เช่ียวชาญ จ านวน 7 
ฉบับ ผู้วิจัยได้ใช้แบบสัมภาษณ์ ในการได้ข้อมูลจากผู้ให้
สัมภาษณ์ ได้ข้อมูลจากผู้เช่ียวชาญครบถ้วน  
คิดเป็นร้อยละ 100 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล ในขั้นที่ 1 การวิจัย R1 เป็น
แบบสอบถามใช้ค่าความถี่  ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เชิงพรรณนาท่ีเป็นแบบสัมภาษณ์ใช้การวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis)  
ขั้นที่ 2 การพัฒนา (Design and Development : D1) 
เป็นการออกแบบพัฒนาการสร้าง และการประเมินคณุภาพ 
 1. ผู้ให้ข้อมูล ในขั้นที่ 2 การพัฒนา (D1) ผู้ให้
ข้อมูล คือ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประถมศึกษา จ านวน 2 คน 
ด้านการสอนสังคมศึกษา จ านวน 2 คน และด้านวัดและ
ประเมินผล จ านวน 1 คน 
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 2. เครื่องมือการวิจัย ในข้ันท่ี 2 การพัฒนา (D1) 
ประกอบด้วย  
     1) แบบประเมินคุณภาพรูปแบบการสอนแบบ
อิงประสบการณ์โดยให้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน เพื่อพัฒนา
ทักษะกระบวนการกลุ่ม มีจ านวน 5 ตอน ตอนที่ 1 การ
ประเมินคุณภาพด้านองค์ประกอบของรูปแบบการสอน 
ตอนที่ 2 การประเมินคุณภาพของขั้นตอน และแบบจ าลอง
ของรูปแบบ มีขั้นตอนหลัก และขั้นตอนย่อย ตอนที่ 3 การ
ประเมินคุณภาพเง่ือนไขของรูปแบบการสอนแบบอิง
ประสบการณ์โดยให้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน ตอนท่ี 4 การ
ประเมินคุณภาพของรูปแบบการสอนโดยรวม ลักษณะของ
แบบประเมินคุณภาพตอนที่ 1 ถึงตอนที่ 4เป็นแบบมาตร
ประมาณค่า 5 ระดับ คือ ดีมาก ดี ปานกลาง น้อย และน้อย
ที่สุดตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะ มีจ านวน 1 ข้อค าถาม ลักษณะ
เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด 
     2) รูปแบบการสอนแบบอิงประสบการณ์โดย
ใช้แหล่งการเรียนรู้ ท่ีใช้พัฒนาขึ้น มีจ านวน 3 ตอน ดังนี ้
      ตอนท่ี 1 องค์ประกอบของรูปแบบการสอน 
      ตอนที่ 2 ขั้นตอนหลักและขั้นตอนย่อยของ
รูปแบบการสอนและแบบจ าลองของรูปแบบการสอน 
      ตอนท่ี 3 การน ารูปแบบการสอนไปใช้  
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ในขั้นที่ 2 การพัฒนา 
(D1) การเก็บรวบรวมข้อมูลด้านรูปแบบการสอนด าเนินการ 
ดังนี้ ส่งร่างรูปแบบการสอน และแบบประเมินคุณภาพให้
ผู้เช่ียวชาญ และผู้เชี่ยวชาญส่งแบบประเมินคุณภาพรูปแบบ
การสอนมาทางไปรษณีย์ 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล ในขั้นที่ 2 การพัฒนา (D1) 
ใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์
เนื้อหา 
ขั้นที่ 3 การวิจัย (Research : R2) เป็นการทดลองใช้และ
น าไปใช้ 
 1. ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง ในขั้นที่ 3 การวิจัย 
(R2)   
     กลุ่มที่ 1 เพื่อการทดลองใช้เบื้องต้น  
      1) ประชากรที่ ใ ช้ ใ นกา ร วิ จั ย  คื อ 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) 

นครปากเกร็ด 1 มีจ านวน 4 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งสิ้น 
จ านวน 115 คน 
      2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนในภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2559 โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) นครปากเกร็ด 
1 มีจ านวน 35 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม 1 ห้องเรียน 
มีนักเรียนทั้งสิ้น 35 คน มีผลการเรียนคละกัน คือผลการ
เรียนดีหรือเก่ง จ านวน 9 คน ผลการเรียนปานกลาง จ านวน 
16 คน และผลการเรียนอ่อนหรือต่ า จ านวน 10 คน 
    กลุ่มที่ 2 เพื่อทดลองใช้จริง  
     1) ประชากรที่ ใ ช้ ใ นกา ร วิ จั ย  คื อ 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) 
นครปากเกร็ด 1 มีจ านวน 4 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งสิ้น 
จ านวน 110 คน 
     2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนในภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2560 โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) นครปากเกร็ด 
1 มีจ านวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียนจ านวน 30 คน ได้มาโดย
การสุ่มแบบกลุ่ม นักเรียนทั้งสิ้น 30 คน มีผลการเรียนคละ
กัน คือผลการเรียนดีหรือเก่ง จ านวน 10 คน ผลการเรียน
ปานกลาง จ านวน 12 คน และผลการเรียนอ่อนหรือต่ า 
จ านวน 8 คน 
 2. เครื่องมือการวิจัย ในขั้นที่ 3 การวิจัย (R2) 
ประกอบด้วย 
     1) แผนการจัดการเรียนรู้ ตามรูปแบบการสอน 
มีจ านวน 15 แผน (18 ช่ัวโมง) ตรวจสอบคุณภาพโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยการหาค่าความสอดคล้อง ( IOC) ผล
ปรากฏว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 0.80 – 1.00 และการ
ประเมินคุณภาพโดยรวม อยู่ในระดับดีมาก 
     2) รูปแบบการสอนแบบอิงประสบการณ์
ร่วมกับการสอน ด้วยแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนเพื่อพัฒนา
กระบวนการกลุ่ม ประกอบด้วย องค์ประกอบ ขั้นตอน และ
แบบจ าลอง 
     3) แบบประเมินทักษะกระบวนการกลุ่ม เป็น
แบบประเมินแบบอิงเกณฑ์มี 5 ด้าน คือ การช่วยเหลือ
สมาชิกกลุ่ม การแสดงความคิดเห็นในกลุ่ม การตั้งใจในการ
ท างานกลุ่ม ความรับผิดชอบในการท างานกลุ่ม และการมี
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จิตอาสากับเพื่อนในการท างานกลุ่ม โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 
 3. การวิเคราะห์ข้อมูล ในข้ันท่ี 3 การวิจัย (R2) 
  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าประสิทธิภาพ E1/E2 การทดสอบค่า ที ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ขั้นที่ 4 ประเมิน ปรับปรุง และพัฒนา (Evaluation and 
Development: D2) เป็นการประเมิน ปรับปรุง และ
พัฒนา  
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัย ใน
ขั้นที่ 4 การพัฒนา (D2)  
  1) ประชากรที่ ใ ช้ ใ นกา ร วิ จั ย  คื อ 
ผู้บริหาร จ านวน 7 คน และครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
สั งคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม สอนในระดั บ
ประถมศึกษาปีที 4 ปีที่ 5 และปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครปากเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
จ านวนทั้งสิ้น 31 คน   
  
  2) กลุ่มตัวอย่างที่ ใ ช้ในการวิจัย คือ 
ผู้บริหาร จ านวน 5 คน ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จ านวน 22 ที่ปฏิบัติงานในปี
การศึกษา 2559 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  
 2. เครื่องมือในการวิจัย ในขั้นที่ 4 การพัฒนา 
(D2) คือ แบบสอบถามความคิดเห็น เกี่ยวกับรูปแบบการ
สอน มีจ านวน 4 ตอน ประกอบด้วย 
 ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไป 
 ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูผู้สอน
ที่มีต่อ องค์ประกอบ ขั้นตอนหลัก และขั้นตอนย่อยของ
รูปแบบการสอน 
 ตอนที่ 3 ความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูผู้สอน
ในการน าไปใช้รูปแบบการสอน  
 ตอนท่ี 4 ข้อเสนอแนะ 
 ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ 
แบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ คือ เห็นด้วยมากที่สุด เห็น
ด้วยมาก เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยน้อย และเห็นด้วยน้อย
ที่สุด และแบบปลายเปิดหรือแบบเขียนตอบ ผู้วิจัยได้น า

แบบสอบถามความคิดเห็นให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพ
ของแบบสอบถามโดยการหาค่าความสอดคล้อง (IOC) โดย
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.96 และได้ประเมินคุณภาพโดย
ภาพรวม อยู่ในระดับดีมาก มีค่าความเที่ยง เท่ากับ 0.95  
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ในขั้นที ่4 การพัฒนา 
(D2) ดังนี ้
  1) ด าเนินจัดประชุมสัมมนา ผู้วิจัยได้
บรรยายถึงท่ีมาของการวิจัย ชมวีดิโอ การทดลองใช้รูปแบบ
การสอน ในการทดลองใช้จริง  
  2) น าเสนอประเด็นการสัมมนาและ 
ต อบ แ บ บ ส อบ ถ า ม เ กี่ ย ว กั บ รู ป แ บ บ ก า ร ส อน  ไ ด้
แบบสอบถามครบถ้วน คิดเป็นร้อยละ 100 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล ในขั้นที่ 4 การพัฒนา (D2) 
ใช้การประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ คือ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
ผลการวิจัย 
 1. ผลการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการสอนแบบอิง
ประสบการณ์ร่วมกับการสอนด้วยแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน 
น าเสนอผล ดังนี้ 
  1.1  ผลการศึกษาความต้องการของ
ผู้บริหาร ครูผู้สอนสังคมศึกษาเกี่ยวกับการสอนแบบอิง
ประสบการณ์ร่วมกับการสอนด้วยแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน 
มีดังนี้ ความต้องการของผู้บริหาร และครูผู้สอนสังคมศึกษา
เกี่ยวกับด้านการที่ครูได้มาซึ่งหน่วยประสบการณ์ แนวทางที่
ครูจะได้มาซึ่งหน่วยประสบการณ์ เกี่ยวกับการประเมิน
ความรู้ของนักเรียนก่อนการสอนแบบอิงประสบการณ์
ร่วมกับการสอนด้วยแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน เกี่ยวกับการ
ช้ีแจงแนะน าแหล่งเผชิญประสบการณ์ เกี่ยวกับการน า
หน่วยประสบการณ์มาก าหนดเป็นประสบการณ์หลักและ
ประสบการณ์ รอง  เ กี่ ย วกั บการ ให้ นั ก เ รี ยน เ ผ ชิญ
ประสบการณ์หลักที่ 1(การรวบรวมข้อมูลของนักเรียน)  
เกี่ยวกับการเผชิญประสบการณ์หลักที่ 2 (เผชิญแหล่งการ
เรียนรู้)  เกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลการเผชิญประสบการณ์ 
(รายงานผล และสรุปผล) และเกี่ยวกับการประเมินหลัง
เผชิญประสบการณ์ ทั้งหมดดังกล่าวนี้ โดยภาพรวม อยู่ใน
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ระดับ มากที่สุดทุกด้าน เมื่อพิจารณารายข้อในรายข้อของ
แต่ละด้านทั้งผู้บริหารและครูผู้สอนสังคมศึกษามีความ
ต้องการ อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุดทุกด้าน 
  1.2 ผลการศึกษาความต้องการของ
นักเรียนเกี่ยวกับการสอนแบบอิงประสบการณ์ร่วมกับการ
สอนด้วยแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน ผลการวิจัยพบว่า ความ
ต้องการของนักเรียนก่อนการเผชิญประสบการณ์ระหว่าง
เผชิญประสบการณ์ และหลังเผชิญประสบการณ์ ด้วยการ
สอนแบบอิงประสบการณ์ร่วมกับการสอนด้วยแหล่งการ
เรียนรู้ในชุมชนโดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อ
พิจารณารายข้อทุกข้อ นักเรียนมีความต้องการอยู่ในระดับ
มากถึงมากที่สุด 
  1.3 ผ ลกา รสั มภาษณ์ ผู้ เ ช่ี ย วชาญ
เกี่ยวกับร่างกรอบแนวคิดของรูปแบบการสอน สรุป
ผลการวิจัยได้ ดังนี้ กรอบแนวคิดขององค์ประกอบ ขั้นตอน
หลักและขั้นตอนย่อย และกรอบแนวคิดการน ารูปแบบการ
สอนไปใช้ มีความชัดเจน และน าไปใช้ได้  
 2. ผลการประเมินคุณภาพของร่างรูปแบบการ
สอนแบบอิงประสบการณ์ร่วมกับการสอนด้วยแหล่งการ
เรียนรู้ในชุมชนโดยภาพรวมผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่า อยู่ในระดับ
ดีมาก มีความชัดเจน มีความสมบูรณ์ เหมาะสมกับนักเรียน 
และน าไปใช้ได้ รูปแบบการสอนแบบอิงประสบการณ์
ร่วมกับการสอนด้วยแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนเพื่อพัฒนา
ทักษะกระบวนการกลุ่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม มีจ านวน 3 ตอน ดังนี ้
 ตอนที่ 1 องค์ประกอบของรูปแบบ ประกอบด้วย 
หลักการและเหตุผล จุดมุ่งหมาย กิจกรรมการเรียน สื่อ
แหล่งเรียนรู้ และการประเมินผล 
 ตอนที่ 2 ขั้นตอนการสอนแบบอิงประสบการณ์
ร่วมกับการสอนด้วยแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน ขั้นที่  1
ก าหนดหน่วยประสบการณ์ ขั้นที่ 2 ประเมินก่อนเผชิญ
ประสบการณ์ ขั้นที่ 3 เข้ากลุ่มและช้ีแจงแนะน าแหล่งการ
เรี ยนรู้ ในการเผ ชิญประสบการณ์   ขั้นที่  4 ก าหนด
ประสบการณ์หลักและประสบการณ์รองโดยใช้กระบวนการ
กลุ่ม  ขั้นที่ 5 เผชิญประสบการณ์ด้วยการรวบรวมข้อมูล
โดยใช้กระบวนการกลุ่ม ขั้นที่ 6 เผชิญประสบการณ์แหล่ง
การเรียนรู้ ในชุมชนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม ขั้นที่  7 

วิเคราะห์ผลการเผชิญประสบการณ์โดยใช้กระบวนการกลุ่ม 
และขั้นที่ 8 ประเมินผลหลังเผชิญประสบการณ์ 
 ตอนที่ 3 การน ารูปแบบการสอนไปใช้ มีแนวทาง 
ในด้านเง่ือนไขของการน ารูปแบบการสอนไปใช้ครอบคลุม 
การก าหนดบทบาทของผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้ปกครอง 
นักเรียน และชุมชน การจัดท าฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ใน
ชุมชน การเตรียมความพร้อมโดยการประสานกับแหล่งการ
เรียนรู้ และการสร้างเครื่องมือในการประเมินการน ารูปแบบ
การสอนไปใช้ 
 3.  ผลการใช้รูปแบบการสอน สรปุผลได้ดังนี ้
  1) ผลการทดลองใช้เบื้องต้น พบว่า (1) 
รูปแบบการสอนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 80/80 
E1/E2 มี ดั ง นี้  81.27/81.51, 81.26/82.32, แ ล ะ 
80.86/81.71 (2) นักเรียนแต่ละคนมีทักษะกระบวนการ
กลุ่มผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 (3) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน (4) นักเรียนความพึงพอใจ
ต่อการเรียนด้วยรูปแบบการสอน อยู่ในระดับมากที่สุด 
  2) ผลการทดลองใช้จริง พบว่า (1) 
รูปแบบการสอนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 80/80 
E1/E2 มี ดั ง นี้  81.27/82.71, 82.29/80.00, แ ล ะ 
80.86/81.71 (2) นักเรียนแต่ละคนมีทักษะกระบวนการ
กลุ่มผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 (3) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน (4) นักเรียนความพึงพอใจ
ต่อการเรียนด้วยรูปแบบการสอน อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
    4. ผลการประเมินรูปแบบการสอน ของ
ผู้บริหารและครูผู้สอน โดยภาพรวมผู้บริหารและครูผู้สอน
อยู่ในระดับมากที่สุด ในด้านมีประโยชน์ต่อนักเรียนท าให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยการลงมือกระท า น าแหล่งเรียนรู้
ในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ รูปแบบการสอนมีความ
ชัดเจน และสมบูรณ์น าไปใช้ได้ทันที 
 
อภิปรายผล 
 การอภิปรายผลมี 4 ประเด็น ตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัย ดังน้ี 
 1. ผลการประเมินความต้องการของผู้บริหาร 
ครูผู้สอน และนักเรียน ทั้งสามกลุ่มมีความต้องการรูปแบบ
การสอนแบบอิงประสบการณ์ร่วมกับการสอนด้วยแหล่งการ
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วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวตักรรม 

เรียนรู้กระบวนการเพื่อพัฒนาทักษะของกลุ่มในภาพรวม 
อยู่ในระดับมากที่สุด โดยเฉพาะผู้บริหารและครูผู้สอน
ต้องการเหมือนกันอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ ต้องการให้มีการ
สอนแบบอิงประสบการณ์ โดยครูเป็นผู้ก าหนดประสบการณ์
หลักและรอง และต้องการให้มีการเผชิญประสบการณ์จาก
แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน ในประเด็นนี้จะเห็นได้ว่าผู้บริหาร
และครูยังเห็นความส าคัญของการสอนที่ให้ผู้เรียนลงมือท า
มุ่งให้ผู้เรียนได้ท ามากกว่ามุ่งให้รู้ และทั้งผู้บริหารและครูยึด
มาตรการและนโยบายที่โรงเรียนควรมีความสัมพันธ์กันใน
ชุมชน ส่วนนักเรียนมีความต้องการการเตรียมตนเองก่อน
เรียนด้วยการสอนแบบอิงประสบการณ์ และการเข้ากลุ่มใน
การท าภารกิจและงาน ทั้งนี้เป็นเพราะเป็นการสอนแนวใหม่
นักเรียนยังไม่เคยเรียนมาก่อนจึงต้องการให้ผู้สอนเตรียม
ความพร้อมให้ผู้เรียน ส่วนการเข้ากลุ่มต้องการมากท่ีสุดอาจ
เป็นเพราะนักเรียนส่วนใหญ่มีผลการเรียนอยู่ในระดับปาน
กลางและอ่อนมากกว่าเก่ง จึงต้องการเพื่อนช่วยในการ
ค้นคว้า 
 2. ผลกา รพัฒนา รู ปแบบกา รสอนแบบอิ ง
ประสบการณ์ร่วมกับการสอนโดยแหล่งการเรียนรู้ เพื่อ
พัฒนาทักษะกระบวนการกลุ่ม ซึ่งพัฒนาขึ้นมี 8 ขั้น ดังนี ้
     ขั้นที่ 1 ก าหนดหน่วยประสบการณ์ ในขั้นนี้ครู
ต้องเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้หรือหน่วยเนื้อหาเพื่อเตรียมการ
ก่อนสอน ถ้ายังเป็นหน่วยเนื้อหาก็มาใช้ในการสอนแบบอิง
ประสบการณ์ย่อมไม่ได้ ในประเด็นนี้ตรงกับชัยยงค์  พรหม
วงศ์ (2545, น. 151 – 152) ได้กล่าวถึงการสอนแบบอิง
ประสบการณ์ต้องมีการก าหนดประสบการณ์ โดยการน า
หน่วยเนื้อหามาเปลี่ยนแปลงหน่วยประสบการณ์ก่อนที่จะ
ก าหนดประสบการณ์หลักและประสบการณ์รอง และที่
ส าคัญคือ จ าเป็นต้องก าหนดประสบการณ์เพื่อให้หน่วย
ประสบการณ์ได้สอดคล้องกับแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน และ
แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนจึงเน้นประสบการณ์ตรงให้กับ
นักเรียน  
     ขั้นที่ 2 ประเมินกอ่นเผชิญประสบการ ขั้นตอน
นี้เป็นขั้นที่จ าเป็นต้องมี เพราะจะท าให้ทั้งผู้สอนและผู้เรียน
ได้ทราบว่าก่อนการเรียนหรือเผชิญประสบการณ์ นักเรียนมี
ความรู้เดิมเท่าใด หลังเผชิญประสบการณ์มีความรู้เพิ่มขึ้น 
ตามขั้นตอนการสอนแบบอิงประสบการณ์ได้ก าหนดขั้น

ประเมินก่อนเผชิญประสบการณ์ เป็นขั้นแรกของขั้นตอน
การสอนแบบอิงประสบการณ์ ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2540) ได้
กล่าวว่า “ขั้นที่ 1 ประเมินก่อนเผชิญประสบการณ์ เป็น
การศึกษาประสบการณ์เดิมของนักเรียนก่อนที่จะเผชิญ
ประสบกา รณ์  โ ด ยด า เนิ นก ารทดสอบก่ อน เผ ชิญ
ประสบการณ์” ตรงกับทฤษฎีการเรียนรู้ของธอร์นไดค์ 
( Hergenholm and Loson, 1993, p. 56) ไ ด้ ก ล่ า ว ว่ า 
“การส ารวจความพร้อมของผู้เรียนเป็นสิ่งจ าเป็นที่ต้อง
กระท าก่อนการสอนบทเรียน เช่น การส ารวจความรู้พื้นฐาน
ของผู้เรียนโดยการวัดความรู้พื้นฐานก่อนเรียน” 
     ขั้นที่ 3 เข้ากลุ่มและช้ีแจงแนะน าแหล่งการ
เรียนรู้ในการเผชิญประสบการณ์ ขั้นตอนนี้เป็นขั้นส าคัญที่
ผู้เรียนควรได้ท าความรู้จัก ได้ก าหนดบทบาทในการอยู่
ร่วมกันในกลุ่ม และครูผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจ
โดยการแนะน าแหล่งการเรียนรู้  ในประเด็นนี้ตรงกับ
งานวิจัยของ อ านวย แน่นอุดร (2552) ได้ท าวิจัยเพื่อศึกษา
ทักษะกระบวนการกลุ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งใช้กลุ่มตัวอย่างในระดับเดียวกับ
งานวิจัยเรื่องนี้  ข้อค้นพบที่น่าสนใจจากการสอบถาม
พฤติกรรมทักษะกระบวนการกลุ่ม พบว่า นักเรียนต้องการ
ให้เห็นถึงบทบาทการเป็นสมาชิกของกลุ่มอยู่ ในระดับ
มากกว่าทุกด้าน ประกอบกับงานวิจัยของจันทร์จิรา  ช่วย
นา (2553) ได้ท าวิจัยเกี่ยวกับผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 ข้อค้นพบที่ตรงกัน คือ นักเรียนท่ี
เป็นกลุ่มตัวอย่างเห็นว่ากระบวนการกลุ่มท าให้ได้ฝึกนิสัย
ให้กับสังคมและท างานร่วมกับเพื่อนได้ส่วนการช้ีแนะแหล่ง 
การเรียนรู้ในการเผชิญประสบการณ์เป็นการกระตุ้นให้
ผู้ เ รี ย นสน ใ จต ร ง กั บ ทฤษฎี ก า ร เ รี ย น รู้ ข อ งกั น ธ รี  
( Hergenholm and Loson, 1993, pp. 202 – 223) ไ ด้
กล่าวว่า การสร้างแรงจูงใจให้เกิดกับผู้เรียนเป็นสิ่งส าคัญ
ช่วยให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จ ในเรื่องนี้ยังพบงานวิจัย
ของมณีรัตน์ พิมพาภรณ์  (2555) ได้ท าวิจัยโดยพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้
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ด าเนินการจัดกิจกรรมโดยในขั้นที่ 1 มีการน าเสนอแหล่ง
การเรียนรู้ชี้แนะแหล่งการเรียนรู้ 
       ขั้นที่  4 ก าหนดประสบการณ์หลักและ
ประสบการณ์รองโดยใช้กระบวนการกลุ่ม ขั้นนี้ครูผู้สอนจะ
อธิบายประสบการณ์หลักและประสบการณ์รอง และ
ครูผู้สอนน าเสนอประสบการณ์หลักและรอง จากนั้น
นักเรียนแต่ละกลุ่มอภิปรายการน าเสนอประสบการณ์หลัก
และรองของครู นักเรียนในแต่ละกลุ่มเห็นว่าควรช่วยกัน
ก าหนดประสบการณ์หลักและรองเพื่อให้น าประสบการณ์
ตรงที่มีอยู่ในตัวนักเรียน มาใช้ให้เกิดประโยชน์มาบูรณาการ
กับแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน เป็นการให้ผู้เรียนได้น าความรู้
ไปใช้ประโยชน์ อีกทั้งเกิดพฤติกรรมการท างานกลุ่ม ท าให้
ผู้ เ รียนได้มีส่วนร่วมโดยวิธีการอภิปราย นักเรียนได้
ปฏิสัมพันธ์ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น ในประเด็นนี้ตรงกับ Johnson, R.T. & 
Johnson, D.W. (1994) ได้กล่าวถึง “ตัวช้ีส าคัญของการ
สอนเน้นประสบการณ์ คือ ผู้สอนควรก าหนดประสบการณ์
การเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้น าประสบการณ์ตนเองมาใช้ ควร
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้อภิปรายกันถึงสิ่งที่ได้ประสบมา”ใน
การอภิปรายของนักเรียนแต่ละกลุ่มเป็นการสร้างพฤติกรรม
การท างานกลุ่มที่ดี ตรงกับหลักการสอนแบบกลุ่มสัมพันธ์
ทิศนา แขมมณี (2554) กล่าวว่า “ควรให้ผู้เรียนคนอ่ืนให้คน
ในกลุ่มเป็นแหล่งความรู้ส าคัญ เมื่อเขาเรียนจนไปก็ปรับตัว
ได้ง่ายและท างานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ” ดังนั้น 
การอภิปรายจึงเป็นการหาความรู้จากคนในกลุ่มนี้เป็น
ส าคัญ” 
       ขั้นที่ 5 เผชิญประสบการณ์ด้วยการรวบรวม
ข้อมูลโดยยึดกระบวนการกลุ่ม ข้ันนี้นักเรียนเข้ากลุ่มเพื่อ
ช่วยกันรวบรวมข้อมูลตามภารกิจและงาน ในขั้นนี้นักเรียน
ต้องน าเสนอผลงานที่รวบรวม ร่วมกันวิพากษ์ และร่วมกัน
สรุป จะเห็นได้ว่าขั้นนี้มุ่ ง เตรียมตัวให้พร้อม คือ ให้
ประสบการณ์ทางอ้อม คือ ความรู้ ความเข้าใจ ที่เป็นเนื้อหา
ที่ผู้เรียนเรียนตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ จึงต้องใช้การ
ท างานกลุ่มเพื่อให้ได้ข้อมูลในการไปค้นคว้าหลายแห่ง และ
เพื่อสร้างผลงานร่วมกันด้วยจุดมุ่งหมายเดียวกันท่ีก าหนดไว้
ให้ ในประเด็นนี้ตรงกับวาสนา  ทวีกุลทรัพย์ (2555) ได้
กล่าวถึง ผลกระทบของการสอนแบบอิงประสบการณ์ว่า 

“บทบาทของนักเรียนจะเปลี่ยนไปนักเรียนจะมีความ
รับผิดชอบในการเสาะแสวงหาความรู้มาใช้ในการเผชิญ
ประสบกา รณ์ จ ากผู้ รู้ แ ละแหล่ งค ว ามรู้ ต่ า งๆ ” ใ น
ขณะเดียวกันการให้มีการรวบรวมข้อมูลและสร้างผลงาน 
และเสนอผลงาน เกิดพฤติกรรมการการท างานกลุ่มขึ้น ซึ่ง
ในการสอนแบบอิงประสบการณ์ใช้วิธีการสอนเป็นกลุ่ม ที่ใช้
ในการสอนแบบอิงประสบการณ์ อรพันธ์  ประสิทธิพงษ์ 
และจันทร์พิมพ์  สายสมร (2555, น. 9 – 23) ได้กล่าวว่า 
“การให้ผู้ เรียนค้นคว้า แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การ
วิพากษ์วิจารณ์ และการปฏิสัมพันธ์ ท าให้ผู้เรียนในกลุ่ม
เรียนรู้ตามเป้าหมายการเรียนและการปฏิสัมพันธ์ จะท าให้
ขั้นตอนการประกอบกิจกรรมกลุ่มได้เหมาะสม” ซึ่งตรงกับ
หลักการสอนเน้นประสบการณ์ที่ประสบความส าเร็จ อีกทั้ง
ตั ว ช้ี วั ดที่ ส า คัญ  John & John, (1994, p. 7) กล่ า ว ว่ า  
“ผู้เรียนควรมีการสะท้อนความคิดและอภิปรายร่วมกัน
เกี่ยวกับสิ่งที่ได้ประสบมาหรือเกิดขึ้นในสถานการณ์เรียนรู้
นั้น” ซึ่งตรงกับขั้นตอนคือผู้เรียนได้ประสบการณ์ คือ มีการ
รวบรวมข้อมูล มีการสะท้อนความคิด และมีการน าสิ่งที่
รวบรวมมาอภิปรายร่วมกัน 
      ขั้นที่ 6 เผชิญประสบการณ์แหล่งการเรียนรู้
ในชุมชนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม ซึ่งขั้นตอนนี้จะเกิดขึ้น
หลังจากนักเรียนได้เผชิญประสบการณ์การรวบรวมข้อมูลซึง่
มีประสบการณ์ตรง ในขั้นนี้นักเรียนได้สัมภาษณ์และได้ลง
มือท าเป็นช้ินงาน เพื่อน าความรู้ในแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน 
เพื่อให้นักเรียนได้ลงมือท ามุ่งให้ท า จากการสังเกตของผู้วิจัย
เมื่อมีการเผชิญประสบการณ์ขั้นที่ 6 นี้จะเห็นว่านักเรียนมี
ความสนุกกับการเรียน มีความสนใจในการเรียนและเข้าใจ
สมาชิกในกลุ่มกันดียิ่งขึ้น ช่วยเหลือกันมากขึ้นกว่าเดิม 
บรรยากาศในกลุ่มมีความเป็นกันเอง ซึ่งทั้งการสอนแบบอิง
ประสบการณ์และแหล่งการเรียนรู้เอื้อให้เกิดกระบวนการ
กลุ่ม โดยผู้วิจัยก็เลือกวิธีการสอนมาใช้ในการสอนแบบอิง
ประสบการณ์ คือ การสอนแบบกิจกรรมกลุ่มและฝึกปฏิบัติ 
ในด้านหลักการแนวคิดที่สนองตอบตามที่กล่าวข้างต้น ของ 
ลัดดา  ศิลาน้อย (2543, น. 24 – 25) ได้กล่าวถึงขั้นตอน
ของการสอนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน กล่าวคือ 
“นักเรียนควรปฏิบัติตามแผนที่ก าหนดไว้ในขั้นวางแผน 
นักเรียนจะได้ใช้แหล่งความรู้ตามที่ก าหนดไว้ได้สัมภาษณ์ 
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และได้ร่วมกิจกรรม” ในขณะเดียวกันการสอนแบบอิง
ประสบการณ์เน้นให้ผู้เรียนได้เผชิญประสบการณ์ เข้าตาม
หลักของเผชิญ ผจญ และเผด็จจนกระทั่งเกิดประสบการณ์
กับผู้รู้ (ชัยยงค์ พรหมวงศ,์ 2545)  
 จากการเผชิญประสบการณ์จากแหล่งการเรียนรู้
ในชุมชนจะให้นักเรียนได้ท างานกลุ่ม ดังจะเห็นจากการ
สอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการสอน 
นักเรียนมีความเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ว่านักเรียนเห็น
คุณค่าของการร่วมมือกันท างานเป็นกลุ่ม เพื่อน ามาใช้
พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ชุมชน 
         ขั้นที่ 7 วิเคราะห์ผลการเผชิญประสบการณ์
โดยใช้กระบวนการกลุ่ม ในขณะที่นักเรียนแต่ละกลุ่มแสดง
ความคิดเห็นและสรุปผลการเผชิญประสบการณ์ในกลุ่ม 
รวมทั้งการน าประสบการณ์ไปใช้ในการด าเนินชีวิตและ
พัฒนาทักษะชีวิต ตลอดจนการได้รับประโยชน์จากการ
ท างานกลุ่ม นักเรียนแต่ละกลุ่มจะน าเสนอรายงานกลุ่มจาก
ผลการวิเคราะห์ ขั้นวิเคราะห์จึงเป็นขั้นส าคัญของการเรียน
สังคมศึกษา คือ การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการด าเนิน
ชีวิต ซึ่งตรงกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการสอนแบบอิง
ประสบการณ์ ดังที่ (ชัยยงค์  พรหมวงศ์, 2545) ได้กล่าวว่า 
“ผลที่ผู้เรียนได้รับจากการสอนแบบอิงประสบการณ์ คือ 
กระบวนการแก้ปัญหา และกระบวนการท างานที่สามารถ
น าติดตัวไปใช้ได้” และตรงกันลักษณะของการจัดการเรียน
การสอนด้วยกระบวนการกลุ่มที่ ทิศนา  แขมมณี (2553) ได้
กล่าวว่า “หลักการสอนแบบกลุ่มประสบการณ์เน้นการน า
ความรู้ที่ได้เรียนไปใช้ในชีวิตประจ าวัน” 
        ขั้นที่ 8 ประเมินผลหลังเผชิญประสบการณ์ 
เป็นขั้นสุดท้ายเพื่อประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียน และ
ประเมินทักษะกระบวนการกลุ่มเกิดขึ้นหลังจากเรียนด้วย
รูปแบบการสอนเพิ่มขึ้นกว่าก่อนเรียน ในขั้นตอนนี้จึงมี
ความส าคัญจะขาดไม่ได้เช่นเดียวกับการประเมินก่อนเผชิญ 
 3. การทดลอง ใ ช้ รู ปแบบการสอนแบบอิ ง
ประสบการณ์ร่วมกับการสอนด้วยแหล่งการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการกลุ่ม ในการทดลองใช้จริง ผลการวิจัยพบว่า 
(1) ด้านประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนที่น ามาใช้ตาม
ขั้นตอนการสอนของรูปแบบ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 80/80 ดั งนี้  81.27/82.71, 82.29/82.00 และ 

80.00/81.71 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่ง ทั้งนี้เป็น
เพราะขั้นตอนการสอนแต่ละขั้นตอนมีความสัมพันธ์กัน มี
ความต่อเนื่องกัน และมีแผนเผชิญประสบการณ์ ซึ่งส าหรับ
ผู้ เ รี ยนและผู้สอนด าเนินการตามประสบการณ์หลัก 
ประสบการณ์รอง และภารกิจ และงานที่ท าให้ผู้ เรียน
สามารถท าภารกิจและงาน จึงส่งเสริมให้นักเรียนมีความ
เข้าใจการท างานท่ีมอบหมายได้เป็นอย่างดี จึงท าให้นักเรียน
ท าคะแนนทดสอบหลังเรียนทั้ง 3 หน่วย ได้ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด ร้อยละ 80 (2) ด้านทักษะกระบวนการท างานกลุ่ม
ในการทดลองใช้จริง พบว่า นักเรียนทุกคนมีกระบวนการ
กลุ่มผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะ (2.1) ภารกิจและงานที่ครูผู้สอนก าหนดใน
การเผชิญประสบการณ์ท าให้นักเรียนมีโอกาสท างานกลุ่ม
อย่างมีขั้นตอน มีความเข้าใจในการท างาน คือ ท าให้การ
ด าเนินการท างานกลุ่มราบรื่น (2.2) ประกอบกับการจัดกลุ่ม
นักเรียนตามผลการเรียนและตามความสมัครใจ ซึ่งนักเรียน
แต่ละกลุ่มจึงมีทั้งนักเรียนที่มีผลการเรียนเก่งหรือดี ผลการ
เรียนปานกลาง และผลการเรียนอ่อน และยังเลือกเข้ากลุ่ม
ตามสมัครใจ โดยในแต่ละกลุ่ม   นักเรียนจึงเกิดการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และ (2.3) ด้วยลักษณะของการ
สอนแบบอิงประสบการณ์ใช้รูปแบบการสอนแบบกลุ่ม คือ 
การเรียนกับเพื่อน (Peer Directed Learning) เน้นการน า
ประสบการณ์มาใช้ร่วมกับการสอนด้วยแหล่งการเรียนรู้ที่
นักเรียนต้องแสวงหาความรู้โดยเน้นกระบวนการเรียนเป็น
กลุ่ม ดังที่  ลัดดา  ศิลาน้อย (2543, น.24) ได้กล่าวว่า 
“รูปแบบการสอนโดยใช้แหล่งการเรียนในชุมชนในการ
วางแผน ครูต้องเตรียมนักเรียนให้พร้อมด้วยการแบ่งผู้เรียน
เป็นกลุ่มแต่ละกลุ่มให้มีการเลือกประธาน เลขานุการกลุ่ม 
แบ่งบทบาทหน้าท่ีให้สมาชิกแต่ละคนร่วมรับผิดชอบ”  
 3) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน จาก
การใช้รูปแบบการสอนนี้ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เป็นเพราะภารกิจและงานในขั้นตอน
ของรูปแบบการสอนได้ก าหนดภารกิจและงานให้ผู้เรียนได้
เผชิญประสบการณ์ จากการรวบรวมข้อมูลในเนื้อหาสาระ
เพื่อให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ที่อยู่ในตัวเอง ประกอบกับมา
เผชิญประสบการณ์กับแหล่งการเรียนรู้จากประสบการณ์
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ตรงที่ได้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเนื้อหาที่นักเรียนเรียน และได้ลง
มือปฏิบัติท ากิจกรรมเป็นกลุ่มตลอดจนการเรียนด้วยการใช้
รูปแบบการสอนแบบน้ี  
 4) ด้านความพึงพอใจของ โดยภาพรวมนักเรียนที่
เรียนด้วยรูปแบบนี้มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า นักเรียน
ได้รับประสบการณ์ทางอ้อมได้เผชิญประสบการณ์ มีโอกาส
ได้ศึกษาค้นคว้าเป็นกลุ่ม ได้รวบรวมข้อมูลที่เรียนเป็นกลุ่ม 
ดังจะเห็นว่านักเรียนมีความพึงพอใจในการท างานกลุ่มอยู่ใน
ระดับมากที่สุด โดยเฉพาะนักเรียนได้กระท าเป็นจิตอาสา
ด้วยตนเอง รองลงมา คือ ให้ช่วยเหลือสมาชิกในกลุ่ม   
 4.  การประเมินของผู้เกี่ยวข้องกับการใช้รูปแบบ
การสอน ซึ่งได้จากการจัดประชุมสัมมนาผู้บริหารและ
ครูผู้สอน โดยภาพรวมทั้ง 2 กลุ่มมีความเห็นกับรูปแบบการ
สอนในการน าไปใช้อยู่ ในระดับมากที่สุด เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ท้ังนี้เป็นเพราะ มาตรการและนโยบาย
ก าหนดให้โรงเรียนต้องสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน ซึ่ง
รูปแบบการสอนแบบนี้ใช้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนน ามาใช้
ในการสอน ดังที่  ลัดดา  ศิลาน้อย (2545) ได้กล่าวว่า 
“แหล่ งการ เรี ยนรู้ ใน ชุมชนเป็นเครื่ องมือที่ จะสร้ า ง
สัมพันธไมตรีอันดีระหว่างชุมชนในโรงเรียนต่างฝ่ายต่างเป็น
ส าคัญซึ่งกันและกัน” 
 
ข้อเสนอแนะ 
1.  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1) ส ถ า บั น ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น พื้ น ฐ า น ร ะ ดั บ
ป ร ะ ถม ศึ ก ษ า ค วร ไ ด้ น า รู ป แ บบ ก า รสอน แ บบอิ ง
ประสบการณ์ร่วมกับการสอนด้วยแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน 
เพื่อพัฒนาทักษะการท างานกลุ่ม โดยก าหนดเป็นนโยบายที่
โรงเรียนควรได้มีการทดลองสอนโดยใช้รูปแบบการสอนนี้ใน 
1 ภาคการศึกษา โดยในระยะแรกอาจเพียง 2 – 3 หน่วย
การเรียน 

2) สถาบันการศึกษาขั้นพื้ นฐาน ควรได้จัด
หลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับรูปแบบการสอนแบบน้ี ให้กับ
ผู้บริหารและครูผู้สอน เพื่อให้ผู้บริหารและครูผู้สอนเกิด
ความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความส าคัญและยอมรบั

เพื่อน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน 
 2.  ข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการวิจัย 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการวจิัยได้มาจากขั้นตอน
ของรูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้น 
     1) ควรประเมินผู้เรียนก่อนเรียนและหลังเรียน
ตามรูปแบบการสอนแบบนี้จ าเป็นที่ควรจะมี เพราะผู้สอน
จะได้ปรับปรุงการให้ประสบการณ์ผู้เรียนด้วยรูปแบบการ
สอนแบบอิงประสบการณ์ร่วมกับการสอนด้วยแหล่งการ
เรียนในชุมชนในด้านผลสัมฤทธ์ิผู้เรียนเพิ่มขึ้นกว่าก่อนเรียน 
     2) ครูผู้สอนควรศึกษาหน่วยเนื้อหาและแหล่ง
การเรียนรู้ในชุมชนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยเนื้อหาและก าหนด
ประสบการณ์หลักและประสบการณ์รอง เพื่อเป็นแนวทาง
ให้นักเรียนน าไปใช้ในการอภิปรายในการท างานกลุ่ม
     3) การสร้างกลุ่มนักเรียนหรือการจัดกลุ่ม
นักเรียนมีความส าคัญ ครูผู้สอนควรจัดกลุ่มนักเรียนโดยคละ
ผลการเรียนของนักเรียน และความสมัครใจ เป็น 3 กลุ่ม คือ 
นักเรียนที่มีผลการเรียนเก่งหรือดี ผลการเรียนปานกลาง 
และผลการเรียนอ่อน  จากน้ันให้นักเรียนท้ัง 3 กลุ่มเข้ากลุ่ม
กันเองโดยสมัครใจ ในกลุ่มสมัครใจจะต้องมีนักเรียนเก่ง 
ปานกลาง และอ่อน มีจ านวนที่เท่ากัน ในแต่ละหน่วย
ประสบการณ์ควรเปลี่ยนกลุ่มนักเรียนเพื่อให้นักเรียนเกิด
พฤติกรรมการท างานกลุ่มได้กับเพื่อนทุกคนในห้องเรียน 
เมื่อนักเรียนเข้ากลุ่มครูต้องช้ีแจงกระบวนการท างานกลุ่ม 
และการก าหนดบทบาทหน้าท่ีในการท างานกลุ่ม 
     4) การช้ีแนะแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนก่อนที่
จะเผชิญประสบการณ์จะสร้างแรงจูงใจหรือความสนใจ
ให้กับผู้เรียน ควรแนะน าความเป็นมา ที่ตั้งหรือสถานที่ 
ความส าคัญของแหล่งการเรียนรู้ ฯลฯ พอสังเขป 
     5) ควรให้ผู้ เรียนได้เผชิญประสบการณ์โดย
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่นักเรียนเรียน ให้นักเรียนได้
ร วบรวมข้ อมู ล เพื่ อ เป็ น เนื้ อหาความรู้  เ พื่ อ ให้ เ กิ ด
ประสบการณ์ทางอ้อมก่อนที่จะได้รับประสบการณ์ตรง 
ประสบการณ์ทางอ้อมเกิดจากการศึกษาค้นคว้าจากแหล่ง
วิทยาการต่างให้นักเรียนได้รวมกันท า เพื่อให้นักเรียนได้
ร่วมกันท างานกลุ่ม มีความรับผิดชอบร่วม และสร้าง
เป้าหมายเดียวกันให้กับกลุ่ม 
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วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวตักรรม 

     6) ควรให้ผู้ เรียนได้เผชิญประสบการณ์จาก
แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เรียน โดย
ครูผู้สอนต้องติดต่อและประสานกับแหล่งการเรียนรู้
ล่วงหน้า และที่ส าคัญในกลุ่มต้องร่วมมือกัน และเตรียมค า
สัมภาษณ์เพื่อเสาะแสวงหาความรู้เพิ่มเติมและให้ลุ่มลึกใน
เนื้อหาที่เรียนจากแหล่งการเรียนรู้ ได้แก่ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
พระสงฆ์ และเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่น นอกจากนี้ การให้ผู้เรียน
ได้ลงมือท าเลียนรู้จากธรรมชาติจริง คือ แหล่งการเรียนรู้ 
ส่วนครูผู้สอนจะช่วยอธิบายขยายความรู้จากผู้รู้ที่เป็นแหล่ง
การเรียนรู้ในชุมชน ให้นักเรียนเข้าใจได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
     7) เมื่อเผชิญประสบการณ์เรียบร้อยแล้ว 
นักเรียนในกลุ่มร่วมกันสรุปผลที่ได้จากการสัมภาษณ์ด้าน
เนื้อหาจากผู้รู้ในแหล่งการเรียนรู้ การท างานกลุ่มเป็นการ
เรียนที่น าประสบการณ์ที่ได้รับมาแลกเปลี่ยนกัน ครูผู้สอน
ควรก าหนดประเด็นในการน าประสบการณ์ได้รับไปใช้ใน
การพัฒนาทักษะชีวิตและสิ่งที่นักเรียนได้รับจากการท างาน
กลุ่ม เพื่อให้ผู้เรียนในกลุ่มร่วมกันอภิปรายและเสนอผลงาน 

วิพากษ์งาน จึงควรใช้หลักการสอนแบบกลุ่มสัมพันธ์มาใช้
ด้วย  
3. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
     1) ควรได้มีการวิจัยและพัฒนารูปแบบการ
สอนแบบอิงประสบการณ์ร่วมกับการสอนด้วยแหล่งการ
เรียนรู้เฉพาะด้านธรรมชาติ สถานประกอบการ สถานที่ทาง
สังคม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการ
กลุ่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนมีความพึงพอใจ
ต่อการสอนด้วยรูปแบบการสอนแบบอิงประสบการณ์
ร่วมกับการสอนด้วยแหล่งการเรียนรู้ 
     2) ควรได้มีการวิจัยและพัฒนารูปแบบการ
สอนแบบอิงประสบการณ์ร่วมกับการสอนด้วยแหล่งการ
เรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ สั งคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5
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การพัฒนาความสามารถทางไอซีทีและพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของนักศึกษา

วิชาชีพครู ด้วยระบบของกระบวนการเรียนการสอนแบบผสมผสานในลักษณะ 
ห้องเรียนกลับด้าน 

Enhancing ICT Skills and Self-directed Learning Behaviors of Pre-Service 
Teachers through System of Flipped Classroom Blended Learning Approach 

 
สุไม  บิลไบ1 

Sumai  Binbai 
noina_sb@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) พัฒนาระบบของกระบวนการเรียนการสอนแบบผสมผสานในลักษณะห้องเรยีน
กลับด้าน 2) ศึกษาความเหมาะสมของระบบของกระบวนการเรียนการสอนแบบผสมผสานในลักษณะห้องเรียนกลับด้าน 3) 
ศึกษาความสามารถทางไอซีทีด้านทักษะทางปัญญาและทักษะปฏิบัติของนักศึกษาวิชาชีพครูที่เรียนด้วยระบบของกระบวนการ
เรียนการสอนแบบผสมผสานในลักษณะห้องเรียนกลับดา้น  และ 4) ศึกษาพฤติกรรมการเรียนรูด้้วยการน าตนเองของนักศึกษา
วิชาชีพครูที่เรียนด้วยระบบของกระบวนการเรียนการสอนแบบผสมผสานในลักษณะห้องเรียนกลับด้าน โดยกลุ่มตัวอย่างเป็น
นักศึกษาวิชาชีพครู จ านวน 29 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ระบบของกระบวนการเรียนการสอนแบบผสมผสานใน
ลักษณะห้องเรียนกลับด้าน แบบวัดความสามารถทางไอซีทีด้านทักษะทางปัญญาและทักษะปฏิบัติ และแบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ซึ่งผ่านการพิจาณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีการศึกษา ด้านจิตวิทยาการศึกษา 
และด้านการวัดและประเมินผล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ
ทดสอบทีแบบไม่อิสระ ซึ่งผลการวิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. ระบบของกระบวนการเรียนการสอนแบบผสมผสานในลักษณะห้องเรียนกลับด้านที่เหมาะสมส าหรับการพัฒนา
ความสามารถทางไอซีทีและพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง มีการผสมผสานในสัดส่วนออนไลน์ร้อยละ 60 และในช้ัน
เรียนปกติร้อยละ 40 (60:40) มีองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านปัจจัยกระบวนการ และด้านปัจจัยผลผลิต มี
ขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 8 ขั้นตอนได้แก่ (1) ขั้นช้ีแจง (2) ขั้นทดสอบก่อนเรียน (3) ขั้นเรียนรู้ด้วยตนเอง 
(4) ขั้นท าแบบฝึก (5) ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในช้ันเรียน (6) ขั้นสาธิตและฝึกปฏิบัติ (7) ขั้นทดสอบหลังเรียน และ (8) ขั้นสรุป
บทเรียน   
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2. ระบบของกระบวนการเรียนการสอนแบบผสมผสานในลักษณะห้องเรียนกลับด้านมีความเหมาะสมในระดับมาก
ที่สุดทุกด้าน โดยมีผลคะแนนการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญเฉลี่ย 4.87 

3. คะแนนความสามารถทางไอซีทีด้านทักษะทางปัญญาและด้านทักษะปฏิบัติเฉลี่ยหลังเรียนด้วยระบบของ
กระบวนการเรียนการสอนแบบผสมผสานในลักษณะห้องเรียนกลับด้านสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

4. คะแนนพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองเฉลี่ยหลังเรียนด้วยระบบของกระบวนการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานในลักษณะห้องเรียนกลับด้านสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
ค าส าคัญ:   การเรียนการสอนแบบผสมผสาน   ทักษะทางไอซีที  การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ห้องเรียนกลับด้าน    
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Abstract 

The purposes of this research were to 1) develop a system of flipped classroom blended learning 
approach, 2) study the appropriate of system of flipped classroom blended learning approach, 3) study ICT 
skills of pre-service teachers before and after learning through the system of flipped classroom blended 
learning approach, and 4) study self-directed learning behaviors of pre-service teachers before and after 
learning through the system of flipped classroom blended learning approach. The samples were 29 of first 
year pre-service teachers selected by cluster sampling. The research instruments included the system of 
flipped classroom blended learning approach, an ICT skills cognitive and practical skills test and an 
assessment of self-directed learning behaviors. All of the instruments were verified by 9 experts. Data were 
analyzed by the mean, standard deviation, and t-test for dependent sample. 

The research results were as follows: 1) the developed system of flipped classroom blended 
learning approach that is suitable for enhancing ICT skills and self-directed learning behaviors had a 
combination of 60 percent online activities, and 40 percent class activities (60:40). The learning process 
included 8 steps: (1) introducing a lesson, (2) pre-testing, (3) self-paced learning, (4) doing tasks, ( 5) class 
sharing, (6) demonstrating and practicing, (7) post-testing, and (8) concluding a lesson; 2) the system of 
flipped classroom blended learning approach was approved by 9 experts at the highest level all items and 
mean of score was 4.87; 3) ICT skills of pre-service teachers after learning through the system of flipped 
classroom blended learning approach were higher than before learning at the .05 level of statistical 
significance; and 4) self-directed learning behaviors of pre-service teachers after learning through the system 
of flipped classroom blended learning approach were higher than before learning at the .05 level statistical 
significance.                 
Keywords: blended learning, ICT skills, self-directed learning, flipped learning approach  

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
การพัฒนาการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันต้อง

ค านึงถึงการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับความเจริญงอกงามในตัว
ผู้เรียน เน้นทักษะการเลือกสารสนเทศ การวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร รวมถึงทักษะกระบวนการจัดท า
กับข้อมูลข่าวสารในแก่ผู้เรียนพร้อมตอบสนองต่อข้อมูล
ข่าวสารอย่างชาญฉลาด ต้องพัฒนาทักษะการสืบค้น
สารสนเทศ และประเมินผลจากการน ามาใช้มากกว่าการ
จดจ าเนื้อหา (พัลลภ  พิระยะสุรวงศ์, 2543) การพัฒนา
นักศึกษาวิชาชีพครูให้มีความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งใน
ศตวรรษที่  21 เพื่อสร้างคนรุ่นใหม่ให้มีสมรรถนะด้าน
คอมพิวเตอร์หรือเป็น electronics person โดยเฉพาะ

ทักษะด้านการประยุกต์นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
ตามพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 หมวด 4 (พิม
พันธ์  เตชะคุปต์, 2558) เพื่อให้ครูสามารถจัดการเรียนรู้ได้
อย่างหลากหลายวิธี เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ท าให้รูปแบบการเรียนรู้และวิธีแสวงหาความรู้ของผู้เรียนมี
การปรับเปลี่ยนจากรูปแบบเน้นครูเป็นศูนย์กลางในการ
ถ่ายทอดความรู้มาเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยผู้เรียน
สามารถแสวงหาความรู้และสร้างความรู้ด้วยตนเองเพิ่มมาก
ขึ้ น  (Active Learning) แ ต่ ใ น ข ณ ะ ที่ เ ท ค โ น โ ล ยี มี
ความก้าวหน้าและส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่ครูและผู้เรียนได้
ดี พบว่า โรงเรียนส่วนใหญ่กลับไม่อนุญาตให้นักเรียนใช้
อุปกรณ์เทคโนโลยีในการเรียนในช้ันเรียน ซึ่งสาเหตุมาจาก
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หลายประการอาทิ ครูไม่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีที่จะน ามา
ปรับใช้กับรายวิชาที่สอน ครูไม่มีเวลาผลิตสื่อใหม่ในลักษณะ
ดิจิทัลหรืออิเล็กทรอนิกส์ (นงลักษณ์  ยุทธสุทธิพงศ์, 2552; 
รุ่งนภา จิตโรจนรักษ์, 2556 )และนักเรียนไม่สามารถควบคมุ
ตนเองในการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ มักใช้เพื่อ
ความบันเทิงหรือเพื่อเล่นเกมในห้องเรียนเป็นต้น ท าให้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีมากมายไม่สามารถน ามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในการเรียนการสอนได้ ซึ่งนับเป็นปัญหาเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่องเพราะครูห้ามใช้เทคโนโลยีในขณะที่นักเรียน
ต้องการใช้เทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นจึงควรมีการ
เตรียมความพร้อมของครูด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารก่อนออกไปท างานในวิชาชีพครู 

กระบวนการเรียนการสอนแบบผสมผสานมี
จุดเด่นในการน าระบบการเรียนการสอนออนไลน์มาผนวก
เข้ากับระบบการเรียนการสอนในช้ันเรียนท าให้ผู้เรียนได้รับ
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องแม้ไม่ได้เข้าช้ันเรียน หรือระหว่าง
อยู่นอกห้องเรียน  ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วย
ตนเองตลอดชีวิต เน้นให้ผู้เรียนได้ทั้งการแสวงหาความรูด้ว้ย
ตนเอง ได้ลงมือปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร มี
ความยืดหยุ่นมากกว่าเรียนในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว โดย
ผู้เรียนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอภิปรายแลกเปลี่ยน
ข้อมูลความรู้ผ่านช่องทางสื่อสารที่ผู้สอนจัดไว้ เหมาะ
ส าหรับผู้ เ รียนทุกคนทั้ งที่ กล้าแสดงออกและไม่ กล้ า
แสดงออก สามารถท างานร่วมกันได้ทั้งที่อยู่ในที่เดียวกัน
หรือต่างที่กัน จึงมีความส าคัญยิ่งที่จะกระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิด
แรงจูงใจในการเรียนรู้  (Harvi Singh and Reed, 2001) 
การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสาน มีทั้งสถานการณ์จริง การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน
ทางออนไลน์ การเรียนรู้แบบร่วมมือ การประเมินผล การจดั
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพิ่มเติม (Carman, 2005) โดยให้มี
สื่อ แหล่งเรียนรู้ และช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่าง
ผู้เรียนด้วยกันและระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนท าให้ผู้เรียน
สามารถติดตามเนื้อหา ข้อมูลข่าวสารในการเรียนรู้ได้อย่าง
ต่อเนื่องและฝึกฝนการเป็นผู้ควบคุมและก ากับการเรียนรู้
ด้วยตนเองตามความแตกต่างของแต่ละบุคคล ล้วนน าไปสู่
การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
และท าให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จในการเรียนรู้ (Song 

and Hill, 2007) ทั้งยังเปิดโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารได้มากขึ้นผ่านการใช้เครื่องมือ
ไอซีทีทั้งบนออนไลน์และในช้ันเรียน (U.S. Department of 
Education, 2009)  ผู้ วิ จั ย จึ ง สน ใจพัฒนา ระบบของ
กระบวนการเรียนการสอนแบบผสมผสานในลักษณะ
ห้องเรียนกลับด้านที่เหมาะส าหรับการพัฒนาความสามารถ
ทางไอซีทีและพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของ
นักศึกษาวิชาชีพครู เพื่อเตรียมพร้อมส าหรับการเป็นครูมือ
อาชีพในศตวรรษท่ี 21 ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 

1) พัฒนาระบบของกระบวนการเรียนการสอน
แบบผสมผสานในลักษณะห้องเรียนกลับด้าน  

2) ศึ ก ษ า ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม ขอ ง ร ะ บ บ ขอ ง
กระบวนการเรียนการสอนแบบผสมผสานในลักษณะ
ห้องเรียนกลับด้าน  

3) ศึกษาความสามารถทางไอซีทีด้านทักษะทาง
ปัญญาและทักษะปฏิบัติของนักศึกษาวิชาชีพครูที่เรียนด้วย
ระบบของกระบวนการเรียนการสอนแบบผสมผสานใน
ลักษณะห้องเรียนกลับด้าน   

5) ศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง
ของนักศึกษาวิชาชีพครูที่เรียนด้วยระบบของกระบวนการ
เรียนการสอนแบบผสมผสานในลักษณะห้องเรียนกลับด้าน 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

กรอบแนวคิดในการพัฒนาความสามารถทางไอซี
ทีและพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของนักศึกษา
วิชาชีพครู ได้มีการประยุกต์แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา
ความสามารถทางไอซีที แนวคิดการเรียนรู้ด้วยการน า
ตน เอง  (Self-directed Learning) ทฤษฎี แร งจู ง ใจ ใฝ่
สัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) และทฤษฎีการสร้าง
ค ว า ม รู้ ด้ ว ย ต น เ อ ง โ ด ย ก า ร ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ช้ิ น ง า น 
(Constructionism Theory) ม า บู ร ณ า ก า ร ร่ ว ม กั บ
องค์ประกอบของระบบของกระบวนการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานในลักษณะห้องเรียนกลับด้าน (System of 
Flipped Classroom Blended Learning Process) ซึ่ ง
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วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวตักรรม 

ผู้ วิ จั ย ไ ด้ ส ร้ า ง เ ป็ นก รอบแนวคิ ด ในกา รวิ จั ย ไ ด้ ดั ง
ภาพประกอบท่ี 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ภาพประกอบท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธกีารวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ด าเนินการตามกระบวนการวิจัยและ
พัฒนา (Research and Development) ซึ่งประกอบด้วย 5 
ขั้นตอน ได้แก่ การวิเคราะห์ การออกแบบ การพัฒนา การ
น าไปใช้ และการประเมินผล ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

1.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้
เป็นนักศึกษาวิชาชีพครูช้ันปีท่ี 1 วิทยาลัยการฝึกหัดครู  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาจ านวน 8 
หมู่เรียน จ านวน 240 คน  

1.2 กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักศึกษาวิชาชีพครู
ช้ันปีที่ 1 วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นคร ที่ลงทะเบียนเรียนวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศทางการศึกษา ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย โดย
การสุ่มหมู่เรียน ซึ่งหมู่เรียนท่ีสุ่มมามีจ านวน 29 คน 

 
2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

2.1 ตั วแปรต้ น  คื อ  การ ใ ช้ ระบบของ
กระบวนการเรียนการสอนแบบผสมผสานในลักษณะห้องเรียน 
กลับด้าน 

2.2 ตัวแปรตาม คือ ความสามารถทางไอซทีี 
และพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 
3. การด าเนินการวิจัย  

ด าเนินการตามขั้นตอนการวิจัยและพัฒนา 
(Research and Development) 5 ขั้นตอน ดังนี้  

3.1 ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ (Analysis): 
R1 โดยการศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาและแนวทางแก้ไข

ตัวแปรตาม ตัวแปรต้น 

- ความสามารถทางไอซีท ี3 ด้าน ได้แก่    

1. ความสามารถในการวางแผนและแก้ปัญหาการใช้ไอซีทีส าหรับ

ครู  

2. ความสามารถในการใช้เครื่องมือไอซีทีเพื่อเข้าถึง สื่อสารและ

จัดการสารสนเทศอย่างมีจริยธรรม 

3. ความสามารถในการใช้เครื่องมอืไอซีทีสร้างสรรค์และเผยแพร่

สื่อการเรียนรู ้

- พฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 

ประกอบด้วยพฤติกรรม 4 ด้าน 

1. แรงจูงใจใฝ่เรียนรู้  

2. การวางแผนและการน าไปใช้  

3. การตรวจสอบตนเอง  

4. การสื่อสารระหว่างบุคคล  

ระบบของกระบวนการเรียนการสอนแบบ

ผสมผสานในลกัษณะห้องเรียนกลับด้าน  

- สัดส่วนร้อยละ 60:40 

(เรียนด้วยตนเองผ่านออนไลน์ 60 และเรยีน

ในช้ันเรียนร้อยละ 40) 

- องค์ประกอบของระบบ 3 ด้าน ได้แก่   

1. องค์ประกอบด้านปัจจัยน าเข้า 

2. องค์ประกอบด้านกระบวนการ  

3. องค์ประกอบด้านผลผลิต 
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ปัญหาเกี่ยวกับการใช้ไอซีทีส าหรับครู วิเคราะห์ สังเคราะห์
กระบวนการเรียนการสอนแบบผสมผสาน วิเคราะห์เนื้อหา
เพื่อก าหนดกรอบความสามารถทางไอซีที และวิเคราะห์
แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง เพื่อ
น ามาใช้ในการพัฒนาเครื่องมือการวิจัย และได้น าไปให้
ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความเหมาะสม 

3.2 ขั้นตอนที่  2 การออกแบบ (Design): 
D1 เป็นการน าองค์ความรู้และแนวคิดต่าง ๆ เกี่ยวกับการ
พัฒนาความสามารถทางไอซีทีและพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วย
น าตนเองมาออกแบบ 4 ส่วน ได้แก่ 1) ออกแบบกรอบ
ความสามารถทางไอซีที ประกอบด้วยทักษะทางปัญญาและ
ทักษะปฏิบัติ 3 ด้าน ได้แก่ (1) ความสามารถในการวางแผน
และแก้ปัญหาการใช้ไอซีทีส าหรับครู (2) ความสามารถใน
การใช้เครื่องมือไอซีที เพื่อเข้าถึง สื่อสารและจัดการ
สารสนเทศอย่างมีจริยธรรม และ (3) ความสามารถในการ
ใช้เครื่องมือไอซีทีผลิตสื่อการเรียนรู้และการเผยแพร่  2) 
ออกแบบกรอบพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองตาม
แบบประเมินของ Guglielmino (1978) 4 ด้าน ได้แก่ (1) 
การจูงใจใฝ่เรียนรู้ (2) การวางแผนและการน าไปใช้ (3) การ
ตรวจสอบตนเอง และ (4) การสื่อสารระหว่างบุคคล 3) 
ออกแบบระบบของกระบวนการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานในลักษณะห้องเรียนกลับด้าน และ 4) ออกแบบ
เนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับกรอบ
ความสามารถทางไอซีและพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการน า
ตนเองที่ก าหนดไว้ 

3.3 ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนา (Development): 
D1 เป็นขั้นตอนพัฒนาเครื่องมือที่ได้ออกแบบไว้ให้สมบูรณ์
และหาคุณภาพของเครื่องมือ โดยให้ผู้เช่ียวชาญพิจารณา
ความเหมาะสมจ านวน 9 ท่าน และให้นักศึกษาซึ่งไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างพิจารณาความเหมาะสมและทดสอบคุณภาพของ
เครื่องมือที่พัฒนาขึ้น ได้แก่ 1) ระบบของกระบวนการเรียน
การสอนแบบผสมผสานในลักษณะห้องเรียนกลับด้าน 2) 
ห้องเรียนออนไลน์ 3) แบบวัดและประเมินความสามารถ
ทางไอซีที และ 4) แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วย
การน าตนเอง  

3.4 ขั้นตอนที่ 4 การน าไปใช้ (Implementation): 
R2 ขั้นตอนนี้เป็นการน าระบบของกระบวนการเรียนการ

สอนแบบผสมผสานในลักษณะห้องเรียนกลับด้านและ
เครื่องมือต่าง ๆ ที่พัฒนาขึ้นและผ่านการหาคุณภาพ
เรียบร้อยแล้วไปใช้ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 29 
คน โดยจัดการเรียนการสอนตามกระบวนการที่พัฒนาขึ้น
เป็นเวลา 15 สัปดาห์ 
 

3.5 ขั้นตอนท่ี 5 การพัฒนา ประเมินผลและ
ปรับปรุง  (Evaluation): D2  เป็นขั้นตอนการประเมินผล
การใช้ระบบของกระบวนการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
ในลักษณะห้องเรียนกลับด้านโดยมีการทดสอบความรู้และ
ส ารวจพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองก่อนและหลัง
การใช้ระบบของกระบวนการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
ในลักษณะห้องเรียนกลับด้าน และสอบถามความคิดเห็นต่อ
การเรียนด้วยระบบของกระบวนการเรียนการสอนที่
พัฒนาขึ้น 
 
ผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถทางไอซีที
และพฤติกรรมการเรียนรู้โดยการน าตนเองของนักศึกษา
วิชาชีพครูด้วยระบบของกระบวนการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานในลักษณะห้องเรียนกลับด้าน มีผลการวิจัย
สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. ผลการพัฒนาระบบของกระบวนการเรียน
การสอนแบบผสมผสานในลักษณะห้องเรียนกลับด้าน 
ระบบของกระบวนการเรียนการสอนแบบผสมผสานใน
ลักษณะห้องเรียนกลับด้านที่พัฒนาขึ้นมีสัดส่วนการ
ผสมผสานระหว่างการเรียนออนไลน์ (Online) ร้อยละ 60 
และการเรียนการสอนในช้ันเรียนปกติ (Face to Face) ร้อย
ละ 40 มี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) องค์ประกอบด้านปัจจัย
น าเข้า (Input) ประกอบด้วย ผู้เรียน ผู้สอน วัตถุประสงค์
และเนื้อหา เครื่องมือที่ใช้ในระบบออนไลน์และในช้ันเรียน 
สื่อและทรัพยากรการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล  2) 
องค์ประกอบด้านกระบวนการ (Process) ประกอบด้วย 
ขั้นตอนของกระบวนการเรียนการสอนแบบผสมผสานใน
ลั กษณะห้ อ ง เ รี ยนกลั บด้ าน  มี  8 ขั้ นตอน  และ  3) 
อ งค์ ประกอบด้ านผลผลิ ต  (Output) ประกอบด้ ว ย 
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ความสามารถทางไอซีที และพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการ
น าตนเอง 

ส าหรับขั้นตอนของกระบวนการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานในลักษณะห้องเรียนกลับด้าน ประกอบด้วย 8 
ขั้นตอน ได้แก่ (1) ขั้นช้ีแจงวัตถุประสงค์และวิธีการใช้
เครื่องมือส าหรับห้องเรียนออนไลน์ ( introduction) เป็น
การช้ีแจงวัตถุประสงค์ แนะน าเครื่องมือ วิธีการเรียนการ
สอน การส่งงาน และการวัดและประเมินผล (2) ขั้นทดสอบ
ก่อนเรียน (pretest) เป็นการทดสอบความสามารถทางไอซี
ทีและส ารวจพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองก่อนเรียน 
(3) ขั้นเรียนรู้ด้วยตนเอง (self-paced learning) เป็นการเรียนรู้
ด้วยตนเองของผู้เรียนผ่านห้องเรียนออนไลน์ (4) ขั้นท าแบบ
ฝึกหลังเรียน (doing task) เป็นกิจกรรมการตรวจสอบผล
การเรียนรู้ด้วยตนเองหลังเรียนเนื้อหาในแต่ละหน่วย (5) ขั้น

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในช้ันเรียน (classroom sharing) 
เน้นท ากิจกรรมภาคปฏิบัติโดยผู้เรียนน าผลการเรียนรู้จาก
ออนไลน์มาแลกเปลี่ยนกัน โดยมีผู้สอนคอยเสริมและขยาย
ความรู้ให้เข้าใจเพิ่มขึ้น (6) ขั้นสาธิตและฝึกปฏิบัติการทาง
ไอซีที (working and practice) เป็นกิจรรมภาคปฏิบัติโดย
ผู้สอนเป็นผู้สาธิตและให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติตาม (7) ขั้น
ทดสอบหลั ง เ รี ย น  (posttest)  ซึ่ ง เ ป็ นก า รทดส อบ
ความสามารถทางไอซีทีและประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้
ด้วยการน าตนเอง และ (8) ขั้นสรุปบทเรียนและสะท้อน
ความรู้  (conclusion & reflection) เป็นกิ จกรรมสรุป
ความรู้ร่วมกันระหว่างผู้เรียนและผู้สอนหลังจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้  ซึ่งภาพรวมระบบของกระบวนการเรียนการสอน
แบบผสมผสานในลักษณะห้องเรียนกลับด้านมีลักษณะดัง
ภาพประกอบท่ี 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบท่ี 1 ภาพรวมระบบของกระบวนการเรยีนการสอนแบบผสมผสานในลักษณะห้องเรยีนกลับด้าน 

 
2. ผลการศึกษาความเหมาะสมภาพรวมระบบ

ของกระบวนการเรียนการสอนแบบผสมผสานในลักษณะ
ห้องเรียนกลับด้าน ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 9 ท่านได้ท าการ

ประเมินความเหมาะสมภาพรวมระบบของกระบวนการ
เรียนการสอนแบบผสมผสานในลักษณะห้องเรียนกลับด้าน 
ดังปรากฏผลในตารางที่ 1  

 

ขั้นตอนของกระบวนการเรียนการสอน

แบบผสมผสานในลักษณะหอ้งเรียนกลับ

ด้าน 
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ตารางที่ 1 ผลการพิจารณาความเหมาะสมภาพรวมระบบของกระบวนการเรียนการสอนแบบผสมผสานในลักษณะห้องเรียน 
    กลับด้าน 

 รายการประเมิน X̅  S.D ระดับความเหมาะสม 

องค์ประกอบด้านปัจจัยน าเข้า (Input) 4.83 0.18 ดีมาก 

องค์ประกอบด้านกระบวนการ (Process) 4.77 0.16 ดีมาก 

องค์ประกอบด้านผลผลิต (Output) 5.00 0.12 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ยรวม 4.87 0.12 ดีมาก 

 
จากตารางที่  1 แสดงผลการประเมินความ

เหมาะสมภาพรวมระบบของกระบวนการเรียนการสอน
แบบผสมผสานในลักษณะห้องเรียนกลับด้าน พบว่า มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวม 
4.87 และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า องค์ประกอบด้าน
ผลผลิตมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงที่สุด 5.00 รองลงมาคือ
องค์ประกอบด้านปัจจัยน าเข้ามีคะแนนเฉลี่ย 4.83 และ
องค์ประกอบด้ านกระบวนการมีคะแนนเฉลี่ย  4.77 
ตามล าดับ   

3. ผลการศึกษาความสามารถทางไอซีทีด้าน
ทักษะทางปัญญาและทักษะการปฏิบัติของนักศึกษา 
วิชาชีพครูที่เรียนด้วยระบบของกระบวนการเรียนการ
สอนแบบผสมผสานในลักษณะห้องเรียนกลับด้าน  

ผู้วิจัยได้ท าการรวบรวมข้อมูลก่อนเรียนและหลัง
เรียนด้วยระบบของกระบวนการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานในลักษณะห้องเรียนกลับด้านโดยการทดสอบ
ทักษะทางปัญญาและทักษะการปฏิบัติ ดังผลปรากฏใน
ตารางที่ 2  

 

ตารางที่ 2 ผลการศึกษาความสามารถทางไอซีทีด้านทักษะทางปัญญาและทักษะการปฏิบัติระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน  
คะแนนทดสอบความสามารถทางไอซีที คะแนนเต็ม X̅ S.D. t df p 

ก่อนเรียน  40 19.93 2.23 
24.67 28 0.000* 

หลังเรียน  40 31.89 2.58 

*นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตารางที่ 2 พบว่า นักศึกษาวิชาชีพครูมี
คะแนนความสามารถทางไอซีทีด้านทักษะทางปัญญาและ
ทักษะการปฏิบัติเฉลี่ยหลังเรียนด้วยระบบของกระบวนการ
เรียนการสอนแบบผสมผสานในลักษณะห้องเรียนกลับด้าน 
สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยนักศึกษามีคะแนนความสามารถทางไอซีที
เฉลี่ยหลังเรียน 31.89  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.58 

และคะแนนความสามารถทางไอซีทีเฉลี่ยก่อนเรียน 19.93 
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.23  

4. ผลการศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการน า
ตนเองของนักศึกษาวิชาชีพครู  

การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 
ผู้วิจัยได้น าแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วย 
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การน าตนเองให้นักศึกษาได้ประเมินตนเองก่อนเรียนและ
หลังเรียนด้วยระบบของกระบวนการเรียนการสอนแบบ

ผสมผสานในลักษณะห้องเรียนกลับด้านและน าผลมา
วิเคราะห์เปรียบเทียบได้ผลดังแสดงในตารางที่ 3 

ตารางที่ 3  ผลการศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของนักศึกษาวิชาชีพครูระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน  
พฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง X̅ S.D. t df p 

ก่อนเรียน 3.75 0.37 
5.35 28 0.000* 

หลังเรียน 4.25 0.44 

* ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

จากตารางที่ 3 แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนน
พฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองระหว่างก่อนและหลงั
เรียนด้วยระบบของกระบวนการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานในลักษณะห้องเรียนกลับด้าน พบว่า คะแนน
เฉลี่ยของการประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการน า
ตนเองหลังเรียนด้วยระบบของกระบวนการเรียนการสอน
แบบผสมผสานในลักษณะห้องเรียนกลับด้านสูงกว่าคะแนน
เฉลี่ยก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยมี
คะแนนพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองเฉลี่ยหลัง
เรียน 4.25 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.44 และคะแนน
พฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองเฉลี่ยก่อนเรียน 3.75 
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.75 ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าระบบ
ของกระบวนการเรียนการสอนแบบผสมผสานในลักษณะ
ห้องเรียนกลับด้านสามารถพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วย
การน าตนเองของนักศึกษาได้ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
อภิปรายผล 

1. ระบบของกระบวนการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานในลักษณะห้องเรียนกลับด้านมีคุณภาพและส่งผล
ต่อการพัฒนาความสามารถทางไอซีทีของนักศึกษาวิชาชีพ
ครู เนื่องจากมีการออกแบบการจัดการเรียน  การสอนอย่าง
เป็นระบบมีการก าหนดปัจจัยน าเข้า ปัจจัยด้านกระบวนการ 
ปัจจัยด้านผลผลิตที่ชัดเจน ผ่านการพิจารณาโดยผู้เช่ียวชาญ
ที่ เกี่ยวข้องทั้งด้านเทคโนโลยีการศึกษา ด้านจิตวิทยา
การศึกษา และด้านการวัดประเมินผลตลอดกระบวนการ
สร้างเครื่องมือ รวมทั้งมีองค์ประกอบครบถ้วนตามหลักการ
จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 5 ประการ (Carman, 
2005) คือ 1) สถานการณ์จริง (Live events) มีการจัดการ

เรียนการสอนในช้ันเรียนโดยมีผู้สอนเป็นผู้จัดสถานการณ์
การเรียนรู้และให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 2) การเรียนรู้ด้วย
ตนเองผ่านทางออนไลน์ (Self-paced learning / online 
content) มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
ด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นรายบุคคล 3) การ
เรียนแบบร่วมมือ (Collaboration) มีการจัดสภาพแวดล้อม
ให้เอื้อต่อการสื่อสารระหว่างผู้เรียนด้วยกันและระหว่าง
ผู้เรียนกับผู้สอน ทั้งในห้องเรียนออนไลน์ที่สนับสนุนการ
สนทนาสดออนไลน์ขณะท างานร่วมกัน การแสดงความคิด
ผ่านทางห้องเรียน การติดต่ออาจารย์ผู้สอนในการสอบถาม
เนื้อหาหรือเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ตลอดเวลา 4) การ
ประเมินผล (Assessment) มีการวัดผลทั้ งก่อนเรี ยน 
ระหว่างเรียนและหลังเรียน โดยใช้วิธีการวัดและประเมินผล
ผ่านออนไลน์และในช้ันเรียนเพื่อให้ผู้เรียนไดร้ับทราบผลการ
เรียนรู้และการท างานของตนเองอย่างสม่ าเสมอ และ 5) 
การจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพิ่มเติม (Reference 
material) มีการจัดทรัพยากรการเรียนรู้ไว้ในห้องเรียน
ออนไลน์ทั้งไฟล์เอกสารในรูปแบบต่าง  ๆ ไฟล์วิดีโอสาธิต
การปฏิบัติ การใช้โปรแกรม เครื่องมือที่เกี่ยวข้องในแต่ละ
หน่วยการเรียนรู้  พร้อมแหล่งเรียนรู้ภายนอกเป็นลิงค์
เช่ือมโยงให้แก่ผู้เรียนได้ท าการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านทาง
ออนไลน์ได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่ง 5 องค์ประกอบนี้สอดคล้องกับ
การจัดองค์ประกอบทั้ง 5 ของการเรียนการสอน (สาลินันท์               
เทพประสาน และคณะ, 2552) คือ มีองค์ประกอบด้าน
ผู้เรียน องค์ประกอบด้านผู้สอน องค์ประกอบด้านเนื้อหา 
องค์ประกอบด้านการสื่อสาร และองค์ประกอบด้านการ
ประเมินผล จึงท าให้ระบบของกระบวนการเรียนการสอน
แบบผสมผสานในลักษณะห้องเรียนกลับด้านที่พัฒนาขึ้นมี
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คุณภาพและเหมาะสมส าหรับการน าไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน 

2. ความสามารถทางไอซีทีของนักศึกษาหลังเรียน
ด้วยระบบของกระบวนการเรียนการสอนแบบผสมผสานใน
ลักษณะห้องเรียนกลับด้านสูงกว่าก่อนเรียน เป็นผลมาจาก
การเรียนการสอนแบบผสมผสานมีความยืดหยุ่นมากกว่า
เมื่อเทียบกับการเรียนในช้ันเรียนเพียงอย่างเดียว (Singh 
and Reed, 2001) เนื่องจากเป็นระบบการจัดการเรยีนรูท้ีม่ี
กระบวนการเช่ือมโยงระหว่างการเรียนในห้องเรียนกับการ
เรียนบนออนไลน์ ท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมด้วย
ตนเองพร้อมกับได้ฝึกปฏิบัติในช้ันเรียนที่มีครูคอยให้
ค าแนะน าท าให้ประสิทธิภาพการเรียนรู้ดียิ่งขึ้นและดีกว่า
การเรียนการสอนในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเพียงอย่างเดียว 
(Harvi Singh and Reed, 2001) สอดคล้องกับการทดลอง
ของ  U.S. Department of Education (2009) ที่ พบว่ า 
การเรียนการสอนแบบผสมผสานท าให้ผู้เรียนมีประสิทธิผล
การเรียนรู้ดีกว่าการเรียนการสอนในช้ันเรียนเพียงอย่าง
เดียวซึ่งจากการศึกษาของ Hanover (2011) พบว่า นักเรียน
ระดับ K-12 ที่เรียนด้วยกระบวนการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานมีผลการเรียนรู้ดีกว่านักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบ
ออนไลน์ (Purely online) และดีกว่านักเรียนที่เรียนแบบ
ช้ันเรียนปกติ (Face to  Face) เพียงอย่างเดียว เนื่องจาก
การเรียนการสอนแบบผสมผสานสามารถเข้าถึงนักเรียนได้
ทุกคนและสามารถตอบสนองความต้องการของนักเรียนได้ดี 
นอกจากนี้การวิจัยเพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานของ 
Kivineimi (2014) โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสาน พบว่า สามารถพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานของ
นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขได้ในระดับมาก ซึ่งผลการวิจัย
เหล่านี้แสดงให้ เห็นว่าการจัดการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียนได้ทั้งด้านความรู้และด้านทักษะปฏิบัติ 
ผู้เรียนสามารถติดตามเนื้อหาบทเรียนและเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองตลอดเวลาแม้ในวันท่ีมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนปดิท า
การ หรือในวันที่นักเรียน นักศึกษาไม่ได้มาโรงเรียนก็ตาม 
การได้รับความรู้ทั้งจากผู้สอน จากหนังสือ สื่อและแหล่ง
ค้นคว้าบนอินเทอร์เน็ตท าให้ผู้เรียนมีทักษะการค้นคว้า การ
เลือก การจัดการสารสนเทศต่าง ๆ ด้วยตนเองอันเป็นส่วน

สนับสนุนให้ ได้ รับความรู้ ใหม่  ๆ  ที่ทันสมัยอยู่ เสมอ 
(Nazarenko, 2014) ทั้งนี้ในการจัดการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานในลักษณะห้องเรียนกลับด้านได้มีการจัด
สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการสร้างความรู้ด้วยตนเองให้แก่
ผู้เรียน (ณัฐกร สงคราม, 2553) โดยการสร้างบรรยากาศให้
ผู้เรียนมีบทบาทในการเรียนรู้อย่างเต็มที่ทั้งในช้ันเรียนปกติ
และในห้องเรียนออนไลน์ ให้ผู้เรียนเป็นผู้ควบคุมบทเรียน
ด้วย ตนเอง เลือกสื่อที่ต้องการ ท ากิจกรรมหรืองานที่ได้รับ
มอบหมายด้วยตนเองและตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเอง
อย่างสม่ าเสมอส่งผลให้ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้ที่ดีขึ้นและมี
ทักษะการปฏิบัติงานดีขึ้นอย่างชัดเจน   

3. ผลการประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการ
น าตนเองของนักศึกษาวิชาชีพครู พบว่า คะแนนพฤติกรรม
การ เ รี ยนรู้ ด้ ว ยการน าตน เอง เฉลี่ ยหลั ง เ รี ยนด้ วย
กระบวนการเรียนการสอนด้วยเรียนการสอนแบบผสมผสาน
ในลักษณะห้องเรียนกลับด้านสูงขึ้นกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
คะแนนพฤติกรรมหลังเรียนกับเกณฑ์การประเมินระดับ
พฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง พบว่า นักศึกษา
วิชาชีพครูมีพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองอยู่ใน
ระดับสูง ผลการวิจัยเป็นดังนี้เนื่องจากกระบวนการเรียน
การสอนที่พัฒนาขึ้นอาศัยทฤษฏีและหลักการของการ
เรียนรู้ด้วยการน าตนเองโดยจัดสดัสว่นการเรยีนรู้ด้วยตนเอง
ผ่านออนไลน์ร้อยละ 60 และเรียนรู้ในช้ันเรียนร้อยละ 40 
ท าให้นักศึกษาต้องอาศัยทักษะต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง อาทิ การ
จูงใจตนเองในการเรียนรู้ การวางแผนและการน าไปใช้ การ
ตรวจสอบตนเอง การสื่อสารระหว่างบุคคล ซึ่งทักษะเหล่านี้
ล้วนผสมผสานในกระบวนการเรียนการสอนทั้งบนออนไลน์
และในช้ันเรียนทั้งสิ้น การเรียนการสอนแบบผสมผสานไม่
เพียงสามารถเพิ่มผลลัพธ์การเรียนรู้ให้ดีขึ้นแต่ยังส่งเสริม
และพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต (Signh 
and Reed, 2001) โดยผู้เรียนต้องศึกษา ค้นคว้าและเรียนรู้
ด้วยตนเองอย่างสม่ าเสมอ รู้วิธีการเรียนรู้ที่ท าให้ตนเอง
พอใจและส่งผลต่อการเรียนรู้ของตนเองน าไปสู่การพัฒนา
ในระดับที่สูงขึ้น สนับสนุนการเรียนรู้ร่วมกันของผู้เรียนโดย
ผู้ เรียนมีบทบาทในการเรียนการสอนได้ต่อเนื่องทั้ งใน
ห้องเรียนและที่บ้าน ซึ่งการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองนี้เป็น
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วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวตักรรม 

กระบวนการที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติของทุกคน (Gibbons, 
2002) ที่ ใ ช้ในการก าหนดความต้องการในการเรียนรู้  
ก าหนดจุดมุ่งหมายและท ากิจกรรมเพื่อค้นหาความรู้ด้วย
ตนเอง รวมทั้งการประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง 
(Knowles, 1975) เมื่อผู้เรียนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของการ
เรียนรู้ ได้จัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ได้ตรวจสอบตนเองและ
สามารถควบคุมการเรียนรู้ได้จะท าให้ผู้เรียนเกิดการสอน
ตนเองอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าซึ่งท าให้เกิดการเรียนรู้ด้วย
การน าตนเองในที่สุด (Chee & others, 2011) ทั้งนี้การ
จัดการเรียนรู้ด้วยตนเองบนออนไลน์และในช้ันเรียนได้จัด
สภาพแวดล้อมที่สร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ โดยจัดให้มีสื่อพร้อมเรียนรู้กระตุ้นความอยากรู้อยาก
เห็น อุปกรณ์ต่าง ๆ พร้อมใช้งาน มีอินเทอร์เน็ตให้สามารถ
ใช้ได้ทุกที่ทุกเวลาอย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ ให้การ
เสริมแรงโดยการให้คะแนนและการให้ผลป้อนกลับทุกครั้งที่
ส่งงานเพื่อให้ผู้เรียนรู้ถึงคุณค่าของการเรียนรู้ เกิดแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธ์ิและรู้สึกกระตือรือร้นในการเรียนรู้ด้วยตนเองมาก
ยิ่งขึ้น ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง
เพิ่มมากขึ้น (กฤษมันต์  วัฒนาณรงค์, 2552) ทั้งนี้การเรียน
การสอนแบบผสมผสาน เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญส่งผลต่อการเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต (de Jong 
and Vandeput, 2012) อันเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
 ด้วยลักษณะของระบบของกระบวนการเรียนการ
สอนแบบผสมผสานในลักษณะห้องเรียนกลับด้านที่เน้นการ
เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านออนไลน์ในภาคทฤษฎีและการฝึก
ปฏิบัติโดยมีผู้สอนคอยให้ค าช้ีแนะในช้ันเรียนเกี่ยวกับการใช้
เครื่องมือ การค้นคว้า การวิเคราะห์ และการสร้างสรรค์
ผลงานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศส่งผลให้ผู้ เ รียนมี
ความสามารถทางด้านไอซีทีเพิ่มขึ้น และส่งผลต่อพฤติกรรม
การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง เนื่องจากผู้สอนได้จัดสัดส่วน
ของการเรียนการสอนแบบผสมผสานในสัดส่วนร้อยละ 
60:40 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของธีรวงศ์  สายนาโก 
(2556) พบว่า การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานใน
สัดส่วนห้องเรียนปกติร้อยละ 45 และการเรียนการสอน

แบบออนไลน์ร้อยละ 55 ท าให้สามารถพัฒนาทักษะการ
ปฏิบัติงานแอนิเมชันได้ในระดับดี โดยสัดส่วนที่เหมาะ
ส าหรับการเรียนในระดับอุดมศึกษาควรให้มีสัดส่วนการ
เรียนรู้ออนไลน์ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 มิฉะนั้นจะกลายเป็น
การเรียนการสอนที่ใช้สื่อออนไลน์เป็นตัวช่วย (นุชรี บุญเกตุ, 
2557) สัดส่วนดังกล่าวส่งผลให้ผู้เรยีนไดฝ้ึกฝนทักษะทั้งดา้น
ปัญญาและทักษะปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทั้งด้วยตนเองบน
ออนไลน์และในห้องเรียนโดยมีผู้สอนคอยให้ค าแนะน าและ
สาธิต ท าให้ผู้เรียนมีการเปลี่ยนแปลงความสามารถทางไอซี
ทีเพิ่มสูงขึ้น ขณะที่พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนได้มีการ
ปรับเปลี่ยนไปด้วย สอดคล้องกับการศึกษาของ Conner 
(2012) ที่พบว่า กระบวนการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
สามารถพัฒนาความรอบรู้ด้านสารสนเทศและพัฒนาผู้เรียน
ให้มีพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง  
 
ขอ้เสนอแนะ   

1. ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการ
น าตนเองของผู้เรียนที่มีลักษณะการเรียนรู้แตกต่างกันผ่าน
กระบวนการ เรี ยนการสอนแบบผสมผสานเพื่ อจัด
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่าง 
ระหว่างบุคคลได้มากข้ึน  

2. ควรมีการศึกษารูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานกับกลุ่มตัวอย่างอื่น ๆ อาทิ นักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้น หรือระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั้ง
ในลักษณะการสอนร่วมระหว่างครูในโรงเรียนกับอาจารย์ใน
มหาวิทยาลัย หรือการสอนร่วมระหว่างนักศึกษาฝึกสอนกับ
ครูพี่เลี้ยง เป็นต้น  

3. ผู้บริหาร ครู ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
อาจารย์ระดับอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องสามารถน าระบบของ
กระบวนการเรียนการสอนแบบผสมผสานในลักษณะ
ห้องเรียนกลับด้านไปประยุกต์ใช้กับผู้เรียน  เพื่อสร้าง
พฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองที่น าไปสู่การเป็นผู้
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตต่อไป 
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บทคัดย่อ 

 จังหวัดชัยนาทยังไม่มีรูปแบบการบันทึกภาพทางประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมในเชิงสร้างสรรค์และสร้าง
มูลค่าเพิ่มเพื่อการพัฒนาจังหวัดเป็นการเฉพาะ การวิจัยนี้จึงมีความมุ่งหมายเพื่อศึกษารูปแบบการบันทึกภาพเพื่อจัดเก็บข้อมูล
ทางประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมของจังหวัดชัยนาทที่เหมาะสมและเอื้อต่อการพัฒนาจังหวัด โดยการศึกษาภาพถ่ายใน
อดีต  ศึกษาและเปรียบเทียบการบันทึกภาพในอดีตและปัจจุบัน และศึกษารูปแบบการบันทึกภาพทางประวัติศาสตร์ สังคม
และวัฒนธรรมที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาจังหวัดตามล าดับ ด าเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ  รวบรวม ภาพถ่ายและข้อมูลเกี่ยวกับ
ภาพจากส่วนราชการและชุมชนท่ีมีภาพร่องรอยหลักฐานทางประวัติศาสตร ์สังคมและวัฒนธรรม ในพ้ืนท่ี 6 อ าเภอของจังหวัด 
ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก เป็นหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดที่เกี่ยวข้องและภูมิปัญญาการบันทึกภาพ
จ านวน 15 คน กลุ่มผู้ปฏิบัติ เป็นเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการบันทึกภาพและช่างภาพจ านวน 45 คน และกลุ่มผู้เกี่ยวข้องทั่วไป 
เป็นเด็ก เยาวชนและผู้ใช้ภาพเพื่อการพัฒนาจังหวัดจ านวน  45 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ การสังเกต การ
สนทนากลุ่ม และการประชุมปฏิบัติการ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการเชิงคุณภาพแบบอุปมัย  
 ผลการวิจัยพบว่า ภาพถ่ายทางประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมของจังหวัดชัยนาทในอดีต เป็นภาพภาพถ่ายที่ตั้ง
เมืองโบราณ โบราณสถาน โบราณวัตถุ และภาพถ่ายกิจกรรม พิธีกรรม และสภาพความเป็นอยู่ท่ีเป็นความเช่ือ ประเพณี และ
วิถีชีวิตของชาวชัยนาท ที่สะท้อนข้อมูลทางประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมของจังหวัดชัยนาทได้ค่อนข้างสมบูรณ์ว่า เดิม
เป็นที่ตั้งชุมชนโบราณสมัยทวาราวดี เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรขอมสมัยลพบุรี เป็นเมืองหน้าด้านทางใต้สมัยสุโขทัย เป็น
เมืองลูกหลวงในสมัยอยุธยา เป็นเมืองกันทัพพม่าในสมัยธนบุรีและรัตนโกสินทร์ตอนต้น และเป็นจังหวัดชัยนาทหลังจากการ
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เปลี่ยนแปลงการปกครองใน พ.ศ. 2475 จนปัจจุบันจึงเป็นแหล่งอารยธรรมทับซ้อนกันหลายยุคหลายสมัยกว่า 1,000 ปี มีการ
สืบทอดความเชื่อเรื่องผี ลัทธิพราหมณ์ฮินดูและพุทธศาสนามาโดยล าดับ 
 ภาพถ่ายทางประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมในอดีตและปัจจุบันมีข้อมูลการบันทึกคล้ายคลึงกันแต่แตกต่างกันที่
เทคนิควิธี คุณค่าและคุณภาพของภาพ ภาพถ่ายทั้งในอดีตและปัจจุบันมีจุดด้อยที่ไม่มีความชัดเจนในวัตถุประสงค์ ขาดการดู
และรักษาและการจัดการที่ดี ขาดการสร้างสรรค์ในการบันทึกเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาจังหวัดในภาพรวม 
 รูปแบบการบันทึกภาพเพื่อจัดเก็บข้อมูลทางประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมของจังหวัดชัยนาทที่เหมาะสมและ
เอื้อต่อการพัฒนาจังหวัด เป็นรูปแบบเชิงอธิบาย (Semantic Model) ประกอบด้วย 4 เป้าหมายการบันทึก คือภาพเพียงพอ  
มีคุณภาพ มีการจัดเก็บและการใช้อย่างเป็นระบบ และมีการจัดการที่ดี บันทึกภาพใน 3 แนวทาง โดยบันทึก 
ภาพทางประวัติศาสตร์แบบมุ่งเน้นสาระ คุณค่าและเทคนิคแบบผสมผสาน บันทึกภาพทางสังคมและวัฒนธรรมแบบมุ่งเน้นอัต
ลักษณ์ สร้างสรรค์ ใช้เทคนิคเฉพาะ และจัดการภาพเพื่อการใช้ประโยชน์ ภายใต้ 4 เง่ือนไขความส าเร็จ คือความร่วมมือของ
ชาวชัยนาท การจัดการความรู้ การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีกลไกการจัดการที่ดี 
ค าส าคัญ: รูปแบบการบันทึกภาพ ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม จังหวัดชัยนาท 
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Abstract 

        Chainat was empirically in short of creative and value added historical, social and cultural photography 
for the provincial development. So, the aims of this research were: to study and compare historical, social 
and cultural (HSC) photographs of Chainat in the past and in the present and to study appropriate Chainat’s 
photographical model for provincial HSC data collection. The study applied in qualitative research. Pictures 
and related data were collected for the study in 6 historical districts of Chainat. The informants were key 
informant group with 15 related government office directors and photography local wisdoms, casual 
informant group with 45 responsive government officers and local photographers and general informant 
group with 45 school students and photograph users. Data were collected by means of interview, 
observation, focus group discussion, work shop and analyzed by analytic induction method. 
       The research results showed that: HSC photographs of Chainat in the past were the photographs of 
ancient community sites, historic sites, artifacts, activities, ritual and ancient community performances. The 
photographs implied completed that Chainat was an ancient community site in Tawarawdee period, a part 
of Khom Kindom in Lopburi period, a border town of Sukhothai, a principality town of Ayuthaya, a Burmese 
frontier boder in Thonburi and Ratanakosin period and Chinat Province after  Siam Transliteration in 2475 
B.E. until nowadays that was the overlapping civilization of different periods for more than a thousand years 
and the people respectively inherited their belief of ghost, Hinduism and Buddhism.  
        The photographs of Chainat in the past and in the present day were similar in historical and cultural 
collected data but different in taking photograph technique, photographs’ value and quality. Both have the 
same weak point of unclear objectives, low technique, photographs’ value and quality and also lack of 
good caring, good management. There were also lack of HSC photography value added and creative in 
photograph taking, and photograph utilizing for the city development.          
       Chainat’s Provincial History, Social and Culture Photographical Model (HSCM), which is appropriate is 
a semantic model, describing special systematic and suitable methods of photography for provincial HSC 
data collection. The model composes of 4 goals: adequate photographs, quality photographs, good caring 
and good management. 3 methods of HSC photography: Taking historical photograph based on historical 
data, value added and integrated technique; Taking social and cultural photograph based on social and 
cultural identity, creativity and Good photographs management and usage. The methods will be success 
by mean of stakeholders’ supporting, photography KM, using modern and appropriate technique and tools 
and good management mechanism. 

Keywords: Photographical Model, History, Social and Culture Data, Chainat Province 
  
 
 
 
 

 
 



 

72 
http://e-jodil.stou.ac.th 

ปีที่ 9  ฉบับที่ 1  มกราคม-มิถุนายน 2562 

 

Electronic Journal of Open and Distance Innovative Learning (e-JODIL) 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
             มนุษย์ได้ใช้ภาพในการบันทึกบอกเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์และสังคมวัฒนธรรมของตนมายาวนานตั้งแต่
อดีตจนปัจจุบัน จากการวาดภาพลงบนผนังถ้ า (Cave 
Painting) ของมนุษย์โครมันยอง (Cro-Magnon) (รัฐ จันทร์
เดช, 2522, น. 53) และพัฒนาการทางด้านวิทยาศาสตร์ 
มนุษย์รู้จักการใช้ภาพในการติดต่อสื่อสารท าความเข้าใจ
ระหว่างกันและกันได้ก่อนการใช้ภาษาพูดและภาษาเขียน 
และแม้ต่อมาเมื่อมีการใช้ภาษาในการสื่อสารแล้วก็ยังใช้
ภาพเป็นสื่อส าคัญในการสื่อสาร ด้วยภาพสามารถบันทึก
ข้อมูลได้มากกว่าสื่อใด ๆ ภาพถ่ายจึงเป็นสื่อสากล เป็น
ภาษาเก่าแก่ที่มีความหมาย เป็นสื่อที่ทุกคนเข้าใจ และเป็น
กระจกเงาแห่งชีวิต ปัจจุบัน “ภาพ” เป็นสิ่งที่ปรากฏทั่วไป
รายรอบตัวเรา เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ าวันและเป็น
วัฒนธรรมทางสายตา (Visual Culture) ที่เข้ามาเป็นส่วน
หนึ่งของการด ารงชีวิตของคนในปัจจุบัน (สมเกียรติ ตั้งนโม. 
2546, น.12) นอกจากจะมีความส าคัญต่อชีวิตประจ าวัน
ของมนุษย์และเป็นสื่อแสดงความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์แล้ว 
ภาพถ่ายยังเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ สังคมและ
วัฒนธรรมของมนุษย์ ในอดีตมนุษย์เราเรียนรู้ประวัติศาสตร์ 
สังคมและวัฒนธรรมจากภาพเขียน ภาพวาดและการภาพ
แกะสลักเท่านั้น จนเมื่อมีพัฒนาการทางเทคโนโลยีการ
ถ่ายภาพจึงมีการบันทึกภาพทางประวัติศาสตร์ สังคมและ
วัฒนธรรมไว้เพื่อการศึกษาและการใช้ประโยชน์เพื่อการ
พัฒนามากขึ้นโดยล าดับจนปัจจุบัน โดยที่ลักษณะข้อมูล 
ความรู้ทางประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมมีธรรมชาติ
และลักษณะแตกต่างจากความรู้โดยทั่วไป การบันทึกภาพ
เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์  สังคมและ
วัฒนธรรมจึงต้องใช้วิธีการเฉพาะ จึงจะช่วยให้สามารถ
บันทึกและสื่อเรื่องราวหรือเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ 
สังคมและวัฒนธรรมได้อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ให้เกิด
ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย จึงต้องมีแบบบันทึกภาพ
เฉพาะที่เหมาะสมทั้งในมิติของเนื้อหาสาระที่เป็นข้อมูลทาง
ประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม มิติของเทคนิควิธีการ
บันทึกซึ่งมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมิติของการ
สร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาได้มากกว่าการ
สื่อสาร 

           จังหวัดชัยนาทเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางของ
ไทย มีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม
มายาวนาน ยุทธศาสตร์ การพัฒนาจั งหวัดก าหนด
ยุทธศาสตร์การเพิ่มศักยภาพด้านท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้
และวิถีชีวิตชุมชน เป็นหนึ่งในสี่ยุทธศาสตร์หลักในการ
พัฒนาจังหวัด (ส านักงานจังหวัดชัยนาท, 2560, น. 41-45) 
โดยเน้นการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชน และบริการที่เช่ือมโยงกับการท่องเที่ยว ภาพถ่ายทาง
ประวัติศาสตร์  สั งคมและวัฒนธรรมของจังหวัดจึงมี
ความส าคัญในระดับสูงยิ่งในการพัฒนา ผู้ศึกษาได้ส ารวจ
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการบันทึกภาพและภาพถ่ายทาง
ประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรมของจังหวัดชัยนาทที่
ผ่านมา พบว่าจังหวัดชัยนาทยังไม่มีแนวทางในการบันทึก 
และการจัดเก็บภาพทางประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม
ไว้ใช้เป็นฐานข้อมูลภาพถ่ายเพื่อการศึกษา การท่องเที่ยว 
การจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น และยังไม่มีการศึกษารูปแบบการ
บันทึกภาพเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ สังคม
และวัฒนธรรม ท่ีสามารถสร้างคุณค่าและสร้างมูลค่าเพิ่ม
เพื่อการพัฒนา และการศึกษาค้นคว้าทางประวัติศาสตร์ 
สังคมและวัฒนธรรมที่จะเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนา
จังหวัด  ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่อง ชัยนาท: รูปแบบการ
บันทึกภาพเพื่อจัดเก็บข้อมูลทาง ประวัติศาสตร์ สังคมและ
วัฒนธรรม เพื่อศึกษาภาพภาพรวมของภาพถ่ายในอดีต 
เปรียบเทียบภาพถ่ายในอดีตและปัจจุบันและเสนอแนว
ทางการพัฒนาการบันทึกภาพเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลทาง
ประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม เป็นฐานข้อมูลเพื่อ
การศึกษา การท่องเที่ยว และการรสร้างสรรค์เพื่อการ
พัฒนาจังหวัดในภาพรวมต่อไป 
 
วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อศึกษาภาพถ่ายทางประวัติศาสตร์ สังคม
และวัฒนธรรมของจังหวัดชัยนาทในอดีต 
 2. เพื่อเปรียบเทียบภาพถ่ายทางประวัติศาสตร์ 
สังคมและวัฒนธรรมของจังหวัดชัยนาท ในอดีตและปัจจุบัน 
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 3. เพื่อศึกษารูปแบบการบันทึกภาพเพื่อจัดเก็บ
ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมของจังหวัด
ชัยนาทท่ีเหมาะสมในปัจจุบัน 
 
นิยามศัพท์ 
           รูปแบบการบันทึกภาพ หมายถึง แบบวิธีการใน
การบันทึก การเก็บรักษาและวิธีการจัดการเพื่อใช้ประโยชน์
ของภาพทางประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมที่เหมาะสม
ของจังหวัดชัยนาท ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 
เป้าหมาย วิธีการ และเ ง่ือนไขความส าเร็จของการ
บันทึกภาพ 
 การจัดเก็บข้อมูลทางประวัติศาสตร์ สังคมและ
วัฒนธรรม หมายถึง วิธีการในการถ่ายภาพเพื่อจัดเก็บ
ข้อมูลหลักฐาน เหตุการณ์ กิจกรรมทางประวัติศาสตร ์สังคม
และวัฒนธรรมไว้เป็นหลักฐานและเป็นสื่อในการศึกษาทาง
ประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมและการบันทึกภาพให้
เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาจังหวัดของจังหวัดชัยนาท 
 การศึกษาภาพถ่ายทางประวัติศาสตร์ สังคมและ
วัฒนธรรม ในอ ดีต  หม ายถึ ง  ก า รศึ กษาภาพทาง
ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมของจังหวัดชัยนาทใน
อดีตที่มีการบันทึกมาแล้วมากกว่า 5 ปี เกี่ยวกับแหล่งที่มา 
สาระเนื้อหา วิธีการบันทึก และจุดเด่นด้อยของภาพ 
 การเปรียบเทียบภาพถ่ายทางประวัติศาสตร์ 
สังคมและวัฒนธรรมในอดีตและปัจจุบัน หมายถึง การ
เปรียบการบันทึกภาพทางทางประวัติศาสตร์ สังคมและ
วัฒนธรรมของจังหวัดชัยนาทในอดีตที่มีการบันทึกมาแล้ว
มากกว่า 5 ปี กับการบันทึกภาพทางทางประวัติศาสตร์ 
สังคมและวัฒนธรรมของจังหวัดชัยนาทในปัจจุบันเกี่ยวกับ
แหล่งที่มา สาระเนื้อหา วิธีการบันทึก และจุดเด่นด้อยของ
ภาพ 
 
วิธีการวิจัย 
 ด า เนินการวิจัย เ ชิงคุณภาพทางวัฒนธรรม 
( Cultural Qualitative Research) ใ น พื้ น ที่  6 อ า เ ภอ
เป้ า หม ายที่ มี ภ าพถ่ า ยและ ร่ อ ง รอยหลั ก ฐ านทาง
ประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมในจังหวัดชัยนาท กลุ่ม
ผู้ ให้ข้อมูล  3 กลุ่ มประกอบด้วยผู้ ให้ข้อมูลหลัก(Key 

Informants) เป็นหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัด 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นการบันทึกภาพและภูมิปัญญาทาง
ประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมในจังหวัด จ านวน 15 
คน กลุ่มผู้ปฏิบัติ (Casual Informants) เป็นผู้มีบทบาท
หน้าที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกภาพทางประวัติศาสตร์ สังคม
และวัฒนธรรม จ านวน 35 คน และกลุ่มผู้เกี่ยวข้องทั่วไป 
(General Informants) ที่เป็นผู้ใช้ประโยชน์จากภาพถ่าย 
จ านวน 35 คน ด าเนินการใน 4 ขั้นตอน  ขั้นที่  1 ขั้น
รวบรวมและประมวลภาพทางประวัติศาสตร์ สังคมและ
วัฒนธรรมจากส่วนราชการและแหล่งภาพเอกชนในจังหวัด
ที่เกี่ยวข้องโดยการสอบถามผู้รู้และรวบรวมภาพด้วยตนเอง 
ขั้นที่  2 ขั้นศึกษาภาพทางประวัติศาสตร์  สั งคมและ
วัฒนธรรมในอดีต เกี่ยวกับแหล่งภาพ สาระ เทคนิคการ
บันทึกและจุดเด่น-ด้อยของภาพ โดยการสัมภาษณ์ การ
สังเกต และการสนทนากลุ่ม ขั้นที่  3 ขั้นเปรียบเทียบ
ภาพถ่ายทางประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมในอดีต-
ปัจจุบันและศึกษาแนวทางการพัฒนาการบันทึก โดยการ
สัมภาษณ์ การสังเกต และการสนทนากลุ่ม และขั้นที่ 4 ขั้น
ก า หนดและประ เ มิ น รู ป แบบกา รบั นทึ กภ าพทา ง
ประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมของจังหวัดชัยนาท โดย
การประชุมปฏิบัติการ โดยใช้แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต 
แบบสนทนากลุ่มและแบบปฏิบัติการที่พัฒนาขึ้นใช้เป็นการ
เฉพาะ  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการเชิงคุณภาพแบบอุปมัย 
(Analytic Induction) สร้างข้อสรุปเกี่ยวกับภาพในอดีต 
เปรียบเทียบภาพในอดีต -ปัจจุบัน และก าหนดและ
ตรวจสอบรูปแบบการบันทึกภาพทางประวัติศาสตร์ สังคม
และวัฒนธรรมของจังหวัดชัยนาท ตามล าดับ พร้อมกับ
ตรวจสอบข้อมูลด้วยเทคนิคแบบสามเส้าและน าเสนอผล
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive 
Analysis) ตามล าดับ 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
ผลการวิจัย 

1. ภาพถ่ายทางประวัติศาสตร์  สั งคมและ
วัฒนธรรมของจังหวัดชัยนาทในอดีตที่คัดสรรเพื่อการศึกษา 
เป็นภาพถ่ายทางประวัติศาสตร์จ าแนกตามร่องรอยหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์ในแต่ละยุค เป็นภาพถ่ายที่ตั้งเมือง
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โบราณ โบราณสถาน โบราณวัตถุที่ เป็นหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ และภาพถ่ายกิจกรรม พิธีกรรม และสภาพ
ความเป็นอยู่ที่เป็นลักษณะส าคัญทางความเช่ือ ประเพณี 
และวิถีชีวิตของชาวชัยนาท เป็นภาพจาก 2 แหล่งภาพคือ 
ส่วนราชการและแหล่งภาพเอกชน ท้ังในรูปของภาพถ่าย 
และภาพในเอกสารและสื่อต่าง ๆ  ภาพสะท้อนข้อมูลทาง
ประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมของจังหวัดชัยนาทว่า 
เดิมเป็นที่ตั้งของชุมชนโบราณสมัยทวาราวดี เป็นส่วนหนึ่ง
ของอาณาจักรขอมสมัยลพบุรี เป็นเมืองชัยนาทเมืองหน้า
ด่านทางใต้ในสมัยสุโขทัย เป็นเมืองลูกหลวงในสมัยของ
อยุธยา เป็นเมืองกันทัพพม่าในสมัยธนบุรีและรัตนโกสินทร์
ตอนต้น และจังหวัดชัยนาทหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง
ใน พ.ศ. 2475 เป็นต้นมาจนปัจจุบัน เป็นแหล่งอารยธรรม
ซ้อนทับกันหลายยุคหลายสมัย กว่า 1,000 ปี มีสภาพสังคม
คล้ายกับเมืองหลัก มีการสืบทอดความเช่ือเรื่องผี ลัทธิ
พราหมณ์ฮินดู พุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์ พุทธศาสนาแบบ
เทวนิยม และพุทธศาสนาแบบเถรวาส ตามล าดับ มีการ
ประกอบพิธีกรรมตามความเช่ือเรื่องผีและเทวดา มีประเพณี
เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาและประเพณีที่เกิดขึ้นใหม่
เฉพาะของจังหวัดและมีวิถีชีวิตตามแบบชุมชนลุ่มน้ าภาค
กลาง  

2. เปรียบเทียบภาพทางประวัติศาสตร์  สังคม
และวัฒนธรรมของจังหวัดชัยนาทในอดีตและปัจจุบัน 
ภาพถ่ายมีความเหมือนกันในด้านสาระเนื้อหาการบันทึก มี
ความต่างท่ีเทคนิควิธี คุณค่าและคุณภาพของภาพ และมีจุด
ด้อยที่เหมือนกันคือความไม่ชัดเจนในวัตถุประสงค์ เทคนิค
วิธีในการการบันทึก คุณภาพและคุณค่าของภาพ การดูและ
รักษา การใช้ประโยชน์และการจัดการที่ดี ยังไม่มีคลังภาพ
เพื่อการศึกษา การพัฒนา และการใช้ประโยชน์เพื่อการ
พัฒนาจังหวัดเป็นการเฉพาะ รวมทั้งขาดการสร้างคุณค่า 
สร้างสรรค์ สร้างความเป็นเลิศในการบันทึก การเก็บรักษา
และการใช้ประโยชน์จากภาพในองค์รวม การพัฒนาการ
บันทึกภาพเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ สังคม
และวัฒนธรรม จึงต้องพัฒนาทั้งเทคนิควิธีการในการบันทึก 
การเก็บรักษา การใช้ประโยชน์ ควบคู่กับการจัดการที่ดี ที่
สอดคล้องกับความต้องการและการใช้ประโยชน์เพื่อการ
พัฒนาจังหวัด 

3. รูปแบบการบันทึกภาพเพื่อจัดเก็บข้อมูลทาง
ประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมของจังหวัดชัยนาท 
( Chainat’s Provincial History, Social and Culture 
Photographical Model: HSCM) เป็นรูปแบบเชิงอธิบาย 
(Semantic Model) อธิบายวิธีการในการบันทึกภาพเพื่อ
จัดเก็บข้อมูลทางประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมของ
จังหวัดชัยนาทเป็นการเฉพาะ พัฒนาจากภูมิปัญญาการ
บันทึกภาพ แนวทางและความต้องการภาพถ่ายของ
ผู้เกี่ยวข้อง  เหมาะสมกับบริบทการบันทึกภาพของจังหวัด
และเป็นไปได้  ใช้เป็นตัวแบบในการบันทึกภาพเพื่อจัดเก็บ
ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมระดับจังหวัด 
ประกอบด้วย :เป้าหมายที่คาดหวัง คือ 1) มีภาพถ่ายที่
เพียงพอ ครบถ้วน เอื้อต่อการศึกษาและการใช้ประโยชน์ 2) 
มีภาพถ่ายมีคุณภาพ บันทึกข้อมูลได้ครบถ้วน ถูกต้อง ตรง
กับสภาพจริง มีคุณค่าและมีจุดขาย และใช้ประโยชน์ได้จริง 
3) มีการจัดเก็บและการใช้ภาพอย่างเป็นระบบ และ 4) มี
การบริหารจัดการที่ดีและมีกลไกการจัดการอย่างเป็น
รูปธรรม  

4. แนวทางการบันทึก คือ 1) บันทึกภาพทาง
ประวัติศาสตร์แบบมุ่งเน้นสาระและใช้เทคนิคการบันทึก
แบบผสมผสาน โดยบันทึกใน 4 จุดเน้น คือ เนื้อหาการ
บันทึกถูกต้องและชัดเจน บันทึกแบบอิงวัตถุประสงค์ ใช้
เทคนิคการบันทึกแบบผสมผสาน และผู้บันทึกต้องเป็นผู้
รอบรู้สาระที่จะบันทึกเป็นอย่างดี 2) บันทึกภาพเพื่อจัดเก็บ
ข้อมูลทางสังคมและวัฒนธรรมแบบเน้นอัตลักษณ์และ
สร้างสรรค์ ใน 4 จุดเน้น คือเนื้อหาการบันทึกตามสภาพจริง 
บันทึกแบบเน้นอัตลักษณ์และสร้างสรรค์ ใช้เทคนิคเฉพาะ
ตามวัตถุประสงค์ และผู้บันทึกต้องเป็นผู้รอบรู้ในเอกลักษณ์
และอัตลักษณ์ของสังคมและวัฒนธรรม และ 3) การจัดการ
ที่ดี มีการจัดการภาพถ่ายที่ดี เอื้อต่อการใช้ประโยชน์และ
การพัฒนาจังหวัด ภาพที่บันทึกมีการจัดเก็บและดูแลรักษา
อย่างเป็นระบบ มีกลไกน าไปสู่การใช้ประโยชน์และการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ในชุมชนตามยุทธศาสตร์
จังหวัด  

5. เงื่อนไขความส าเร็จ คือ ต้องด าเนินการภายใต้
เง่ือนไข ความร่วมมือของส่วนราชการและชาวชัยนาท การ
จัดการความรู้เกี่ยวกับการบันทึกภาพ  การใช้เทคโนโลยีใน
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วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวตักรรม 

การถ่ายภาพที่ทันสมัย และมีกลไกเฉพาะในการจัดการการ
บันทึกภาพและการใช้ภาพทางประวัติศาสตร์ สังคมและ
วัฒนธรรมของจังหวัด 
          

รูปแบบการบันทึกภาพเพ่ือจัดเก็บข้อมูลทางประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมของจังหวัดชัยนาท 
                                         

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

แผนภาพที่ 1 รูปแบบการบันทึกภาพเพื่อจัดเก็บข้อมลูทางประวตัศิาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมของจงัหวัดชัยนาท 
 
อภิปรายผล 
    การศึกษาภาพทางประวัติศาสตร์ สังคมและ
วัฒนธรรมในอดีตเป็นการศึกษาภูมิปัญญาการบันทึกภาพท่ี
ผ่านมาเกี่ยวกับแหล่งภาพ สาระของภาพ วิธีการบันทึกและ
จุด เด่นจุดด้อยของภาพ การเปรียบเทียบภาพทาง
ประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมในอดีต-ปัจจุบันเป็นการ
เปรียบเทียบภูมิปัญญาการบันทึกภาพในอดีตกับปัจจุบัน 
เกี่ยวกับแหล่งภาพ สาระของภาพ วิธีการบันทึกและจุดเด่น
จุดด้อยของภาพรวมเพื่อให้เห็นแนวทางการพัฒนาการ
บันทึกภาพที่มีคุณภาพและสร้างสรรค์เพื่อให้ได้ข้อมูลที่

ถูกต้องและใช้ภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนา
จังหวัดเป็นส าคัญ แยกศึกษาเป็นภาพถ่ายทางประวัติศาสตร์
ในแต่ละยุค ที่เน้นที่คุณค่า (ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์) 
จ าแนกตามยุคทางประวัติศาสตร์ที่เกิดในเมืองชัยนาท สมัย
ทวาราวดี ลพบุรี สุโขทัย อยุธยา และธนบุรี -รัตนโกสินทร์ 
ส่วนภาพทางสังคมและวัฒนธรรมจะเน้นทั้งคุณค่า ความ
เป็นจริงและความเป็นเลิศของภาพและการสร้างสรรค์ โดย
ไม่ท าลายคุณค่าของประเพณีที่มีอยู่ จ าแนกตามโครงสร้าง
ทางวัฒนธรรม 3 กลุ่ม ได้แก่กลุ่มศาสนา คติและความเช่ือ 

แนวทาง 

ภาพทางประวัติศาสตร์สังคม
และวัฒนธรรมของจังหวัด
ชัยนาท  

  -มีความพอเพียงในปรมิาณ
และสาระการบันทึก (มีครบ
ทุกเรี่อง)  

   -มีคุณภาพ มีคณุค่าและ
มีอัตลักษณ์ สวยงาม มีการเก็บ
รักษา เผยแพร่ และใช้
ประโยชนไ์ด้จริง 

   -มีการจดัการภาพถ่ายท่ีดีให้
เอื้อต่อการใช้ประโยชน์และ
การพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อ
การเรยีนรู้ในชุมชน  

บันทึกภาพทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีเน้นอัตลักษณ์และสร้างสรรค ์
1) เนื้อหาการบันทึกตามสภาพจรงิ เน้นอัตลักษณ์  

       2) บันทึกตามสภาพจริงเน้นอัตลักษณ์และสร้างสรรค์  
       3) เทคนิคการบันทึกท่ีหลากหลาย   4) ผู้บันทึกท่ีรอบรู้และสรา้งสรรค์           

การจัดการภาพถ่ายที่ดีใหเ้อื้อต่อการใช้ประโยชน์  
 1) มีแผนการบันทึก การเก็บรักษา การบริการ และการใช้ประโยชน์ 

        2) บันทึกตามความต้องการจ าเป็นในการใช้ 
        3) บูรณาระบบการจัดเก็บกับศูนย์ข้อมูลจังหวัด 4) จัดศูนย์เรียนรู้ HSC 
ท้องถิ่น 5) ส่งเสริมการเรียนรู ้6) จัดกลุ่มพัฒนาภาพถ่ายและประชาสัมพันธ ์
 

เง่ือนไความส าเร็จ:   

       1) ส่วนราชการและชาวชัยนาทเห็นความส าคญัและร่วมมือ 2) จัดการความรู้การบันทึกภาพทาง HSC ของจังหวัด  

       3) ใช้เทคโนโลยีในการถา่ยภาพทันสมัย 4) มีกลไกในการจัดการการบันทึกภาพ HSC ของจังหวัดครบถ้วน 

บันทึกภาพทางประวัติศาสตร์ที่มุ่งเน้นสาระและใช้เทคนิคการบันทึกแบบผสมผสาน         
      1) เนื้อหาการบันทึกถูกต้องชัดเจน      2) บันทึกภาพแบบอิงวัตถุประสงค์  
       3) เทคนิคท่ีใช้หลากหลายผสมผสาน    4) ผู้บันทึกท่ีรอบรู้  

 

เป้าหมาย 
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กลุ่มจารีต ประเพณี และกลุ่มวิถีชีวิต โดยภาพถ่ายในอดีต
คือภาพท่ีมีการบันทึกมาแล้วมากกว่า 5 ปี โดยให้ความ 
ส าคัญของเวลาการบันทึกที่ยาวนานที่หาได้เป็นส าคัญ ส่วน
ภาพถ่ายในปัจจุบันนับอายุการบันทึก ไม่เกิน 5 ปีโดยยึด
ภาพการบันทึกที่ใหม่สุดในสถานที่ สิ่งของหรือกิจกรรม
เดียวกันเพื่อการเทียบเคียงเป็นส าคัญ มีข้ออภิปรายเพิ่มเติม 
ดังนี้  

1.  ผลการศึกษาพบว่าภาพทางประวัติศาสตร์ 
สังคมและวัฒนธรรมในอดีตและปัจจุบันที่คัดสรรเพื่อ
การศึกษาและเปรียบเทียบ 230 ภาพ จัดเป็นกลุ่มภาพ
ภาพถ่ายทางประวัติศาสตร์จ าแนกตามหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ในแต่ละยุค และภาพถ่ายทางสังคมและ
วัฒนธรรมจ าแนกเป็นกลุ่มความเช่ือ กลุ่มประเพณีและกลุ่ม
วิถีชีวิต ภาพในอดึตส่วนใหญ่เป็นภาพถ่ายที่ตั้งเมืองโบราณ 
โบราณสถาน โบราณวัตถุที่เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
และภาพถ่ายกิจกรรม พิธีกรรม และสภาพความเป็นอยู่ที่
เป็นลักษณะส าคัญทางความเช่ือ ประเพณี และวิถีชีวิตของ
ชาวชัยนาท จาก 3 แหล่งภาพส าคัญคือ แหล่งหน่วยงาน
ราชการ แหล่งเอกสารและสื่อและแหล่งภาพเอกชน ภาพ
สะท้อนข้อมูลทางประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมของ
จังหวัดชัยนาทว่าได้สมบูรณ์ มีพัฒนาการบันทึกตาม
พัฒนาการถ่ายภาพในประเทศไทย โดยภาพถ่ายกลุ่มแรกที่
พบ คือภาพการเสด็จประพาสต้นของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบิดาแห่งการบันทึกภาพของไทย 
และกลุ่ มที่  2 เ ป็ นภาพถ่ ายที่ บั นทึ ก เพื่ อการศึ กษา
ประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมของจังหวัดชัยนาทเป็น
การเฉพาะ ลักษณะการบันทึกเป็นการบันทึกพื้นฐาน แบบ
การบันทึกภาพทิวทัศน์ ที่บันทึกได้ง่าย สะดวก ถ่ายได้ทุก
คน ทุกอย่าง และทุกแห่งที่มีโอกาส เพียงเพื่อการเก็บภาพ
ไว้เป็นที่ระลึกเท่านั้น เนื่องจากมีเครื่องมืออุปกรณ์การ
บันทึกยุ่งยาก สอดคล้องกับงานวิจัยของนิตยา ช านาญป่า 
(2553, น. 1) ที่ศึกษาภาพถ่ายที่ใช้ในงานประวัติศาสตร์
ศิลปะ ที่พบว่า ภาพถ่ายในอดีตมีข้อจ ากัดในเรื่องของ
อุปกรณ์ที่มีขนาดใหญ่ พกพาไม่สะดวก และราคาแพง จึงท า
ให้ การถ่ ายภาพเพื่ อน ามา ใ ช้ ในการศึ กษาทางด้ าน
ประวัติศาสตร์ศิลปะยังคงท ากันได้น้อย ภาพถ่ายทางสังคม
และวัฒนธรรมในอดีตมีการบันทึกทั้งเพื่อเป็นเป็นที่ระลึก 

ไม่ได้เน้นการสร้างคุณค่า อัตลักษณ์ การสร้างสรรค์และ
สร้างความเป็นเลิศในการบันทึกเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของภาพ 
การสะท้อนภาพทางประวัติศาสตร์ของชัยนาทเดิมเป็นที่ตั้ง
ของชุมชนโบราณ เป็นแหล่งอารยธรรมซ้อนทับกันหลายยุค
หลายสมัย เป็นการสะท้อนภาพท่ีอิงพื้นฐานความรู้ของกลุ่ม
ผู้ ศึ กษาและความรู้ ค ว าม เ ข้ า ใ จ ในอั ต ลั กษณ์ ท า ง
ประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมของจังหวัดชัยนาทเป็น
ส าคัญ 

2. ผลการเปรียบเทียบภาพถ่ายอดีต-ปัจจุบัน 
พบว่าภาพมีความเหมือนกันในด้านสาระเนื้อหาการบันทึก 
มีความต่างที่เทคนิควิธี คุณค่าและคุณภาพของภาพ และมี
จุดด้อยที่ เหมือนกันคือความไม่ชัดเจนในวัตถุประสงค์ 
เทคนิควิธีในการการบันทึก คุณภาพและคุณค่าของภาพ 
การดูและรักษา การใช้ประโยชน์และการจัดการที่ดี และ
การใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาจังหวัดเป็นการเฉพาะ มีข้อ
อภิปรายเพิ่มเติมคือ ภาพทางประวัติศาสตร์ อดีตและ
ปัจจุบันมีส่วนที่เหมืนกันคือต้องการบันทึกเนื้อหาสาระที่
สะท้อนขอมูลจริ งทางประวัติศาสตร์และแหล่งภาพ  
ภาพถ่ายทางประวัติศาสตร์ปัจจุบันมีการถ่ายภาพด้วย
วิธีการที่ทันสมัยมากข้ึน และหลากหลาย ภาพถ่ายทางสังคม
และวัฒนธร รมบั นทึ ก เ พี ย ง เ พื่ อ เ ป็ นที่ ร ะ ลึ ก  ต าม
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการถ่ายภาพ ไม่เน้นการสร้าง
คุณค่า การสร้างสรรค์และการใช้ประโยชน์เชิงสร้างสรรค์ใน
การพัฒนาจั งหวัด  มีจุดด้อยที่ เหมือนกันคือยั งขาด
วัตถุประสงค์ของการบันทึกที่ ชัดเจน การพัฒนาการ
บันทึกภาพทางประวัติศาสตร์จึงต้องเน้นวัตถุประสงค์ ใช้
เทคนิคการบันทึกแบบผสมผสานเพื่อให้สามารถสะท้อน
ข้อมูลที่เป็นจริงได้มากที่สุด ส่วนการพัฒนาภาพถ่ายทาง
สังคมและวัฒนธรรมต้องมีความชัดเจนในวัตถุประสงค์ ใช้
เทคนิคการบันทึกเฉพาะและทันสมัย ผู้บันทึกต้องรอบรู้
ข้อมูลที่จะบันทึก มีการจัดการที่ดี ที่สอดคล้องกับความ
ต้องการและการใช้เพื่อการพัฒนาจังหวัด 

3. รูปแบบ HSCM เป็นรูปแบบเฉพาะในการ
บันทึกภาพเพื่อจัดเก็บข้อมูลทางประวัติศาสตร์ สังคมและ
วัฒนธรรมของจังหวัดชัยนาท มีองค์ประกอบหลัก 3 ส่วนคือ
เป้าหมาย ส่วนแนวทางและเง่ือนไขความส าเร็จ โดยมี
เป้าหมายที่จะมีภาพท่ีพอเพียง บันทึกข้อมูลได้อย่างสมบูรณ ์
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วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวตักรรม 

มีคุณภาพและสร้างสรรค์ และการจัดการที่ดีในการน าไปใช้
ประโยชน์ ส่วนแนวทางหรือวิธีการในการบันทึก ภาพทาง
ประวัติศาสตร์ เน้นข้อมูลการบันทึกถูกต้องชัดเจน อิง
วัตถุประสงค์ ใช้เทคนิคที่ผสมผสานและต้องใช้ผู้บันทึกที่
รอบรู้ ภายใต้เง่ือนไขความร่วมมือ การจัดการความรู้ ใช้
เทคนิคการบันทึกทันสมัยและมีกลไกที่ดีในการจัดการ 
สอดคล้องกับแนวคิดการสื่อความหมายด้วยภาพที่เช่ือว่า 
ภาพหนึ่งภาพสามารถแทนค าพูดได้นับหมื่นนับแสนค า ภาพ
ทุกภาพที่ถูกถ่ายทอดออกมานั้นจะสามารถสื่อความหมาย
แทนตัวผู้ส่งสาร ท้ังเรื่องราว ประสบการณ์ รูปทรง พื้นผิว 
บรรยากาศ แม้กระทั่งอารมณ์ ภาพที่ดีต้องมีวัตถุประสงค์ มี
ก า ร จั ด อ ง ค์ ป ร ะ ก อบ ดี  ( Good Composition)  สื่ อ
ความหมายได้ชัดเจน  (Clear Communication)  มีสีที่เหน็
ได้จริงจัง (Effective Color) และมีความตัดกันและคมชัด 
(Good Contrast and Sharpness) สอดคล้องกับทฤษฎี
การแพร่กระจายทางวัฒนธรรม (Cultural Diffusion) ที่
เป็นกระบวนการคัดเลือก การยอมรับ การสร้างค่านิยม 
และเผยแพร่ค่านิยมการบันทึกภาพเชิงอนุรักษ์และ
สร้างสรรค์ ในท านองเดียวกันการบันทึกภาพทางสังคมและ
วัฒนธรรมแบบสร้างสรรค์และสร้างจุดขาย โดยการบันทึก
ตามสภาพจริง สร้างสรรค์ สร้างคุณค่าและจุดขาย สร้าง
คุณค่าและความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ กฤษณ์ ทองเลิศ และคณะ (2547, น.2) ที่
ศึกษา “เกณฑ์การประเมินคุณค่าผลงานภาพถ่ายเชิง
วารสารศาสตร์ พบว่าเกณฑ์การประเมินคุณค่าผลงาน
ภาพถ่ายเชิงสารคดีที่เป็นที่ยอมรับ การบันทึกภาพมีบทบาท
ในการพัฒนาสังคมมากกว่าการสื่อสาร สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ต่อสิต กลีบบัว (2553, น. 1) ที่ศึกษาเรื่อง 
การเมืองในการถ่ายภาพท่องเที่ยว : การครอบง าและการ
ต่อรองทางวัฒนธรรม พบว่า การถ่ายภาพและภาพถ่าย
ท่องเที่ยวมิใช่เพียงรูปแบบการสื่อสาร และสอดคล้องกับ
ทฤษฎีนิเวศวิทยาวัฒนธรรม (Cultural Ecology) ที่ยอมรับ
การปรับตัวของการบันทึกภาพที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมโดยมีพื้นฐานส าคัญ คือ เทคโนโลยีการผลิต 
โครงสร้างสังคม และลักษณะสภาพแวดล้อมธรรมชาติเป็น
ส าคัญ  
 

ข้อเสนอแนะ 
 รูปแบบ HSCM เป็นรูปแบบการบันทึกภาพเพื่อ
จัดเก็บข้อมูลทางประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมของ
จังหวัดชัยนาทเป็นการเฉพาะ มีข้อเสนอแนะในการน า
ผ ล ก า ร วิ จั ย ไ ป ใ ช้ แ ล ะ ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง ต่ อ ไ ป  ดั ง นี้   
            1) ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ (1) 
จังหวัดชัยนาทควรใช้รูปแบบนี้เป็นข้อมูลในการก าหนด
นโยบายและแผนพัฒนาการบันทึกภาพเพื่อการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์จั งหวัด จัดคลังภาพและการใช้ภาพทาง
ประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาจังหวัด
เชิงอนุรักษ์ สร้างคุณค่า สร้างสรรค์ สู่ความเป็นเลิศ เผยแพร่ 
จัดการความรู้การบันทึกภาพการดูแลรักษาและการใช้
ประโยชน์จากภาพทางประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม
และก าหนดให้มีผู้ รับผิดชอบ ระบบงาน ทีมงานและ
เครือข่ายพัฒนาทักษะและสร้างค่านิยมการบันทึกภาพเชิง
อนุรักษ์  สร้างคุณค่าและสร้างสรรค์ของจังหวัดและ
สนับสนุนการระดมสรรพก าลัง ภูมิปัญญาและเทคโนโลยีใน
การจั ดและบริหารแหล่ ง เรี ยนรู้  และคลั งภาพทาง
ประวัติศาสตร์  สังคมและวัฒนธรรมของจังหวัด  (2) 
กระทรวงวัฒนธรรม ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
จังหวัด ท้องเที่ยวจังหวัด ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวีดชัยนาท ควรก าหนด
นโยบายการจัดศูนย์ข้อมูลและคลังภาพทางประวัติศาสตร์ 
สังคมและวัฒนธรรม ทั้งระดับชาติ ระดับจังหวัดและท้องถิ่น
ที่สอดรับกันเพื่อการพัฒนาจังหวัด 
           2) ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป (1) วิจัย
ปฏิบัติการการใช้รูปแบบการบันทึกภาพเพื่อจัดเก็บข้อมูล
ทางประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดผลจริง
ในทางปฏิบัติ (2) วิจัยพัฒนารูปแบบการจัดศูนย์ข้อมูลและ
แหล่งการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม
ระดับจังหวัดในลักษณะการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
เป็นส่วนหนึ่งของการน ารูปแบบไปใช้และการประเมิน
รูปแบบ (3) วิจัยเชิงประเมินศึกษาความพร้อมของจังหวัดใน
การจัดแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม
ของจังหวัด และระดับหน่วยจัด ในท้องถิ่น และ 4) ศึกษา
เชิงลึกเกี่ยวกับเทคนิคการบันทึกภาพ การสร้างคุณค่าและ
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ชีวิตของคนพิการในบริบทของประเทศไทย 

A Study for Grounded Theory: The Managing Capabilities of Occupational to 
Improve the Quality of Life for People with Disabilities in the Context of 

Thailand  
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ประสพชัย พสุนนท์2 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างทฤษฎีฐานรากของการจัดการสมรรถนะการประกอบอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ
ของคนพิการ โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อหาข้อสรุปเชิงทฤษฎีจากมุมมองของผู้เกี่ยวข้องกับคนพิการตามคู่มือมาตรฐานการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ, 2559) ประกอบด้วย 1) ตัวแทนคนพิการที่ได้รับ
การยอมรับ 2) ผู้ปกครองหรือตัวแทนสมาคมผู้ปกครองคนพิการ 3) ผู้ดูแลหรืออาสาสมัครด้านคนพิการ 4) เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
ด้านคนพิการ 5) เจ้าหน้าที่องค์กรอิสระด้านคนพิการ และ 6) นักวิชาการที่มีประสบการณ์หรือท าวิจัยด้านคนพิการ  รวม
จ านวน 30 คน (ประไพพิมพ์ สุธีวสินนนท์ และประสพชัย พสุนนท์, 2559) โดยใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ควบคู่กับ
การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบอกต่อ  (ประสพชัย พสุนนท์ และคณะ , 2558) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ระดับลึก การ
สังเกต การจดบันทึก ควบคู่กับการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง (สัญญา เคณาภูมิ, 2558)  และ 
ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นตอนการเปิดรหัส 2) ขั้นตอนการสร้างมโนทัศน์ 3) ขั้นตอนกลุ่มมโน
ทัศน์ และ 4) ขั้นตอนการสร้างทฤษฎี  

ผลการวิจัยพบว่า 1) การจัดการสมรรถนะการประกอบอาชีพของคนพิการ ให้ความหมาย 3 บริบท คือ การสร้าง
โอกาส การจัดการกับสิ่งขวางกั้น และการบูรณาการการท างานร่วมกันของทุกภาคส่วน ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ คือ การ
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สนับสนุนทางสังคม เทคโนโลยีและนวัตกรรม การศึกษาและการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมทางสังคม สิ่งอ านวยความสะดวก การ
ฟื้นฟูสมรรถภาพ การด ารงชีวิตอิสระ สิ่งสนับสนุนความส าเร็จ และการเสริมสร้างพลังอ านาจ และ 2) คุณภาพชีวิตของคน
พิการ หมายถึง สภาวะที่คนพิการรับรู้ความสามารถในการด ารงชีวิต ประกอบอาชีพ และเข้าไปมีส่วนร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของ
ตนซึ่งการรับรู้นั้นจะต้องสามารถตอบสนองกับความคาดหวัง ความต้องการ และการตัดสินใจด้วยตนเองของคนพิการ 
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ การด ารงชีวิตในสังคม การประกอบอาชีพ และการเป็นพลเมืองของสังคม ซึ่งผลการวิจัยจะ
เป็นแนวทางส าคัญในการก าหนดกรอบการจัดท านโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการในบริบทของประเทศไทยต่อไป 
ค าส าคัญ:  คนพิการ สมรรถนะการประกอบอาชีพ คุณภาพชีวิต 
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Abstract 

This research aims to develop the grounded theory of managing capabilities of occupational to 
improve the quality of life for people with disabilities (PWDs) in the context of Thailand. The study applied 
qualitative research to find theoretical conclusions from the perspectives of the stakeholders who involved 
with the PWDs  according to the standard guide to development of the quality of life of persons with 
disabilities of the department of promotion and development of the quality of life of people with 
disabilities, the 30 key informants consisted of 1 ) recognized PWDs representatives 2 ) parents or 
representative of the parents' association 3 )  caregivers or  volunteers for PWDs 4)  government officers in 
PWDs department 5) PWDs’ organization staffs and 6) experienced academic staffs or researchers selected 
by using purposive sampling along with snowball sampling.  The data were collected through in- depth 
interviews, observations, notes taking, study related papers and analyzed by 4 steps; 1)  Open Coding 2 ) 
Concept 3) Category and 4) Theory Generation.  

The results found that 1 )  the meaning of the managing capabilities of occupational was divided 
into 3  contexts; creating opportunities, barriers- free and integration of all sectors which included  
9  components consist of social support, technology and innovation, education and learning, social 
participation, assistive device, rehabilitation, independent of living, successful factors, and empowerment 
2) the meaning of the quality of life of PWDs was the conditions in which PWDs perceive their ability to live, 
work and participate the social activities. Their perceptions must be able to respond to expectations, needs 
and self- decision, included 3  components which were living in society, occupation and the citizenship of 
society.  The results of this study will be an important guideline for setting up a policy framework for 
improving quality of life of PWDs in the context of Thailand.        
Keywords: People with Disabilities, Managing Capabilities of Occupational, Quality of Life  
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

แนวคิดเกี่ยวกับคนพิการตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันเป็นปัจจัย

ส าคัญที่ท าให้เกิดรูปแบบการช่วยเหลือ กฎหมาย นโยบาย 

และการปฏิบัติต่อคนพิการในลักษณะต่างๆ (กมลพรรณ พัน

พึ่ง, 2556) โดย Edmon (2005) ได้พยายามจัดกลุ่มแนวคิด

เพื่อสร้างความเข้าใจและอธิบายพัฒนาการของการ

ด าเนินงานด้านคนพิการในแต่ละยุคสมัย เป็นอิทธิพลจาก

มุมมองหรือกระบวนทัศน์ของคนในสังคมที่มีต่อคนพิการ 

ในช่วงเวลาต่างๆ  และสามารถเช่ือมโยงสู่รูปแบบการ

ช่วยเหลือคนพิการในลักษณะต่างๆ ประกอบด้วย 4 แนวคิด

หลัก ได้แก่ 

1. แนวคิดทางด้านการกุศล (Charity Model) ให้

ความหมายคนพิการในเชิงลบ เช่น เป็นบุคคลที่มีความ

บกพร่อง เคราะห์ไม่ดี เป็นผู้ที่ต้องการการช่วยเหลือ ดูแล 

รวมถึงการเป็นบุคคลอันตราย แปลกประหลาด เป็นต้น 

ดั งนั้น รูปแบบการช่วยเหลือคนพิการจึงมุ่ ง เน้นการ

ช่วยเหลือขั้นพื้นฐานที่มุ่งเน้นการอยู่รอดเป็นหลัก เช่น  

การก าหนดกฎหมาย การสนับสนุนเงินช่วยเหลือ การให้

ความปลอดภัย เป็นต้น  

2. แนวคิดทางด้านการแพทย์ (Medical Model) 

ให้ความหมายคนพิการ คือ ผู้ป่วย ผู้ที่มีสภาพความบกพรอ่ง

บางประการที่ต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพและการรักษา

จากทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญเป็นหลัก โดยไม่ให้ความส าคญั
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กั บ ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง ค น พิ ก า ร  ค ร อ บ ค รั ว ห รื อ 

คนรอบข้าง ดังนั้น รูปแบบการช่วยเหลือคนพิการจึงมุ่งเน้น

การฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านการแพทย์ในโรงพยาบาล หรือ

สถาบันเฉพาะที่เช่ียวชาญด้านคนพิการ 

3. แนวคิดทางด้านสังคม (Social Model) เป็น

แนวคิดที่มุ่งสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อคนพิการให้แก่คนทุก

กลุ่มในสังคม แนวคิดนี้จะมองข้ามความพิการแต่มุ่งไป

สภาพแวดล้อมต่างๆ ที่ไม่พึงประสงค์ต่อคนพิการ ดังนั้น 

รูปแบบการช่วยเหลือคนพิการที่ส าคัญ คือการด ารงชีวิต

อิสระส าหรับคนพิการ แต่ข้อจ ากัดของแนวคิดนี้คือ 

ก า ร ล ด บ ท บ า ท ข อ ง แ พ ท ย์  ส ถ า บั น เ ฉ พ า ะ  แ ล ะ 

นักวิชาชีพลง ซึ่งในความเป็นจริงคนพิการยังต้องได้รับการ

สนับสนุนจากกลุ่มคนหรือสถาบันดังกล่าวอยู่ 

4. แนวคิดการเป็นพลเมือง (Citizenship Model) 

เป็นแนวคิดที่บูรณาการแนวคิดทางด้านการแพทย์และ

ทางด้านสังคมร่วมกัน มุ่งเน้นการสร้างโอกาสที่เท่าเทียมกับ

พลเมืองทุกคนในสังคม ซึ่งผลลัพธ์ไม่ได้มุ่งหวังแค่คนพิการ

เท่านั้น แต่เป็นการขยายผลสู่การสร้างเสริมพลังอ านาจ

ให้แก่สมาชิกทุกคนและทุกระดับในสังคม (Empowerment 

for All) ดังนั้น รูปแบบการช่วยเหลือคนพิการที่ส าคัญตาม

แนวคิดนี้ คือ การส่งเสริมการด ารงชีวิตอิสระ การมีส่วนร่วม

ของชุมชน การสนับสนุนจากสถาบันวิชาชีพหรือสหวิชาชีพ 

และการจัดสภาพแวดล้อมท่ีสอดคล้องกับสิทธิมนุษยชน  

 ดังนั้น จากแนวคิดต่อคนพิการในลักษณะต่างๆ 

สามารถสรุปการเช่ือมโยงแนวคิดกับการด าเนินงานด้านคน

พิการในปัจจุบันได้ดังนี้

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 การเช่ือมโยงแนวคิดกับรูปแบบการด าเนินงานด้านคนพิการ 

ที่มา: สังเคราะห์โดยผู้วิจัย

แนวคิด 

ทางด้านการกุศล 

แนวคิด 

ทางด้านการแพทย์ 

แนวคิด 

ทางด้านสังคม 

แนวคิด 

การเป็นพลเมือง 

นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับ 

การสนับสนุนจากภาครัฐ 

เอกชน และหน่วยงานอิสระ 

การฟื้นฟูสมรรถภาพ  

การสร้างเสริมพลังอ านาจ  

การด ารงชีวิตอิสระ  

การมีส่วนร่วมของชุมชน 

สังคมและคนพิการ 



http://e-jodil.stou.ac.th 
 

ปีที่ 9  ฉบับที่ 1  มกราคม-มิถุนายน 2562 

        

83 
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ทั้งนี้ จากแนวโน้มการปรับกระบวนทัศน์จากการ

มองคนพิการเป็นผู้ป่วยหรือผู้บกพร่อง สู่แนวคิดที่มองคน

พิการเป็นมนุษย์คนหนึ่ง (Human Being) ที่เท่าเทียมกับคน

ปกติ ซึ่งอิทธิพลจากแนวคิดทางการสังคมส่งผลให้เกิด

การศึกษาโครงสร้างทางสังคมที่เป็นอุปสรรคต่อคนพิการ 

โดยพบว่าคนพิการต้องประสบกับอุปสรรคที่ส าคัญ 3 

ประการ คือ ด้านกายภาพ ด้านนโยบาย และด้านทัศนคติ 

(ภัทรกิติ์ โกมลกิติ, 2551) ซึ่งสอดคล้องกับมุมมองของธร ปิ

ติดล (2558) ที่กล่าวว่าปัญหาของผู้ด้อยโอกาสในประเทศ

ไทยเกิดจากการถูกจ ากัดปัจจัยบางประการ หรือการขาด

หายไปของสมรรถนะ (Capability) ในการบรรลุคุณค่าใน

ชีวิตของมนุษย ์

ในปี พ.ศ. 2541 ศาสตราจารย์อมาตยะ เซน นัก

เศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล ได้เสนอแนวคิดพื้นฐานในการ

วิเคราะห์องค์ประกอบที่ส่งผลต่อการจัดการสมรรถนะของ

คนพิการให้สามารถด ารงชีวิต ประกอบอาชีพ และยกระดับ

มาตรฐานชีวิตในภาพรวม เรียกว่า แนวคิดที่ให้ความส าคัญ

กับสมรรถนะมนุษย์ทุกคน (Capability Approach) ซึ่งมี

แกนหลักของแนวคิดคือ สถานภาพของบุคคล สมรรถนะ

หรือความสามารถที่บุคคลพึงกระท าได้ ความสามารถใน

การก าหนดรูปแบบชีวิตตนเอง และอิสรภาพหรือโอกาสที่

ถูกสร้างขึ้นจากการผสมผสานปัจจัยที่ เกี่ยวข้อง (Sen, 

2003; Mitra, 2006; Sen, 2009)  ซึ่ งแนวคิดดั งกล่าวจะ

มองข้ามผลลัพธ์ด้านความมั่งคั่ งด้านการเงินหรือทาง

เศรษฐศาสตร์ แต่ให้ความส าคัญกับการสร้างคุณภาพชีวิต 

(Quality of Life) ของมนุษย์ทุกคนเป็นส าคัญ เช่น การ

จัดการสมรรถนะของคนพิการให้มีความสามารถในการ

ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้อย่างพอเพียงและเท่าเทียมกับ

คนทั่วไป แทนการช่วยเหลือในรูปแบบการให้เงินช่วยเหลือ 

หรือเบี้ยยังชีพ เป็นต้น (พิพัฒน์ ยอดพฤติการ, 2560) 

จากแนวคิดและความส าคัญดังกล่าวผู้วิจัยจึงใช้

ระเบียบวิธีทฤษฎีฐานราก (Grounded Theory) ในการท า

ความเข้าในความหมายของการจัดการสมรรถนะของคน

พิการ โดยมุ่งเน้นเป้าหมายด้านการประกอบอาชีพเพื่อ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ และค้นหาองค์ประกอบใน

การจัดการสมรรถนะการประกอบอาชีพ รวมถึงความหมาย

และองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตคนพิการในบริบทของ

ประเทศไทย จากผู้ที่มีประสบการณ์และบทบาทเชิงนโยบาย 

ผู้ที่มีประสบการณ์ด าเนินงานด้านคนพิการ ตัวแทน

ผู้ปกครองของคนพิการ และกลุ่มตัวแทนของคนพิการแต่ละ

ประเภท 

 

วัตถุประสงค ์

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างทฤษฎีฐาน

รากโดย 1) ค้นหาความหมายและองค์ประกอบของการ

จัดการสมรรถนะการประกอบอาชีพในบริบทของประเทศ

ไทย และ 2) ค้นหาความหมายและองค์ประกอบของ

คุณภาพชีวิตคนพิการในบริบทของประเทศไทย จากมุมมอง

ของผู้เกี่ยวข้องกับคนพิการตามคู่มือมาตรฐานการพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ (กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

คนพิการ, 2559)   

 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

1. ประโยชน์เชิงทฤษฎี คือ ได้ทฤษฎีฐานรากการ

จัดการสมรรถนะการประกอบอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของคนพิการ ซึ่งจะแสดงความหมายและองค์ประกอบของ

การจัดการสมรรถนะที่น าไปสู่รูปแบบการท างานด้าน 

ค น พิ ก า ร ที่ เ ห ม า ะ ส ม ใ น บ ริ บ ท ข อ ง ป ร ะ เ ทศ ไ ทย  

ที่ จ ะ ส่ ง ผ ล ให้ ค น พิ ก า ร มี ก า ร พัฒน า คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต 

ที่ดีขึ้น 

  2. ประโยชน์ทางการจัดการ คือ ความหมายและ

องค์ประกอบที่ได้จากผลการวิจัยจะเป็นแนวทางส าคัญใน

การก าหนดนโยบาย และจัดท าแผนการด าเนินงานที่
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เกี่ยวข้องกับการจัดการสมรรถนะ และการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของคนพิการในบริบทของประเทศไทย 

 

วิธีการวิจัย 

1. การออกแบบการวิจัย 

การวิ จั ยนี้ เป็นการวิ จั ย เ ชิ งคุณภาพด้วยวิธี

วิทยาการสร้างทฤษฎีฐานราก ซึ่งใช้กระบวนทัศน์การ

ตีความนิยม (Interpretivism) โดยด าเนินการตามแนวทาง

ของ  Charmaz (2006 )  เพื่ อค้ นหาความหมายและ

องค์ประกอบของการจัดการสมรรถนะการประกอบอาชีพ

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการจากทัศนะของ

ผู้ เกี่ยวข้องกับคนพิการตามคู่มือมาตรฐานการพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ (กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

คนพิการ , 2559) โดยคัดเลือกผู้ที่มีประสบการณ์และมี

บทบาทในการขับเคลื่อนประเด็นด้านคนพิการในประเทศ

ไทย ซึ่งการสังเคราะห์องค์ความรู้จากผู้ให้สัมภาษณ์ที่มี

ประสบการณ์ และมีความเช่ียวชาญจะสามารถน าข้อมลูทีไ่ด้

ไปประยุกต์สู่การสร้างทฤษฎีเบื้องต้นจากข้อมูลเหล่านั้นได้ 

(Strauss and Corbin, 1990) 

2. ขอบเขตการวิจัย 

2.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยเชิง

เอกสารเพื่อท าความเข้าใจสถานการณ์ด้าน  คนพิการ 

ความหมาย และองค์ประกอบของการด าเนินงานด้านคน

พิการในประเทศไทย เพื่อก าหนดกรอบการวิจัยและโครง

ร่างแบบสัมภาษณ์ระดับลึก 

2.2 ขอบเขตของผู้ให้ข้อมูล ผู้วิจัยก าหนดจากผู้มี

ส่วนเกี่ยวข้องกับคนพิการตามคู่มือมาตรฐานการพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ 

2.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา ผู้วิจัยก าหนดกรอบ

ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ระดับ

ลึก คือ เดือนตุลาคมถึงธันวาคม 2561 

 

3. ผู้ให้ข้อมูลหลักและการเลือกตัวอย่างเชิงทฤษฎี 

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างเชิงทฤษฎี 

( Theoretical Sampling) ที่ มี ค ว า ม ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ

วัตถุประสงค์การวิจัย และสอดคล้องกับคู่มือมาตรฐานการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (กรมส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ, 2559) จ านวน 6 กลุ่ม ประกอบด้วย 

1) คนพิการที่ได้รับการยอมรับในแวดวงคนพิการ ผู้มี

บทบาทในการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านคนพิการอย่าง

เป็นรูปธรรม ผู้ที่ได้รับรางวัลและการยอมรับในสาขาที่

ด า เนินงาน และผู้ที่มีการประกอบอาชีพที่มั่นคง 2) 

ผู้ปกครองหรือตัวแทนสมาคมผู้ปกครองคนพิการ ท่ีได้รับ

การยอมรับในแวดวงคนพิการที่มีบทบาทในการขับเคลื่อน

การด าเนินงานด้านคนพิการ และมีประสบการณ์ในการ

ส่งเสริมและพัฒนาเด็กพิการหรือคนพิการในการด ารงชีวิต

อย่างเป็นรูปธรรม 3) ผู้ดูแลหรืออาสาสมัครด้านคนพิการที่

ได้รับรางวัลจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน

พิการ มูลนิธิ หรือหน่วยงานด้านคนพิการ และเป็นผู้มีผล

การด าเนินงานด้านคนพิการที่โดดเด่นเป็นที่ยอมรับ 4) 

เจ้าหน้าที่ภาครัฐด้านคนพิการที่มีประสบการณ์การ

ด าเนินงานด้านคนพิการ ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการใน

ระดับช านาญการพิเศษขึ้นไป หรือระดับอ านวยการ 5) 

เจ้าหน้าที่องค์กรอิสระด้านคนพิการ ที่ได้รับการยอมรับใน

แวดวงคนพิการที่มีบทบาทสนับสนุนให้คนพิการได้รับการ

จ้างงานอย่างเป็นรูปธรรม และ 6) นักวิชาการหรือนักวิจัยที่

มีประสบการณ์การท าวิจัยหรือดุษฎีนิพนธ์ด้านคนพิการ 

ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยด้านคนพิการจากกรมส่งเสริม

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มูลนิธิ หน่วยงานด้านคน

พิการหรือหน่วยงานภาครัฐด้านการวิจัย รวมจ านวน 30 คน 

(ประไพพิมพ์ สุธีวสินนนท์ และประสพชัย พสุนนท์, 2559) 

โดยใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) ควบคู่กับการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบอกต่อ 
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วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวตักรรม 

(Snowball Sampling) (ประสพชัย พสุนนท์ และคณะ , 

2558) เน้นการให้สารสนเทศเข้าสู่จุดอิ่มตัว 

 

4. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือหลักในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้วิจัย โดยได้

ท าการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการจัดการสมรรถนะและ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ รวมถึงการสร้าง

เครือข่ายส าหรับการเก็บข้อมูล โดยมีเครื่องมือช่วยในการ

เก็บข้อมูล คือโครงร่างแบบสัมภาษณ์ระดับลึก ที่สร้างจาก

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เครื่องบันทึกเสียง เครื่อง

บันทึกภาพ (ขอความยินยอมจากผู้ให้ข้อมูลหลักก่อน

บันทึกภาพทุกครั้ง) ปากกา สมุดจด และตัวผู้วิจัยที่เป็น

เครื่องมือส าคัญในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ระดับลึก

กับผู้ให้ข้อมูลหลัก จ านวน 30 คน แบ่งเป็น 6 กลุ่ม กลุ่มละ 

5 คน การสัมภาษณ์เริ่มจากผู้ให้ข้อมูลที่ได้รับการเสนอแนะ

จากผู้เช่ียวชาญที่ตรวจคุณภาพโครงร่างแบบสัมภาษณร์ะดบั

ลึก จากนั้นผู้ให้ข้อมูลท่านแรกจะเป็นผู้แนะน าผู้ให้ข้อมูล

ท่านต่อไป ซึ่งเป็นลักษณะการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบอก

ต่อ ควบคู่กับการหาข้อมูลเพิ่มเติมของผู้วิจัย โดยผู้วิจัยจะ

เป็นผู้ท าหน้าที่หลักในการเก็บข้อมูลตามโครงร่างแบบ

สัมภาษณ์ ร่วมกับการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม และการ

บันทึกเสียง ซึ่งผู้วิจัยได้รับการอนุญาตให้บันทึกเสียงสนทนา

ทุกครั้ง  โดยไม่มีข้อมูลที่ขัดแย้ง (Negative Case) 

6. จริยธรรมการวิจัย 

6.1 การวิจัยครั้งนี้เก็บรวบรวมข้อมูลจากคนพิการ

และผู้เกี่ยวข้องกับคนพิการตามคู่มือมาตรฐานการพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ (กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

คนพิการ, 2559) ซึ่งผลการวิจัยอาจส่งผลต่อคนพิการใน

ภาพรวม  ผู้วิจัยจึงได้น าเสนอรายละเอียดการวิจัยต่อ

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราช

ภัฏจันทรเกษม เพื่อพิจารณาประเด็นความเหมาะสม

ทางด้านวิชาการและด้านจริยธรรม โดยผ่านการอนุมัติและ

รับรองโครงการวิจัยตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็น

ต้นไป  

6.2 ขั้นตอนและกระบวนการวิจัย ผู้วิจัยตระหนัก

ในประเด็นความอ่อนไหวและจริยธรรมจึงได้ด าเนินการตาม

แนวทางของประสพชัย พสุนนท์ และพิทักษ์ ศิริวงศ์ (2556) 

โดยการติดต่อประสานงานกับกลุ่มผู้ ให้ข้อมูลหลักถึง

วัตถุประสงค์ พร้อมทั้งขอความยินยอมก่อนการเก็บรวบรวม

ข้อมูล จากนั้นจึงขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยศิลปากร

ในการออกหนังสือขอเข้าสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการ ทั้งนี้ 

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในเชิงนโยบายด้าน 

คนพิการและอาจได้รับผลกระทบจากการให้ข้อมูล ผู้วิจัยจึง

ไม่เปิดเผยรายชื่อของผู้ให้ข้อมูลหลัก  

     6.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการตาม

แนวทางของเจษฎา นกน้อย (2554) คือ 1) ความยินยอม

เข้าร่วมการวิจัย 2) การอธิบายรายละเอียดการวิจัยต่อผู้ให้

ข้อมูลหลัก 3) การเคารพความเป็นส่วนตัว 4) การรักษา

ความลับ และ 4) การแบ่งปัน แลกเปลี่ยน และผลประโยชน์ 

โดยการสัมภาษณ์ระดับลึกจะเปิดโอกาสให้ผู้ให้ข้อมูลหลัก

สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ และด าเนินการใน

รูปแบบการสอบถามความคิดเห็นเชิงวิชาการ ร่วมกับการ

อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยหลีกเลี่ยงประเด็น

ด้านการเมืองหรือผลประโยชน์  

7. การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ผ่านการตรวจสอบวัตถุประสงค์ 

และโครงร่างแบบสัมภาษณ์ระดับลึกใน 2 ขั้นตอน คือ 1) 

การประเมินวัตถุประสงค์และโครงร่างแบบสัมภาษณ์จาก

ผู้เ ช่ียวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการวิจัยด้านคนพิการ 

จ านวน 3 ท่าน โดยผู้วิจัยได้จัดส่งโครงการวิจัยและโครงร่าง

แบบสัมภาษณ์ระดับลึกให้ผู้ เ ช่ียวชาญประเมินและให้

ข้อเสนอแนะก่อนการเก็บข้อมูล และ 2) การประเมิน
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โครงการวิจัย วัตถุประสงค์ และโครงร่างแบบสัมภาษณ์

ระดับลึก โดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

8. การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 

การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย

ครั้งนี้ ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ระดับลึก

อย่างเป็นระบบ มี 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นตอนการเปิดรหัส 

(Open Coding) คือ การน าข้อมูลที่ได้มาแยกส่วนเป็น

หมวดและหมวดย่อย และเลือกหน่วยที่สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์มาก าหนดรหัส 2) ขั้นตอนการสร้างมโนทัศน์ 

(Concept) คือ การน าข้อมูลที่ก าหนดรหัส มารวมกลุ่มตาม

ลักษณะความสัมพันธ์ 3) ข้ันตอนกลุ่มมโนทัศน์ (Category) 

คือ การจัดข้อมูลเป็นหมวดหมู่  เพื่อสร้างการอธิบาย

ปรากฎการณ์ที่ศึกษา และ 4) ขั้นตอนการสร้างทฤษฎี 

(Theory Generation) การเ ช่ือมโยงกลุ่มมโนทัศน์และ

น าเสนอทฤษฎีในรูปแบบของข้อความในการอธิบาย

ปรากฏการณ์ (ประสพชัย พสุนนท์ และพิทักษ์ ศิริวงศ์ , 

2556; ชลธิชา ทิพย์ประทุม และพิทักษ์ ศิริวงศ์, 2558) 

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

จากผลการวิจัยสามารถแสดงข้อสรุปเชิงทฤษฎี

ของการวิเคราะห์ข้อมูลการจัดการสมรรถนะการประกอบ

อาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ ประกอบด้วย 1) 

ความหมายและองค์ประกอบของการจัดการสมรรถนะการ

ประกอบอาชีพ และ 2) ความหมายและองค์ประกอบของ

คุณภาพชีวิตคนพิการในบริบทของประเทศไทย สามารถ

สรุปข้อสรุปเชิงทฤษฎีจากผลการวิจัยได้ดังตารางที่ 1  

ทั้งนี้ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์

ระดับลึกการให้ความหมายและองค์ประกอบของการจัดการ

สมรรถนะการประกอบอาชีพ และคุณภาพชีวิตของคนพิการ 

สามารถแสดงรายละเอียดโดยสรุปได้ดังนี้  

1. ผลการวิเคราะห์ความหมายการจัดการ

สมรรถนะการประกอบอาชีพ พบว่า ผู้ให้ข้อมูลหลักให้

ความหมาย คือ แนวคิดทางการจัดการที่มุ่งเน้นการค้นหา

องค์ประกอบที่สร้างโอกาส(Creating Opportunity) และ

ขจัดสิ่ งขวางกั้น (Barrier-Free) การด ารงชีวิตและการ

ประกอบอาชีพของคนพิการ ซึ่งผลลัพธ์ที่มุ่งหวัง คือ คน

พิการเกิดอิสรภาพในการตัดสินใจ สามารถเลือกวิถีการ

ด ารงชีวิตและประกอบอาชีพที่ต้องการได้อย่างเหมาะสม

สอดคล้องกับสมรรถนะที่มี และส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตในภาพรวมคนพิการ โดยมีปัจจัยสนับสนุนความส าเร็จ

คือการบูรณาการการท างานร่วมกันของหน่วยงานและผู้ที่

เกี่ยวข้อง (Integration Process)
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วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวตักรรม 

ตารางที ่1 ขอ้สรุปเชิงทฤษฎีจากผลการวจิยั 
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รจ
ัดก

าร
สม

รร
ถน

ะก
าร

ปร
ะก

อบ
อา

ชีพ
 คว
าม

หม
าย

 
แ น ว คิ ด ที่ มุ่ ง เ น้ น ก า ร ค้ น ห า
องค์ประกอบที่สร้างโอกาสและ
ขจัดสิ่งขวางกั้นการด ารงชีวิตและ
การประกอบอาชีพของคนพิการ 
โดยมีปัจจัยความส าเร็จคือการ 
บูรณาการการท างานร่วมกันของ
หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

อง
ค์ป
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(ST
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E 
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l) 

S Social Support 
T Technology and Innovation 
E Education and Learning 
P Participation 
A Assistive Device 
R Rehabilitation 
I Independent of Living 
S Successful Implementation 
E Empowerment 
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ส ภ า ว ะ ที่ ค น พิ ก า ร รั บ รู้
ความสามารถในการด ารงชีวิต 
ประกอบอาชีพ และเข้าไปมีส่วน
ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในสังคมได้
อย่างเท่าเทียม เสมอภาค และ
สอดคล้องกับสมรรถนะที่ตนเองม ี

อง
ค์ป

ระ
กอ

บ 

L Living in Society 

O Occupation 
C Citizenship 

 
2. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบการจัดการ

สมรรถนะการประกอบอาชีพ พบว่า ผู้ให้ข้อมูลหลักระบุ
แนวทางการด าเนินงานที่ เกี่ยวข้อง สามารถสรุปได้ 9 
องค์ประกอบ ซึ่ งผู้ วิจัยใช้ ช่ือว่า ตัวแบบ STEP-ARISE 
(STEP-ARISE Model) มีรายละเอียดโดยสรุป ได้แก่  

2.1 การสนับสนุนทางสังคม (Social Support) 
คือ การสนับสนุนให้คนพิการเกิดปฏิสัมพันธ์หรือกิจกรรม
ร่วมกับบุคคลอื่นๆ ในสังคม โดยการจัดสรรรูปแบบการ
สนับสนุนและการช่วยเหลือจะต้องสอดคล้องกับปัญหาและ

ความต้องการของคนพิการ ซึ่งผลลัพธ์ที่คาดหวังจะมุ่งเน้น
ให้คนพิการเกิดการรับรู้ว่าตนเองมีค่า  
มีผู้เอาใจใส่ เป็นส่วนหน่ึงของสังคม และส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตในภาพรวมคนพิการได้ 

2.2 เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology and 
Innovation) คือ สิ่งสนับสนุนที่เกิดจากการค้นคว้า ทดลอง 
และพัฒนาจากสิ่งที่มีอยู่เดิมหรือถูกคิดค้นขึ้นมา ที่จะส่งผล
ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการด้านต่างๆ โดย 
บริบทของเทคโนโลยีจะครอบคลุมทั้งเทคโนโลยี และ
เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับ 
คนพิการ 

2.3 การศึกษาและการเรียนรู้ (Education and 
Learning) คือ การฝึกฝน เรียนรู้ทักษะด้านการด ารงชีวิต
พื้ นฐาน การประกอบอา ชีพ และการสู่ สั งคม ผ่ าน
กระบวนการที่เหมาะสมกับคนพิการซึ่งอาจเป็นการศึกษา
และเรียนรู้ร่วมกับคนทั่วไปในสังคม โดยคนพิการจะต้องมี
บทบาทส าคัญในการตัดสินใจเลือกรูปแบบการศึกษาและ
การเรียนรู้ที่ตนเองต้องการและสอดคล้องกับสมรรถนะที่
ตนเองมี ภายใต้การสนับสนุนของผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะส่งผล
ให้คนพิการมีความพร้อมและสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้
อย่างต่อเนื่อง 

2.4 การมีส่วนร่วมทางสังคม (Participation) คือ 
การส่งเสริมให้คนพิการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ 
ในสังคม เช่น กิจกรรมสันทนาการ การเล่นกีฬา การ
ท่องเที่ยว การเมือง การอาชีพที่หมายรวมถึงการประกอบ
อาชีพในสถานประกอบการ ที่แสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะ
ของคนพิการที่มีความสามารถ มีเสรีภาพในการด าเนิน
กิจกรรมตามความต้องการ สอดคล้องกับสมรรถนะที่มี โดย
จะส่งผลลัพธ์ต่อการสร้างทัศนคติเชิงบวกของคนพิการต่อ
ตนเอง ต่อคนพิการคนอื่น ๆ และสังคม ในทางเดียวกันก็
ส่งผลต่อการสร้างความเข้าใจ ทัศนคติเชิงบวกของคนใน
สังคมต่อคนพิการ ที่จะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
คนพิการในภาพรวม 

2.5 สิ่งอ านวยความสะดวก (Assistive Device) 

คือ สิ่งสนับสนุนให้คนพิการเข้ามามีปฏิสัมพันธ์หรือกิจกรรม

ร่วมกับบุคคลอื่นๆ แบ่งเป็นสิ่งอ านวยความสะดวกส่วน

บุคคล และสิ่งอ านวยความสะดวกสาธารณะ ซึ่งจะช่วยให้
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คนพิการสามารถใช้ชีวิตประจ าวัน ด ารงชีวิตในสังคม และ

ประกอบอาชีพได้อย่างเท่าเทียม เสมอภาค ซึ่งจะส่งผลต่อ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  2.6 การฟื้นฟูสมรรถภาพ (Rehabilitation) คือ 

การสนับสนุนให้คนพิการมีสมรรถนะในการด ารงชีวิต 

ช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวัน ประกอบอาชีพ และเข้า

ร่วมกิจกรรมต่างๆ ในสังคมได้อย่างเหมาะสมกับสมรรถนะ

ของตน หลักการส าคัญคือการท าให้คนพิการมีสมรรถภาพ

ในแต่ละด้านที่ดีขึ้น หรือด ารงไว้ซึ่ งสมรรถภาพเดิมที่

เหมาะสม โดยมีพื้นฐานของแนวทางที่ส าคัญ คือ การฟื้นฟู

ด้านการแพทย์ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านการศึกษา ด้าน

สังคม และด้านอาชีพ ซึ่งจะส่งผลให้คนพิการเกิดพัฒนาการ

ด้านต่างๆ ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในภาพรวมได้ 

2 .7  การด าร ง ชีวิ ตอิสระ ( Independent of 

Living) คือ การส่งเสริมให้คนพิการสามารถด ารงชีวิตใน

สังคม ประกอบอาชีพ และเข้าร่วมกิจกรรมในสังคมได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ โดยหลักการส าคัญคือการสร้างให้คนพิการ

เกิดทัศนคติ เ ชิงบวกต่อตนเอง และพัฒนาทักษะการ

ตัดสินใจด้วยตนเองได้อย่างเหมาะสม สามารถก าหนดวิถี

การด ารงชีวิตของตนเอง สามารถช่วยเหลือตนเอง และมี

ความกล้าในการใช้ชีวิต ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนา

คุณภาพชีวิตในเชิงบวกต่อไป 

2 .8  สิ่ งสนับสนุนความส า เ ร็ จ  ( Successful 

Implementation) คื อ  ปั จ จั ย ส า คั ญที่ ส่ ง ผ ลต่ อก า ร

ด าเนินงานเชิงนโยบายด้านคนพิการให้ขับเคลื่อนและเป็นไป

ตามกฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายด้านคนพิการต่างๆ 

รวมถึงการสร้างต่อเนื่องและความยั่งยืนในการด าเนินงาน

ด้านคนพิการให้เกิดผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบที่เป็น

รูปธรรมชัดเจนต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

2.9 การเสริมสร้างพลังอ านาจ(Empowerment) 

คื อ  การผลั กดัน ให้ คนพิ ก าร เกิ ดความตระหนักถึ ง

ความสามารถ คุณค่าของตนเอง ในการใช้ชีวิต ประกอบ

อาชีพ หรือเข้าร่วมกิจกรรมในสังคม ซึ่งการเสริมพลังอ านาจ

ด้านคนพิการจะต้องด าเนินการรอบด้าน คือ ไม่เฉพาะกับ

คนพิการแต่หมายรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งจะส่งผลให้

เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้อย่าง

ชัดเจน 

3. ผลการวิเคราะห์ความหมายคุณภาพชีวิตคน

พิการ พบว่า ผู้ให้ข้อมูลหลักให้ความหมายของคุณภาพชีวิต

คนพิการในบริบทของประเทศไทย คือ หมายถึง สภาวะที่

คนพิการรับรู้ความสามารถในการด ารงชีวิต ประกอบอาชีพ 

และเข้าไปมีส่วนร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของตนซึ่งการรับรู้นั้น

จะต้องสามารถตอบสนองกับความคาดหวัง ความต้องการ 

และการตัดสินใจด้วยตนเองของคนพิการ  

4. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบคุณภาพชีวิต

คนพิการ พบว่า ผู้ให้ข้อมูลหลักระบุคุณภาพชีวิตคนพิการ 3 

องค์ประกอบหลัก ดังนี้ 

4.1 การด ารงชีวิตในสังคม คือ องค์ประกอบที่

ส่งเสริมให้คนพิการสามารถใช้ชีวิตและด ารงชีวิตประจ าวัน

ในสังคมอย่างเท่าเทียม เสมอภาค โดยสามารถตัดสินใจ

เลือกลักษณะการใช้ชีวิตและกิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเองได้  

4.2 การประกอบอาชีพ คือ องค์ประกอบที่

ส่งเสริมให้คนพิการสามารถท างานหรือประกอบอาชีพที่

สอดคล้องกับความต้องการและสมรรถนะที่คนพิการมี โดย

อาจเป็นงานที่เกิดจากการจ้างงานหรือการประกอบอาชีพ

อิสระ  

4.3 การเป็นพลเมืองของสังคม คือ องค์ประกอบ

ที่ส่งเสริมให้คนพิการสามารถด ารงตนเป็นพลเมืองตามสิทธิ

และกฎหมายที่แสดงถึงความเท่าเทียมและความเสมอภาค

ในสังคม โดยคนพิการจะมีบทบาทในการรับผิดชอบต่อ

ตนเองและส่วนรวมได้อย่างมีคุณค่า 
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ข้อสรุปเชิงทฤษฎี 

จากการวิจัยเพื่อสร้างทฤษฎีฐานราก ซึ่งได้ข้อสรุป

เชิงทฤษฎีตามที่น าเสนอในหัวข้อผลการวิจัยข้างต้น สรุปข้อ

ค้นพบท่ีส าคัญได้ดังนี้ 

1. การจัดการสมรรถนะการประกอบอาชีพเพื่อ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ พบว่าแนวคิดส าคัญคือการ

ด าเนินงานบนพื้นฐานความส าคัญ 3 รูปแบบ คือ การสร้าง

โอกาสการขจัดสิ่งขวางกั้น และการบูรณาการการท างาน

ร่วมกัน เพื่อผลลัพธ์ในการสนับสนุนให้คนพิการสามารถ

ด ารงชีวิต ประกอบอาชีพ และเข้าร่วมกิจกรรมในสังคม 

และส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนพิการใน

ประเทศไทยได้  

ทั้งนี้  ข้อสรุปเชิงทฤษฎีดังกล่าวสอดคล้องกับ

แนวคิดของอมาตยะ เซน (Sen, 2009) ซึ่งแกนหลักส าคัญ

ของแนวคิดที่ให้ความส าคัญกับสมรรถนะมนุษย์ทุกคน คือ 

การสร้างอิสระภาพ (Freedom) ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสที่

เกิดจากการผสมผสานบูรณาการปัจจัยและองค์ประกอบ

ด้านสมรรถนะของบุคคล ปัจจัยทางสังคม ปัจจัยทาง

เศรษฐกิจ รวมถึงบทบาทของหน่วยงานประเภทต่าง ๆ เพื่อ

ผลักดันให้เกิดสมรรถนะขึ้น แต่จากการศึกษาแนวคิดด้าน

สังคมที่มุ่งเน้นการสร้างโอกาสให้คนพิการของ ภัทรกิติ์  

โกมลกิติ (2551) พบว่า คนพิการส่วนมากกลับพบอุปสรรค

ซึ่งเป็นผลจากโครงสร้างเชิงอ านาจทางสังคมในอดีตจน

กลายเป็นสิ่ งขวางกั้นต่อโอกาสในการด ารงชีวิต การ

ประกอบอาชีพ และการเข้าร่วมกิจกรรมในสังคม เช่น สิ่ง

ขวางกั้นด้านกายภาพ ด้านนโยบาย และด้านทัศนคติ ดังที่

ได้แสดงเนื้อหาในช่วงต้นของบทความ ดังนั้น ในการจัดการ

สมรรถนะการประกอบอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน

พิการ จะต้องเป็นการวิเคราะห์ปัจจุบัน เพื่อวางแผนอนาคต

ในการสร้างโอกาส และค้นหาปัจจัยในอดีตเพื่อจัดการสิ่ง

ขวางกั้นควบคู่กัน จึงจะส่งผลให้การด าเนินงานด้านคน

พิการก้าวข้ามการพัฒนาแบบมีข้อจ ากัด (Development 

as Unfreedom) ไปสู่การพัฒนาสู่การสร้างโอกาสที่แท้จริง 

(Development as Free) โดยผู้ให้ข้อมูลหลักของการวิจัย

ครั้งนี้ ระบุว่ากลไกขับเคลื่อนและสนับสนุนการสร้างความ

ยั่งยืนของการสร้างโอกาสและการจัดการสิ่งขวางกั้นใน

บริบทของประเทศไทย จะต้องบูรณาการแนวทางการ

ท างานร่วมกันของบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

ซึ่งหมายรวมถึงการน าองค์ประกอบจากผลการวิจัยครั้งนี้มา

บูรณาการให้เกิดแนวทางการท างานท่ีมีเป้าหมายเดียวกันใน

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการในประเทศไทย คือ 

แนวคิดการจัดการสมรรถนะการประกอบอาชีพของคน

พิการจากผลการวิจัยในครั้ งนี้  ดั งนั้น สามารถแสดง

ความสัมพันธ์ของความหมายการจัดการสมรรถนะการ

ประกอบอาชีพของคนพิการ ได้ดังภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 ความสัมพันธ์ของความหมายการจัดการสมรรถนะการประกอบอาชีพของคนพิการ 

ที่มา: สังเคราะห์โดยผู้วิจัย

2. การด าเนินงานด้านคนพิการตามตัวแบบ 

STEP-ARISE ของแนวคิดการจัดการสมรรถนะการประกอบ

อา ชีพของคนพิ การ ในบริ บทของประ เทศไทย ซึ่ ง

ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ คือ การสนับสนุนทางสังคม 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม การศึกษาและการเรียนรู้ การมี

ส่วนร่วมทางสังคม สิ่ งอ านวยความสะดวก การฟื้นฟู

สมรรถภาพ การด ารงชีวิตอิสระ สิ่งสนับสนุนความส าเร็จ 

และการเสริมสร้างพลังอ านาจ ซึ่งการบูรณาการหลักการ

และกระบวนการของทุกองค์ประกอบร่วมกันจะเป็นการ

สร้างโอกาสให้คนพิการทั้งบริบทของคนพิการเองและ

สภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนให้เกิดสมรรถนะ เกิดการบริหาร

จัดการและแก้ปัญหาสิ่งขวางกั้นที่ส่งผลต่อการด ารงชีวิต 

การประกอบอาชีพ และการเข้าร่วมกิจกรรมในสังคม ซึ่งใน

แต่ละองค์ประกอบจะช่วยในการระบุบุคคลและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องที่น าไปสู่การบูรณาการการท างานร่วมกันอย่างเปน็

รูปธรรม ดังนั้น ตัวแบบ STEP-ARISE จึงเป็นการด าเนินงาน

ที่น าไปสู่ความหมายของแนวคิดการจัดการสมรรถนะการ

ประกอบอาชีพของคนพิการในบริบทประเทศไทยได้อย่าง

สมบูรณ์ 

3. เมื่อใดก็ตามที่มีการด าเนินงานด้านคนพิการ

ตามตัวแบบ STEP-ARISE ได้อย่างสมบูรณ์ จะเกิดรูปแบบ

การสร้างโอกาส การจัดการสิ่งขวางกั้น และรูปแบบการบูร

ณาการท างานร่วมกันที่จะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของคนพิการในประเทศ ใน 3 องค์ประกอบ คือ การ

ด ารงชีวิต การประกอบอาชีพ และการเป็นพลเมืองในสังคม 

ซึ่งหากสามารถยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ครอบคลุม

ทั้ง 3 องค์ประกอบ จะส่งผลต่อการสร้างความยั่งยืนในการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการในประเทศไทยได้ 

 ดังนั้น ผลการวิจัยครั้ งนี้สามารถสรุปกรอบ

แนวคิดการวิจัยเพื่อสร้างทฤษฎีฐานราก โดยแสดงเป็น

กรอบแนวคิดเบื้องต้นในเชิงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 

ตามแนวทางของสัญญา เคณาภูมิ (2558) ได้ดังภาพที่ 3

  

การสร้างโอกาส 

การจัดการ 

สิ่งขวางกั้น 

การบูรณาการ

การท างาน

ร่วมกัน 
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ภาพที่ 3 ความสัมพันธ์ของกรอบแนวคิดการจดัการ

สมรรถนะการประกอบอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ของคนพิการ 

 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเชิงทฤษฎี 

1. การจัดการสมรรถนะการประกอบอาชีพคน

พิการ จะต้องให้ความส าคัญกับเป้าหมายคือการส่งเสริมให้

คนพิการสามารถประกอบอาชีพได้ โดยอาจเป็นการได้รับ

การจ้างงานหรือการประกอบอาชีพอิสระ ซึ่ งต้องให้

ความส าคัญกับผลในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในภาพรวม  

ไม่เพียงแต่บริบทการประกอบอาชีพ แต่ต้องให้ความส าคัญ

กับการด ารงชีวิตในสังคม และการเป็นพลเมืองของสังคม

ควบคู่กันไปอย่างเหมาะสม  

2. การจัดการสมรรถนะการประกอบอาชีพของ

คนพิการในบริบทของประเทศไทย 9 องค์ประกอบ คือ การ

สนับสนุนทางสังคม เทคโนโลยีและนวัตกรรม การศึกษา

และการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมทางสังคม สิ่ งอ านวยความ

สะดวก การฟื้นฟูสมรรถภาพ การด ารงชีวิตอิสระ สิ่ง

สนับสนุนความส าเร็จ และการเสริมสร้างพลังอ านาจ หรือ 

ตัวแบบ STEP-ARISE สามารถน าไปเผยแพร่สู่หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง และกลุ่มคนพิการ เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการ

ก าหนดแผนงานหรือแนวปฏิบัติที่มุ่งสู่การยกระดับการ

ประกอบอาชีพของคนพิการได้ตามความเหมาะสม 

3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพ

ชีวิตคนพิการ ควรศึกษาการจัดท าเกณฑ์ประเมินหรือ

ตัวช้ีวัดที่ครอบคลุมกระบวนการ คือ การจัดการสมรรถนะ

การประกอบอาชีพของคนพิการ 9 องค์ประกอบ และ

ผลลัพธ์ คือองค์ประกอบคุณภาพชีวิตของคนพิ การ 3 

องค์ประกอบ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางใน

การประเมินผลการด าเนินงานในทุกกระบวนการ และ

ก าหนดแนวทางการปรับปรุงการด าเนินงานให้บรรลุ

เป้าหมายได้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
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ของคนพิการ 

กา
รส

ร้า
ง

โอ
กา

ส 

กา
รจ

ัดก
าร

 

สิ่ง
ขว

าง
กั้น

 

กา
รบ

ูรณ
าก

าร
 

กา
รท

 าง
าน

ร่ว
มก

ัน 

ตัวแบบการจัดการสมรรถนะการประกอบ

อาชีพของคนพิการ (STEP-ARISE Model) 

 การสนับสนุนทางสังคม 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

การศึกษาและการเรียนรู ้

การมีส่วนร่วมทางสังคม 

สิ่งอ านวยความสะดวก 

การฟื้นฟูสมรรถภาพ 

การด ารงชีวิตอสิระ 

สิ่งสนับสนุนความส าเรจ็ 

การเสริมสร้างพลัง

S 

T 

E 

P

A 

R 

I 

S 

E 

คุณภาพชีวิตของคนพิการในบริบทประเทศ

ไทย การ

ด ารงชีวิ

ตใน

การเป็น

พลเมือง

ของสังคม 

การ

ประกอบ

อาชีพ 



 

92 
http://e-jodil.stou.ac.th 

ปีที่ 9  ฉบับที่ 1  มกราคม-มิถุนายน 2562 

 

Electronic Journal of Open and Distance Innovative Learning (e-JODIL) 

ข้อเสนอแนะการปฏิบัติ 

1. หน่วยงานภาครัฐ เป็นหน่วยงานที่บทบาท

ส าคัญในการน ากฎหมาย นโยบาย และแผนการด าเนินงาน

ระดับชาติมาขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านคนพิการให้เกิด

รูปธรรม และเป็นหน่วยงานท่ีถือครองทรัพยากรทั้งที่จับต้อง

ได้ และจับต้องไม่ได้ เช่น องค์ความรู้ งบประมาณ บุคลากร 

และอ านาจตามกฎหมาย เป็นต้น ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐ

จะต้องยกระดับแนวทางการปฏิบัติสู่การเป็นแกนน าหรือ

ก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านคนพิการ 

โดยจะต้องพิจารณาความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานที่

ชัดเจน และจัดท าแผนการบูรณาการการด าเนินงานร่วมกัน 

เช่น ส านักงานกรุงเทพมหานคร มีหน้าที่รับผิดชอบดูแล

พื้นที่ทางเท้าในเขตกรุงเทพฯ บูรณาการการด าเนินงาน

ร่ วมกั บกรมส่ ง เส ริ มและพัฒนาคุณภาพ ชีวิ ต  หรื อ

มหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพด้านการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล 

ในการออกแบบทางเท้าที่คนพิการและคนในสังคมสามารถ

ใช้ร่วมกันได้ เป็นต้น โดยหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

สามารถน าตัวแบบ STEP-ARISE ไปวิเคราะห์แนวทางการ

ด าเนินงานและก าหนดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการ

การท างานร่วมกัน โดยมุ่งเป้าหมายหลักที่ส าคัญ คือ การ

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการร่วมกัน นอกจากนี้ หน่วยงาน

ภาครัฐจะต้องเป็นผู้สนับสนุนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น 

ภาคประชาสังคม สถานประกอบการ ครอบครัวและผู้ดูแล 

นักวิจัยและนักวิชาการ สังคมและชุมชน และคนพิการ เป็น

ต้น ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการท างานด้านคน

พิการร่วมกัน เช่น การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู ้ความ

เข้าใจ และทัศนคติต่อคนพิการที่ถูกต้อง การสนับสนุน

งบประมาณด้านการจ้างงานคนพิการ การให้สิทธิประโยชน์

ด้านภาษีแก่สถานประกอบการที่จ้างงานคนพิการ การ

สนับสนุนอาสาสมัครและจิตอาสา การสนับสนุนทุนการวิจัย

ด้านคนพิการ รวมถึงการส่งเสริมกิจกรรมส าหรับคนพิการ

ในรูปแบบต่าง ๆ เป็นต้น 

2. ภาคประชาสังคมเป็นกลุ่มผู้ที่มีบทบาทส าคัญ

ในการสร้างความเข้มแข็งการด าเนินงานด้านคนพิการใน

ประเทศไทย เช่น องค์กรอิสระ สมาคม ชมรม หรือมูลนิธิ 

เป็นต้น เพื่อให้การขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านคนพิการ

ของประเทศไทยมีประสิทธิภาพ จึงควรเข้าไปบูรณาการการ

ท างานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอย่างชัดเจน ในการ

ตั้งเป้าหมายร่วมกัน หรืออาจเป็นส่วนหนึ่งในการตรวจสอบ

การท างานของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ ภาคประชาสังคม

สามารถน าตัวแบบ STEP-ARISE ไปใช้ในการก าหนดแผน

และออกแบบกิจกรรมเพื่อการจัดการสมรรถนะของคน

พิการในประเทศไทยได้ เพื่อให้การท างานของภาคประชา

สังคมไม่ใช่ในลักษณะคู่ขนานกับภาครัฐแต่เป็นการท างานท่ี

มีเป้าหมายมุ่งไปสู่จุดเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. หน่วยงานเอกชน หรือสถานประกอบการ ควร

เปิดโอกาสให้คนพิการประเภทต่าง ๆ ได้แสดงมรรถนะและ

ศักยภาพที่มี ในการจ้างงานในต าแหน่งที่เหมาะสมกับ

ความสามารถไม่จ ากัดต าแหน่งเฉพาะการท างานนั่งโต๊ะ ซึ่ง

ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าคนพิการสามารถท างานใน

ต าแหน่งต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล

มากกว่าพนักงานคนปกติในบางต าแหน่ง นอกจากนี้ ควร

เปิดโอกาสให้คนพิการได้มีความก้าวหน้าในอาชีพ มีส่วน

ร่วมในการท ากิจกรรมทั้งระดับนโยบาย และกิจกรรม

สันทนาการต่าง ๆ เพื่อให้คนพิการและพนักงานได้เกิด

ปฏิสัมพันธ์ ซึ่งจะเป็นการทลายสิ่งขวางกั้นทางด้านทัศนคติ

เกี่ยวกับความพิการในสังคมไทยได้อีกทางหนึ่ง 

4. ครอบครัวและผู้ดูแลควรยอมรับและเปิดโอกาส

ให้บุตรหลานที่พบความพิการทั้งแบบแรกเกิดและพิการใน

ภายหลังเข้าสู่สังคม เพื่อให้เกิดรูปแบบการฟื้นฟูสมรรถภาพ

ได้อย่างเหมาะสม การยอมรับและเข้าใจบุตรหลานเป็น

เหมือนประตูด่านแรกในการสร้างพัฒนาการที่เหมาะสมของ

เด็กพิการและคนพิการ ซึ่งการสนับสนุนของครอบครัวและ

ผู้ดูแล ให้เข้าไปมีส่วนร่วมในสังคม ที่สอดคล้องกับแนวทาง
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วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวตักรรม 

ตามตัวแบบ STEP-ARISE จะส่งผลให้คนพิการเกิดการฟื้นฟู

สมรรถภาพอย่างต่อเนื่อง จนเกิดรูปแบบการด ารงชีวิตอิสระ

ในสังคมได้อย่างเหมาะสม 

5. นักวิจัยและนักวิชาการเป็นผู้มีบทบาทส าคัญใน

การยกระดับการท างานด้านคนพิการซึ่ งนักวิจัยและ

นักวิชาการสามารถน าตัวแบบ STEP-ARISE ในแต่ละ

องค์ประกอบไปก าหนดประเด็นการศึกษาหรือวิจัย เช่น 

การศึกษา เทคโนโลยีและนวัตกรรม การฟื้นฟูสมรรถภาพ 

การพัฒนากิจกรรมการสนับสนุนทางสังคม เป็นต้น และน า

ผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนารูปแบบการท างานด้านคน

พิการในประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชา

สังคม สถานประกอบการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้ ซึ่งผลการวิจยั

จากนักวิจั ยและนักวิชาการจะเป็นตั วยกระดับการ

ด าเนินงานด้านคนพิการในประเทศไทยให้เกิดการพัฒนา

อย่างก้าวกระโดดได้ 

6. สังคมควรเปิดโอกาส เข้าใจ และยอมรับคน

พิการ ซึ่งตามตัวแบบ STEP-ARISE พบว่าปัจจัยความส าเร็จ

ของการด าเนินงานด้านคนพิการ ทัศนคติของคนในสังคม

เป็นตัวขับเคลื่อนที่ส าคัญในการสร้างโอกาส และเป็นปัจจัย

ที่ก่อให้เกิดอุปสรรคต่อคนพิการควบคู่กันไป ดังนั้น หาก

ความเข้าใจ ทัศนคติ หรือกระบวนทัศน์ของคนในสังคมที่มี

ต่อคนพิการเป็นไปทางที่ถูกต้องจะส่งผลต่อการพัฒนาการ

ด าเนินงานด้านคนพิการในระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7. คนพิการเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญที่สุดในการ

ขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านคนพิการในประเทศไทย ซึ่งคน

พิการจะต้องเปิดใจ เข้าใจ และยอมรับตัวตนของตนเอง คน

พิการจะต้องรู้จักตัวตนของตนเอง วิเคราะห์ความถนัด 

ความชอบ สิ่งท่ีสามารถท าได้ และต้องแสดงความเป็นตัวตน

นั้นให้คนรอบข้าง และคนในสังคมได้รับรู้ร่วมกัน ซึ่งตามตัว

แบบ STEP-ARISE นั้น การเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมใน

กิจกรรมต่าง ๆ จะส่งผลให้คนพิการเกิดการพัฒนาในด้าน

จิตใจหรือร่างกายได้ รวมถึงคนพิการจะต้องมีความกล้าใน

การตัดสินใจและเลือกทางเดินชีวิตตามความต้องการของ

ตนเองอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ ในเชิงนโยบาย คนพิการควรเข้า

ไปมีบทบาทในการก าหนดแผนหรือแนวทางการด าเนินงาน

ร่วมกับภาคส่วนอื่น ๆ เพื่อให้การด าเนินงานตอบสนองต่อ

ความต้องการของคนพิการมากท่ีสุด รวมถึงการเข้าไปมีส่วน

ร่วมกิจกรรมทางการเมืองเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ คนพิการที่

ประสบความส าเร็จในชีวิตได้ให้ข้อเสนอแนะที่ส าคัญว่าคน

พิการจะต้องไม่มองว่าตนเองเป็นคนพิการที่ต้องได้รับความ

ช่วยเหลือ หรือเป็นคนพิเศษที่ต้องได้รับการปฏิบัติแบบ

พิเศษ แต่มองว่าตนเองคือคนในสังคม คนหนึ่ง แม้ว่าอาจจะ

มีอุปสรรคบ้างแต่จะต้องไม่น ามาเป็นสิ่งขวางกั้นในการเลือก

เส้นทางการใช้ชีวิตของตน 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในอนาคต 

1. การวิจัยเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และความ

เช่ือมั่นของทฤษฎีที่สร้างขึ้นจากผลการวิจัยในครั้งนี้ ด้วย

กระบวนการเชิงปริมาณเพื่อยืนยันทฤษฎี ด้วยวิธีท่ีเหมาะสม 

เช่น การวิเคราะห์ปัจจัย Factor Analysis เป็นต้น 

2. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ

การจัดการสมรรถนะการประกอบอาชีพของคนพิการ 

เนื่องจากพบว่าองค์ประกอบต่างๆ มีความเช่ือมโยงกันแต่ยัง

ไม่มีการศึกษาท่ีชัดเจนและยังพบความคลุมเคลืออยู่ 

3. การจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการจัดการ

สมรรถนะการประกอบอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน

พิการ เพื่อก าหนดนโยบาย แผนการด าเนินงาน และ

แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านคนพิการที่

สอดคล้องกับบริบทของประเทศทยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ในบริบทของประเทศไทย
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมในระบบทวิภาคีของสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา  วิธีด าเนินการวิจัยมี 2 ตอน   ตอนที่ 1 
พัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในระบบทวิภาคีของสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ด้วย
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 6 คน สอบถามผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการ
ฝ่ายวิชาการ ผู้ดูแลหลักสูตรทวิภาคี หัวหน้าสาขา อาจารย์ผู้สอน อาจารย์นิเทศ ผู้บริหารสถานประกอบการและครูผู้ฝึกใน
สถานประกอบการ จ านวน 411 คน ซึ่งได้มาด้วยการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้คือ แบบจดบันทึก และแบบสอบถาม 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์องค์ประกอบ ตอนที่ 2 ประเมิน
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในระบบทวิภาคีของสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
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คณะกรรมการอาชีวศึกษา ด้วยการสอบถามผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 19 คน เครื่องมือที่ใช้คือ แบบประเมินและวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยค่าความถี่ และการทดสอบไคสแควร์  

ผลการวิจัยมีดังนี้  
1. รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในระบบทวิภาคีของสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 

ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการวางแผนและการตดัสนิใจ การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน การมีส่วน
ร่วมในการประเมินผลและพัฒนา และการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ ซึ่งอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 67.306 และ
มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 2. รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในระบบทวิภาคีของสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาที่
พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ค าส าคัญ: รูปแบบการบริหาร การมีส่วนร่วมในระบบทวิภาค ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



http://e-jodil.stou.ac.th 
 

ปีที่ 9  ฉบับที่ 1  มกราคม-มิถุนายน 2562 

        

97 
 

วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวตักรรม 

Abstract 

 This research objectives were to develop and assess the propriety and the feasibility of a 
participatory management model in dual system of educational institutions under the Office of the 
Vocational Education Commission.  The research process comprised 2 steps.  Step 1 was the development 
of the model by studying documents and related literatures, and interviewing 6 experts. The research 
sample comprised 411 people including directors of the educational institutions, deputy directors for 
Academic Affairs, dual-system curriculum committee chairs, department heads, teachers, supervising 
teachers, workplace administrators, and workplace mentors, obtained by cluster sampling.  The research 
instruments were note-taking, and questionnaires.  The data were analyzed by doing content analysis, and 
using the means, standard deviation, and factor analysis.  Step 2 was the assessment of the propriety and 
the feasibility of the model by conducting a focus group discussion with 19 experts.  The research instrument 
was an assessment form. The data were analyzed by using the frequency and Chi-square test.  The research 
results were as follows: 

1. The participatory management model in dual system of educational institutions under the Office 
of the Vocational Education Commission consisted of 4 components: participation in planning and decision-
making, participation in working process, participation in assessment and development, and participation in 
receiving benefits.  These components accounted for 67.306 percent of the variance, and complied with 
the empirical data. 

2. The developed participatory management model in dual system of educational institutions 
under the Office of the Vocational Education Commission was suitable and feasible at the .01 level of 
statistical significance. 
Keywords:  The Management model, the Participation in the dual system 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
ปัจจุบันความเจริญเติบโตและความก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยีของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ท าให้แต่ละ
ประเทศมีการแข่งขันกันสูงทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านธุรกิจ
อุตสาหกรรม สังคมและการเมือง ตลอดจนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชากรให้ดีขึ้น สิ่งส าคัญในการช่วย
พัฒนามนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิตและมีศักยภาพที่ดีนั้นก็คือ 
การศึกษา ซึ่งเป็นรากฐานที่ส าคัญในการพัฒนาคุณภาพของ
แต่ละบุคคลให้มีความรู้ มีความสามารถในการประกอบ
อาชีพที่ เหมาะสม และสามารถปรับตัวให้ เข้ากับโลก                   
ในยุคปัจจุบันได้   เมื่อกระแสความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ส่งผลให้เกิดแรงผลักดันต่อประเทศไทยต้องปฏิรูปการศึกษา 
เพื่อพัฒนาคุณภาพทักษะ กระบวนการคิด  ประกอบกับการ

ที่ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งในประชาคมอาเซียน และมี
ประเทศที่ร่วมเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน ได้แก่ ประเทศ
มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ บรูไนดารุสซาลาม 
ลาว กัมพูชา เวียดนาม และเมียนมา  มีการแข่งขันกันทั้ง
ทางด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม แรงงานกันอย่างสูง ท าให้
ประ เทศ ไทยต้ อ ง เ รี ยนรู้ ที่ จ ะปรั บตั ว ให้ ทั นกั บก า ร
เปลี่ยนแปลงและความท้าทายในครั้งนี้ สิ่งที่ส าคัญที่ต้องเร่ง
พัฒนาคือ เรื่องการศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อให้ประชาชนมี
คุณภาพและสามารถพัฒนาศักยภาพที่มีอยู่ในตัวได้อย่าง
เต็มที่ รู้จักคิดวิเคราะห์ รู้จักแก้ปัญหา รู้จักเรียนรู้ด้วยตนเอง 
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีคุณธรรม มีจริยธรรม คิดเชิง
บวก รู้จักพึ่งตนเอง และสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างเป็นสุข โดยที่สถานศึกษาจะเป็นกลไกส าคัญในการทีจ่ะ
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วิเคราะห์สถานการณ์หาจุดอ่อน จุดแข็ง ที่จะเกิดขึ้นกับ
สถานศึกษาของตน กับงาน และกับนักศึกษา เพื่อให้เกิด        
การพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น และท าให้เยาวชนไทยเป็นคนดี มี
ความสามารถและมีความสุข เพื่ อ ให้สอดคล้ องตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งได้ให้ความส าคัญต่อการ
ปฏิรูปการศึกษาแบบมีส่วนร่วมตามมาตรา 8(2) ให้สังคมมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและในมาตราที่ 9(6) การมีส่วน
ร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น จะเห็นว่า 
ความมุ่ งหมายและหลักการในการจัดการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติฉบับนี้ ได้แสดงให้เห็นถึงความต้องการให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา การเปิด
โอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีส่วนร่วมใน
การบริหาร ตัดสินใจ และร่วมจัดการศึกษา ทั้งครู ผู้ปกครอง 
ตัวแทนชุมชน ตัวแทนศิษย์เก่า ตัวแทนนักเรียน และตัวแทน
จากสถานประกอบการ การที่บุคคลมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา จะเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของและจะรับผิดชอบใน
การจัดการศึกษามากขึ้ น  ดั งนั้น  เพื่ อ ให้การบริหาร
สถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
สถานศึกษาจะต้องให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา  การปฏิรูปการศึกษารอบสอง (พ.ศ.2552 - 
2561)  พบว่าสถานศึกษายังขาดแนวทางที่ชัดเจน ท าให้ผู้มี
ส่วนร่วมในการปฏิรูปการศึกษาตีความแตกต่างกันไปเกิด
ความสับสนวุ่นวายและขาดความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ
การศึกษา   
   ส าหรับการอาชีวศึกษา ได้มีสถาบันวิจัยเพื่อการ
พัฒนาประเทศ (พ.ศ.2553) ศึกษาความต้องการก าลังคน
เพื่อวางแผนการผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ 
ระยะเวลาที่ผ่านมา  การปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยยัง
ไม่ประสบผลส าเร็จ สถานการณ์ด้านการผลิต และการ
พัฒนาก าลังคนของประเทศมีปัญหาอยู่มาก ก าลังคนระดับ
อาชีวศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงานน้อย ท าให้ประเทศขาด
ก าลังคน รวมทั้งก าลังคนที่ผลิตได้ขาดคุณลักษณะ ทั้งด้าน
ความรู้และทักษะที่จ าเป็น สุธรรม ธรรมทัศนานนท์(2554) 
ได้กล่าวถึงสภาพการบริหารงานอาชีวศึกษาในระบบทวิภาคี  

มีปัญหาการจัดการอาชีวศึกษาในระดับองค์กร  ดังนี้            
1) การไม่เข้าใจในนโยบายการจัดการเรียนการสอนระบบทวิ
ภาคี  2) ครูขาดการถ่ายทอดให้แก่นักศึกษา 3) ขาดการ
ประสานความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยกับสถานประกอบการ 
4) ครูไม่เข้าใจในการวัดผลและประเมินผล 5) ครูฝึกในสถาน
ประกอบการไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ของการนิเทศ   6) การ
จัดการระบบทวิภาคีอยู่ในระดับปานกลาง   7)  จ านวน
เครื่องมือ อุปกรณ์ในสถานศึกษามีจ านวนไม่เพียงพอและไม่
ทันสมัย ไม่เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี 
 จากความส าคัญและสภาพปัญหาการบริหารแบบ
มีส่วนร่วมในระบบทวิภาคีที่กล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงเกิด
แนวคิดและมีความสนใจท าการศึกษาวิจัยในหัวข้อเรื่อง การ
พัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในระบบทวิภาคี
ของสถานศึกษาสั งกัดส านักงานคณะกรรมกา รการ
อาชีวศึกษาผลการวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อ ผู้ที่เกี่ยวข้อง
สามารถน าไปปรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัด
การศึกษาแบบมีส่วนร่วมในระบบ  ทวิภาคีให้สอดคล้องตาม
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 ซึ่งจะช่วยให้การ
จัดการศึกษาของอาชีวศึกษามีคุณภาพสูงขึ้น เพื่อเป็น
สถานศกึษาทางเลือกที่ดีเป็นที่นิยมของผู้รับบริการตลอดไป 
 
วัตถุประสงค ์

1)  เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม
ในระบบทวิ ภ าคี ข อ งสถานศึ กษาสั ง กั ด ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

2)   เพื่อประเมินความเหมาะสมและความเป็นไป
ได้ของรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในระบบทวิภาคีของ
สถานศึกษาสังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมใน
ระบบทวิภาคีของสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้อาศัยแนวคิดเกี่ยวกับการ
พัฒนาการบริหารแบบมีส่วนร่วมในระบบทวิภาคีของ
สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
และแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสม และความ
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เป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในระบบทวิ
ภาคีของสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาดังนี ้
 1.  การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม
ในระบบทวิ ภ าคี ข อ งสถานศึ กษาสั ง กั ด ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้วิจัยให้แนวคิดอาศัยแนวคิด
ของ Mary Parker Follet (1924) ที่กล่าวว่า การบริหาร
แบบมีส่วนรวมประกอบด้วย การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
(Decision Making) การมี ส่ วนร่ วม ในการด า เนิ นงาน 
(Implementation) การมี ส่ วนร่ วม ในการประ เมินผล 
(Evaluation) และการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 
(Benefits) 
            2. การประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้
ของรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในระบบทวิภาคีของ
สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ผู้วิจัยได้อาศัยแนวคิดของ แมคมิลแลนด์และชูมาร์เกอร์ 
(McMillan and Schumaker, 1997) ที่ กล่ า ว ไ ว้ ว่ า  การ
ประเมินรูปแบบท่ีมีประสทิธิภาพ ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 
ด้านความถูกต้อง (Accuracy) ความเหมาะสม (Propriety) 
ความมีประโยชน์ (Utility) และความเป็นไปได้ (Feasibility) 
แต่ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกเพียง 2 ด้าน ได้แก่ 
ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ในการประเมินรูปแบบ
การบริหารแบบมีส่วนร่วมในระบบทวิภาคีของสถานศึกษา
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่พัฒนาขึ้น
ว่ามีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ต่อการน าไปสู่การ
ปฏิบัติจริงได้หรือไม่ ส่วนความถูกต้องและความมีประโยชน์ 
ผู้วิจัยเห็นว่าเป็นประเด็นที่ให้ผ่านกระบวนการพัฒนา
รูปแบบมาแล้วจึงไม่ได้มุ่งประเมินใน 2 ด้านนี้ 
 
นิยามศัพท์ 

1. รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในระบบทวิ
ภาคีของสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา หมายถึง โครงสร้างทางความคิดที่แสดง
องค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กับกระบวนการบริหารที่
บุคคลได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ซึ่งได้แก่ 
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการ

ด าเนินงาน การมีส่วนร่วมในการประเมินผล และการมีส่วน
ร่วมในการรับผลประโยชน์ 

2. การประเมินรูปแบบการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมในระบบทวิภาคีของสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา หมายถึง ความคิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีต่อรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมใน
ระบบทวิภาคีของสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ในด้านความเหมาะสมและความเป็นไปได้
ของการน ารูปแบบไปใช้ 

 2.1 ความเหมาะสม หมายถึ ง  การ
พิจารณาตัดสินความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมในระบบทวิภาคีของสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยอาศัยผู้ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้
ความเห็นว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม และน าผลที่ได้มา
ทดสอบความมีนัยส าคัญด้วยการทดสอบไคว์แสควร์ 

 2.2 ความ เป็น ไปได้  หมายถึ ง  การ
พิจารณาตัดสินความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมในระบบทวิภาคีของสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยอาศัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้
ทดสอบความมีนัยส าคัญด้วยการทดสอบไคสแควร์ 
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

1. ผลการวิจัยจะท าให้ได้รูปแบบการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมในระบบทวิภาคีของสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่มีความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ตามบริบท  

2. สามารถน าไปใช้ให้เป็นประโยชน์ ต่อบุคคล 
กลุ่ม หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ  ซึ่งได้แก่ เจ้าหน้าท่ี ครู 
อาจารย์ และผู้บริหารของสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา       สถานประกอบการต่างๆ
ที่มีส่วนร่วมในระบบทวิภาคี และส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

 
วิธีการวิจัย 

การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมในระบบทวิภาคีของสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยโดย
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อาศั ยระเบี ยบวิ ธี วิ จั ยแบบผสมผสาน  (Mixed Method 
Research)  ร ะหว่ า งการวิ จั ย เ ชิ งคุณภาพ ( Qualitative  
Research) กับการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
และเพื่อให้การวิจัยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัย
จึงได้ก าหนดระเบียบวิธีวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 2  ตอน  ดังนี ้

ตอนที่ 1 พัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม
ในระบบทวิ ภ าคี ข อ งสถานศึ กษาสั ง กั ด ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด าเนินการวิจัยโดยศึกษา
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารแบบมีส่วนรว่ม
ในระบบทวิภ าคี ของสถานศึ กษา  สั งกั ดส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาและสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ
จ านวน 6 คน เกี่ยวกับสภาพการบริหารแบบมีส่วนร่วมใน
ระบบทวิภาคีของสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา แล้วน าข้อมูลที่ได้มาร่างเป็นรูปแบบการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมในระบบทวิภาคีของสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาด้วยผู้วิจัยเอง แล้ว
หลังจากนั้นตรวจสอบรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมใน
ระบบทวิภาคีของสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ด้วยการเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็น
ผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
ผู้ดูแลหลักสูตรทวิภาคี หัวหน้าสาขา อาจารย์ผู้สอน อาจารย์
นิเทศก์ ผู้บริหารสถานประกอบการ และครูผู้ฝึกในสถาน
ประกอบการของสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลปฏิบัติงานดีเด่น 
(Best Practice) ในระบบทวิภาคี จ านวน 411 คน เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมานค่า 
5 ล าดับ จ านวน 63 ข้อ มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ .983 และ
น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์องค์ประกอบทั้งในเชิงส ารวจและ
เชิงยืนยัน 

ตอนท่ี 2 ประเมินความเหมาะสมและเป็นไปได้ของ
รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในระบบทวิภาคีของ
สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ด าเนินการวิจัย โดยจัดสนทนากลุ่มกับผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 19 
คน เครื่องมือท่ีใช้ประเมินคือ แบบประเมินตามความเหมาะสม
และแบบประเมินความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมในระบบทวิภาคีของสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ านวน 63 ข้อ โดยแต่ละข้อมี
ลักษณะเป็นแบบเลือกตอบว่าเหมาะสม-ไม่เหมาะสม และ

เป็นไปได้-เป็นไปไม่ได้ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการแจกแจงความถี่ 
และการทดสอบไคสแควร์ 
 
สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 
ผลการวิจัย 

1.การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมใน
ระบบทวิภาคีของสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาสรุปผลได้ดังนี้ 
 รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในระบบทวิภาคี
ของสถานศึกษาสั งกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ 63 ตัวแปรซึ่ง
อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละดังนี้ 

     1.1 การมีส่วนร่วมในการวางแผนและการ
ตั ด สิ น ใ จอธิ บ ายความแปรปร วน ได้ ร้ อ ยละ  51.80  
ประกอบด้วย 25 ตัวแปร ได้แก่ 1) มีส่วนร่วมในการก าหนด
วัตถุประสงค์ของการฝึกอาชีพมีการตัดสินใจร่วมกันในการ
วางแผนบริหารงาน 2) มีส่วนร่วมในมีการส ารวจความ
ต้องการของผู้เรียนและตลาดแรงงาน 3) มีส่วนร่วมในมีการ
ก าหนดยุทธศาสตร์และกระบวนการบริหารอย่างเป็น
รูปธรรม 4) มีส่วนร่วมในการก าหนดคุณลักษณะของผู้เข้ารับ
การฝึกอาชีพ 5) มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์งานอาชีพที่
สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน 6) มีส่วนร่วมในการวางแผนการ
รับสมัครนักเรียนในแต่ละปี  7) มีส่วนร่วมในการจัดท า
หลักสูตรและแผนการสอนร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับ
สถานประกอบการ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน 8) มี
ส่วนร่วมในการวางแผนจัดสรรงบประมาณประจ าปี
การศึกษา 9) มีส่วนร่วมในการจัดทีมงานในการบริหารงาน
แบบทวิภาคี 10) มีส่วนร่วมในการวางแผนสร้างวัฒนธรรม
การเรียนรู้ในการท างาน 11) มีส่วนร่วมในการพัฒนาครู เช่น 
การประชุมเสวนา หรือการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 12) มี
ส่วนร่วมในการวางแผนกระบวนการปฏิบัติในการฝึกงาน
ร่วมกัน 13) มีส่วนร่วมในการจัดสร้างเครื่องมือและคู่มือใน
การด าเนินงาน 14) มีส่วนร่วมในการวางแผนระบบและ
ขั้นตอนการด าเนินงานอย่างชัดเจนมีการวางแผนในการ
จัดเตรียมสถานท่ีที่ใช้ในการฝึกงาน 15) มีส่วนร่วมในการวาง
แผนการจัดบุคลากร เครื่องมือ เครื่องจักร และค่าใช้จ่าย 16) 
มีส่วนร่วมในการวางแผนเกี่ยวกับขั้นตอน การก ากับติดตาม 
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การจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี 17) มีส่วนร่วมใน
การติดตามการบริหารและงบประมาณให้เป็นไปตาม
แผนงาน 18) มีส่วนร่วมในการสนับสนุนให้ใช้ทรัพยากร
ร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ 19) มีส่วน
ร่วมในการด าเนินงานตามข้อตกลงร่วมกันร่วมกันระหว่าง
สถานศึกษากับสถานประกอบการ 20) มีส่วนร่วมในการจัด
ฝึกอบรมครูตามสายงานของทวิภาคี 21) มีส่วนร่วมในการ
รับสมัครนักเรียน 22) มีส่วนร่วมในการก ากับดูแลยุทธวิธีใน
การสอนให้เป็นไปตามกระบวนการและมาตรฐานการฝึก
อาชีพ 23) มีส่วนร่วมในการส่งเสริมดูแลการใช้สิ่งอ านวย
ความสะดวกต่างๆ 24) มีส่วนร่วมในการจัดนักเรียนฝึกงาน
ตามสถานประกอบการที่เหมาะสม 25) มีส่วนร่วมในการ
ก าหนดการวัดผลโดยค านึงถึงโครงสร้างของหลักสูตร 
เป้าหมาย วัตถุประสงค์ ทั้งนี้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมในระบบทวิภาคีของสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา องค์ประกอบนี้ มีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

 

(  𝑥2=  26.41, p-value = .208, GFI = .96, AGFI = .95, 
RMSEA =   .011) 
 

     1.2 การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานอธิบาย
ความแปรปรวนได้ร้อยละ 7.387 ประกอบด้วย 15 ตัวแปร 
ได้แก่ 1) มีส่วนร่วมในการรายงานผลการเคลื่อนไหวต่างๆ ที่
มีผลกระทบต่อการฝึกงานอาชีพ 2) มีส่วนร่วมในการเสนอ
รายงานความก้าวหน้าของงานไปยังผู้บังคับบัญชา หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3) มีส่วนร่วมในการรวบรวมข้อมูลใน
การท างานอย่างต่อเนื่อง 4) มีส่วนร่วมในการบันทึกหลักฐาน
และรายงานการด าเนินงานเป็นระยะ 5) มีส่วนร่วมในการจัด
นิเทศกระบวนการฝึกอาชีพ 6) มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
ผลงานของนักเรียนกับมาตรฐานการฝึกอาชีพ 7) มีส่วนร่วม
ในการจัดแผนภูมิแสดงกระบวนการท างานและโครงสร้าง
ของงาน 8) มีส่วนร่วมในกระบวนการติดตามการฝึกอาชีพ
ของนักเรียนอย่างเป็นระบบ 9) มีส่วนร่วมในการประเมินผล
สัมฤทธิ์ผลผลิตจากสถานศึกษาหรือสถานประกอบการ 10) 
มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร เพื่อก่อให้เกิด
ระบบอาชีพ 11) มีส่วนร่วมในการปรับยุทธศาสตร์ในการ
ด า เนินการฝึกอาชีพให้ เหมาะกับความต้อง การของ

ตลาดแรงงาน 12) มีส่วนร่วมในการวางแผนในการจัดเตรียม
สถานท่ีที่ใช้ในการฝึกงาน 13) มีส่วนร่วมในการพัฒนาวิธีการ
สอนและการฝึกอาชีพให้ทันกับเทคโนโลยปีัจจุบัน 14) มีส่วน
ร่วมในการประสานงานร่วมมือในการวิจัยและพัฒนา เพื่อหา
รูปแบบการฝึกอาชีพที่ เหมาะสม  15) มีส่วนร่วมในการ
จัดระบบรับผิดชอบร่วมกันในกระบวนการฝึกอาชีพทั้งนี้
รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในระบบทวิภาคีของ
สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
องค์ประกอบนี้ มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  
 

(𝑥2=  34.68, p-value = .173, GFI = .94, AGFI = .93, 
RMSEA = .021) 
 

     1.3 การมีส่วนร่วมในการประเมินผลและ
พัฒนาอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 4.763 ประกอบด้วย 
8 ตัวแปร ได้แก่ 1) มีส่วนร่วมในการเปิดโอกาสให้มีการสอบ
เทียบหน่วยกิต เพื่อเรียนต่อในระดับสูง 2) มีส่วนร่วมในการ
โอนหน่วยกิต เพื่อเช่ือมโยงได้ทุกหลักสูตร 3) มีส่วนร่วมใน
การจัดสอบเทียบทักษะวิชาชีพโดยไม่ต้องเรียน 4) สถาน
ประกอบการสามารถพัฒนางานวิจัยร่วมกับสถานศึกษา 5) 
ผลการปฏิบัติงานในระบบทวิภาคีส่งผลให้ได้รับประโยชน์  
เช่น  รางวัล การประกาศเกียรติคุณ  การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
หรือการเลื่อนต าแหน่ง เป็นต้น 6) มีส่วนร่วมในการทดสอบ
ฝีมือระหว่างการฝึกอาชีพ 7) สถานประกอบการสามารถ
พัฒนาและปรับปรุงการผลิตได้ดีขึ้นจากผลของงานวิจัยที่
ร่วมกันกับสถานศึกษา 8) มีส่วนร่วมในการจัดท าเกณฑ์
มาตรฐานการฝึกอาชีพร่วมกับผู้เช่ียวชาญจากภายนอก ทั้งนี้
รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในระบบทวิภาคีของ
สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
องค์ประกอบนี้ มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  
 

(𝑥2=  36.41, p-value = .201, GFI = .92, AGFI =   .91, 
RMSEA = .029) 
 

     1.4 การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์
อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 3.348 ประกอบด้วย 15 
ตัวแปร ได้แก่ 1) นักเรียน นักศึกษา มีระเบียบวินัย และมี
ความรับผิดชอบการท างานในสถานประกอบการ 2) นักเรียน 
นักศึกษา มีรายได้ขณะที่เรียน 3) นักเรียน นักศึกษา มี
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ความรู้ ทักษะ ความช านาญในขณะฝึกงาน  4) นักเรียน 
นักศึกษาได้เรียนรู้ระบบการท างานในสถานประกอบการ 5) 
หลังจากเรียนจบหลักสูตรแล้วนักเรียน นักศึกษา สามารถหา
งานท าได้ 6) สถานศึกษามีผลงานท่ีเป็นที่รู้จักกว้างขวางมาก
ขึ้น 7) สถานประกอบการได้ใช้ทรัพยากรได้อย่างเต็มที่ 8) 
สถานประกอบการมีผลผลิตเพิ่มมากขึ้น 9) หลังจากเรียนจบ
หลักสูตรแล้วนักเรียน นักศึกษา มีความพร้อมที่จะเรียนต่อ
ในระดับสูงได้ตามศักยภาพของแต่ละคน 10) สถานศึกษามี
บุคลากรที่มีความเช่ียวชาญมากขึ้น 11) สถานศึกษาได้
หลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 12) 
สถานศึกษาได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองและนักเรียน
มากขึ้น 13) สถานประกอบการสามารถรบันักเรียน นักศึกษา
ที่ฝึกงานนั้นมาเป็นพนักงานในสถานประกอบการ  14) 
สถานศึกษาสามารถผลิตนักเรียน นักศึกษาให้มีความรู้และ
ความช านาญออกไปท างานได้อย่างมีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ 15) สถานประกอบการได้รับการลดหย่อน
ภาษี ทั้งนี้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในระบบทวิภาคี
ของสถานศึกษาสั งกั ดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา องค์ประกอบนี้ มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์  

 

(𝑥2=  32.94, p-value = .152, GFI = .95, AGFI = .94, 
RMSEA = .019) 
 

 2.การประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้
ของรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในระบบทวิภาคีของ
สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
สรุปผลได้ดังนี้ 

     2.1 รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมใน
ระบบทวิภาคีของสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 4 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 
การมีส่วนร่วมในการวางแผนและการตัดสินใจ (25 ตัวแปร) 
องค์ประกอบที่ 2 การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน (15 ตัว
แปร) องค์ประกอบท่ี 3 การมีส่วนร่วมในการประเมินผลและ
พัฒนา (8 ตัวแปร) และองค์ประกอบที่ 4 การมีส่วนร่วมใน
การรับผลประโยชน์ (15 ตัวแปร) มีความเหมาะสม อย่างมี

นั ย ส า คั ญ ท า ง ส ถิ ติ มี ร ะ ดั บ  .01 ( 𝑥2 = 19.00,  
p-value = .000) 

     2.2 รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมใน
ระบบทวิภาคีของสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 4 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 
การมีส่วนร่วมในการวางแผนและการตัดสินใจ (25 ตัวแปร) 
องค์ประกอบที่ 2 การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน (15 ตัว
แปร) องค์ประกอบท่ี 3 การมีส่วนร่วมในการประเมินผลและ
พัฒนา (8 ตัวแปร) และองค์ประกอบที่ 4 การมีส่วนร่วมใน
การรับผลประโยชน์ (15 ตัวแปร) มีความเป็นไปได้ อย่างมี

นั ย ส า คั ญ ท า ง ส ถิ ติ มี ร ะ ดั บ  .01 ( 𝑥2 = 19.00,  
p-value = .000) 

 
อภิปรายผล 

การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมในระบบทวิภาคีของสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ข้อค้นพบส าคัญที่ผู้วิจัย
สามารถน ามาอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 

1.จากข้อค้นพบว่า รูปแบบการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมในระบบทวิภาคีของสถานศึกษาสังกัดส านั กงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่พัฒนาขึ้นมี 4 องค์ประกอบ
ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการวางแผนและการตัดสินใจ การมี
ส่วนร่วมในการด าเนินงาน การมีส่วนร่วมในการประเมินผล
และพัฒนา และการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากทั้ง 4 องค์ประกอบสามารถอธิบายได้
ครอบคลุมตามความต้องการของระบบการศึกษาในปัจจุบัน 
สอดคล้องกับแนวคิดของ Mary Parker Follet (1924) ที่
กล่าวว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วม มี 4 องค์ประกอบได้แก่ 
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน การมีส่วนร่วมในการประเมินผล และการมีส่วน
ร่วมในการรับผลประโยชน์ ซึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ธานินทร์ ศรีชมภู (2556) และจีรพงษ์ หอมสุวรรณ (2556) 
ทั้งนี้เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ สามารถอภิปรายได้
ดังนี ้

  1.1 การมีส่วนร่วมในการวางแผนและ
การตัดสินใจ ค้นพบว่ามี  25 ข้อ โดยข้อที่มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบมากที่สุด หรือส าคัญที่สุดคือ การมีส่วนร่วมใน
การก าหนดวัตถุประสงค์ของการฝึกอาชีพ ทั้ งนี้อาจ
เนื่องมาจาก ตลาดแรงงานในปัจจุบันมีการแข่งขันกันสูง
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วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวตักรรม 

ประกอบกับการที่ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งในประชาคม
อาเซียน มีการค้าระหว่างประเทศมากยิ่งขึ้น จึงท าให้การ
ก าหนดวัตถุประสงค์ของการฝึกอาชีพของสถานศึกษามี
ความส าคัญ  เพื่ อสอดคล้ อ งกั บความต้ อ งการของ
ตลาดแรงงานและรองรับกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ Likert (1961) เกี่ยวกับ รูปแบบ
การตัดสินใจ ต้องมีความร่วมมือกันทุกฝ่าย เพื่อสะท้อน
สภาวการณ์ปัจจุบันและความต้องการในอนาคต สอดคล้อง
กับงานวิจัยของอนันท์ งามสะอาด (2549) และปิยนาถ บุญ
มีพิพิธ(2551) กล่าวว่า องค์ประกอบด้านการเตรียมการตาม
กระบวนการจัดการความรู้ ก าหนดวัตถุประสงค์ของการฝึก
อาชีพ เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ เพื่อน าไปใช้จริงตามแผนที่
ก าหนดไว ้

  1.2 การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ค้น
พบว่ามี 15 ข้อ โดยข้อที่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุด 
หรือส าคัญที่สุดคือ การมีส่วนร่วมในการรายงานผลการ
เคลื่อนไหวต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการฝึกงานอาชีพ ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจาก ขั้นตอนการด าเนินงาน เมื่อนักเรียน นักศึกษา
ไปฝึกงานในสถานประกอบการต้องรายงานให้อาจารย์นิเทศ
ที่ดูแลได้รับทราบข้อมูล เป็นระยะๆ เพื่อตรวจสอบ หรือให้
ค าปรึกษา เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจและความช านาญ
มากยิ่ งขึ้น ถ้ามีอะไรเกิดขึ้น สามารถแก้ไขได้ทัน ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของประทีป นานคงแนบ (2554) 
กล่าวถึงรูปแบบการนิเทศฝึกงานส าหรับนักศึกษาช่าง
อุตสาหกรรม ตามแนวความคิดในการผสมผสานการนิเทศ
ออนไลน์เข้ากับการนิเทศแบบดั้งเดิม 

  1.3 การมีส่วนร่วมในการประเมินผล
พัฒนา ค้นพบว่ามี 8 ข้อ โดยข้อที่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
มากที่สุด หรือส าคัญที่สุดคือ การมีส่วนร่วมในการเปิดโอกาส
ให้มีการสอบเทียบหน่วยกิตเพื่อเรียนต่อในระดับสูง ท้ังนี้อาจ
เนื่องมาจาก สภาพปัจจุบันที่มีการแข็ งขันกันสูง ถ้า
สถานศึกษาเปิดโอกาสให้ให้มีการสอบเทียบหน่วยกิตเพื่อ
เรียนต่อในระดับสูง ก็จะท าให้ตลาดแรงงานที่ขาดแคลน มีผู้
ช านาญในงานสาขาต่างๆได้มากยิ่งขึ้น เป็นไปตามความ
ต้องการของตลาดแรงงานที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ก็จะ
ได้บุคคลที่เรียนจบหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล สอดคล้องกับงานวิจัยของบุญสืบ โพธิ์ศรี และ 

ธีระวัฒน์ จันทึก (2559) กล่าวถึงการบริหารหลักสูตรเพื่อ
สร้างคุณลักษณะแรงงาน ฝีมืออาชีพในระดับอาชีวศึกษา 

  1.4 ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร รั บ
ผลประโยชน์ ค้นพบว่ามี 15 ข้อ โดยข้อที่มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบมากที่สุด หรือส าคัญที่สุดคือ นักเรียน นักศึกษา 
มี ร ะ เบี ยบวิ นั ยและรั บผิดชอบการท า ง าน ในสถาน
ประกอบการ ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากนักเรียน นักศึกษา ได้รับ
การฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการในสถานการณ์จริงตั้งแต่
เริ่มเข้าท างานจนถึงเวลาเลิกท างาน ได้ปรับตัวให้เข้ากับ
สถานฝึกงานที่มีระบบ มีระเบียบ มีความรับผิดชอบในการ
ท างานและสามารถท างานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Lehmann (1997) กล่าวว่า การฝึกงานใน
สถานประกอบการควรมีกระบวนการท างานท่ีชัดเจน 

2. จากข้อค้นพบว่ารูปแบบการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมในระบบทวิภาคีของสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย 4 
องค์ประกอบได้แก่ การมีส่วนร่วมในการวางแผนและการ
ตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน การมีส่วนร่วมใน
การประเมินผลและพัฒนา และการมีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์ มีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ในการ
ปฎิบัติจริงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจาก องค์ประกอบต่างๆของการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมในระบบทวิภาคี ในสถานศึกษาได้มีการน ามาปฏิบัติจริง 
สอดคล้องกับงานวิจัยของจินตนา รวมชมรัตน์  (2558) 
กล่าวถึง การพัฒนารูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบ 
ทวิภาคีในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา และพฒศ์ศิวพิศ โนรี (2556) กล่าวถึงการ
พัฒนารูปแบบการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศใน
สถาบันการอาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1.1 สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา ควรก าหนดนโยบาย รูปแบบ และส่งเสริมการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมในระบบทวิภาคีของสถานศึกษาและ
สถานประกอบการ โดยจัดท าหลักสูตร โครงการฝึกอบรม 
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จัดประชุมเสวนา หรือจัดกิจกรรมภายในองค์กร เพื่อให้
บุคลากรตระหนักถึงความส าคัญของการท างานร่วมกันอย่าง
มีระบบ 

1.2 สถานศึกษาและสถานประกอบการ ควรมีส่วน
ร่วมในการจัดระบบการศึกษาและหลักสูตรการฝึกอบรม
ทักษะในวิชาชีพของผู้เรียน ให้สอดคล้องกับบริบทความ
ต้องการของสังคมในปัจจุบัน เพื่อให้ผู้ เรียนสามารถน า
ความรู้ ไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การ

จัดการศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้านการบริหารแบบ
มีส่วนร่วมในระบบทวิภาคีของสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมในระบบทวิภาคีของสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะของผู้ประกอบการมีความสัมพันธ์ต่อความส าเร็จในธุรกิจร้านค้า 
บริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ันจ ากัด (มหาชน) และเพื่อศึกษาคุณลักษณะของผู้ประกอบการที่ส่งผลต่อความส าเร็จในธุรกิจร้านค้า 
บริษัททรูคอร์ปอเรช่ันจ ากัด (มหาชน) โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ผู้จัดการ
ประจ าร้านค้า จ านวน 67 คน จ านวนทั้งสิ้น 80 สาขา ผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดตัวอย่างตามตารางเครจซี่และมอร์แกน โดยใช้
เครื่องมือที่เป็นแบบสอบถาม ค่าสถิติที่ใช้ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์และการ
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 

ผลการวิจัยพบว่า 1) คุณลักษณะของผู้ประกอบการมีความสัมพันธ์ต่อความส าเร็จในธุรกิจร้านค้า บริษัททรูคอร์ปอเรช่ัน
จ ากัด (มหาชน) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 2) คุณลักษณะของผู้ประกอบการที่ส่งผลตอ่ความส าเร็จในธุรกิจรา้นคา้ 
บริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
ค าส าคัญ:   คุณลักษณะของผู้ประกอบการ  ผู้ประกอบการทีส่่งผลต่อความส าเร็จ  ความส าเร็จในธุรกิจร้านค้า บริษัททรูคอร ์
     ปอเรช่ันจ ากัด 
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Abstract 
This research aims to study the indicative characteristics of entrepreneurs who have induced and 

contributed to trading success at True Corporation Public Company Limited. Sampling 67 cooperative store 
managers in over 80 branches, a quantitative questionnaire was conducted.  The sample size estimation of 
Krejcie and Morgan was consequently applied - using percentage, frequency, standard deviation, correlation 
and multiple linear regression. A statistically significant test showed a level of 0.05 for the indicative 
characteristics of both success-inducing entrepreneurs and success-contributing entrepreneurs at True 
Corporation Public Company Limited. 
Keywords:    Entrepreneur, Characteristic, Trading, Success, True Corporation. 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็น
กลุ่มธุรกิจที่เป็นกลไกหลักส าคัญในการขับเคลื่อน การ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศภายใต้โลก
ของการแข่งขันยุคใหม่ สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยเข้ามามีอิทธิพลต่อการ
ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ ดังนั้นผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จึง
ต้องมีการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันและสามารถอยู่รอดได้ในระยะ
ยาว   ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ใน
หลายประเทศให้ความส าคัญโดยก าหนดนโยบายและมุ่งใน
การศึกษาวิจัยเนื่องจากผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมเป็นรากฐานของเศรษฐกิจส่งผลให้เกิดการพัฒนา
เศรษฐกิจการจ้างงานและมีความส าคัญต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศไทย จะเห็นได้ว่าผู้ประกอบการ 
SMEs มีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจ คือ ช่วยในการสร้าง
งาน สร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างเงินตราต่างประเทศ ช่วยประหยัด
เงินตราต่างประเทศ สร้างเสริมประสบการณ์ช่วยเช่ือมโยง
กับกิจกรรมขนาดใหญ่ และภาคการผลิตอื่น ๆ เช่น ภาค
เกษตรกรรม และเป็นแหล่งพัฒนาทักษะฝีมือ (สุธิดา เสถียร
มาศ, 2555) 

 ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and 
Medium Enterprises: SMEs) มี ความ เ ช่ื อม โยงและมี
บทบาทส าคัญต่อศักยภาพการแข่งขันทั้งในระดับประเทศ
และต่างประเทศ  จากผลส ารวจข้อมูลผู้ประกอบการทั่ว
ประเทศว่าผู้ประกอบการ SMEs ในปี 2558 มีการจด

ทะเบียน จัดตั้ง จ านวน 60,147 ราย เพิ่มขึ้น 679 ราย คิด
เป็น 1% เมื่อเทียบกับปี 2557 ซึ่งมีจ านวน 59,468 ราย 
และเมื่อพิจารณาการจดทะเบียนจัดตั้งในเดือนธันวาคม 
2558 มีผู้ยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัททั่ว
ประเทศ จ านวน 3,237 ราย ลดลง 1,283 ราย คิดเป็น 
28% เมื่อเทียบกับเดือน พฤศจิกายน 2558 ซึ่งมีจ านวน 
4,520 ราย และลดลง 84 ราย คิดเป็น 3% เมื่อเทียบกับ
เดือน ธันวาคม 2557 ซึ่งมีจ านวน 3,321 ราย ส าหรับนิติ
บุคคลที่จดทะเบียนเลิกทั่วประเทศในเดือน ธันวาคม 2558 
มีจ านวน 5,805 ราย (ชุติมา และธนัชชา, 2557) 

 การด าเนินกิจธุรกิจผู้มีบทบาทก็คือ ผู้ประกอบการ 
ย่อมมีความส าคัญที่จะท าให้องค์กรสามารถแข่งขันในระบบ
ธุรกิจทั้งภายใน และระหว่างประเทศ ท าให้เห็นถึงความ
มุ่งมั่นในการด าเนินงานมีความส าคัญในการเพิ่มความ
เข้มแข็งในระบบเศรษฐกิจของประเทศ และผู้ประกอบการที่
ประสบความส าเร็จเป็นสิ่งส าคัญที่บรรดาผู้บริหารต่าง
ไขว่คว้า แต่การที่จะประสบความส าเร็จได้ด้วยตนเองกลับ
เป็นสิ่งที่ท้าทายกว่า เพราะจะได้รับการยอมรับเป็นวงกว้าง 
อีกทั้งน าพามาซึ่งเกียรติยศช่ือเสียงท่ีจะได้รับการกล่าวถึงกัน
ไปอีกนาน  (ฝนทิพย์ ฆารไสว, 2554) 

 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ก่อตั้งข้ึนครั้ง
แรกในเดือนพฤศจิกายน 2533 ในฐานะผู้ให้บริการโทรศัพท์
พื้นฐานภายใต้สัญญาร่วมการงานและร่วมลงทุนกับบริษัทที
โอที จ ากัด (มหาชน) ในปี 2536 บริษัทได้เปลี่ยนสถานะ
เป็นบริษัทมหาชน และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ในช่ือบริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 
ในเดือนเมษายน 2547 บริษัทได้มีการปรับเปลี่ยน



 

108 
http://e-jodil.stou.ac.th 

ปีที่ 9  ฉบับที่ 1  มกราคม-มิถุนายน 2562 

 

Electronic Journal of Open and Distance Innovative Learning (e-JODIL) 

ภาพลักษณ์ภายใต้แบรน ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 
มีช่ือย่อหลักทรัพย์ว่า TRUE ยุทธศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์ท า
ให้ทรูมีเอกลักษณ์โดดเด่นและแตกต่างจากผู้ให้บริการราย
อื่นๆ ด้วยการผสานบริการสื่อสารแบบครบวงจรเข้ากับคอน
เทนท์ที่หลากหลาย และยุทธ์ศาสตร์คอนเวอร์เจนยังเป็น
ปัจจัยหลักในการเพิ่มยอดผู้ใช้บริการและท าให้ลูกค้ามีความ
ผูกพันกับการบริการและสามารถใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ
ต่างๆของกลุ่มได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และยุทธศาสตร์
คอนเวอร์เจนให้คุณค่าแก่ลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น ตลอดจนสร้าง
ความเติบโตและเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัทท้ังในระยะกลางและ
ระยะยาวเพื่อดึงกลุ่มลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น แต่ธุรกิจจะเกิด
ประสิ ท ธิ ภ าพ ได้ จ า ต้ อ ง ค า นึ ง ถึ ง คุณลั ก ษณ ะ ข อ ง
ผู้ประกอบการด้วยเช่นกัน (ทิบดี และประสพชัย, 2559) 

 อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการยังมีปัญหาหลายประการ
ไม่ว่าจะเป็นคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการจะต้องมี
คุณสมบัติหลายประเภท ความเป็นผู้น า การกล้าได้กล้าเสีย 
ต้องเป็นนายของตัวเอง การรักความ   ท้าทาย รักความเป็น
อิสระ มีระเบียบวินัยในตัวเองสูง ความใฝ่ใจในความส าเร็จ 
ความสม่ าเสมอและใฝ่ใจในการเรียนรู้ ความก้าวร้าวในการ
แข่งขัน ความเป็นตัวของตัวเอง ความมีนวัตกรรม และควร
มีความสามารถในด้านการจัดการองค์กร การเงิน การบัญชี 
การตลาด บุคลากร ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักของผู้ประกอบการ 
นอกจากนี้ควรมีบุคลากรหรือผู้เช่ียวชาญธุรกิจเพื่อให้ธุรกิจ
สามารถแข่งขันและอยู่รอดในสถานการณ์ที่มีการแข่งขันสูง  

ซึ่งผู้ประกอบการยังเป็นทั้งผู้ลงทุนและผู้บริหารพร้อม
กันทั้งสองหน้าที่ เป็นผู้วางแผน บริหารจัดการ เป็นผู้ที่มี
ความกระตือรือร้น ขวนขวายที่จะเอาปัจจัยการผลิตต่าง ๆ 
มาผสมผสานด้วยหลักการจัดการท าให้เกิดเป็นสินค้าแปลก
ใหม่ เกิดผู้บริโภคใหม่ มีการเสาะแสวงหาตลาด หรือ
ช่องทางที่ท าให้เกิดก าไร เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
สิ่งแปลกใหม่ให้กับสินค้าตัวเดิมอยู่เสมอ หรือปรับปรุง
กระบวนการผลิตเดิมให้ดีขึ้น การที่ผู้ประกอบการจะด าเนิน
ธุรกิจให้ประสบความส าเร็จได้นั้น คุณลักษณะส่วนตัวของ
ผู้ประกอบการจะมีอิทธิพลมากที่สุดต่อการด าเนินธุรกิจให้
ประสบความส าเร็จ เพราะคณุลกัษณะของผู้ประกอบการจะ
เป็นสิ่ งก าหนดความส าเร็จของกิจการ และเป็นแนว

พฤติกรรมการด าเนินงานของธุรกิจโดยรวม ผู้ประกอบการ
จะต้องสามารถต่อสู้หรือยืนหยัดได้กับทุกสถานการณ์ ดังนั้น
การพยายามหาคุณลักษณะส าคัญส าหรับการเป็น
ผู้ประกอบการที่ดีจะช่วยให้ผู้ประกอบการมีความพร้อมใน
การด าเนินอาชีพ และเป็นประโยชน์ ท าให้ทราบจุดเด่นและ
จุดด้อยของตนเอง ตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ทักษะและความสามารถ รวมทั้งคุณลักษณะส าคัญที่จะท า
ให้การด าเนินธุรกิจประสบความส าเร็จยิ่งขึ้น (ฝนทิพย์ ฆาร
ไสว, 2554) 

คุณลักษณะของผู้ประกอบการ (Entrepreneurial 
Characteristics) ที่ดีจะจะส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคลนั้น
เกิดความส าเร็จในการประกอบการ ประเมินได้จาก
คุณลักษณะต่างๆ ผู้ที่ให้ความสนใจศึกษาคุณลักษณะของ
ผู้ประกอบการที่ประสบความส าเรจ็ของ Frese (2000) ดังนี ้
(1) ความเป็นตัวของ (2) ความมีนวัตกรรม (3) ความกล้า
เสี่ยง (4) ความก้าวร้าวในการแข่งขัน (5) ความสม่ าเสมอ
และใฝ่ใจในการ และ (6) ความใฝ่ใจในความส าเร็จ  

 ดั ง นั้ น ผู้ วิ จั ย จึ ง ส น ใ จ ศึ ก ษ า คุ ณ ลั ก ษณ ะ ขอ ง
ผู้ประกอบการที่ส่งผลต่อความส าเร็จในธุรกิจร้านค้า 
บริษัททรูคอร์ปอเรช่ันจ ากัด (มหาชน) เพื่อจะเป็นแนวทาง
ในการด าเนินกลยุทธ์ของผู้ประกอบการที่จะสามารถพัฒนา
ธุรกิจของตนเองให้มีความเจริญเติบโต สามารถยกระดับ
กิจการของตนเองและเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจ และเป็น
ข้อมูลประกอบการวางแผนการพัฒนาเพื่อเตรียมความ
พร้อมในด้านทักษะ ความรู้ความสามารถ คุณลักษณะของ
การเป็นผู้ประกอบการให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการให้ดียิ่งข้ึน 

 
วัตถุประสงค ์

1.  เพื่ อศึกษาคุณลักษณะของผู้ประกอบการมี
ความสัมพันธ์ต่อความส าเร็จในธุรกิจร้านค้าบริษัท ทรู คอร์
ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 

2. เพื่อศึกษาคุณลักษณะของผู้ประกอบการที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จในธุรกิจร้านค้าบริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 
(มหาชน)  
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วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวตักรรม 

นิยามศัพท์ 
ข้อมูลทั่วไป หมายถึง ข้อเท็จจริงและต่อเนื่อง ตัวอย่าง

ของข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบการ เช่น อายุ  ระดับ
การศึกษา ประสบการณ์ในการประกอบกิจการ และ
ตัวอย่างข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบประกอบธุรกิจ เช่น 
ประเภทของสินค้าที่ขาย จ านวนพนักงาน ระยะเวลาที่
ประกอบอาชีพค้าขาย 

ผู้ประกอบการ (Entrepreneur) หมายถึง เป็นบุคคล
ที่ท าการก่อตั้งกิจการธุรกิจของตนเองด้วยตนเอง และมีการ
พัฒนาอย่างเจริญก้าวหน้า สามารถด ารงรักษากิจการโดย
ผ่านประสบการณ์ในด้านความเสี่ยง การควบคุมการ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าจนได้รับความเช่ือถือและ
การยกย่องจากสังคม จนกลายมาเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญ
ทางเศรษฐกิจและมีส่วนร่วมท าให้สังคมเจริญเติบโตด้วย 
(วุฒิชัย จงค านึงศีล, 2547) 

คุณลักษณะของผู้ประกอบการ (Entrepreneurial 
Characteristics) หมายถึง ลักษณะส่วนบุคคลที่น ามาใช้ใน
การด าเนินธุรกิจ จะส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคลนั้นเกิด
ความส าเร็จในการประกอบการ ประเมินได้จากคุณลักษณะ
ต่ า ง  ๆ  ผู้ ที่ ใ ห้ ค ว า ม ส น ใ จ ศึ ก ษ า คุ ณ ลั ก ษณ ะ ข อ ง
ผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จของ Frese (2000) ดังนี ้

1. ความเป็นตัวของตัวเอง (Autonomy Orientation) 
หมายถึง ความสามารถที่จะน าตนเองไปสู่ โอกาสและ
สามารถท างานได้ด้วยตัวเอง ตัดสินใจได้ในสถานการณ์ที่บีบ
บังคับ 

2. ความมีนวัตกรรม (Innovativeness Orientation) 
หมายถึง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่อยู่เสมอ 
พัฒนาผลิตภัณฑ์ไม่ให้ซ้ าแบบดั้งเดิม การบริการและน า
เทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการด าเนินธุรกิจ 

3 .  ค ว า ม ก ล้ า เ สี่ ย ง  ( Rick taking Orientation) 
หมายถึง ความกล้าในการตัดสินใจ ท ากิจกรรมภายใต้

สภาวะที่ไม่แน่นอนต่าง ๆ ซึ่งอาจประสบความส าเร็จหรือ
ความล้มเหลวเท่ากัน และยอมรับความเสี่ยงได้เพื่อหวังผล
ก าไรของการด าเนินงาน 

4.  ความก้าวร้ าวในการแข่ งขัน (Competitive 
Aggressiveness Orientation) หมายถึ ง  การที่ มี ความ
มุ่งมั่นสูงในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ด้วยความพยายามล้ าหน้า 
และมีการบริหารจัดการให้เหนือกว่าคู่แข่งในตลาด เพื่อ
สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน 

5. ความสม่ าเสมอและใฝ่ใจในการเรียนรู้ (Stability 
and Learning Orientation) หมายถึง มีความมั่นคง ไม่
หวั่นไหวกับสถานการณ์หรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับ
ตนเอง และน าข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นมาเป็นประสบการณ์ที่ดี
ในการเรียนรู้ทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้ 

6 .  ความ ใฝ่ ใ จ ในความส า เ ร็ จ  ( Achievement 
Orientation) หมายถึ ง  เ ป็ นผู้ ที่ ม อ งหาหนทา ง ไ ป สู่
ความส าเร็จ หรือให้ความส าคัญกับหนทางที่ไปสู่ความส าเรจ็ 
ชอบงานท้าทาย และมีแรงจูงใจในการด าเนินงานนั้น ๆ ให้
ได้ดีกว่าเดิมและประสบความส าเร็จจ ากัด (มหาชน)  

ความส า เ ร็ จ ในธุ ร กิ จ ร้ านค้ า  หมายถึ ง  การที่
ผู้ประกอบการสามารถด าเนินธุรกิจให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

จากแนวคิดและทฤษฎีคุณลักษณะผู้ประกอบการ 
ผู้วิจัยได้ยึดหลักทฤษฎีคุณลักษณะผู้ประกอบการตาม
แนวคิดของ Frese (2000) ดังนี้  ความเป็นตัวของตัวเอง 
ความมีนวัตกรรม ความกล้าเสี่ยง ความก้าวร้าวในการ
แข่งขัน ความสม่ าเสมอและใฝ่ใจในการเรียนรู้ ความใฝ่ใจใน
ความส าเร็จ ผู้วิจัยจึงได้น าแนวคิดเหล่านี้มาใช้ในการศึกษา
เรื่อง “คุณลักษณะของผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จ
ในธุรกิจร้านค้า บริษัท ทรู คอร์-ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน)” 
ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดสมมติฐานการศึกษาดังน้ี
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รูปที่ 1 กรอบแนวคิดคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการที่ส่งผลต่อความส าเร็จในธุรกิจร้านค้า บริษัททรูคอร์ปอเรช่ันจ ากัด  
         (มหาชน) 
 
สมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานที่  1 คุณลักษณะของผู้ประกอบการมี
ความสัมพันธ์ต่อความส าเร็จในธุรกิจร้านค้า บริษัททรูคอร์
ปอเรช่ันจ ากัด (มหาชน)  

ส ม ม ติ ฐ า น ที่  2  เ พื่ อ ศึ ก ษ า คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง
ผู้ประกอบการที่ส่งผลต่อความส าเร็จในธุรกิจร้านค้า บริษัท 
ทรูคอร์ปอเรชั่นจ ากัด (มหาชน) แตกต่างกัน  
 
ประโยชน์ที่ได้รับการวิจัย 

การวิจัยคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จในธุรกิจร้านค้า บริษัททรูคอร์ปอเรช่ันจ ากัด 
(มหาชน) จะเป็นประโยชน์ดังน้ี 

1. เป็นการเพิ่มพูนความรู้ที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะ
ที่ส าคัญที่มีผลต่อการประสบความส าเร็จของผู้ประกอบการ
ส่งผลต่อแนวทางที่ชัดเจนของประเทศไทยให้มีคุณภาพมาก
ขึ้น 

2. เพื่อจะได้ทราบคุณลักษณะของผู้ประกอบการ 
สามารถน าผลวิจัยไปเป็นแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจวางแผนส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 
วิธีการวิจัย 
1. ประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง         
 1.1 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้จัดการประจ า
ร้านค้า จ านวน 80 คน บริษัททรูคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 
(มหาชน) จากจ านวนทั้งสิ้น 80 สาขา (ข้อมูล ณ วันที่ 30 
พฤศจิกายน 2560)  
 1.2 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ผู้จัดการ
ประจ าร้านค้า  จ านวน 67 คน จากก าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างตามตารางของเครจซี่และมอร์แกน Robert V. 
Krejcie and Earyle W. Morgan (1970 )  ร ะ บุ ว่ า ถ้ า

ข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบการ 
 1. อายุ 
 2. ระดับการศึกษา 
 3. ประสบการณ์ในการประกอบกิจการ 
ข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบประกอบธุรกิจ 
1. ประเภทของสินค้าท่ีขาย 
2. จ านวนพนักงาน 
3. ระยะเวลาที่ประกอบอาชีพค้าขายในร้านทร ู

คุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ 
 1. ความเป็นตัวของตัวเอง 
 2. ความมีนวัตกรรม 
 3. ความกล้าเสีย่ง 
 4. ความก้าวร้าวในการแข่งขัน 
 5. ความสม่ าเสมอและใฝ่ใจในการเรียนรู ้
 6. ความใฝ่ใจในความส าเร็จ 

ความส าเร็จในธุรกิจร้านค้า 
บริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจ ากัด (มหาชน) 
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ประชากรมีขนาดเท่ากับ 80 คน ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่
ต้องการจะเท่ากับ 66 คน 
 1.3 ประเภทการสุ่มตัวอย่างนั้น ผู้วิจัยได้เลือกใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดย
คัดเลือกจากประชากรที่มีลักษณะตรงตามวัตถุประสงค์ที่จะ
ศึกษา ได้แก่ พนักงานบริษัททรูคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด จ านวน 
67 คน ในต าแหน่งผู้จัดการประจ าร้านค้า 
2. เคร่ืองมือในการวิจัย 
 เ ค รื่ อ งมื อที่ ใ ช้ ใ นก า ร เ ก็ บร วมรวมข้ อมู ล  คื อ 
แบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์ของการ
วิจัย เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งแบบสอบถาม
ออก  เป็น 5 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบ
แบบสอบถาม ส่วนที่ 2 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบ
ธุรกิจ ส่วนท่ี 3 ใช้เก็บข้อมูลที่วัดระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
คุณลักษณะของผู้ประกอบการ ส่วนที่ 4 เป็นการวัดระดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลความส าเร็จในการประกอบการ 
(Rating Scale) ส่วนท่ี 5 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ 
3. การทดสอบความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรง 
 ผู้ วิ จั ย ไ ด้ เ ลื อก ใ ช้ วิ ธี ก า รทดสอบความเ ช่ือมั่ น 
(Reliability) และความเที่ยงตรง (Validity) ของเครื่องมือ
การวิจัย คือ แบบสอบถาม ซึ่ งจากการทดสอบความ
เที่ยงตรง (Validity) ตรงเชิงเนื้อหาและวัตถุประสงค์ (Index 
of Item-Objective Congruence ห รื อ  IOC) โ ด ย
ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ เกณฑ์การ
ตัดสินค่า IOC ถ้าค่าดัชนีความสอดคล้องที่ยอมรับได้อยู่
ในช่วง 0.60-1 แสดงถึงเครื่องมือที่ใช้มีความเที่ยงตรงอยู่ใน
ระดับดี มีความเหมาะสมในการน าไปใช้ทดสอบกับกลุ่ม
ตัวอย่าง จากนั้นน าไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง คือ 
ผู้ จั ดการร้านค้ าทรู  จ านวน 30 คน โดยใช้วิ ธีหาค่า
สัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอ
น บ า ค  ( Cronbach) ผ ล ก า ร ท ด ส อ บ ค ว า ม เ ช่ื อ มั่ น 
(Reliability) ที่ได้เท่ากับ 0.802 แสดงถึงเครื่องมือที่ใช้มี
ความเช่ือมั่นอยู่ ในระดับที่ดี  ซึ่งมีความเหมาะสมที่จะ
น าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลและตรวจสอบแบบสอบถามแต่
ละรายการ จากนั้นได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโปรแกรม

ส าเร็จรูปทางสถิติ เพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ โดย
วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปส่วนบุคคล ด้วยสถิติเชิงบรรยาย การ
หาความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
( Mean) แ ล ะ ส่ ว น เ บี่ ย ง เ บ น ม า ต ร ฐ า น  ( Standard 
Deviation) ใ ช้ ส า ห รั บ วิ เ ค ร า ะ ห์ คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง
ผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จในธุรกิจร้านค้า บริษัทท
รูคอร์ปอเรช่ันจ ากัด (มหาชน) ค่าสถิติทดถอยแบบพหุคูณ 
( Stepwise Multiple Regression) ส ถิ ติ วิ เ ค ร า ะ ห์ ค่ า
สหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) ซึ่งการวิจัยครั้งนี้เป็น
การวิจัยเชิงปริมาณ ตัวแปรอิสระ ได้แก่ คุณลักษณะของ
ผู้ประกอบการ (X) ซึ่งประกอบด้วย (1) ความเป็นตัวของ
ตัวเอง (2) ความมีนวัตกรรม (3) ความกล้าเสี่ยง (4)ความ
ก้าวร้าวในการแข่งขัน (5) ความสม่ าเสมอและใฝ่ใจในการ
เรียนรู้ และ (6) ความใฝ่ใจในความส าเร็จ ส่วนตัวแปรตาม 
ได้แก่ ความส าเร็จของผู้ประกอบการ (Y) 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
ผลการวิจัย  

คุณลักษณะของผู้ ประกอบการที่ ส่ งผลต่ อ
ความส าเร็จในธุรกิจร้านค้า บริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 
(มหาชน) แบ่งออกเป็น 5 ส่วนดังน้ี 
          ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบการ 
          ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบประกอบธุรกิจ 
          ส่วนท่ี 3 คุณลักษณะของผู้ประกอบการ 
          ส่วนที่ 4 ความส าเร็จในธุรกิจร้านค้า บริษัท ทรู  
                      คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
          ส่วนท่ี 5 ทดสอบสมมตตฐิาน 
 
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ จ านวนร้อยละและความถี่ ของ
ข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบการ 

ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลทั่วไปผู้ประกอบการของ
ผู้จัดการร้านค้า บริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อายุต่ ากว่า 30 ปี 
จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 47.8  ระดับการศึกษา
ส่วนมากจบปริญญาตรี จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 80.6 
ประสบการณ์ในการประกอบกิจการ อยู่ช่วง 1-5 ปี จ านวน 
40 คน คิดเป็นร้อยละ 59.7  
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ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ จ านวนร้อยละและความถี่ ข้อมูล
เกี่ยวกับการประกอบธุรกจิ  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ 
พบว่า ประเภทสินค้าที่ขายผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นบริการหลังการขาย จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 40.3 

ในร้านมีจ านวนพนักงานมากกว่า 10 คนขึ้นไป จ านวน 34 
คน คิดเป็นร้อยละ 50.7 และระยะเวลาที่ประกอบอาชีพ
ค้าขายในร้านทรู 1-5 ปี จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 56.7 
ตามล าดับ 
ส่วนที่ 3 คุณลักษณะของผู้ประกอบการ 

 
ตารางที่ 1 สรุปค่าเฉลี่ย และค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน คณุลักษณะของผู้ประกอบการ 

คุณลักษณะของผู้ประกอบการ   S.D. ระดับความคิดเห็น ล าดับ 
1. ความเป็นตัวของตัวเอง 4.09 0.54 มาก 5 
2. ความมีนวัตกรรม 4.18 0.66 มาก 3 
3. ความกล้าเสี่ยง 4.08 0.66 มาก 6 
4. ความก้าวร้าวในการแข่งขัน 4.10 0.57 มาก 4 
5. ความสม่ าเสมอและใฝ่ใจในการเรียนรู ้ 4.30 0.51 มาก 2 
6. ความใฝ่ใจในความส าเร็จ 4.32 0.51 มาก 1 

 
จากตารางที่  1 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ

คุณลักษณะของผู้ประกอบการ พบว่า ความใฝ่ใจใน
ความส าเร็จอยู่ในระดับมากมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 
(S.D. = 0.51) รองลงมา คือ ความสม่ าเสมอและใฝ่ใจในการ
เรี ยนรู้  มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ ากับ  4.30 (S.D. = 0.51) ความมี

นวัตกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ ากับ 4.18 (S.D. = 0.66) ความ
ก้าวร้าวในการแข่งขัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 (S.D. = 0.57) 
ความเป็นตัวของตัวเอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 (S.D. = 
0.54) และความกล้าเสี่ยง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 (S.D. = 
0.66) ตามล าดับ

  
ตารางที่ 2 สรุปค่าเฉลี่ย และค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน คณุลักษณะของผู้ประกอบการ 

ความส าเร็จในธุรกิจร้านค้า บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
(มหาชน)   S.D. ระดับความคิดเห็น ล าดับ 

1. คุณภาพสินค้าและบริการของท่านสามารถแข่งขัน 4.34 0.48 มาก 2 
     2. ธุรกิจของท่านมีภาพลักษณ์ที่ด ี 4.37 0.52 มาก 1 

3. ธุรกิจของท่านมีระบบบริหารเงนิท่ีดีและมปีระสิทธิภาพ 4.25 0.56 มาก 5 
4. ธุรกิจของท่านมีรายได้และผลก าไรเพิม่ขึ้น 4.28 0.62 มาก 4 
5. ลูกค้าของท่านมีความจงรักภักดีต่อสินค้นมากขึ้น 4.30 0.55 มาก 3 

รวม 4.31 0.44 มาก  

จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ
คุณลักษณะของผู้ประกอบการ พบว่า ภาพรวมความส าเร็จ
ในธุรกิจร้านค้า บริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) อยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 (S.D. = 0.44) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ธุรกิจของท่านมีภาพลักษณ์ที่ดี
อยู่ในระดับมากมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 (S.D. = 

0.52) รองลงมา คือ คุณภาพสินค้าและบริการของท่าน
สามารถแข่งขัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 (S.D. = 0.48) ลูกค้า
ของท่านมีความจงรักภักดีต่อสินค้นมากข้ึน มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
4.30 (S.D. = 0.55) ธุรกิจของท่านมีรายได้และผลก าไร
เพิ่มขึ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 (S.D. = 0.62) และธุรกิจของ
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ท่านมีระบบบริหารเงินที่ดีและมีประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.25 (S.D. = 0.56) ตามล าดับ 
ส่วนที่ 4 ทดสอบสมมตติฐาน 

สมม ติฐ านที่  1 คุณลั กษณะของผู้ ป ร ะกอบการมี
ความสัมพันธ์ต่อความส าเร็จในธุรกิจร้านค้า บริษัท ทรู   
คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน)

 
ตารางที่ 3 ตารางสรุป ค่าสหสัมพนัธ์ แสดงความสมัพันธ์ระหวา่ง คุณลักษณะของผู้ประกอบการ กับความส าเร็จในธุรกิจ 
ร้านค้า บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

คุณลักษณะของผู้ประกอบการ 
ความส าเร็จในธุรกิจร้านค้า บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่นจ ากัด 

(มหาชน) 
r Sig. 

1. ความเป็นตัวของตัวเอง 0.48 0.00 
2. ความมีนวัตกรรม 0.40 0.00 
3. ความกล้าเสี่ยง 0.60 0.00 
4. ความก้าวร้าวในการแข่งขัน 0.47 0.00 
5. ความสม่ าเสมอและใฝ่ใจในการเรียนรู ้ 0.39 0.00 
6. ความใฝ่ใจในความส าเร็จ 0.42 0.00 

มีนัยส าคญัทางสถิตริะดบั 0.05 
จ า ก ต า ร า ง ที่  3 พ บ ว่ า  คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง

ผู้ประกอบการ ได้แก่ ความเป็นตัวของตัวเอง ความมี
นวัตกรรม ความกล้าเสี่ยง ความก้าวร้าวในการแข่งขัน 
ความสม่ าเสมอและใฝ่ใจในการเรียนรู้  ความใฝ่ใจใน
ความส าเร็จ มีความสัมพันธ์ระดับนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 

กับความส าเร็จในธุรกิจร้านค้า บริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน 
จ ากัด (มหาชน)  
สมมติฐานที่ 2 เพื่อศึกษาคุณลักษณะของผู้ประกอบการที่
ส่งผลต่อความส าเร็จในธุรกิจร้านค้า บริษัท ทรูคอร์ปอเรช่ัน 
จ ากัด (มหาชน) แตกต่างกัน 

 
ตารางที่ 4 ค่าสัมประสิทธ์การถดถอย คุณลักษณะของผู้ประกอบการที่ส่งผลต่อความส าเร็จในธุรกิจรา้นค้า บริษัททรูคอร์
ปอเรช่ันจ ากัด (มหาชน) 

คุณลักษณะของผู้ประกอบการ 
ความส าเร็จในธุรกิจร้านค้า บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

(β) S.E b T Sig 

1. ความเป็นตัวของตัวเอง 0.070 0.140 0.056 0.402 0.689 
2. ความมีนวัตกรรม -0.164 0.119 -0.109 -0.913 0.365 
3. ความกล้าเสี่ยง 0.666 0.134 0.438 3.261 0.002* 
4. ความก้าวร้าวในการแข่งขัน -0.061 0.153 -0.047 -0.304 0.762 
5. ความสม่ าเสมอและใฝ่ใจในการเรียนรู ้ 0.186 0.147 0.158 1.072 0.288 
6. ความใฝ่ใจในความส าเร็จ -0.095 0.155 -0.078 -0.506 0.615 
R =  .618    adjusted R 2 =  0.320   F = 6.171    p < 0.05  (0.002* Sig มากสุด) 

มีนัยส าคญัทางสถิตริะดบั 0.05 
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 จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ พบว่า คุณลักษณะ
ของผู้ประกอบการได้แก่ ความเป็นตัวของตัวเอง ความมี
นวัตกรรม  ความกล้าเสี่ยง ความก้าวร้าวในการแข่งขัน 
ความสม่ าเสมอและใฝ่ใจในการเรียนรู้ และความใฝ่ใจใน
ความส าเร็จ ทั้งนี้ คุณลักษณะของผู้ประกอบการ สามารถ
พยากรณ์ความส าเร็จในธุรกิจร้านค้า บริษัท ทรู คอร์
ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน)โดยมีค่า Adjusted R Square 
เท่ากับ 0.320 แสดงว่ามีอิทธิพลต่อความส าเร็จในธุรกิจ
ร้านค้า บริษัท ทรู  คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) ซึ่ ง
คุณลักษณะของผู้ประกอบการสามารถร่วมกันอธิบายความ
ผันแปรความส าเร็จในธุรกิจร้านค้า บริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน 
จ ากัด (มหาชน)ได้ร้อยละ 32.0 ซึ่งมีค่ามีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ 0.618 ค่าความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานในการพยากรณ์เท่ากับ 0.320 โดยมีตัวแปรแปร

ความกล้าเสี่ยง (β = 0.666) มากที่สุด รองลงมา คือ ความ

สม่ าเสมอและใฝ่ใจในการเรียนรู้ (β = 0.186) ความเป็นตัว

ของตัวเอง  (β = 0.070) ความก้าวร้าวในการแข่งขัน (β = 

-0.061) ความใฝ่ใจในความส าเร็จ (β = -0.095) และความ

มีนวัตกรรม (β = -0.164) ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่า 
คุณลักษณะของผู้ประกอบการที่ส่งผลต่อความส าเร็จใน
ธุรกิจร้านค้า บริษัท ทรู คอร์-ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
บทสรุป 

สมมติฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ประกอบการมี
ความสัมพันธ์ต่อความส าเร็จในธุรกิจร้านค้า บริษัททรูคอร์
ปอเรช่ันจ ากัด (มหาชน) คุณลักษณะของผู้ประกอบการ 
ได้แก่ ความเป็นตัวของตัวเอง ความมีนวัตกรรม ความกล้า
เสี่ยง ความก้าวร้าวในการแข่งขัน ความสม่ าเสมอและใฝ่ใจ
ในการเรียนรู้ ความใฝ่ใจในความส าเร็จ มีความสัมพันธ์กับ
ความส าเร็จในธุรกิจร้านค้า บริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 
(มหาชน) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากคุณลักษณะของ
ผู้ประกอบการที่จะประสบความส าเร็จจะต้องจะต้องเป็นผู้ที่
มีเป้าหมายชัดเจน มีความมุ่งมั่นสูงที่จะท าสิ่งนั้นให้ส าเร็จ มี
ความอ่อนน้อมไม่ถือตัว มีภาวะผู้น า กล้าเสี่ยง และกล้าที่จะ
ตัดสินใจ ท างานเร็ว รวมถึงมีสัมผัสที่เร็วต่อโอกาส ปัญหา 

อุปสรรค มีความฝัน ความคิดริเริ่ม และความคิดที่จะ
ปรับปรุงสินค้าและการบริการให้ดีขึ้นตลอดเวลาไม่คิดว่า
ธุรกิจที่ท าอยู่เป็นงานที่ต้องท าแต่เป็นงานที่อยากท า เก่งใน
การรู้จักเลือกทีมงานที่ไว้ใจได้ ซึ่งสอดคล้องกับ สุวิทย์ อิน
เขียน (2559)  

 โอกาสการประสบความส าเร็จในการประกอบ
ธุรกิจมีเท่าเทียมกัน คุณลักษณะของผู้ประกอบการเป็นสิ่ง
ส าคัญที่จะประสบความส าเร็จได้ ผู้ประกอบกาสรจะต้อง
เป็นผู้ที่มีความใฝ่ใจในความส าเร็จสูง และมีความกล้าเสี่ยง
ในระดับที่ยอมรับได้ จึงจ าเป็นต้องเรียนรู้สิ่งต่างๆ และ
พัฒนาให้ดีขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิมพ์วิภา เกตุ
เทียน (2556) ได้ศึกษาเรื่อง คุณลักษณะของ ผู้ประกอบการ
ที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจวิสาหกิจขนาด
กลางในเขตภาคตะวันออก เฉียงเหนือ ตอนล่าง ผลการวิจัย
พบว่า ปัจจัยคุณลักษณะของผู้ประกอบการที่มีอิทธิพลต่อ
ความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจ วิสาหกิจขนาดกลาง มี
จ านวน 6 ปัจจัยได้แก่ ปัจจัยความเป็นตัวของตัวเอง ปัจจัย
ความมีนวัตกรรม ปัจจัยความกล้าเสี่ยง ปัจจัยการบริหาร
จัดการปัจจัยความสม่ าเสมอและใฝ่ใจในการเรียนรู้ ปัจจัย
ความใฝ่ใจในความส าเร็จ ซึ่งสามารถร่วมกันพยากรณ์
ความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลาง และ
สอดคล้องกับ งานวิจัยของ วันวิสาข์ โชคพรหมอนันต์ และ
วิ โ รจน์  เ จษฎาลักษณ์  (2558)  ได้ท าการศึ กษา กับ
ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดล็ก ได้อธิบายว่า คุณลักษณะของ
ผู้ประกอบการมีความสัมพันธ์ทางด้านบวก กับความส าเร็จ
ในการประกอบธุรกิจขนาดเล็ก 
 ผู้ประกอบการเป็นผู้มีบทบาทส าคัญต่อการด าเนินงาน
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้ประกอบการคือ
บุคคลที่จัดองค์การจัดการและรับผลของความเสี่ยงทาง
ธุรกิจ หรือกิจการบุคคลที่สนใจกับการเป็นผู้ประกอบการ
เนื่องจากความต้องการความส าเร็จ หวังผลก าไรจากการ
ด าเนินงาน และความเจริญเติบโต จากสาเหตุดังกล่าวส่งผล
ให้ผู้ประกอบการควรพัฒนาทักษะในด้านการคิดริเริ่ม 
พัฒนาความรู้ ทั กษะกา รบริ ห า ร  คุณลั กษณะของ
ผู้ประกอบการที่จะประสบความส าเร็จจะต้องมีความมุ่งมั่น
ในความส าเร็จทุ่มเทสติปัญญาความสามารถอย่างสม่ าเสมอ 
มีความสามารถในการเรียนรู้จากประสบการณ์ สามารถ
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วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวตักรรม 

น าเอาความรู้จากประสบการณ์และผลสะท้อนที่เกิดขึ้นจาก
การปฏิบัติงานในอดีต น ามาประยุกต์ใช้ในการท างาน
ปัจจุบันและอนาคตและมองเหตุการณ์ต่างๆเป็นโอกาสที่ได้
เรียนรู้ มีความสามารถในการโน้มน้าวจิตใจผู้อื่นเป็นส่วน
ส าคัญที่จะท าให้ผู้ประกอบการประสบความส าเร็จ ซึ่ง
สอดคล้องกับ ของณัฐ อมรภิญโญ (2557) และ ชลิตา บุญ
ภา (2557)   

ส ม ม ติ ฐ า น ที่  2  เ พื่ อ ศึ ก ษ า คุ ณ ลั ก ษณ ะ ขอ ง
ผู้ประกอบการที่ส่งผลต่อความส าเร็จในธุรกิจร้านค้า บริษัท 
ทรูคอร์ปอเรช่ันจ ากัด (มหาชน) แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ คุณลักษณะของผู้ประกอบการ ได้แก่ ความกล้าเสีย่ง 
ความสม่ าเสมอและใฝ่ใจในการเรียนรู้ ความเป็นตัวของ
ตัวเอง ความก้าวร้าวในการแข่งขัน ความใฝ่ใจในความส าเรจ็ 
และความมีนวัตกรรม ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในธุรกิจร้านค้า 
บริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) คุณลักษณะของ
ผู้ประกอบการจะต้องมีความสามารถและความตั้งใจที่จะน า
ตนเองไปสู่โอกาสเพราะผู้ประกอบการที่มีความเป็นตัวของ
ตัวเองจะเป็นคนที่มีความสามารถท างานได้ด้วยตนเองและ
สามารถตัดสินใจในภาวะที่บีบบังคับ ผู้ประกอบการที่มี
ความเป็นตัวของตัวเองจะมีความสามารถในการต่อรองได้ มี
ความคิดริเริ่มเกี่ยวกับสนิค้าใหม่ๆ การบริการและเทคโนโลยี
ใหม่ๆเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ผู้ประกอบการ
จะต้องกล้าเสี่ยงต่อสิ่งที่ไม่รู้เพื่อหาความรู้ให้ตัวเอง กล้าช้ือ
ทรัพย์สินจ านวนมากในการก่อตั้งธุรกิจและกล้ากู้ยืมเงิน
จ านวนมาก มีความมุ่งมั่นสูงในการก้าวล้ าคู่แข่ง ท าให้คู่แข่ง
หมดประสิทธิภาพและและพัฒนาสินค้าเหนือคู่แข่งในตลาด
อย่างสม่ าเสมอ มีความสม่ าเสมอและใส่ใจในการเรียนรู้  ไม่
หวั่นไหวกับสถานการณ์หรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นและน า
ข้อบกพร่องดังกล่าวมาเป็นประสบการณ์ที่ดีในการเรียนรู้ใน
อนาคต ซึ่งสอดคล้องกับ Coulter, M. K. (2003) 

นอกจากน้ีผู้ประกอบการควรมีบทบาทในการเป็นผู้น า
ที่เด่นชัดโดยเป็นผู้บุกเบิกริเริ่มงานใหม่รวมทั้งปรับปรุง
ประสิทธิภาพและผลักดันให้เกิดการท างานเป็นทีมและก้าว
ทันความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น การเป็นผู้น าถือว่าเป็นปัจจัย
ที่ส าคัญมากต่อความส าเร็จของการเป็นผู้ประกอบการ
เพราะการเป็นผู้น าถือว่าเป็นหัวใจส าคัญของความส าเร็จใน

การบริหารจัดการ ผู้ประกอบการต้องน าความรู้ความ
ช านาญที่มีอยู่มาใช้ในการด าเนินงาน จัดการกับทรัพยากรที่
มีอยู่  สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆและมองหาโอกาสทางธุรกิจ 
ประกอบต้องวิเคราะห์ทิศทางของตลาดเพื่อหาช่องทางซึ่ง
ช่องทางนั้นต้องเป็นตลาดที่มีศักยภาพในโลกธุรกิจ และต้อง
หานวัตกรรมใหม่มาปรับใช้ในองค์การ โดยนวัตกรรมนั้น
อาจจะน ามาปรับใช้ในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ
ผลิตภัณฑ์ แนวทางการบริหารจัดการผลผลิต การบริหาร
จัดการทรัพยากรบุคคล การบริการ ซึ่ งสอดคล้องกับ 
Robbins, P.S. (2005)  
 อย่างไรก็ตามความส าเร็จและความล้มเหลวของการ
ด าเนินธุรกิจเป็นผลมาจากผู้ประกอบการ เนื่องจาก
ผู้ประกอบการควรมีความสามารถจัดการ ประสบการณ์ 
และคุณลักษณะของความเป็นผู้ประกอบการ แสดงให้เห็น
ว่าผู้ประกอบการมีการพัฒนารูปแบบสินค้าและบริการของ
ตนเองให้ใหม่เป็นที่ต้องการและมีคุณภาพดี ซึ่งต้องอาศัย
การเรียนรู้จากประสบการณ์ของตนเอง รวมทั้งแสวงหา
ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อน ามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการ
ด าเนินธุรกิจ เนื่องจากมีการแข่งขันสูงในกลุ่มผู้ประกอบการ 
และการด าเนินงานในทุกด้านเพื่อให้ธุรกิจสามารถอยู่รอดได้
ภายใต้การแข่งขันในปัจจุบัน การศึกษาค้นคว้าข้อมูล
เกี่ยวกับคู่แข่ง เพื่อให้ทราบว่าใคร เป็นคู่แข่งขันทางธุรกิจ 
และมีการปรึกษากับผู้ที่เช่ียวชาญทางการตลาด เพื่อหา
คว ามต้ อ งก า ร ในตล าดอย่ า งสม่ า เ ส มอ  ร วมถึ ง มี
ความสามารถวิเคราะห์ข้อมูลจากการซื้อของลูกค้า เพื่อที่
น าเสนอสินค้าที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
มีความเข้าใจลูกค้าถึงความต้องการสินค้าต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับ  Longencker, Justin, Moore, 
and Petty (2003)  
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 
 จ า ก ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า เ รื่ อ ง คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง

ผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จของร้านค้าดังกล่าว 
ผู้วิจัยเห็นว่าผู้ที่สนใจสามารถน าไปใช้เป็นกรณีศึกษาส าหรับ
เทียบเคียงหรือใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวิ เคราะห์
อ งค์ ป ร ะกอบต่ า ง  ๆ  ที่ ส่ ง ผ ลต่ อค ว ามส า เ ร็ จ ของ
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ผู้ประกอบการ โดยการน าผลวิจัยดังกล่าวไปใช้นั้น ควร
ค านึงถึงขนาดและบริบทขององค์การให้มีความสอดคล้อง
กับบริบทของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนี้ด้วย เพื่อให้ผลที่
ได้รับเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลก่อประโยชน์อัน
สูงสุด  

2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 ควรมี ก ารศึ กษาถึ ง ร ะดั บคุณลั กษณะของ

ผู้ประกอบการที่มีผลต่อประสบความส าเร็จในแนวเจาะลึก
ในด้านต่าง ๆ ให้ละเอียดมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ
ความเป็นตัวของตัวเอง ความมีนวัตกรรม ความกล้าเสี่ยง 
ความก้าวร้าว ความสม่ าเสมอและใฝ่ใจในการเรียนรู้ ความ
ใฝ่ใจในความส าเร็จ เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีความส าคัญอย่าง

มาก หากท าการศึกษาวิจัยในเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นจะช่วยให้เกิด
ความเข้าใจและสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้พัฒนาองค์การ
ต่อไปในอนาคต และในการศึกษาครั้งต่อไปควรมีการศึกษา
เพิ่มเติมทางด้านกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจ  
 ควรศึกษาเพิ่มเติมถึงปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จใน
ธุรกิจร้านค้า บริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) เช่น 
ทักษะของผู้ประกอบการ ด้านการวิเคราะห์พฤติกรรม
ผู้บริโภค สัญชาตญาณของ ผู้ประกอบการ ปัจจัยด้าน
กระบวนการจัดการสินค้ า  เป็นต้น  ที่ อาจส่ งผลต่อ
ความส าเร็จของ ผู้ประกอบการธุรกิจร้านค้า บริษัท ทรู คอร์
ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน)  
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการและปัจจัยทางจิตวิทยาที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อไม้ดอกไม้
ประดับของลูกค้าในอ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ปัจจัยทาง
จิตวิทยา และพฤติกรรมการซื้อของไม้ดอกไม้ประดบัในอ าเภอเมอืง จังหวัดชุมพร (2) วิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
บริการที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อไม้ดอกไม้ประดับในอ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร และ (3) วิเคราะห์ปัจจัยจิตวิทยาที่สัมพันธ์
กับพฤติกรรมการซื้อไม้ดอกไม้ประดับในอ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ลูกค้าที่ซื้อไม้ดอกไม้
ประดับในอ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร จาก 7 ร้าน ในปี พ.ศ. 2559 โดยท าการสุ่มอย่างง่ายกับลูกค้าแต่ละร้านในทุกวันจันทร์ 
พุธ และเสาร์ เนื่องจากลูกค้าที่มาใช้บริการจะมีหลากหลายอาชีพ และเป็น ช่วงเวลาที่ลูกค้านิยมมาใช้บริการจนครบตาม
จ านวน 385 ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ (chi-square)  
 ผลการศึกษา พบว่า (1) ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านผลิตภัณฑ์และด้านบุคลากรมีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด ส่วนด้านการจัดจ าหน่าย ด้านกระบวนการ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านผลผลิตและคุณภาพ ด้านราคาและด้านการ
ส่งเสริมการตลาดตามล าดับ ปัจจัยจิตวิทยา ด้านความเช่ือมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือด้านบุคลิกภาพ ด้านการเรียนรู้ 
ด้านทัศนคติ ด้านการรับรู้และด้านการจูงใจตามล าดับ และพฤติกรรมการซื้อไม้ดอกไม้ประดับ พบว่าลูกค้าที่ซื้อไม้ดอกไม้

                                                           
1 สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ฯ 
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ประดับส่วนใหญ่มีเหตุผลในการซื้อไม้ดอกไม้ประดับเพื่อเป็นสิริมงคล (ร้อยละ 28.57) จ านวนเงินที่ซื้อไม้ดอกไม้ประดับ/ช้ิน 
1-500 บาท (ร้อยละ 43.12) ช่วงเวลาในการซื้อไม้ดอกไม้ประดับ เวลา 8.00 - 11.00 น. (ร้อยละ 48.31) ความถี่ในการซื้อ 
ไม้ดอกไม้ประดับ 1 ครั้งต่อเดือน (ร้อยละ 29.61) ซื้อไม้ดอกไม้ประดับในลักษณะซื้อปลีก (ร้อยละ 76.88) บุคคลที่มีอิทธิพล
ในการซื้อไม้ดอกไม้ประดับคอืครอบครวั (ร้อยละ 53.77) และเลือกไม้ดอกไมป้ระดบัประเภทไม้พุ่ม (ร้อยละ 38.44) (2) ปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดบริการมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อไม้ดอกไม้ประดับของลูกค้าในอ าเภอเมือง 
จังหวัดชุมพรด้านจ านวนเงินที่ซื้อ ช่วงเวลาในการซื้อ ลักษณะการซื้อ และบุคคลที่มีอิทธิพลในการซื้อ ตัวแปรมีความสัมพันธ์
กั น ในระดั บน้ อย ในทิ ศทาง เดี ย วกั น  ส่ วนตั วแปรอื่ น ไม่ มี ค วามสั มพันธ์ กั น  และ  ( 3 )  ปั จจั ยด้ านจิ ต วิ ทยา 
มี ความสั มพันธ์ กั บพฤติ ก ร รมการตั ดสิ น ใจซื้ อ ไ ม้ ดอก ไม้ ประดั บของลู กค้ า ในอ า เภอ เมื อ ง  จั งหวั ด ชุมพร  
ด้านเหตุผลในการซื้อ ช่วงเวลาในการซื้อ และลักษณะการซื้อ ตัวแปรมีความสัมพันธ์กันในระดับน้อยในทิศทางเดียวกัน 
ส่วนตัวแปรอื่นไม่มีความสัมพันธ์กัน 

ค าส าคัญ:  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ปัจจัยทางจิตวิทยา พฤติกรรมการซื้อไม้ดอกไม้ประดับ 
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Abstract 
 The study of service marketing mix (8P’s) and psychological factors associated with consumer’s 
purchase behavior for ornamental plants at Muang District, Chumphon Province. The objectives of this 
research were (1) to study the service marketing mix factors, psychological factors and consumer’s purchase 
behavior for ornamental plants at Muang District, Chumphon Province (2) to analyze service marketing mix 
factors associated with consumer’s purchase behavior for ornamental plants at Muang District, Chumphon 
Province, and (3 )  to analyze psychological factors associated with consumer’s purchase behavior for 
ornamental plants at Muang District, Chumphon Province. This research samples were 385 customers form 
7 stores in 2016 by simple random each customer on Monday, Wednesday and Saturday. The research 
instrument was a questionnaire, by using arithmetic mean, standard deviation and Chi-Square analysis. 
 The research found that (1) the service marketing mix factors (8P’s), product and people were  
the most average. Followed by place, process, physical evidenced, productivity, price and promotion 
respectively were the highest mean. The psychological factors, the belief factor has the highest mean. 
Followed by personality factor, learning factor, attitudes factor, perception factor and motivation factor. 
Consumer’s purchase behavior for ornamental plants found that the customers who buy ornamental plants 
for a fortune (28.57 percent), the amount of ornamental plants for each items was 1-500 baht (43.12 
percent), customers buy ornamental plants at 8.00 am. - 11.00 am. (48.31 percent), a time per month (29.61 
percent), buy ornamental plants in retail purchase (76.88 percent). Family were influent in consumer 
purchase decision of ornamental plants (53.77 percent) and choosing ornamental plants (38.44 percent)  
(2) Service marketing mix factors were related to the customer decision at a low level associated in the 
same directions, purchase amount, purchase time, purchase style and influential individuals in purchase.  
The variables are related at a low level in the same direction. Other variables are not related. And  
(3) Psychological factors correlate with the consumer’s purchase behavior at a low level in the same 
direction, reason to purchase, time to purchase and purchase style.  
Keywords: service marketing mix factors (8P’s), psychological factors, consumer’s purchase behavior for  
      ornamental plants 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ไม้ดอกไม้ประดับมีความส าคัญกับชีวิตและความ
เป็นอยู่ของมนุษย์ทางด้านจิตใจ นอกเหนือจากปัจจัยสี่ที่มี
ความจ าเป็นแล้ว การจัดสภาพแวดล้อมให้ร่มรื่น สวยงาม 
น่าอยู่ก็มีความส าคัญที่ท าให้ผู้อยู่อาศัยมีความสุขทางด้าน
จิตใจ สุขภาพจิตดี นอกจากนี้ไม้ดอกไม้ประดับยังสามารถ
น าไปเป็นของขวัญของฝากในเทศกาลต่างๆ ได้อีกด้วย อีก
ทั้งบางคนยังใช้เสริมดวง เสริมราศีเกิดเพื่อให้มีโชคลาภ เงิน
ทองไหลมาเทมา เป็นการเพิ่มมูลค่าการตกแต่งความคิด
สร้างสรรค์เข้าไป รวมถึงกระแสนิยมในการรณรงค์ภาวะโลก

ร้อนโดยการปลูกไม้ดอกไม้ประดับเพิ่มขึ้น (เนช่ันกรุ๊ป. 
2550) 
 จากภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยที่อยู่ในช่วง
การขยายตัวแบบช้าๆ ท าให้ส่งผลต่อปริมาณการส่งออก
สินค้าไม้ดอกไม้ประดับประเภทกล้วยไม้ ซึ่งจากสถิติในการ
ส่งออกในปี 2557 และปี 2558 มีปริมาณการส่งออกลดลง 
4,832,915 ต้น คิดเป็นร้อยละ 12.53 หรือมูลค่าลดลงเป็น
เงิน 125,956,793 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.56 และจาก
ภาวะเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อรายได้และการใช้จ่าย 
ผู้บริโภคต้องวางแผนการใช้เงิน โดยใช้ในเรื่องที่จ าเป็นและ
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ส าคัญส าหรับชีวิตประจ าวันของตนเองและครอบครัวก่อน 
และลดการใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นลง ท าให้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ
จ าหน่ายไม้ดอกไม้ประดับ ซึ่งเป็นผลมาจากพฤติกรรมการ
ซื้อสินค้าของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยเฉพาะ
ธุ รกิ จจ าหน่ าย ไม้ ดอกไม้ประดับของจั งหวัด ชุมพร  
ซึ่งมีร้านจ าหน่ายไม้ดอกไม้ประดับอยู่หลายร้าน จากสภาวะ
เศรษฐกิจที่ชะลอตัวท าให้ผู้ประกอบการร้านไม้ดอกไม้
ประดับหลายรายต้องเลิกกิจการไปเนื่องจากประสบภาวะ
ขาดทุน หรือผู้ประกอบการบางรายต้องด าเนินธุรกิจแบบ
ประคองตัวเพื่อรอเศรษฐกิจฟ้ืนตัว 
 จากข้อมูลที่เสนอมาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึง
สนใจที่จะศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
และปัจจัยทางจิตวิทยาที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อไม้
ดอกไม้ประดับของลูกค้าในอ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดย
อาศัยแนวคิดปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการของ 
Lovelock & Wright (2007) แนวคิดปัจจัยด้านจิตวิทยา
ตามแนวคิดของ Lovelock & Wright (2007) และแนวคิด
พฤติกรรมการซื้อของ Kotler & Armstrong (2012) เพื่อ
น าผลการศึกษามาเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงและ
พัฒนาการด าเนินธุรกิจจ าหน่ายไม้ดอกไม้ประดับ และการ
ให้บริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการลูกค้า รวมทั้งใช้เป็นรูปแบบในการธุรกิจให้มี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นแนวทางการบริหารจัดการปัจจัย

ส่วนประสมทางการตลาดบริการของธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับ
ในชุมพร 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
บริการ ปัจจัยทางจิตวิทยา และพฤติกรรมการซื้อของไม้
ดอกไม้ประดับในอ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร 

2. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
บริการที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อไม้ดอกไม้ประดับใน
อ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร 

3. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยจิตวิทยาที่สัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการซื้อไม้ดอกไม้ประดับในอ าเภอเมือง จังหวัด
ชุมพร 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
บริการและปัจจัยทางจิตวิทยาที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ซื้อไม้ดอกไม้ประดับของลูกค้าในอ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
ได้อาศัยแนวคิดปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการของ 
Lovelock & Wright (2007) แนวคิดปัจจัยด้านจิตวิทยา
ตามแนวคิดของ Lovelock Wright (2007) และแนวคิด
พฤติกรรมการซื้อของ Kotler & Armstrong (2012) มา
ก าหนดเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้ 
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ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัยเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และปัจจัยทางจิตวิทยาทีส่มัพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อ
ไม้ดอกไม้ประดับของลูกค้าในอ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
 
วิธีการวิจัย 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรที่ใช้
ศึกษา คือ ลูกค้าที่ซื้อไม้ดอกไม้ประดับในอ าเภอเมือง 
จังหวัดชุมพร จาก 7 ร้าน ได้แก่ ร้านชุมพรไม้ประดับ ร้านปิ๊ก
พันธุ์ไม้ ร้านรุ่งรวีพันธุ์ไม้ ร้านบ้านต้นไม้ ร้านดุ๊กดิ๊กพรรณไม้ 
ร้านป้าแอ๊ด และร้านต้นไม้กับสายรุ้งในปี พ.ศ. 2559 ซึ่ง
ค านวณจ านวนกลุ่มตัวอย่างจากตารางทาโร่ ยามาเน่ 
(Yamame, 1973) ได้ขนาดตัวอย่างทั้งสิ้น 385 คน ใช้วิธี
สุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) กับลูกค้าแต่
ละร้านในทุกวันจันทร์ พุธ เสาร์ เนื่องจากลูกค้าที่มาใช้
บริการจะมีหลากหลายอาชีพ และเป็นช่วงเวลาที่ลูกค้านิยม

มาใช้บริการ การหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย หาค่าความตรง 
(Validity) ด้วยเทคนิค IOC โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 
ท่าน เป็นผู้พิจารณาค่าความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์
กับข้อค าถามที่ใช้ในการวิจัย และหาความเชื ่อถ ือของ
แบบสอบถามใช้วิธี Alpha Coefficient ของ Cronbach  
ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งชุดเท่ากับ 0.914 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปและประมวลผลด้วย
คอมพิวเตอร์ โดยสถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ การวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่ออธิบายคุณ
ลักษณะเฉพาะของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ (8’Ps) 
1.  ผลิตภณัฑ์ (Product) 
2.  ราคา (Price) 
3.  การจดัจ าหน่าย (Place) 
4.  การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
5.  บุคลากร (People) 
6.  กระบวนการ (Process) 
7.  ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidenced) 
8.  ผลิตภาพ (Productivity) 

Lovelock & Wright (2007) 
 

ปัจจัยด้านจิตวิทยา (Psychological) 
1. การจูงใจ (Motivation)  
2. การรับรู้ (Perception)  
3. การเรียนรู้ (Learning)  
4. ความเชื่อมั่น (Beliefs)  
5. ทัศนคติ (Attitudes)  
6. บุคลิกภาพ (Personality) 

Lovelock & Wright (2007) 
 

ตัวแปรต้น 

ตัวแปรตาม 

พฤติกรรมการซ้ือไม้ดอกไม้ประดับ 
ในอ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร 

- เหตุผลในการซื้อ 
- จ านวนเงินท่ีซื้อ 
- ช่วงเวลาในการซื้อ 
- ความถี่ในการซื้อ/เดือน 
- ลักษณะการซื้อ 
- บุคคลที่มีอิทธิพลในการซื้อ 
- ประเภทของไมด้อกไม้ประดับ 

Kotler & Armstrong (2012) 
 

H1 

H2 
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ปัจจัยด้านจิตวิทยา และพฤติกรรมการซื้อไม้ดอกไม้ประดับ
ในอ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร ส าหรับการวิเคราะห์สมมตฐิาน
ด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ประกอบด้วย 
การวิ เคราะห์ความสัมพันธ์  (chi-square) เพื่อทดสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
บริการที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อไม้ดอกไม้ประดับใน
อ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร และปัจจัยจิตวิทยาที่สัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการซื้อไม้ดอกไม้ประดับในอ าเภอเมือง จังหวัด
ชุมพร 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
ผลการวิจัย 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการ
วิ เ คราะห์ ในรูปแบบตารางพร้ อมค าบรรยายโดยมี
รายละเอียดดังนี้

 
ตารางที่ 1 ผลศึกษาปัจจัยด้านสว่นประสมทางการตลาดบริการ (n=385) 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ  �̅� S.D. แปลผล ล าดับที ่
1. ด้านผลติภณัฑ ์
2. ด้านราคา 
3. ด้านการจัดจ าหน่าย 
4. ด้านการส่งเสรมิตลาด 
5. ด้านบุคลากร 
6. ด้านกระบวนการ 
7. ด้านลักษณะทางกายภาพ 
8. ด้านผลผลติและคุณภาพ 

4.62 
4.48 
4.54 
4.46 
4.62 
4.54 
4.54 
4.49 

.428 

.487 

.456 

.518 

.441 

.478 

.505 

.437 

มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

1 
7 
3 
8 
2 
4 
5 
6 

 
ผลการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ พบว่า
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านผลิตภัณฑ์มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือด้านบุคลากร ด้านการจัด

จ าหน่าย ด้านกระบวนการตามล าดับ ส่วนด้านการส่งเสริม
ตลาดมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด 

 
ตารางที่ 2 ผลศึกษาปัจจัยจิตวิทยา (n=385) 

ปัจจัยจิตวิทยา  �̅� S.D. แปลผล ล าดับที ่
1. ด้านการจูงใจ 
2. ด้านการรับรู ้
3. ด้านการเรยีนรู ้
4. ด้านความเชื่อ 
5. ด้านทัศนคต ิ
6. ด้านบุคลิกภาพ 

4.29 
4.38 
4.44 
4.49 
4.44 
4.47 

.753 

.616 

.500 

.529 

.534 

.561 

มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

6 
5 
3 
1 
4 
2 

 
ผลการศึกษาปัจจัยจิตวิทยา พบว่าปัจจัยจิตวิทยาด้านความ
เช่ือมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  รองลงมาคือด้านบุคลิกภาพ ด้าน

การเรียนรู้และด้านทัศนคติตามล าดับ ส่วนด้านการจูงใจมี
ค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด 
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ตารางที่ 3 ผลการศึกษาพฤติกรรมการซ้ือไม้ดอกไม้ประดับของลูกค้าในอ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร (n=385) 
พฤติกรรมการซ้ือไม้ดอกไม้ประดับของลูกค้า 

ในอ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
จ านวน ร้อยละ 

เหตุผลในการซื้อไมด้อกไม้ประดบัเพื่อเป็นสิรมิงคล 
จ านวนเงินท่ีซื้อไม้ดอกไม้ประดับ 1–500 บาท/ช้ิน 
ช่วงเวลาในการซื้อไมด้อกไมป้ระดบั 8.00 – 11.00 น. 
ความถี่ในการซื้อไม้ดอกไม้ประดับ 1 ครั้ง/เดือน 
ลักษณะการซื้อไม้ดอกไม้ประดับคอืซื้อปลีก 
บุคคลที่มีอิทธิพลในการซื้อไมด้อกไม้ประดับคือครอบครัว 
ประเภทของไม้ดอกไม้ประดับเป็นไม้ดอกไม้ประดับท่ีเป็นไม้พุ่ม 

110 
166 
186 
114 
296 
207 
148 

28.57 
43.12 
48.31 
29.61 
76.88 
53.77 
38.44 

 
ผลการศึกษาพฤติกรรมการซื้อไมด้อกไมป้ระดบัของลูกค้าใน
อ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร พบว่าลูกค้าที่ซื้อไม้ดอกไม้ประดบั
ส่วนใหญ่มีเหตุผลในการซื้อไม้ดอกไม้ประดับเพื่อเป็นสิริ
มงคล (ร้อยละ 28.57) จ านวนเงินท่ีซื้อไม้ดอกไม้ประดบั/ช้ิน 
1-500 บาท (ร้อยละ 43.12) ช่วงเวลาในการซื้อไม้ดอกไม้
ประดับ เวลา 8.00 - 11.00 น.(ร้อยละ 48.31) ความถี่ใน

การซื้อไม้ดอกไม้ประดับ 1 ครั้ง/เดือน (ร้อยละ 29.61) ซื้อ
ไม้ดอกไม้ประดับในลักษณะซื้อปลีก (ร้อยละ 76.88) บุคคล
ที่ มี อิ ท ธิ พ ล ใ น ก า ร ซื้ อ ไ ม้ ด อ ก ไ ม้ ป ร ะ ดั บ 
คือครอบครัว (ร้อยละ 53.77) และเลือกไม้ดอกไม้ประดับ
ประเภทไม้พุ่ม (ร้อยละ 38.44) 
 

 
ตารางที่ 4 สรุปผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการกับพฤตกิรรมการตัดสินใจซื้อไม้ 
    ดอกไม้ประดับของลูกค้าในอ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร  

ตัวแปร 
เหตผลใน 
การซ้ือ 

จ านวน
เงินที่ซื้อ 

ช่วงเวลาใน
การซ้ือ 

ความถี่ใน 
การซ้ือ 

ลักษณะ
การซ้ือ 

บุคคลที่มี
อิทธิพล 
ในการซ้ือ 

ประเภท
ของสินค้า 

ด้านผลิตภณัฑ ์
ด้านราคา 
ด้านการจดัจ าหน่าย 
ด้านการส่งเสริมการตลาด 
ด้านบุคลากร 
ด้านกระบวนการ 
ด้านลักษณะทางกายภาพ 
ด้านผลิตภาพ 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

/ 
X 
X 

X 
X 
X 

X 
X 
X 

X 
X 
X 

X 
/ 
X 

X 
X 
X 

X X X X X X 
X X X X / X 
X X X / X X 

X 
X 

/ 
X 

X 
X 

X 
/ 

X 
X 

X 
X 

 
ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดบริการซึ่งประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา 
ด้านการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้าน
บุคลากร ด้านกระบวนการ ด้านลักษณะทางกายภาพและ
ด้านผลิตภาพกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อไม้ดอกไม้ประดบั

ของลูกค้าในอ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร ซึ่งประกอบด้วยเห
ตผลในการซื้อ จ านวนเงินที่ซื้อ ช่วงเวลาในการซื้อ ความถี่
ในการซื้อ ลักษณะการซื้อ บุคคลที่มีอิทธิพลในการซื้อและ
ประเภทของสินค้า  
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วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวตักรรม 

  สรุปได้ว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อไม้ดอกไม้
ประดับของลูกค้าในอ าเภอเมือง จังหวัดชุมพรด้านจ านวน

เงินที่ซื้อ ช่วงเวลาในการซื้อ ลักษณะการซื้อ และบุคคลที่มี
อิทธิพลในการซื้อ

   
ตารางที่ 5 สรุปผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านจิตวิทยากับพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ไม้ดอกไม้ประดับของ  
  ลูกค้าในอ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร  

ตัวแปร 
เหตผลใน 
การซ้ือ 

จ านวน
เงินที่ซื้อ 

ช่วงเวลาใน
การซ้ือ 

ความถี่ใน 
การซ้ือ 

ลักษณะ
การซ้ือ 

บุคคล 
ที่มีอิทธิพล 
ในการซ้ือ 

ประเภท
ของสินค้า 

การจูงใจ 
การรับรู ้
การเรยีนรู ้
ความเชื่อมั่น 
ทัศนคต ิ
บุคลิกภาพ 

/ 
/ 
X 
/ 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 

/ 
/ 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 

/ 
/ 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 

  
ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้าน

จิตวิทยา ซึ่งประกอบด้วยการจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ ความ
เชื่อมั่น ทัศนคติและบุคลิกภาพ กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อไม้
ดอกไม้ประดับของลูกค้าในอ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร ซึ่ง
ประกอบด้วยเหตผลในการซื้อ จ านวนเงินที่ซื้อ ช่วงเวลาในการ
ซื้อ ความถี่ในการซื้อ ลักษณะการซื้อ บุคคลที่มีอิทธิพลในการ
ซื้อและประเภทของสินค้า  
 สรุปได้ว่าปัจจัยด้านจิตวิทยามีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อไม้ดอกไม้ประดับของลูกค้าใน
อ าเภอเมือง จังหวัดชุมพรด้านเหตุผลในการซื้อ ช่วงเวลาใน
การซื้อ และลักษณะการซื้อ 

 
อภิปรายผล 
 การอภิ ปรายผลการวิ จั ยครั้ งนี้  เ พื่ อความ
ครอบคลุมถึ งวั ตถุประสงค์ และสมมติ ฐานการวิจัย 
ที่ได้ตั้งประเด็นในการอภิปรายไว้ ดังนี้ 
 1. ผลการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
บริการ พบว่าปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ
ด้านผลิตภัณฑ์และด้านบุคลากรมีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด 
รองลงมาคือด้านการจัดจ าหน่าย ด้านกระบวนการ ด้าน
ลักษณะทางกายภาพ ด้านผลผลิตและคุณภาพ ด้านราคา

และด้านการส่งเสริมการตลาด สอดคล้องพฤติกรรมการ
เลือกซื้อไม้ดอกไม้ประดับของประชาชนในอ าเภอเมือง 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จากผลการศึกษาของจันจิรา  ไชย
สะอาด (2553) พบว่าระดับความส าคัญของปัจจัยทาง
การตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อไม้ดอกไม้ประดับ
ของประชาชนในอ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย
ภาพรวมประชาชน ให้ความส าคัญอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ด้านกระบวนการให้บริการ 
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านพนักงาน ด้านราคา อยู่ในระดับมาก 
ส่วนด้านการส่งเสริมการตลาดอยู่ในระดับปานกลาง และ
สอดคล้องกับนิภาพร มีช านาญ (2554) ได้ศึกษากลยุทธ์ทาง
การตลาดของผู้ประกอบการไม้ดอกไม้ประดับ: กรณีศึกษา 
หมู่บ้านดงบัง อ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ผลการศึกษา
สรุปได้ว่า ผู้ประกอบการไม้ดอกไม้ประดับ หมู่บ้านดงบัง 
อ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ได้ให้ความส าคัญกับการใช้
กลยุทธ์การตลาด โดยแบ่งออกเป็นระดับได้ดังนี้ ระดับมาก
ที่สุด คือ ด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมาเป็นคือด้านสถานที่และ
ช่องทางการจัดจ าหน่าย และโชติญา คูประชามิตร (2557) 
ศึกษาความสัมพันธ์ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
ซื้อผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการผลิตด้านการเกษตรในเขตจังหวัด
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สุพรรณบุรี ผลการศึกษาพบว่าระดับความส าคัญส่วน
ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการ
ผลิตด้านการเกษตร ภาพรวมอยู่ระดับมาก เมื่อพิจารณา
ตามรายด้าน พบว่า ด้านพนักงานสูงสุด รองลงมาได้แก่ 
ด้านการจัดจ าหน่าย ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านราคา 
ด้านผลิตภัณฑ์  ด้ านการส่งเสริมการตลาด และด้าน
สภาพแวดล้อมทางกายภาพต่ าสุด  
 2. ผลการศึกษาปัจจัยจิตวิทยา พบว่าปัจจัย
จิตวิทยาด้านความเช่ือมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือด้าน
บุคลิกภาพ ด้านการเรียนรู้ ด้านทัศนคติ ด้านการรับรู้และ
ด้านการจูงใจ สอดคล้องกับ Rani (2014) ที่ศึกษาเกี่ยวกับ
ปัจจัยที่มิอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกซื้อ
ผลไม้กระป๋องในตอนใต้ของอินเดีย ผลการศึกษาพบว่า การ
ตัดสินใจซื้อของแต่ละคนเป็นผลมาจากปัจจัยตัวบุคคล 
วัฒนธรรม ชนช้ันทางสังคม กลุ่ม สมาชิก ครอบครัว 
บุคลิกภาพ ปัจจัยทางจิตวิทยา และอื่นๆ ซึ่งได้รับอิทธิพลมา
จากวัฒนธรรม กับสภาพแวดล้อมทางสังคม การท าความ
เข้าใจปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อลูกค้า มีโอกาสที่จะพัฒนาตรา
สินค้า การส่งเสริมการตลาด (โดยการสร้างคุณค่าที่ไม่ซ้ า
ใคร) และแคมเปญโฆษณาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ที่
แท้จริง คือการตอบสนองความต้องการของลูกค้า และการ
เพิ่มยอดขาย 
 3. ผลการศึกษาพฤติกรรมการซื้อไม้ดอกไม้
ประดับของลูกค้าในอ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร พบว่าลูกค้าที่
ซื้อไม้ดอกไม้ประดับส่วนใหญ่มีเหตุผลในการซื้อไม้ดอกไม้
ประดับเพื่อเป็นสิริมงคล จ านวนเงินที่ซื้อไม้ดอกไม้ประดับ/
ช้ิน 1-500 บาท ช่วงเวลาในการซื้อไม้ดอกไม้ประดับ เวลา 
8.00-11.00 น. ความถี่ในการซื้อไม้ดอกไม้ประดับ 1 ครั้ง/
เดือน ซื้อไม้ดอกไม้ประดับในลักษณะซื้อปลีก บุคคลที่มี
อิทธิพลในการซื้อไม้ดอกไม้ประดับคือครอบครัว และเลือก
ซื้อไม้ดอกไม้ประดับประเภทไม้พุ่ม สอดคล้องกับ ZHAO 
YANHONG (2556) ที่ศึกษาพฤติกรรมการซื้อดอกกล้วยไม้
ไทยของลูกค้าชาวจีนในคุนหมิง ผลการศึกษาพบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างจะซื้อดอกกล้วยไม้ไทยสายพันธุ์คัทลียา (Cattleya) 
มากที่สุด มีวัตถุประสงค์คือ ซื้อเพื่อเป็นของฝาก โดยตัวเอง
เป็นผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อดอกกล้วยไม้มากที่สุด ซื้อ

ดอกกล้วยไม้ไทยจากร้านขายดอกไม้บ่อยที่สุด ใช้เงินไปกับ
การซื้อดอกกล้วยไม้โดยเฉลี่ยครั้งละประมาณ 51-200 
หยวน แล้วซื้อดอกกล้วยไม้ในช่วงเวลาวันเทศกาลบ่อยที่สุด 
และวิธีที่ใช้การซื้อดอกกล้วยไม้คือ ซื้อดอกกล้วยไม้ผ่านสื่อ 
(แฟกซ์ อินเตอร์เน็ต และโทรศัพท์) มากที่สุด และสอดคล้อง
กับพฤติกรรมการเลือกซื้อไม้ดอกไม้ประดับของประชาชนใน
อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานีของจันจิรา ไชยสะอาด 
(2553) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีเหตุผลในการ
ซื้อไม้ดอกไม้ประดับ ปลูกเพื่อความสวยงาม จ านวนเงินท่ีซื้อ 
น้อยกว่า 500 บาท/ต่อครั้ง ช่วงเวลาในการซื้อ 08.00 - 
11.00 นาฬิกา ความถี่ในการซื้อ 1 ครั้ง/เดือน สิ่งที่ค านึงถึง
ในการซื้อคือราคา บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการซื้อได้แก่ตนเอง 
ลักษณะการซื้อ ระบุช่ือไม้ดอกไม้ประดับด้วยตนเอง และ
ประเภทของไม้ดอกไม้ประดับที่ซื้ อ ใ ช้ประโยชน์ ใน
ชีวิตประจ าวัน/เพื่อความสวยงาม  
 4. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการตัดสินใจ 
ซื้อไม้ดอกไม้ประดับของลูกค้าในอ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
พบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการซื้อไม้ดอกไม้
ประดับมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อไม้
ดอกไม้ประดับด้านช่วงเวลาอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 
โดยมีค่า Gamma เท่ากับ -.190 หรือร้อยละ 19.00 ตัวแปร
มีความสัมพันธ์กันในระดับน้อยในทิศทางตรงข้ามกัน ผล
การศึกษาไม่สอดคล้องกับโชติญา คูประชามิตร (2557) ที่
ศึกษาความสัมพันธ์ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
ซื้อผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการผลิตด้านการเกษตรในเขตจังหวัด
สุพรรณบุรี ผลการศึกษาพบว่า ส่วนประสมการตลาดมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการผลิต
ด้านการเกษตรในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ในระดับสูง และไม่
สอดคล้องกับจันจิรา ไชยสะอาด (2553) ท่ีศึกษาพฤติกรรม
การเลือกซื้อไม้ดอกไม้ประดับของประชาชนในอ าเภอเมือง 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริม
การตลาด พนักงาน กระบวนการให้บริการ และสิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อไม้
ดอกไม้ประดับของประชาชนในอ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์
ธานี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และเห็นว่าร้านควร มีป้าย
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แสดงราคาอย่างชัดเจนและไม่ควรตั้งราคาสินค้าสูงกว่าร้าน
อื่นๆ พนักงานขายควรมีบุคลิกภาพและอัธยาศัยดีและ
สามารถแนะน าและตอบปัญหาข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับไม้
ดอกไม้ประดับ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ร้านผ่านสื่อต่างๆ 
และมีเอกสารแนะน า ไม้ดอกไม้ประดับต่างๆ และบริการ
จัดส่งไม้ดอกไม้ประดับในกรณีซื้อจ านวนมาก นอกจากนี้ผล
การศึกษายังไม่สอดคล้องกับนพดล ศึกษากิจ (2555) ที่
ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับ
การตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้า นิสสัน ลิฟ ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดด้านรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กับ
การตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้า นิสสัน ลิฟ โดยมีความสัมพันธ์
ในทิศทางเดียวกัน ในระดับต่ าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านบริการหลงั
การขายและศูนย์บริการ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อ
รถยนต์ไฟฟ้า นิสสัน ลิฟ โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกัน ในระดับต่ าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้ านภาพลักษณ์ต่อ
สิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้า 
นิสสัน ลิฟ โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ในระดับ
ต่ าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 5. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ด้ านจิ ตวิทยากับพฤติ กรรมการตัดสิน ใจซื้ อ ไม้ ดอก 
ไม้ประดับของลูกค้าในอ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร พบว่า
ปัจจัยด้านจิตวิทยามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อไม้ดอกไม้ประดับด้านเหตุผลในการซื้อไม้ดอกไม้
ประดับอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 โดยมีค่า Gamma 

เท่ากับ -.219 หรือร้อยละ 21.90 ตัวแปรมีความสัมพันธ์กัน
ในระดับน้อย ในทิศทางตร งข้ ามกัน  สอดคล้องกับ 
Schimmenti, Asciuto, Galati & Valenti ( 2011)  ไ ด้
ท าการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อไม้ดอกไม้ประดับของ
ผู้บริ โภคในภูมิภาค (Mezzogiorno) ของอิตาลี  ซึ่ งผล
การศึกษาพบว่าบางคนมีความถี่ในการซื้อต่ า จะซื้อในร้าน
ดอกไม้ที่ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ซึ่ งผู้บริ โภคจะซื้อเพื่อ
ตอบสนองความต้องการส่วนบุคคลและเป็นของขวัญส าหรับ
โอกาสพิเศษ มีข้อยกเว้นเพียงการบริโภคไม้ดอกไม่ได้ผูกติด
อยู่กับโอกาสที่เฉพาะเจาะจง  
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 
 1.1 จากการ เก็ บข้ อมู ลและการสัมภาษณ์  
ผู้ประกอบการควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ร้านจ าหน่ายไม้
ดอกไม้ประดับ หรือมีรายการส่งเสริมการขายเพื่อดึงดูดใจ
ลูกค้าเพิ่มขึ้น   
 1.2  ควรศึกษารายละเอียดข้อมูลของร้าน
จ าหน่ายไม้ดอกไม้ประดับให้ละเอียดและทุกมุมมอง  
เพื่อจัดบริการที่ตอบสนองพฤติกรรมผู้บริโภคได้ตรงตาม
ความต้องการ 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 2.1 ควรศึกษาความคาดหวังของลูกค้าที่มีต่อการ
จัดการของผู้ประกอบการไม้ดอกไม้ประดับ 
 2 .2  ควรศึ กษาปั จจั ยที่ มี อิ ทธิ ผลต่ อความ
จงรักภักดีในการซื้อไม้ดอกไม้ประดับ
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชุมชนเชิงวัฒนธรรมต าบลไทรน้อยและชุมชนท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์บ้านน้ าเช่ียวเกี่ยวกับ (1) บริบทของชุมชน (2) กระบวนการและวิธีการสื่อสารภูมิปัญญา (3) การน าเสนอรูปแบบ
และกลยุทธ์การสื่อสารภูมิปัญญาของชุมชนท่องเที่ยว ผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ ผู้น ากลุ่มท่องเที่ยว คณะกรรมการกลุ่ม ปราชญ์
ชาวบ้าน นายกเทศมนตรีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกในชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต าบลไทรน้อยและ
ชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านน้ าเชี่ยว และนักท่องเที่ยว จ านวน 40 คน เลือกแบบเจาะจงและเทคนิคสโนว์บอล เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ประเด็นการสนทนากลุ่ม และแบบสังเกต วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการพรรณนา
วิเคราะห์ 

ผลการวิจัยพบว่า (1) ชุมชนท่องเที่ยวไทรน้อยเป็นชุมชนที่มีอาชีพท าการเกษตร ท าขนมไทย ท าอิฐมอญ มีการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร มีบ้านเรือนทรงไทย มีแม่น้ าเจ้าพระยาเป็นแม่น้ าสายหลักผสานกับวิถีการด ารงชีวิตริมฝั่งแม่น้ า มีการสืบ
ทอดงานบุญโบราณ เป็นทุนทางวัฒนธรรมประเพณี มีปราชญ์ด้านขนมไทย และมีผู้น าชุมชนที่เข้มแข็ง ซึ่ง จัดเป็นทุนทาง
ทรัพยากรบุคคลของชุมชน ส่วนชุมชนท่องเที่ยวบ้านน้ าเช่ียวเป็นชุมชนท าประมงพื้นบ้านแบบมือเปล่า มีอัตลักษณ์ชุมชน คือ เป็น
ชุมชนสองศาสนาสามวัฒนธรรม มีงานประเพณีแข่งเรือพายด้วยล าไม้ไผ่ที่ผสานสามเช้ือชาติ มีป่าชายเลนและทรัพยากรธรรมชาติ 
ซึ่งเป็นทุนทางธรรมชาติที่โดดเด่นในการท าการท่องเที่ยว มีทุนทางทรัพยากรบุคคลของชุมชน คือ มีปราชญ์ด้านประมงพื้นบ้าน
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และผู้น าชุมชนที่เข้มแข็งและมุ่งมั่นในการพัฒนา (2) กระบวนการสื่อสารภูมิปัญญาชุมชนท่องเที่ยวท้ังสองแห่งมุ่งเน้นใช้การ
สื่อสารใน 3 ขั้นตอน คือ ขั้นการผลิต ขั้นการสืบทอด และขั้นการประยุกต์ ซึ่งใช้วิธีการสื่อสารภูมิปัญญาด้วยการสื่อสารชุมชน มี
การสื่อสารชุมชนทั้งภายในชุมชนและภายนอกชุมชน การสื่อสารทั้งแนวราบและแนวดิ่ง การสื่อสารที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการควบคู่กัน ส่วนวิธีการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมใช้ในทุกขั้นตอนตั้งแต่การร่วมคิด ร่วมก าหนดนโยบาย ร่วมด าเนินการ ร่วม 
จัดสรรและแบ่งปันผลประโยชน์ และร่วมติดตามประเมินผล (3) รูปแบบการสื่อสารภูมิปัญญาของชุมชนท่องเที่ยวทั้งสองแห่ง คือ
การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมและการสื่อสารชุมชน โดยใช้ 2 กลยุทธ์หลักผสมผสานกัน กลยุทธ์แรก คือ แผนที่น าทางการสื่อสารภูมิ
ปัญญาชุมชนอย่างยั่งยืน และกลยุทธ์ที่สอง คือ กรอบความคิดเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามแนวคิด 
WELCOME โมเดล ประกอบด้วย W (Wisdom) การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนมาสานต่อและสืบทอดอย่างเป็นระบบ E 
(Experience) การสร้างประสบการณ์ให้กับทั้งสมาชิกในชุมชน และนักท่องเที่ยว L (Learning) การสร้างการเรียนรู้อย่างเป็น
รูปธรรมแก่นักท่องเที่ยว COM (Communication) การใช้การสื่อสารเป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจท่ี
ถูกต้อง และ E (Elegance) การน ามาซึ่งความสง่างามและความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสืบทอดภูมิปัญญาของชุมชน 
ค าส าคัญ:  การสื่อสารภูมิปญัญา การท่องเที่ยวโดยชุมชน การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์เชิงอนุรักษ ์
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วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวตักรรม 

Abstract 

The objective of this research was to study the tourism activities undertaken by people 
in Sainoy Sub-district Cultural Community and Baan Namchieow Eco-tourism Community in the aspects 
of (1) the context of the communities; (2) their methods and process of communicating local wisdom; 
and (3) their communication strategies and presentation formats for communicating local wisdom through 
tourism.  The key informants consisted of leaders of community tourism groups, tourism group committee 
members, village savants, mayors and related officials, village headmen, members of Sainoy Sub-district 
Cultural Community and Baan Namchieow Eco-tourism Community, and tourists, for a total of 40 people, 
chosen through purposive sampling and the snowball method. Research tools were an in-depth interview 
form, focus group discussion topics, and an observation form. Data were analyzed through descriptive 
analysis.   

The results showed that (1) Sainoy Sub-district Cultural Community is an agricultural community 
where traditional Thai sweets are made, as well as bricks and processed agricultural products. There are 
traditional Thai houses and the community is based on a riverside way of life, with the Chao Phraya River its 
main waterway. Ancient merit making traditions that have been passed down are the community’s cultural 
capital. There are experts in making Thai sweets in the community and the community leaders are strong, 
which is the human resources capital. People in Baan Namchieow Eco-tourism Community engage in fishing 
by hand, which is their trademark. It is a community with two religions and three cultural heritages. A 
tradition of competing on bamboo rafts ties the three ethnicities together. Mangrove forests are the 
community’s main attraction and natural resources capital. The human resources capital includes experts 
in folk ways of fishing and strong leaders who aspire to develop the community. (2) Both communities 
emphasized 3 steps in their process of communicating local wisdom – production, inheritance, and 
application. They used methods of community communication, including internal and external, horizontal 
and vertical, formal and informal. Participatory communication was used in all the steps from brainstorming 
to policy making to operations to distribution of benefits and joint evaluation. (3) Both communities used 
participatory and community communications with mixed communication strategies. Their first strategy was 
a sustainable plan for communicating local wisdom. Their second strategy was the WELCOME model, 
consisting of W (Wisdom – systematic passing down of local wisdom), E (Experience – building good 
experiences for community members and tourists), L (Learning creating tangible learning for tourists), COM 
(Communication building correct understanding through public relations), and E (Elegance a sense of pride 
in participating in the effort to preserve the local heritage).  
Keywords: communicating wisdom, community based tourism, cultural tourism and eco-tourism  
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
การท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นเครื่องมือส าคัญ

ส าหรับใช้สร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการ
ทรั พยากรการท่ อ ง เที่ ย วที่ มี อยู่ ใ น ชุมชน  ทั้ งที่ เ ป็น
ทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาของ
ชุมชน โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาและการบริหารจัดการ จนท าให้
การท่องเที่ ยวโดยชุมชน สามารถสื่ อสารและสร้าง
ความหมายใหม่ให้กับการท่องเที่ยวได้อย่างภาคภูม ิและเปน็
การเปิดมิติใหม่ของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างเสริม
ประสบการณ์ที่มีคุณค่า รวมถึงการสื่อสารเพื่อสืบสานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน เพราะการสื่อสารเป็น
เครื่องมือเพื่อน าไปสู่การพัฒนา การแลกเปลี่ยนและการ
ถ่ายทอดกิจกรรมทุกรูปแบบของการจัดการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน ดังที่ปาริชาติ สถาปิตานนท์ (2549) กล่าวไว้ว่า การ
สื่อสารของชาวบ้านในการจัดการท่องเที่ยวนั้น สะท้อนให้
เห็นถึงการสื่อสารภายใต้กระบวนทัศน์ทางเลือกด้านการสื่อสาร
เพื่อการพัฒนา (The Alternative Paradigm of Development 
Communication) ที่ เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็น
องค์ประกอบที่ส าคัญ นอกจากนี้พลังของการสื่อสารยังเป็น
ตัวขับเคลื่อนส าคัญในการถ่ายทอดสิ่งที่เป็นภูมิปัญญา วิถี
ชีวิต ใหส้ามารถคงอยู่ และเกิดความรู้สึกจดจ าได้  ตลอดจน
ตระหนักในความส าคัญของภูมิปัญญาของชุมชนท่องเที่ยว 
และยังเป็นเครื่องมือส าคัญในการอนุรักษ์และสืบสานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นของชุมชนท่องเที่ยวอีกด้วย เช่นเดียวกับ
การศึกษาของกนกพร ทรงเจียระพานิช (2552) ที่พบว่ามี
การน ากลยุทธ์การสื่อสารมาใช้ในการปรับทิศทางการ
ท่องเที่ยว โดยหลายกลยุทธ์มุ่งเน้นและให้ความส าคัญกับ
การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจกับการท่องเที่ยวในมิติของการ
ได้เรียนรู้ การสร้างประสบการณ์ที่มีค่า และส่งเสริมให้เกิดการ
อนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวและสืบสานมรดกทางภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน โดยเป็นการปลุกกระแสที่
ต้องการสื่อสารทั้งในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากร  ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
กระแสการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้  การแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ และการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น อันเป็น
ที่มาของนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศในเรื่อง 

“ท่องเที่ยววิถีไทย” ขณะเดียวกันในการพัฒนาการท่องเทีย่ว
โดยชุมชนให้มีความสมดุลและยั่งยืนนั้น จ าเป็นต้องอาศัย
กระบวนการค้นหา เรียนรู้  แลกเปลี่ยน ออกแบบ และ
สื่อสารเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ โดยการประมวลองค์
ความรู้ที่ ได้จากการค้นหา เรียนรู้และแลกเปลี่ยน มา
ออกแบบเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่สอดคล้องกับความ
หลากหลายของทุนในชุมชนควบคู่กับการฟื้นฟูความรู้
พื้นบ้านที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการบูรณาการองค์
ความรู้และสร้างสรรค์รูปแบบการสื่อสารเพื่อถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาของการท่องเที่ยววิถีไทยให้สอดคล้องและเหมาะสม
กับอัตลักษณ์ของชุมชน เพื่อให้การจัดการท่องเที่ยวของ
ชุมชนเกิดความยั่งยืน  

ที่ผ่านมาจะพบว่าชุมชนท่องเที่ยวหลายแห่งต้อง
ประสบปัญหามากมาย บางชุมชนปรับ เปลี่ยน ปรุง จน
สูญเสียอัตลักษณ์ของชุมชน  ความล้มเหลวในการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนส่วนหนึ่งยังเป็นผลมาจากการรับเอา
วัฒนธรรมจากภายนอกเข้ามาอย่างรวดเร็ว เกิดกระแสการ
ลอกเลียนแบบ ท าให้สูญเสียเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของ
ท้องถิ่น ในขณะที่บางชุมชนมุ่งน าเสนอทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวของชุมชน เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด
และนักท่องเที่ยว โดยมองข้ามสิ่งที่เป็นรากแก้วส าคัญของ
ชุมชน มองข้ามสิ่ งที่ เป็นภูมิปัญญาของชุมชน รวมถึง
มองข้ามกระบวนการสื่อสารที่จะท าให้ทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวของชุมชนคงอยู่ได้อย่างยั่งยืน 

อย่างไรก็ตามยังมี ชุมชนท่องเที่ยวบางแห่งที่
ตระหนักถึงความส าคัญทั้งสิ่งที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
การสื่อสารที่ท าให้ภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าของชุมชนได้รับ
การสืบทอดได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ซึ่งผู้วิจัยได้น ามาใช้
เป็นกลุ่มตัวอย่างส าหรับการศึกษาในครั้งนี้ โดยเป็นการ
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จากชุมชนท่องเที่ยวสอง
แห่งที่ประสบความส าเร็จในการสื่อสารภูมิปัญญาของชุมชน
จนเป็นที่ยอมรับ และใช้ภูมิปัญญาของชุมชนมาเป็นอัต
ลักษณ์เพื่อสื่อสารการท่องเที่ยวของชุมชน โดยได้รับรางวัล
ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมดีเด่น รางวัลอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) หรือรางวัล
กินรี  และยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นชุมชนท่องเที่ยวที่
ได้รับมาตรฐานโฮมสเตย์ในระดับอาเซียนอีกด้วย ชุมชน
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ท่องเที่ยวดังกล่าวได้แก่ ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต าบล
ไทรน้อย อ าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  และ
ชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านน้ าเช่ียว ต าบลน้ าเช่ียว 
อ าเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ชุมชนท่องเที่ยวทั้งสองแห่ง
จัดเป็นชุมชนต้นแบบ (Best Practice) ที่มีการบริหาร
จัดการที่เป็นระบบ ใช้การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการ และเป็นชุมชนที่มีการน าภูมิปัญญาที่โดดเด่น
ของตนเองมาเป็นเอกลักษณ์ทางการท่องเที่ยวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถน าภูมิปัญญาที่มีอยู่มาใช้ในการ
สื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน  

  ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต าบลไทรน้อย 
เป็นชุมชนท่องเที่ยวและมีโฮมสเตย์ที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย (ปีพ.ศ. 2559-2561) และได้รับ
คัดเลือกให้เป็นโฮมสเตย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโฮมส
เตย์อาเซียนในปี 2559 ด้วย นอกจากนี้ยังได้รับรางวัล
หมู่บ้ านท่องเที่ยวเ ชิงวัฒนธรรมดี เด่นจากกระทรวง
วัฒนธรรม ขณะเดียวกันยังเป็นศูนย์การเรียนรู้มาตรฐาน
การผลิตที่ดีขั้นพื้นฐาน (Primary GMP) ในเรื่องการผลิต
ขนมไทยโบราณ ที่เป็นภูมิปัญญาของชุมชน ได้รับการ
ถ่ายทอดมาหลายยุคหลายสมัย นอกจากนี้ยังมีการอนุรักษ์
และสืบทอดภูมิปัญญาในด้านศิลปะการป้องกันตัวทั้งแบบ
ไม่มีอาวุธ และแบบมีอาวุธไทยโบราณ ได้แก่ มวยไทย ฟัน
ดาบ และกระบี่กระบอง ภูมิปัญญาด้านงานฝีมือ เช่น การ
ท าอิฐมอญด้วยวิธีการแบบโบราณ การท ากะลานวดฝ่าเท้า
เพื่อสุขภาพ และภูมิปัญญาด้านการเกษตรที่หลากหลาย   

ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต าบลไทรน้อยเป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่บริหารจัดการโดยชุมชนที่
ยังคงอนุรักษ์วิถีชีวิต ศิลปะ งานฝีมือจากภูมิปัญญา ขนม
และอาหารไทย และยังมีลักษณะทางภูมินิเวศน์ที่เป็นแหล่ง
บ่งช้ีถึงความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ  วิถีชีวิตของชาว
ชุมชนไทรน้อยยังคงสืบทอดวัฒนธรรมที่ส าคัญของความ
เป็นคน “กรุงเก่า” แห่งกรุงศรีอยุธยาหลายอย่าง  ที่ส าคัญ
คือการท าขนมไทย ซึ่งมีช่ือเสียงมาตั้งแต่สมัยแผ่นดินสมเด็จ
พระนารายณ์มหาราช  โดยท้าวทองกีบม้า หรือ มารีอา กูโย
มาร์ เด ปิญญา (Maria Guyomar de Pinha) ซึ่งชุมชนไทร
น้อยได้สืบทอดการท าขนมไทยจนมีช่ือเสียง จึงเป็นการ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาด้านขนมไทยมาจวบจนปัจจุบัน 

ชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านน  าเชี่ยว มีวิถี
ชีวิตที่เรียบง่าย ชาวบ้านตั้งบ้านเรือนอยู่ตามแนวแม่น้ า  
เป็นชุมชนสองศาสนา สามวัฒนธรรม กล่าวคือ เป็นพื้นที่ที่
ชาวไทยพุทธและมุสลิมอยู่ด้วยกันอย่างกลมกลืน  ส่วนสาม
วัฒนธรรมคือ ไทย มุสลิม และจีน ความต่างของสองศาสนา 
และสามวัฒนธรรม ได้ผสมผสานและด ารงอยู่ด้วยกันได้
อย่างลงตัว จนกลายเป็นชุมชนที่ เข้มแข็งมีความเป็นหนึ่ง
เดียวบนความต่างในอัตลักษณ์ของตนเอง 

บ้านน้ าเช่ียว เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชนเชิง
อนุรักษ์  ได้รับเลือกให้เป็น “หมู่บ้าน OVC” (OTOP Village 
Champion) ที่ได้รับการสนับสนุนจาก กรมการพัฒนาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทย รวมถึงรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย
ดีเด่นจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (รางวัลกินรี) และ
ได้รับคัดเลือกให้เป็นโฮมสเตย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
โฮมสเตย์อาเซียนในปี 2558 บ้านน้ าเช่ียวมีพื้นที่ส่วนใหญ่
อยู่ติดทะเล มีป่าชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์อยู่ เป็น
จ านวนมาก แต่เดิมนั้นชาวบ้านน้ าเช่ียว เป็นคนไทยนับถือ
ศาสนาพุทธ ต่อมามีพ่อค้าชาวจีนล่องเรือส าเภามาค้าขาย
สินค้าที่ท่าเรือบ้านน้ าเช่ียวและได้ตั้งรกรากอยู่ที่นี่ ชาวบ้าน
น้ าเช่ียวส่วนหนึ่งจึงเป็นคนไทยเช้ือสายจีน และในสมัย
รัชกาลที่ 3 ได้มีชาวมุสลิมซึ่งเรียกตัวเองว่า “แขกจาม หรือ 
จ าปา” อพยพหนีสงครามมาจากประเทศเขมร  มาตั้งถิ่น
ฐานอยู่ที่ริมคลองน้ าเช่ียว และมีจ านวนมากขึ้นเรื่อยๆ โดย
ชาวพุทธและมุสลิมสามารถแต่งงานข้ามศาสนาได้ ซึ่งพี่น้อง
ทั้ งสองศาสนาอาศัยอยู่ร่ วมกันในต าบลน้ า เ ช่ียวด้วย
ความสัมพันธ์อันดีตลอดมา ที่มาของช่ือชุมชน “น้ าเช่ียว” 
มาจากพื้นท่ีส่วนใหญ่อยู่ติดทะเล มีป่าชายเลนท่ีมีความอุดม
สมบูรณ์อยู่เป็นจ านวนมาก มีคลองขนาดใหญ่ไหลผ่าน ซึ่ง
คลองนี้มีต้นก าเนิดอยู่ที่เขาวังปลา อยู่ระหว่างอ าเภอแหลม
งอบและอ าเภอเมืองตราด เมื่อถึงฤดูน้ าหลาก น้ าในคลองจะ
ไหลเชี่ยวมาก ชาวบ้านจึงเรียกว่า “คลองน้ าเชี่ยว” ไหลผ่าน
กลางหมู่บ้านน้ าเช่ียวลงสู่ทะเลอ่าวไทยทางใต้ที่บ้านปาก
คลอง ต าบลหนองโสน อ าเภอเมืองตราด ซึ่งชาวบ้านใช้เป็น
แหล่งประมงพื้นบ้านที่ใช้ภูมิปัญญาในการประกอบอาชีพ 
จนกลาย เป็นภูมิปัญญาเพื่อการท่องเที่ยวของชุมชน 
ปัจจุบันชาวต าบลน้ าเช่ียวส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ประมง  
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ท าสวนยางพารา สวนผลไม้ และค้าขาย (http://www.dasta. 
or.th/ecatalog/th/component/k2/item/54 สืบค้นเมื่อวันที่ 
25 ตุลาคม 2559) 

จากความหลากหลายและโดดเด่นของกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวที่เน้นการใช้ภูมิปัญญามาเป็นองค์ประกอบส าคัญใน
การจัดการท่องเที่ยว ของชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต าบล
ไทรน้อยและชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านน้ าเช่ียว ท าให้
ผู้วิจัยสนใจศึกษารูปแบบการสื่อสารภูมิปัญญาของชุมชน
ท่องเที่ยวทั้งสองแห่งว่า มีกระบวนการสื่อสาร และวิธีการ
สื่อสารอย่างไร รวมทั้งมีรูปแบบการสื่อสารภูมิปัญญา
อย่างไรที่ท าให้ชุมชนทั้งสองแห่งประสบความส าเร็จในการ
จัดการท่องเที่ยว รวมทั้งยังสามารถสร้างสรรค์และสื่อสาร
ภูมิปัญญา เพื่อการท่องเที่ยวของชุมชนได้อย่างยั่งยืน 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อศึกษาบริบทของชุมชนท่องเที่ยวเ ชิง
วัฒนธรรมต าบลไทรน้อย และชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
บ้านน้ าเช่ียว 

2. เพื่อศึกษากระบวนการและวิธีการสื่อสารภูมิ
ปัญญาของชุมชนท่องเที่ยวต าบลไทรน้อย และชุมชน
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านน้ าเชี่ยว 
          3. เพื่อเสนอรูปแบบและกลยุทธ์การสื่อสารภูมิ
ปัญญาด้วยการท่องเที่ยวโดยชุมชน  

ขอบเขตการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง “การสื่อสารภูมิปัญญาของชุมชน

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม” มีขอบเขตในการศึกษา ดังนี้  
1. ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ ผู้น าและสมาชิก

ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต าบลไทรน้อยและชุมชน
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านน้ าเช่ียวที่มีส่วนร่วมในการจัดการ
ท่องเที่ยวของชุมชนตั้งแต่เริ่มต้นท าการท่องเที่ยว ปราชญ์
ชาวบ้าน  นายกเทศมนตรีในพื้นที่ ผู้ใหญ่บ้าน ประธานกลุ่ม 
และสมาชิกในชุมชน และนักท่องเที่ยว 

2. ขอบเขตด้านเนื้อหาที่เป็นตัวแปร ได้แก่ บริบท
ชุมชน กระบวนการสื่อสารภูมิปัญญา และวิธีการสื่อสารภูมิ
ปัญญา 

3. ขอบเขตด้านพื้นที่ ได้แก่ ชุมชนท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมต าบลไทรน้อย  อ า เภอบางบาล  จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา และชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านน้ า
เชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ  จังหวัดตราด  

4. ขอบเขตด้านเวลา  เป็นการศึกษาภูมิปัญญา
ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต าบลไทรน้อยอ าเภอบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
บ้านน้ าเช่ียว ต าบลน้ าเช่ียว  ระหว่าง ปี พ.ศ. 2552 ถึงปี 
พ.ศ. 2561 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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นิยามศัพท ์

  การสื่อสารภูมิปัญญา  หมายถึง การน าเสนอและ

ถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านการท าขนมไทยของชุมชนท่องเที่ยว

เชิงวัฒนธรรมต าบลไทรน้อย และภูมิปัญญาด้านวิถีประมง

พื้นบ้านและการอนุรักษ์ป่าชายเลน ของชุมชนท่องเที่ยวเชิง

อนุรักษ์บ้านน้ าเชี่ยวท่ีน าเสนอผ่านการท่องเที่ยวโดยชุมชน  

บริบทชุมชน  หมายถึง การศึกษาความเป็นมา 

สภาพทางกายภาพ ลักษณะชุมชน อัตลักษณ์ชุมชน ทุน

ชุมชน และผู้น าชุมชนของชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ต าบลไทรน้อย และชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านน้ าเชี่ยว  

ความเป็นมา  หมายถึง ประวัติความเป็นมาของ

ชุมชน ในกา รท า กิ จ ก ร รมท่ อ ง เ ที่ ย ว ชุ มชน  ตั้ ง แต่   

การรวมกลุ่ม จนถึงการพัฒนาและสร้างสรรค์กิจกรรมการ

ท่องเที่ยวมาจนปัจจุบัน 

สภาพทางกายภาพ หมายถึง อาณาเขตและที่ตั้ง

ทางกายภาพ รวมถึงบริเวณที่อยู่อาศัย และ สภาพแวดล้อม

อื่นๆ ในชุมชน เช่น ถนน แม่น้ าล าคลอง วัด โรงเรียน สถานี

อนามัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นต้น 

ลักษณะชุมชน หมายถึง ลักษณะของประชากร 

ลักษณะครัวเรือน การนับถือศาสนา ลักษณะการตั้ ง 

บ้านเรือน การประกอบอาชีพ  และกลุ่มต่างๆในชุมชน  

อัตลักษณ์ชุมชน หมายถึง ลักษณะเฉพาะหรือ

ลักษณะที่ โดดเด่นของ ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

ต าบลไทรน้อย ซึ่งได้แก่ การท าขนมไทย และชุมชนท่องเที่ยว

เชิงอนุรักษ์บ้านน้ าเช่ียว ซึ่งได้แก่ การท าประมงพ้ืนบ้านและ

การอนุรักษ์ป่าชายเลน ที่ถูกน ามาใช้เพื่อส่งเสริมการ

ท่องเที่ยว 

ทุนชุมชน หมายถึ ง  ทุนที่ ชุมชนมีอยู่ และมี

ศักยภาพสอดคล้องต่อการจัดการท่องเที่ยวของชุมชน  

 ได้แก่ ทุนที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติ  ทุนที่เป็นภูมิปัญญา 

ความรู้และทักษะต่างๆ  ทุนทางด้านวัฒนธรรมประเพณี  

และทุนที่ เป็นทรัพยากรบุคคล ของ ชุมชนท่องเที่ยว 

เชิงวัฒนธรรมต าบลไทรน้อย และชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

บ้านน้ าเช่ียว 

ผู้น าชุมชน  หมายถึง  ผู้น ากลุ่มท่องเที่ยวโดย

ชุมชน และคณะกรรมการชุมชนท่องเที่ยว ปราชญ์ชาวบ้าน  

นายกเทศมนตรี  และผู้ใหญ่บ้านของชุมชนท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมต าบลไทรน้อย และชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้าน

น้ าเช่ียว       

กระบวนการสื่อสารภูมิปัญญา หมายถึง การ

สื่อสารภูมิปัญญาในด้านการผลิต  การอนุรักษ์/ธ ารงรักษา  

การฟื้นฟู  การประยุกต์/แก้ไขดัดแปลง  และการสร้างใหม่ 

การผลิต หมายถึง  ภูมิปัญญาการท าขนมไทย 

และการท าประมงพื้นบ้านและการอนุรักษ์ป่าชายเลน ตามภมูิ

ปัญญาของชุมชน 

การอนุรักษ์/ธ ารงรักษา  หมายถึง การศึกษา 

สืบค้นและท าความเข้าใจในความเป็นมา ความส าคัญ 

รวมถึงการรักษาภูมิปัญญาการท าขนมไทย และวิถีประมง

พื้นบ้านและการอนุรักษ์ป่าชายเลน ให้คงอยู่สืบไป                            

การฟื้นฟู  หมายถึง  การท าให้ภูมิปัญญาในการท า

ขนมไทย และวิถีประมงพ้ืนบ้านและการอนุรักษ์ป่าชายเลน 

ฟื้นกลับคืนมา เพื่อยังประโยชน์ต่อไป 

การประยุกต์/แก้ไขดัดแปลง  หมายถึง การศึกษา

ความเหมือนและความต่างของภูมิปัญญาด้านขนมไทย ด้าน

วิถีประมงพื้นบ้านและการอนุรักษ์ป่าชายเลน ตั้งแต่อดีตจนถึง

ปัจจุบัน  รวมถึงการผสมผสาน การปรับภูมิปัญญาในวิถีเดิม 

เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันอย่างลงตัวและ

น่าสนใจ 

การสร้างใหม่ หมายถึง การคดิค้น สร้างสรรค์ ใน

การท าขนมไทย และการท าประมงพื้นบ้านและการอนุรักษ์

ป่าชายเลน เพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรทางการท่องเที่ยว

ของชุมชน  

วิธีการสื่อสาร หมายถึง การสื่อสารภูมิปัญญาที่

ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต าบลไทรน้อย และชุมชน
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วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวตักรรม 

ท่ อง เที่ ย ว เ ชิ งอนุ รั กษ์ บ้ านน้ า เ ช่ี ยว ด า เ นิ น ก า ร อยู่  

ประกอบด้วยการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม และการสื่อสาร

ชุมชน 

การสื่อสารแบบมีส่วนร่วม หมายถึง การมีส่วน

ร่วมในด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ การร่วมคิด/ร่วม

วางแผน ด้านการก าหนดนโยบาย ด้านการด าเนินการ ด้าน

การจัดสรรและแบ่งปันผลประโยชน์ และด้านการติดตาม

ประเมินผล   

       การสื่อสารชุมชน หมายถึง วิธีการสื่อสารที่ชุมชน

ท่องเที่ยวใช้ เพื่อสื่อสารกับชุมชนทั้งระดับการสื่อสารภายใน

ชุมชนและการสื่อสารภายนอกชุมชน  

            รูปแบบการสื่อสาร หมายถึง ลักษณะการสื่อสารที่

ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต าบลไทรน้อย และชุมชน

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านน้ าเช่ียวใช้ในการสื่อสารภูมิปัญญา

ของชุมชน ซึ่งประกอบด้วยการสื่อสาร ใน 3 ข้ันตอนคือ การ

สื่อสารขั้นการผลิต การสื่อสารขั้นการสืบทอด และการสื่อสาร

ขั้นการประยุกต์ โดยใช้ การสื่อสารชุมชนและการสื่อสาร

แบบมีส่วนร่วม ผ่านองค์ประกอบของการสื่อสาร 

 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย  

1. ได้รูปแบบการสื่อสารภูมิปัญญาที่เป็นต้นแบบ

จากชุมชนท่องเที่ยว 

2. ได้กลยุทธ์ในการสื่อสารภูมิปัญญาด้านการ

ท่องเที่ยวโดยชุมชน และยังสามารถสร้างเสริมคุณค่าภูมิ

ปัญญาที่เป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวท่ีส าคัญของชุมชน ให้มี

มูลค่าที่สูงขึ้นได้ ขณะเดียวกันยังเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญา

ของชุมชนให้คงอยู่สืบไป 

3. เป็นการขยายองค์ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสาร

ภูมิปัญญา อันจะน าไปสู่การพัฒนาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการ

สื่อสารเชิงวัฒนธรรม ซึ่งสามารถน าไปบูรณาการสู่การเรียน

การสอนได้ต่อไป  

 4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถน าผลที่ได้จาก

การศึกษาไปใช้ในการเสริมสร้างศักยภาพด้านการสื่อสาร

ภายในชุมชน ทั้งการสื่อสารภูมิปัญญา การสื่อสารชุมชน 

และการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ

ชุมชนในการจัดการท่องเที่ยว โดยการฝึกอบรมเชิง

ปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้ สร้างกระบวนการคิด และพัฒนา

ทักษะที่จ าเป็นเพื่อให้ชุมชนสามารถน าความรู้ไปใช้ได้อย่าง

เป็นรูปธรรม 

 

วิธีการวิจัย 

      การวิจัยเรื่อง การสื่อสารภูมิปัญญาด้วยการ

ท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research)  ศึกษาโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 

Interview) การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 

และการสังเกตภาคสนาม (Field Observation) ผู้ให้ข้อมูล

หลัก ได้แก่ ผู้น ากลุ่มท่องเที่ยว คณะกรรมการกลุ่ม ปราชญ์

ชาวบ้าน นายกเทศมนตรี/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผู้ใหญ่บ้าน 

และสมาชิกในชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต าบลไทรน้อย

และ ชุมชนท่อง เที่ ย ว เ ชิ งอนุ รั กษ์บ้ านน้ า เ ช่ียว  และ

นักท่องเที่ยว จ านวน 40 คน ใช้การเลือกตัวอย่างแบบ

เจาะจง (Purposive Sampling)  และแบบสโนว์ บอล 

(Snowball Technique) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 

แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ประเด็นการสนทนากลุ่ม และแบบ

สังเกต วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการพรรณนาวิเคราะห์ และมี

การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) โดยการ

ตรวจสอบด้านข้อมูล (Data Triangulation) และด้านวิธี

รวบรวมข้อมูล (Methodological Triangulation) 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

ผลการวิจัย 

 1. ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต าบลไทรน้อย         

     1.1 บริบทของชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ต าบลไทรน้อย         

ชุมชนท่องเที่ยวไทรน้อย มีเอกลักษณ์หรือลักษณะ

เฉพาะที่โดดเด่นในเรื่องภูมิปัญญาการท าขนมไทย ที่ได้รับ

การสืบทอดมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา แผ่นดินสมเด็จพระ

นารายณ์มหาราช มีทุนทางธรรมชาติ ทุนที่เป็นภูมิปัญญา

ท้องถิ่น  ทุนทางด้านวัฒนธรรมประเพณี และทุนที่เป็น

ทรัพยากรบุคคล รวมถึงเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ดีในชุมชน 

มีปราชญ์ชาวบ้านและผู้สื่อความหมายในชุมชนท าหน้าที่

บอกเล่าเรื่องราวในชุมชนตามฐานเรียนรู้ต่างๆ ที่เป็นทุน

ชุมชน มีผู้น ากลุ่มท่องเที่ยวที่มีบทบาทส าคัญในการน าพา

ชุมชนไปสู่ความส าเร็จ คือนางมยุรี ศรีนาค ซึ่งเป็นทั้งผู้น าใน

การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวของชุมชน การจัดการ

กลุ่มต่างๆในชุมชน และเป็นผู้น าชุมชนที่เข้มแข็ง มีความ

มุ่งมั่น ตั้งใจในการพัฒนาชุมชน เสียสละเพื่อส่วนรวม 

    1.2 กระบวนการสื่อสารภูมิปัญญาของชุมชน

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต าบลไทรน้อย 

1) กระบวนการสื่อสารภูมิปัญญาขั น

การผลิตขนมไทย จะมีปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้ 

ความเช่ียวชาญในการท าขนมไทยแต่ละประเภทเป็นผู้ส่ง

สาร โดยเนื้อหาสารจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้  

กระบวนการ วิธีการรวมถึงเคล็ดลับที่เป็นภูมิปัญญาของชาว

อยุธยาแต่โบราณ วิธีการหรือช่องทางในการสื่อสารภูมิ

ปัญญาในขั้นการผลิต จะเน้นสื่อบุคคลและสื่อกิจกรรมเป็น

หลัก ใช้การสอนแบบท าให้ดู สาธิตให้เห็นในแต่ละขั้นตอน

ในลักษณะของการพูดคุยเชิงสอนแนะ รวมถึงใช้การเล่า

เรื่องประกอบ และให้สมาชิกในชุมชนที่สนใจ กลุ่มเด็กและ

เยาวชน รวมถึงนักท่องเที่ยวได้มีโอกาสทดลองท าขนมจริง  

ซึ่งท าให้เกิดประสบการณ์ตรง และความภาคภูมิใจที่ได้เป็น

ส่วนหน่ึงในการอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาด้านขนมไทย  

    2) กระบวนการสื่อสารภูมิปัญญาขั น

การอนุรักษ์/ธ ารงรักษาขนมไทย ผู้ที่ท าหน้าท่ีในการส่งสาร

หลักยังคงเป็นปราชญ์ชาวบ้าน และผู้น ากลุ่มท่องเที่ยว ที่ท า

หน้าท่ีสืบทอดภูมิปัญญา โดยจะใช้วิธีการผสมผสานระหว่าง

การบอกเล่า (การสอน) และการปฏิบัติจริง โดยให้ฝึกและ

ทดลองท าในกลุ่ม ในขั้นตอนนี้ยังคงใช้สื่อบุคคล และสื่อ

กิ จกรรม เป็นสื่ อหลัก ในการอนุ รั กษ์ / ธ า ร งรั กษาไว้

เช่นเดียวกัน ส่วนผู้รับสารคือสมาชิกในชุมชน เด็กและ

เยาวชน และนักท่องเที่ยว ขั้นของการอนุรักษ์/ธ ารงรักษานี้ 

เปรียบเสมือนเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาของชุมชนให้คงอยู่

ได้อย่างยั่งยืน 

  3) กระบวนการสื่อสารภูมิปัญญาขั น

การฟ้ืนฟู ผู้ส่งสารยังคงเป็นผู้น าและปราชญ์ชาวบ้านในการ

เป็นเสาหลักที่จะฟื้นฟู หยิบดึงภูมิปัญญาขนมไทยที่ใกล้จะ

เลือนหายไปให้กลับคืนมา โดยมีสื่อบุคคลเป็นสื่อหลัก และมี

สื่อใหม่ที่เริ่มเข้ามามีบทบาทในการเป็นตัวช่วยในการช่วย

ค้นคว้าข้อมูล อย่างไรก็ตาม พบว่าชุมชนท่องเที่ยวไทรน้อย

ให้ความส าคัญกับกระบวนการสื่อสารขั้นการฟื้นฟูภูมปิญัญา

ขนมไทยไม่มากนัก เมื่อเทียบกับขั้นการผลิตและการ

อนุรักษ์/ธ ารงรักษา  

4) กระบวนการสื่อสารภูมิปัญญาขั น

การประยุกต์/แก้ไขดัดแปลง ผู้ส่งสารยังคงเป็นผู้น าชุมชน

และปราชญ์ชาวบ้าน โดยมีเนื้อหาสารที่ส าคัญคือการสร้าง

คุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับขนมไทย ในขั้นตอนนี้สื่อวัตถุ 

(ผลิตภัณฑ์) เป็นเสาหลักในการสื่อสารและถ่ายทอดภูมิ

ปัญญา และใช้สื่อใหม่เป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์และ

พัฒนาคุณค่าและมูลค่าของขนมไทย และมีสมาชิกในชุมชน 

กลุ่มเด็กและเยาวชน เป็นผู้รับสารหลัก              

5) กระบวนการสื่อสารภูมิปัญญาขั น

การสร้างใหม่ การสื่อสารภูมิปัญญาในขั้นตอนของการ
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วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวตักรรม 

สร้างใหม่มีผู้น ากลุ่ม ปราชญ์ชาวบ้าน และสมาชิกกลุ่ม เป็นผู้

ส่งสารร่วมกัน ในขั้นตอนนี้ สื่อผลิตภัณฑ์ยังคงเป็นสื่อที่มี

บทบาทเป็นเสาหลัก โดยมีนักท่องเที่ยวและกลุ่มลูกค้า 

เป็นผู้รับสาร รวมถึงการเป็นผู้ที่จะถ่ายทอดวัฒนธรรม เพื่อ

การผลิตซ้ าหรือสืบทอดได้เป็นอย่างดี ในส่วนของสาร คือ

ตัวขนมที่รังสรรค์ขึ้นมาใหม่ อย่างไรก็ตามผู้วิจัยพบว่า

ชุมชนท่องเที่ยวไทรน้อยยังมีกระบวนการสื่อสารภูมิปัญญา

ในขั้นนี้ไม่ต่อเนื่องมากนัก เมื่อเทียบกับกระบวนการสือ่สาร

ในขั้นการผลิต การอนุรักษ์ และการประยุกต์  

                  สรุปได้ว่า กระบวนการสื่อสารภูมิ

ปัญญาด้านขนมไทยของชุมชนท่องเที่ยวไทรน้อย เมื่อ

วิเคราะห์ตามองค์ประกอบของการสื่อสารแล้ว จะพบว่า ผู้

ส่งสาร (ผู้น าชุมชน/ปราชญ์ชาวบ้าน) มีบทบาทในการเป็น

ผู้ท าหน้าที่หลักตลอดทั้งกระบวนการสื่อสารภูมิปัญญา 

กล่าวคือ ตั้งแต่การผลิต การอนุรักษ์/ธ ารงรักษา การฟื้นฟู  

ไปจนถึงการประยุกต์ และการสร้างใหม่ โดยผ่านสื่อและ

ช่องทางการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ สื่อบุคคล สื่อ

กิจกรรม สื่อวัตถุ  (ผลิตภัณฑ์ )  การลงมือปฏิบัติและ

สร้างสรรค์ขนมไทย ท้ังในรูปแบบและวิธีเดิมและรูปแบบ

ใหม่ ผ่านวิธีการผสมผสานระหว่างการบอกเล่า (การสอน) 

และการปฏิบัติจริง โดยให้ฝึกและทดลองท า โดยมีสมาชิกใน

ชุมชน นักท่องเที่ยว กลุ่มเด็กและเยาวชน และกลุ่มลูกค้า 

เป็นผู้รับสาร และเป็นกลุ่มที่จะร่วมถ่ายทอดภูมิปัญญา เพื่อ

การผลิตซ้ าในด้านขนมไทยต่อไป ในส่วนของสาร ประกอบ

ไปด้วย องค์ความรู้ กระบวนการท า เทคนิควิธีที่เป็นภูมิ

ปัญญาโบราณ การคัดเลือกวัตถุดิบ ส่วนประกอบ การพัฒนา

คุณค่าและมูลค่าของขนมไทย ความแปลกใหม่ ความ

น่าสนใจ และความสวยงามในรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์  

รวมถึง ตัวผลิตภัณฑ์ขนมไทยของชุมชนท่องเที่ยวไทรน้อย ซึ่ง

เป็นหัวใจส าคัญ และเป็นส่วนที่ยังสามารถปรับแปลง ยืดหยุ่น 

และพัฒนาต่อไปได้อีก อย่างไรก็ตามจากการศึกษาพบว่า 

ชุมชนท่องเที่ยวไทรน้อยให้ความ ส าคัญกับขั้นตอนที่ส าคัญ 

3 ขั้นตอน คือกระบวนการสื่อสารในขั้นการผลิต ขั้นอนุรักษ์

หรือสืบทอด และขั้นการประยุกต์ เป็นกระบวนการหลักใน

การสื่อสารภูมิปัญญาของชุมชน  

     1.3 วิธีการสื่อสารภูมิปัญญาของชุมชน

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต าบลไทรน้อย 

           ชุมชนท่องเที่ยวไทรน้อย มีวิธีการสื่อสาร

ภูมิปัญญาของชุมชนโดยใช้การสื่อสารชุมชน และใช้การ

สื่อสารแบบมีส่วนร่วม เป็นตัวขับเคลื่อนเพื่อการสื่อสารภูมิ

ปัญญา  

            1) การสื่อสารชุมชน ชุมชนท่องเที่ยว

ไทรน้อย มีการสื่อสารชุมชนทั้งในระดับภายในชุมชน และ

ระดับภายนอกชุมชน สรุปได้ดังนี้ 

      1.1) การสื่อสารภายในชุมชน แบ่งเป็น

การสื่อสารระหว่างบุคคล และการสื่อสารระหว่างกลุ่ม 

            ก. การสื่อสารระหว่างบุคคล 

ส่วนใหญ่เป็นการสื่อสารระหว่างผู้น าชุมชนท่องเที่ยวไทรน้อย 

(นางมยุรี ศรีนาค) กับผู้น ากลุ่มต่างๆ ในชุมชน และสมาชิก

กลุ่ม โดยพบว่าเป็นการสื่อสารในรูปแบบการพูดคุย 

ปรึกษาหารือ การวางแผนเกี่ยวกับการท ากิจกรรมของกลุ่ม 

ตลอดจนพูดคุยปรึกษา หารือในเรื่องอื่นๆ รูปแบบการ

สื่ อ ส า ร มั ก เ ป็ น แ บ บ ไ ม่ เ ป็ น ท า ง ก า ร  ( Informal 

Communication)  แ ล ะ ใ ช้ ก า ร สื่ อ ส า ร ใ น แ น วน อน 

(Horizontal Communication) เป็นหลัก  

   ข. การสื่อสารระหว่างกลุ่ม 

เป็นการสื่อสารในรูปแบบของการประชุมร่วมกันระหว่าง

กลุ่มต่างๆ ภายในชุมชน โดยเป็นการสนทนากลุ่ม และการ

ประชุมในระดับผู้น ากลุ่ม และการประชุมสมาชิกในกลุ่ม 

รูปแบบการสื่อสารจึงมีทั้งที่ไม่เป็นทางการ และแบบเป็น

ทางการ (Informal and formal Communication) และเป็น

การสื่อสารทั้งแนวนอน (Horizontal Communication) 

และแนวดิ่ง (Vertical Communication) โดยส่วนใหญ่เป็น

การสนทนาและการประชุมเพื่อช้ีแจงข้อมูลข่าวสาร การ
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ประชุมเพื่อต้องการการตัดสินใจร่วมกัน การอธิบายการ

ท างาน การปรับปรุงและพัฒนาสิ่งต่างๆ ในพื้นที่ การรับฟัง

ปัญหาและการแก้ไขปัญหาร่วมกัน รวมถึงการประชุมเพื่อ

ร่วมวางแผน ก าหนดกฎ กติกาต่างๆ ของชุมชนร่วมกัน  

    1.2)  การสื่อสารภายนอกชุมชน 

แบ่งเป็นการสื่อสารระดับบุคคล และการสื่อสารระดับกลุ่ม/

องค์กร/หน่วยงาน  

            ก. การสื่อสารระดับบุคคล เป็น

การสื่อสารระหว่างผู้น า หรือคณะกรรมการกลุ่ม หรือ

สมาชิกในชุมชน กับนักท่องเที่ยว ส่วนใหญ่เป็นการพูดคุยซึ่ง

มีทั้งแบบเป็นทางการและแบบไม่เป็นทางการ และเป็นการ

สื่อสารแบบแนวนอน โดยประเด็นของการสื่อสารมักเป็น

เรื่องการสอบถาม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การสอนหรือ

ถ่ายทอดภูมิปัญญาการท าขนมไทย การสาธิต ตลอดจน

กิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มท่องเที่ยว                       

             ข .  การสื่ อสารระดับกลุ่ ม /

องค์กร/หน่วยงาน การสื่อสารในระดับนี้ส่วนใหญ่เป็นการ

สื่อสารแบบเป็นทางการ และผู้น าชุมชนเป็นหลักในการท า

หน้าที่เป็นทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสาร กล่าวคือ เป็นผู้ส่งสารใน

กรณีการให้ข้อมูลแก่กลุ่ม องค์กร หน่วยงานภายนอก และ

เป็นผู้น านโยบายจากหน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานต่างๆ 

มาและถ่ายทอดให้แก่สมาชิกในกลุ่มได้รับทราบ  ส่วนการ

เป็นผู้รับสาร หมายถึงการเป็นผู้รับนโยบายจากหน่วยงาน

ภายนอกมาสู่การปฏิบัติโดยกลุ่ม ส าหรับรูปแบบการสื่อสาร

ในระดับนี้มักใช้รูปแบบการสื่อสารทั้งแนวนอนและแนวดิ่ง 

เช่นเดียวกัน การสื่อสารกับกลุ่มหรือหน่วยงานภายนอก มี

ทั้ งการสื่ อสาร ใน เ ชิ งนโยบาย การสื่ อสาร เพื่ อการ

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมชุมชน การสื่อสารการตลาด เป็นต้น 

        สรุปได้ว่าในการสื่อสารแต่ละเรื่อง/

กิจกรรมนั้นจ าเป็นต้องปรับวิธีการสื่อสารให้สอดคล้องกับ

บริบทที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องตามประเด็นของการสื่อสาร 

ชุมชนท่องเที่ยวไทรน้อยใช้ทั้งการสนทนาอย่างไม่เป็น

ทางการระหว่างบุคคล เวทีสนทนากลุ่มย่อยและและกลุ่ม

ใหญ่ รวมถึงการประชุมแบบเป็นทางการ ซึ่งขึ้นอยู่กับ

ประเด็นเนื้อหาสาร เป้าหมายในการสื่อสาร และวาระความ

จ าเป็นเร่งด่วน เป็นส าคัญ โดยใช้สื่อที่หลากหลาย เช่น สื่อ

กิจกรรม สื่อประเพณี สื่อวัตถุ สื่อการแสดง และสื่อสิ่งพิมพ์ 

เป็นต้น 

      2) การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมชุมชน

ท่องเที่ยวไทรน้อย มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในด้านต่างๆ ดังนี้ 

          2.1) การร่วมคิด ร่วมวางแผน 

เป็นการมีส่วนร่วมในฐานะ “ผู้ส่งสาร ผู้ผลิต ผู้ร่วมผลิต” 

ในระยะร่วมคิดนี้ทิศทางการสื่อสารจะเป็นแนวนอนเป็น

หลัก ในการร่วมคิด ร่วมวางแผน จะเป็นการเปิดเวที ให้

สมาชิกกลุ่มต่างๆ ได้มาร่วมสนทนาเสนอแนวคิด วางแผนใน

การจัดกิจกรรม การค้นหาเรื่องราวของชุมชนด้านขนมไทย 

ตลอดจนเปิดพื้นท่ีส าหรับเครือข่ายกิจกรรมกลุ่มอื่นๆ ได้เข้า

มาร่วมวางแผน/จัดรูปแบบกิจกรรม เพื่อรองรับการ

ท่องเที่ยวท่ีจะเกิดขึ้นในชุมชน  

          2.2) การร่วมก าหนดนโยบาย ใน

ขั้นตอนนี้ท าให้เกิดการก าหนดเนื้อหา “สาร” ซึ่งเป็น

นโยบาย มาตรการ กฎ ระเบียบ ข้อตกลงหรือแนวปฏิบัติ

ร่วมกัน ส าหรับสมาชิกในกลุ่ม และในชุมชนได้ยึดถือและใช้

ปฏิบัติร่วมกัน เพื่อให้อยู่ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน 

          2.3) การร่วมด าเนินการ เป็นขั้น

ของการลงมือปฏิบัติ ซึ่งเป็น “ช่องทางการสื่อสาร” ที่

ส าคัญ ที่จะท าให้กิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชนเกิดผลได้

อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย 

เช่น การสอนท าขนมไทยให้แก่สมาชิกในกลุ่มเพื่อเตรียมผู้

สืบทอดภูมิปัญญาต่อไป  การสาธิตการท าขนมไทยให้แก่

นักท่องเที่ยวได้ชม และได้ร่วมลงมือท า การออกร้านจัด

แสดงผลิตภัณฑ์ชุมชนในเวทีและโอกาสต่างๆ  เป็นต้น 

          2.4) การร่วมจัดสรรและแบ่งปัน

ผลประโยชน์ เป็นการมีส่วนร่วมในฐานะ “ผู้ส่งสาร ผู้ผลิต 
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ผู้ร่วมผลิต” เช่นเดียวกับขั้นร่วมคิด ซึ่งในการจัดสรรและ

แบ่งปันผลประโยชน์จะด าเนินการร่วมกันและมีการจัดสรร

อย่างเป็นธรรม และมาจากความเห็นพ้องต้องกันทุกฝ่าย    

          2.5) การร่วมติดตามประเมินผล 

ส าหรับสมาชิกกลุ่ม/ชุมชน จะมีส่วนร่วมในฐานะ “ผู้ส่งสาร 

ผู้ผลิต ผู้ร่วมผลิต” ที่มาร่วมรายงานปัญหา ช้ีแจงผลการ

ด าเนินงาน และร่วมแก้ไขปัญหา ส าหรับกรณีนักท่องเที่ยว 

จะมีบทบาทในฐานะ “ผู้รับสาร” ซึ่ งเป็นผู้ที่สะท้อน

ความรู้สึก ความคิดเห็นที่มีต่อการจัดกิจกรรม หรือต่อการ

ร่วมกิจกรรมของชุมชน โดยแสดง “ปฏิกิริยาโต้กลับ” 

(Feedback) เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขต่อไป  

              สรุปได้ว่าการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม

ของชุมชนท่องเที่ยวไทรน้อย เป็นการมีส่วนร่วมในทุก

องค์ประกอบของการสื่อสาร และทุกระดับของการมีส่วน

ร่วม ซึ่งเป็นรูปแบบและแนวคิดของการสื่อสารในกระบวน

ทัศน์ทางเลือกใหม่ในการพัฒนา ที่ใช้วิธีการสื่อสารแบบ

หลากหลาย เน้นการแลกเปลี่ยนและการมีส่วนร่วมในการ

สื่อสาร และเป็นการสื่อสารแบบสองทาง (Two-Way 

Communication)  

 

2 ชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านน  าเชี่ยว 

    2.1 บริบทของชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้าน

น  าเชี่ยว 

บ้านน้ าเช่ียวมีเอกลักษณ์ของวิถีชุมชนคือความ

เป็นชุมชนสองศาสนาได้แก่ ศาสนาพุทธ และศาสนาอิสลาม 

และสามวัฒนธรรมไดแ้ก่ วัฒนธรรมไทยพุทธ วัฒนธรรมไทย

มุสลิม วัฒนธรรมไทยจีน และมีจุดเด่นในการท าการ

ท่องเที่ยวโดยชุมชนด้านระบบนิเวศป่าชายเลน โดยมีพื้นที่

ป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ถึง 2,338 ไร่ มีการสร้างสรรค์

กิจกรรมการท่องเที่ยวที่น่าสนใจและหลากหลายเช่น การ

ล่องเรือเล็กชมวิถีชีวิตชาวประมง การด าน้ าหาหอยปากเป็ด 

การปลูกป่าชายเลน ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ ของชุมชน เช่น 

การร่วมท าข้าวเกรียบยาหน้า ตามวิถีแขกจาม การท าขนม

ตังเมกรอบ และการท างอบด้วยภูมิปัญญาพื้นบ้าน เป็นต้น 

ชุมชนท่องเที่ยวบ้านน้ าเช่ียว มีทุนชุมชนที่หลากหลาย มี

ปราชญ์ชาวบ้านและผู้สื่อความหมายในชุมชนหลายกลุ่ม

อายุ ท าหน้าที่บอกเล่าเรื่องราวในชุมชนตามกิจกรรมต่างๆ  

โดยเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ และลงมือปฏิบัติ

จริงในทุกกิจกรรม ขณะเดียวกันมีผู้น ากลุ่มที่เข้มแข็งคือนาง

สุรัตนา ภูมิมาโนช  ซึ่งเป็นผู้น าที่ให้ความส าคัญกับการ

ท างานอย่างเป็นระบบ มีความใฝ่รู้ มักจะแสวงหาความรู้ 

อบรมและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ จนได้รับการยอมรับจาก

ทุกภาคส่วน จะเห็นได้จากการน าพาชุมชนไปสู่ความส าเร็จ

ในด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนและด้านอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง

โดยได้รับรางวัลจากหลายหน่วยงาน  

    2.2 กระบวนการสื่อสารภูมิปัญญาของชุมชน

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านน  าเชี่ยว 

                 1) กระบวนการสื่อสารภูมิปัญญาขั นการ

ผลิต กระบวนการสื่อสารภูมิปัญญาขั้นการผลิตของชุมชน

บ้านน้ าเช่ียว คือการท าประมงพื้นบ้านและการอนุรักษ์ป่า

ชายเลน  โดยมีปราชญ์ชาวบ้าน ท าหน้าที่เป็นผู้ส่งสาร โดย

มีเนื้อหาสารที่ส าคัญคือเรื่องของระบบนิเวศ การรู้จักและ

เข้าใจธรรมชาติ การออกเรือประมง  เทคนิคการจับปลาทั้ง

แบบมือเปล่าและการใช้อุบายในการดักสัตว์น้ า แบบไม่ให้

กระทบต่อระบบนิเวศและสัตว์น้ าอื่นๆ  การท าบ้านปลา

เทียม การงมหอยปากเป็ด การจับปู  และการปลูกป่าชาย

เลน เป็นต้น เช่น การดูแลรักษาระบบนิเวศ ด้วยการงดใช้

สารเคมี การเรียนรู้ในระบบนิเวศ โดยใช้ช่องทางการสื่อสาร

แบบใช้การเรียนรู้และให้ได้สัมผัสปรากฏการณ์จริง เน้นการ

ใช้ประสบการณ์ตรง คือพาลูกหลานออกเรือไปด้วย 

ผสมผสานกับการสอน อธิบาย บอกเล่า และฝึกให้สังเกต

ธรรมชาติรอบตัว โดยใช้สื่อบุคคลและสื่อกิจกรรมเป็นหลัก 

มีผู้รับสารคือเด็กและเยาวชน และนักท่องเที่ยว  
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        2) กระบวนการสื่อสารภูมิปัญญาขั นการ

อนุรักษ์/ธ ารงรักษา ผู้ที่ท าหน้าที่ในการส่งสารหลักยังคง

เป็นปราชญ์ชาวบ้าน และผู้น ากลุ่มท่องเที่ยว ที่ท าหน้าที่สืบ

ทอดภูมิปัญญาด้านรักษาการท าประมงพื้นบ้านและอนุรักษ์

ป่าชายเลน โดยจะใช้วิธีการผสมผสานระหว่างการบอกเล่า 

(การสอน) การฝึกสังเกตและการปฏิบัติจริง และมีการ

เตรียมเด็กและเยาวชนให้เป็นผู้สืบทอดในการที่จะอนุรักษ์

และธ ารงรักษาภูมิปัญญานี้ไว้ด้วย และในขั้นตอนนี้ยังคงใช้

สื่อบุคคล และสื่อกิจกรรมเป็นสื่อหลักเช่นเดียวกัน ส่วนสาร

ที่ถ่ายทอดจะเน้นในเรื่องของการออกเรือประมง การจับ

สัตว์น้ า การงมหอย การปลูกและการอนุรักษ์ป่าชายเลนใน

พื้นที่ และการใช้กฎ กติกาในเรื่องความพอเพียง สื่อที่ใช้ใน

การถ่ายทอด ยังคงเป็นสื่อบุคคล และสื่อกิจกรรม ส่วนผู้รับ

สารคือผู้ร่วมสืบทอดได้แก่ เด็กและเยาวชนในชุมชน และ

นักท่องเที่ยว  

         3) กระบวนการสื่อสารภูมิปัญญาขั นการ

ฟ้ืนฟู เป็นขั้นที่พบไม่มากนักในการท าประมงพื้นบ้านและ

การอนรุักษ์ป่าชายเลนของบ้านน้ าเช่ียว กระบวนการสื่อสาร

ขั้ นฟื้ นฟูของ ชุมชนท่อ ง เที่ ย วบ้ านน้ า เ ช่ียวยั งค ง ให้

ความส าคัญกับสื่อบุคคลที่เป็นผู้น าและปราชญ์ชาวบ้านที่

เป็นแกนน าในการฟื้นฟูภูมิปัญญาดังกล่าว โดยการสอน

ให้กับเด็ก และเยาวชนในชุมชนที่สนใจ ให้มาร่วมเรียนรู้และ

สืบทอดภูมิปัญญา  

         4) กระบวนการสื่อสารภูมิปัญญาขั นการ

ประยุกต์/แก้ไขดัดแปลง กระบวนการสื่อสารภูมิปัญญาใน

ขั้นการประยุกต์/ดัดแปลงแก้ไข ผู้ส่งสารยังคงเป็นปราชญ์

ชาวบ้านที่มีความเช่ียวชาญในการท าประมงพื้นบ้านและ

การอนุรักษ์ป่าชายเลน รวมถึงผู้ท าหน้าที่สื่อความหมาย

ชุมชน ส่วนสารที่ถ่ายทอดจะเน้นในเรื่องของการท าบ้าน

ปลาเทียม การปลูกและการอนุรักษ์ป่าชายเลนในพื้นที่ และ

การสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ป่าชายเลน สื่อที่ใช้ในการ

ถ่ายทอดเพื่อการอนุรักษ์ ยังคงเป็นสื่อบุคคล และสื่อ

กิจกรรม และใช้วิธีการสอนแบบท าให้ดู และให้ปฏิบัติจริง 

ผู้รับสารคือผู้ร่วมสืบทอดได้แก่ นักท่องเที่ยวได้ร่วมลงมือ

ปฏิบัติจริง  

         5) กระบวนการสื่อสารภูมิปัญญาขั นการ

สร้างใหม่ ชุมชนท่องเที่ยวบ้านน้ าเช่ียว ไม่มุ่งเน้นการสื่อสาร

ภูมิปัญญาในขั้นตอนของการสร้างใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่

ขัดหรือไม่ใช่วิถีชีวิตของชุมชน เพื่อให้คงความเป็นเอกลักษณ์

ของชุมชนไว้ให้มากที่สุด การสื่อสารภูมิปัญญาในขั้นตอนน้ี 

สื่อบุคคลยังคงเป็นสื่อที่มีบทบาท เป็นเสาหลัก ผู้ส่งสาร ซึ่งก็

คือผู้น ากลุ่มท่องเที่ยว และปราชญ์ชาวบ้าน โดยมีสาร คือ

องค์ความรู้เกี่ยวกับชุมชน ภูมิปัญญาด้านการท าประมง

พื้นบ้านและการอนุรักษ์ป่าชายเลน และด้านศิลปวัฒนธรรม

ของชุมชน    

         สรุปได้ว่า กระบวนการสื่อสารภูมิปัญญา

ด้านการท าประมงพื้นบ้านและการอนุรักษ์ป่าชายเลนของ

ชุมชนท่องเที่ยวบ้านน้ าเช่ียว เป็นการสื่อสารระหว่างผู้น า

ชุมชน และปราชญ์ชาวบ้าน กับเด็กและเยาวชน และ

นักท่องเที่ยว ในเรื่องเกี่ยวกับองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศ 

การท าประมงพื้นบ้านและการอนุรักษ์ป่าชายเลน การออก

เรือประมง การจับสัตว์น้ า การท าบ้านปลาเทียม การงมหอย

ปากเป็ด การปลูกและอนุรักษ์ป่าชายเลน ภูมิปัญญาโบราณ

ในการสานและทอดแห การสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ป่า

ชายเลน และองค์ความรู้เกี่ยวกับชุมชน โดยมีสื่อบุคคล 

(ผู้น า/ปราชญ์ชาวบ้าน) และสื่อกิจกรรม เป็นสื่อที่มีบทบาท

ส าคัญ ผ่านการสอนแบบท าให้ดูและแบบเล่าเรื่อง การให้

เรียนรู้ตามปรากฏการณ์จริง การพูดคุยเชิงสอนแนะ การ

สังเกตและลงมือปฏิบัติ  และเมื่อวิเคราะห์ตามองค์ประกอบ

ของการสื่อสารแล้ว จะพบว่า ผู้ส่งสาร (ผู้น าชุมชน/ปราชญ์

ชาวบ้าน) มีบทบาทในการเป็นเจ้าของภูมิปัญญาที่ท าหน้าท่ี

ผลิต โดยลงมือปฏิบัติและท าให้ดู ท าหน้าที่เป็นผู้อนุรักษ์/

ธ ารงรักษา และฟื้นฟู ผ่านวิธีการผสมผสานระหว่างการบอก

เล่า (การสอน) และการปฏิบัติจริง โดยให้ฝึกและปฏิบัติจริง 
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โดยมีกลุ่มเด็กและเยาวชน และนักท่องเที่ยว เป็น ผู้รับสาร 

และเป็นกลุ่มที่จะถ่ายทอดภูมิปัญญา เพื่อการผลิตซ้ าในด้าน

การท าประมงพื้นบ้านและการอนุรักษ์ป่าชายเลน ต่อไป ใน

ส่วนของสาร คือ ความรู้ในการท าประมงพื้นบ้านและการ

อนุรักษ์ป่าชายเลน ไม่ว่าจะเป็นการออกเรือประมง การจับ

สัตว์น้ า การงมหอยปากเป็ด การท าบ้านปลาเทียม การใช้

กระบอกไม้ไผ่ดักปลาดุกทะเลรวมถึงการปลูกป่าชายเลน โดย

ผ่านสื่อหรือช่องทางการสื่อสาร  คือ สื่อบุคคลและสื่อ

กิจกรรม เป็นหลัก   

          ทั้งนี้จากการศึกษาพบว่าชุมชนท่องเที่ยว

บ้านน้ าเช่ียว ให้ความส าคัญกับกระบวนการสื่อสารภูมิ

ปัญญาใน 3 ขั้นตอน คือ กระบวนการสื่อสารภูมิปัญญาขั้น

การผลิต ขั้นการอนุรักษ์/ธ ารงรักษา หรือการสืบทอด และ

ขั้นการประยุกต์/ดัดแปลงแก้ไข เป็นกระบวนการหลักใน

การสื่อสารเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับภูมิปัญญาของชุมชน

เช่นเดียวกับชุมชนท่องเที่ยวไทรน้อย  

          2.3 วิธีการสื่อสารภูมิปัญญาของชุมชน

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านน  าเชี่ยว 

                ชุมชนท่องเที่ยวบ้านน้ าเช่ียว มีวิธีการ

สื่อสารภูมิปัญญาของชุมชนโดยใช้การสื่อสารชุมชน และใช้

การสื่อสารแบบมีส่วนร่วม สรุปไดด้ังนี ้  

          1) การสื่อสารชุมชน ชุมชน

ท่องเที่ยวบ้านน  าเชี่ยว มีการสื่อสารชุมชนทั้งในระดับ

ภายในชุมชน และระดับภายนอกชุมชน โดยสรุปดังนี้ 

              1.1) การสื่อสารภายในชุมชน 

แบ่งเป็นการสื่อสารระหว่างบุคคล และการสื่อสารระหว่าง

กลุ่ม 

                    ก. การสื่อสารระหว่าง

บุคคล ส่วนใหญ่เป็นการสื่อสารระหว่างผู้น ากลุ่มท่องเที่ยว

บ้านน้ าเช่ียว (นางสุรัตนา ภูมิมาโนช) กับผู้น ากลุ่มย่อยต่างๆ 

ในชุมชน และสมาชิกกลุ่ม โดยพบว่าเป็นการสื่อสารในรูปแบบ

การพูดคุย การร่วมปรึกษาหารือ การประชุมกลุ่มเพื่อ

มอบหมายงาน/วางแผนเกี่ยวกับการท ากิจกรรมของกลุ่ม และ

แก้ไขปัญหาต่างๆของกลุ่ม รูปแบบการสื่อสารของกลุ่มส่วน

ใหญ่มักเป็นแบบไม่เป็นทางการ และใช้การสื่อสารในแนวนอน 

เป็นหลัก  

          ข. การสื่อสารระหว่าง

กลุ่ม เป็นการสื่อสารในรูปแบบของการประชุมร่วมกัน

ระหว่างกลุ่มย่อยต่างๆ ภายในชุมชน โดยเป็นการประชุมใน

ระดับผู้น ากลุ่มย่อย และการประชุมสมาชิกในกลุ่ม รูปแบบ

การสื่อสารจึงมักเป็นแบบเป็นทางการ และเป็นการสื่อสาร

ทั้งแนวนอนและแนวดิ่ง  โดยส่วนใหญ่เป็นการประชุมเพื่อ

ช้ีแจงข้อมูลข่าวสาร การร่วมวางแผนเกี่ยวกับการบริหาร

จัดการกลุ่ม การตัดสินใจร่วมกัน การจัดกิจกรรมต่างๆ ของ

กลุ่ม ตลอดจนการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ  

  1.2) การสื่ อสารภายนอก

ชุมชน การสื่อสารภายนอกชุมชนของชุมชนท่องเที่ยวบ้านน้ า

เช่ียว ประกอบด้วยการสื่อสารระดับบุคคล รวมถึ ง

นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในชุมชนด้วย และการสื่อสาร

ระดับกลุ่ม /องค์กร /หน่วยงานภายนอกชุมชน  

                   ก .  ก า รสื่ อ ส า ร ร ะดั บ

บุคคล เป็นการสื่อสารระหว่างผู้น า หรือคณะกรรมการกลุ่ม 

หรือสมาชิกในชุมชน กับนักท่องเที่ยว ส่วนใหญ่เป็นการ

พูดคุยทั้งแบบเป็นทางการและแบบไม่เป็นทางการ และเป็น

การสื่อสารแบบแนวนอน โดยประเด็นหรือเนื อหาสารมัก

เป็นเรื่องการพูดคุย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การสอนหรือ

ถ่ายทอดภูมิปัญญาการท าประมงพ้ืนบ้านและการอนุรักษป์า่

ชายเลน ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มท่องเที่ยว ซึ่ง

นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในฐานะผู้รับสารจะได้รับความรู้

เกี่ยวกับภูมิปัญญาด้านการท าประมงพื้นบ้าน การอนุรักษ์

ป่าชายเลน วิถีชีวิตริมคลอง รวมไปถึงภูมิปัญญาในเรื่องอืน่ๆ 

เสริมควบคู่ไปด้วย รวมถึงอีกหลากหลายกิจกรรมที่ชุมชน

จัดเตรียมไว้รองรับนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็น “สื่อกิจกรรม” ที่

ชุมชนใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารภูมิปัญญาด้วย ดังนั้น
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การสื่อสารในระดับบุคคลนี้ ผู้ที่ท าหน้าที่เป็น ผู้ส่งสารจึงมี

ทั้งผู้น าชุมชน และผู้สื่อความหมายชุมชน  

                                    ข. การสื่อสารระดับกลุ่ม/

องค์กร/หน่วยงาน การสื่อสารในระดับนี้ส่วนใหญ่เป็นการ

สื่อสารแบบเป็นทางการ ในลักษณะการประชุม และใช้

รูปแบบการสื่อสารทั้งแนวดิ่งและแนวนอน โดยผู้น าชุมชน

จะเป็นหลักในการท าหน้าที่เป็นทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสาร 

กล่าวคือ เป็นผู้ส่งสารในกรณีการให้ข้อมูลแก่กลุ่ม องค์กร 

หน่วยงานภายนอก และเป็นผู้น านโยบายจากหน่วยงาน

ภาครัฐ หรือหน่วยงานต่างๆ มาและถ่ายทอดให้แก่สมาชิก

ในกลุ่มได้รับทราบ ส่วนการเป็นผู้รับสาร หมายถึงการเป็น

ผู้รับนโยบายจากหน่วยงานภายนอกมาสู่การปฏิบัติโดยกลุ่ม  

           สรุปได้ว่าชุมชนท่องเที่ยวบ้านน้ าเช่ียวให้

ความส าคัญกับการประชุมในทุกระดับ และใช้รูปแบบการ

สื่อสารที่หลากหลาย  เพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสารและความ

คิดเห็นซึ่งกันและกัน มุ่งเน้นการเปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคน

ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และท า

กิจกรรมของกลุ่ม ตั้ งแต่รับรู้  รับทราบข้อมูลข่าวสาร 

รับทราบปัญหา พร้อมทั้งร่วมกันเสนอแนะแนวทางแก้ไข

ปัญหาร่วมกัน เพื่อให้การจัดกิจกรรมต่างๆของชุมชนด าเนิน

ไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

         2) การสื่อสารแบบมีส่วนร่วม 

ชุมชนท่องเที่ยวบ้านน้ าเ ช่ียว เริ่มต้นท ากิจกรรมการ

ท่องเที่ยวของชุมชนจากการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน 

และกลุ่มเครือข่ายต่างๆ ประกอบด้วยการมีส่วนร่วมในด้าน

การร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมก าหนดนโยบาย ร่วม

ด าเนินการ ร่วมจัดสรรและแบ่งปันผลประโยชน์ และร่วม

ติดตามประเมินผล สรุปได้ดังนี้ 

   2.1) การร่วมคิด ร่วมวางแผน 

เป็นการมีส่วนร่วมในฐานะ “ผู้ผลิต ผู้ร่วมผลิต หรือเรียกว่า 

ผู้ส่งสาร” มักเริ่มต้นด้วยการร่วมวงสนทนาอย่างไม่เป็น

ทางการ โดยมีประเด็นเนื้อหาสารในระยะเริ่มแรก เป็นเรื่อง

ของการบริหารจัดการกลุ่ม การก าหนดแผนกิจกรรม มีการ

เปิดเวทีให้สมาชิกกลุ่มต่างๆ ได้มาร่วมสนทนาเสนอแนวคิด 

สร้างสรรค์กิจกรรม การค้นหาเรื่องราวของชุมชน การสาน

ต่อภูมิปัญญาด้านต่างๆ จากปราชญ์ชาวบ้าน และการ

ส่งเสริมให้ปราชญ์ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการ

ท่องเที่ยวของกลุ่ม  

            2.2) การร่วมก าหนดนโยบาย 

นโยบาย มาตรการ กฎ ระเบียบ ข้อตกลงหรือแนวปฏิบัติ

ร่วมกัน ประเด็นเหล่านี้คือ “เนื อหาสาร” ซึ่งชุมชนน ามาใช้

เป็นกรอบในการยึดถือปฏิบัติร่วมกัน เพื่อให้อยู่ภายใต้

บรรทัดฐานเดียวกัน  

            2.3) การร่วมด าเนินการ ชุมชน

ท่องเที่ยวบ้านน้ าเช่ียวมีการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่

อย่างชัดเจนออกเป็นฝ่ายต่างๆ ในการปฏิบัติกิจกรรมของ

ชุมชน เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ซึ่งเป็นขั้นของ

การลงมือปฏิบัติ โดยแต่ละฝ่ายจะมี “ช่องทางการสื่อสาร” 

หลักที่คล้ายคลึงกันคือ การใช้สื่อบุคคลและสื่อกิจกรรมเป็น

ตัวขับเคลื่อนที่ส าคัญ  

            2. 4)  ก า ร ร่ ว ม จั ด ส ร รและ

แบ่งปันผลประโยชน์ เป็นการมีส่วนร่วมในฐานะ “ผู้ผลิต/ 

ผู้ร่วมผลิต หรือผู้ส่งสาร” เช่นเดียวกับข้ันร่วมคิด ซึ่งในการ

จัดสรรและแบ่งปันผลประโยชน์จะใช้รูปแบบการร่วม

ประชุมหารือ เพื่อให้มีการจัดสรรอย่างเป็นธรรมต่อ

ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  

            2. 5)  ก า ร ร่ ว ม ติ ด ต า ม

ประเมินผล ส าหรับสมาชิกกลุ่ม/ชุมชน จะมีส่วนร่วมใน

ฐานะ “ผู้ส่งสาร ผู้ผลิต ผู้ร่วมผลิต” เนื่องจากเป็นกลุ่มที่

ร่วมรายงานปัญหา ช้ีแจงผลการด าเนินงาน และร่วมแก้ไข

ปัญหาในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชน ส าหรับ

กรณีนักท่องเที่ยว จะมีบทบาทในฐานะ “ผู้รับสาร” ซึ่งเป็น

ผู้ที่สะท้อนความรู้สึก ความคิดเห็นที่มีต่อการจัดกิจกรรม 

หรือต่อการร่วมกิจกรรมของชุมชน โดยแสดง “ปฏิกิริยาโต้
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วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวตักรรม 

กลับ” (Feedback) เพื่อน าไปสู่การแก้ไขปรับปรุงแก้ไข

ต่อไป  

  สรุปได้ว่าการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของ

ชุมชนท่องเที่ยวบ้านน้ าเช่ียว เป็นการมีส่วนร่วมในทุก

องค์ประกอบของการสื่อสาร และทุกระดับของการมีส่วน

ร่วม เช่นเดียวกับชุมชนท่องเที่ยวไทรน้อย 

     3. รูปแบบและกลยุทธ์การสื่อสารภูมิปัญญา

ด้วยการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

         3.1 รูปแบบการสื่อสารภูมิปัญญาด้วยการ

ท่องเที่ยวโดยชุมชน 

               จากการศึกษาการสื่อสารภูมิปัญญา

ด้วยการท่องเที่ยวโดยชุมชน ของชุมชนท่องเที่ยวต าบลไทร

น้อย และชุมชนท่องเที่ยวบ้านน้ า เ ช่ียว พบว่า ชุมชน

ท่องเที่ยวทั้งสองแห่งมีข้อค้นพบทั้งในเรื่องกระบวนการ

สื่อสารภูมิปัญญา และวิธีการสื่อสาร ซึ่งประกอบด้วยการ

สื่อสารชุมชน และการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมที่คล้ายคลึงกัน 

ใช้รูปแบบการสื่อสารตามองค์ประกอบของการสื่อสาร โดย

เน้นกระบวนการสื่อสารภูมิปัญญาใน 3 ขั้นตอนหลัก

เช่นเดียวกันคือ ขั้นการผลิต ขั้นการอนุรักษ์/ธ ารงรักษา 

หรือการสืบทอด และขั้นการประยุกต์/แก้ไขดัดแปลง ดัง

แผนภูมิที่ 2 
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        3.2 กลยุทธ์ในการส่งเสริมการสื่อสารภูมิ

ปัญญาด้วยการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

ผู้วิจัยมีข้อเสนอเชิงกลยุทธ์เพื่อผลักดัน 

และเสริมพลังให้การสื่อสารภูมิปัญญาของชุมชนท่องเที่ยวมี

ความเข้มแข็ง และยั่งยืนยิ่งข้ึน ดังนี้ 

         1) สร้างแผนที่น าทางการสื่อสารภูมิ
ปัญญาชุมชนอย่างยั่งยืน (Local Wisdom Roadmap) เพื่อใช้

เป็นกลยุทธ์ในการน าไปสู่การสื่อสารภูมิปัญญาในการ
ท่ อ ง เ ที่ ย ว ขอ ง ชุมชน ได้ อ ย่ า ง ยั่ ง ยื น  ตั้ ง แ ต่ ก า รน า 
ภูมิปัญญา มาสานต่อโดยผ่านกระบวนการสื่อสารภูมิปัญญา 
ทั้งในด้านการผลิต การสืบทอด และการประยุกต์ที่เป็นระบบ 
และผลักดันเพื่อน าไปสู่ การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ หรือกิจกรรม
ทางการท่องเที่ยว โดยใช้สื่อที่เหมาะสม ซึ่งท้ายที่สุดก็สามารถ
น าไปสู่ความส าเร็จในการสื่อสารภูมิปัญญาของชุมชนได้อย่าง
ยั่งยืน ดังแผนภูมิที่ 3
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             2)  สร้างกระบวนการเรียนรู้ ในการต่อยอด

กิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์  โดยน าภูมิปัญญา

ท้องถิ่นมาเป็นองค์ประกอบหลักในการจัดการท่องเที่ยวของ

ชุมชน เพื่อส่งเสริมให้เกิดประสบการณ์ตรงและการเรียนรู้ที่

มีคุณค่าแก่นักท่องเที่ยว โดยให้กิจกรรมจากภูมิปัญญา

ดังกล่าวเป็นสื่อในการเล่าเรื่อง หรือสื่อสารเรื่องราวในฐานะ

เครื่องมือในการประชาสัมพันธ์ อันจะน ามาซึ่งความส าเร็จ

และความภาคภูมิในที่สง่างามของชุมชน  ด้วยกรอบความคดิ

เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามแนวคิด 

WELCOME โมเดล  ซึ่ งประกอบด้วย   W (Wisdom) 

หมายถึง การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนมารื้อฟื้น ท า

ความเข้าใจท่ีถูกต้องเพื่อสานต่อและสืบทอดอย่างเป็นระบบ 

E (Experience) หมายถึง การสร้างประสบการณ์ให้กับท้ัง

สมาชิกในชุมชน และนักท่องเที่ยว ด้วยการลงมือท าด้วย

ตนเอง L (Learning) หมายถึง การสร้างการเรียนรู้อย่าง

เป็นรูปธรรมแก่นักท่องเที่ยว COM (Communication) 

หมายถึง การใช้การสื่อสารเป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์

เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น และ E 

(Elegance) หมายถึง การน ามาซึ่งความสง่างามและความ

ภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสืบทอดภูมิปัญญาของ

ชุมชน ดังแผนภูมิที่ 4

 

 

 
  



 

148 
http://e-jodil.stou.ac.th 

ปีที่ 9  ฉบับที่ 1  มกราคม-มิถุนายน 2562 

 

Electronic Journal of Open and Distance Innovative Learning (e-JODIL) 

อภิปรายผล        
 จากการวิจัยครั้งนี้มีประเด็นที่ผู้วิจัยได้น ามา
อภิปรายผล ดังนี้ 
 1. บริบทชุมชน 
     1.1 จากการศึกษาพบว่าทั้งชุมชนท่องเที่ยว
ต าบลไทรน้อย และชุมชนท่องเที่ยวบ้านน้ าเชี่ยว มีความโดด
เด่นในเรื่องของการมีอัตลักษณ์ชุมชนท่ีชัดเจน ทั้งสองชุมชน
มีการน าอัตลักษณ์ของชุมชนมาสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์
ได้อย่างเป็นรูปธรรม และสามารถสร้างความยั่งยืน โดยใช้
กิจกรรมการท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือที่ส าคัญ ขณะเดียวกันมี
การน าอัตลักษณ์ของชุมชนมาสร้างตราสินค้า เพื่อใช้ในการ
สื่อสารการตลาดไปด้วย  ซึ่งณัฐพงศ์ รักงาม (มปป.) ได้กล่าว
ไว้ว่า อัตลักษณ์ท้องถิ่น เป็นแนวคิดที่ได้รับความสนใจมากขึ้น
ในปัจจุบัน โดยเป็นผลสืบเนื่องมาจากกระแสโลกาภิวัตน์ ที่มี
การพัฒนาการติดต่อสื่อสาร การคมนาคมขนส่ง และ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งกระแสโลกาภิ
วัตน์นี้ เ อง ได้น า ไปสู่ กระบวนการสร้ า งท้องถิ่นนิยม 
(Localism)   และเป็นการปลุกจิตส านึกของชุมชนให้
ย้อนกลับมาค้นหาและทบทวนรากเหง้าของตนเอง เกิดการ
ปรับตัวของอัตลักษณ์ชุมชนบางประการ เพื่อความอยู่รอด
และยั่งยืน เช่นเดียวกับที่ฉลาดชาย รมิตานนท์ (2558) ได้
กล่าวไว้ว่า อัตลักษณ์ชุมชนถูกผลิตขึ้น ถูกบริโภค และถูก
ควบคุมจัดการในวัฒนธรรมของชุมชน มีการสร้ าง
ความหมายขึ้นมา ผ่านระบบต่างๆ ของการสร้างภาพ
ตัวแทน และน ามาเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน ท าให้อัตลักษณ์
มีความสัมพันธ์กับชุมชนแต่ละพื้นที่ และเป็นสิ่งที่สามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ตามบริบท และการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
สังคม แต่ทั้งนี้ยังคงไว้ซึ่งแก่นแห่งอัตลักษณ์ของชุมชน
เช่นเดิม  ดังนั้นอัตลักษณ์ชุมชนจึงเป็นเสมือนรากเหง้าหรือ
วัฒนธรรมทางสังคมที่ถูกประกอบสร้างขึ้น และใช้ยึดเป็น
ภูมิปัญญาของชุมชนที่สะท้อนให้เห็นถึงความโดดเด่นและ
ความแตกต่างจากชุมชนอื่นๆ    
      จากบริบทของชุมชนท่องเที่ยวทั้งสองแห่ง
สะท้อนให้เห็นว่า พื้นที่แห่งการท่องเที่ยวมีบทบาทและ
หน้าที่ที่ส าคัญในตนเองในฐานะที่เป็นทุนของชุมชนและ
สังคม คือ การท าหน้าที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นจุดหมาย
ปลายทางของนักท่องเที่ยว ท าหน้าที่เป็นพื้นที่ที่ก่อให้เกิด

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเป็นพ้ืนที่ส าหรับการแลกเปลี่ยน
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม รวมถึงการเป็นพื้นที่ที่ประกอบ
สร้างตัวตนและอัตลักษณ์ของชุมชน 
      1.2 ผู้น าชุมชน จากการศึกษาพบว่าชุมชน
ท่องเที่ยวทั้งสองแห่งมีผู้น ากลุ่มที่เข้มแข็ง มีความรู้ความ
เข้าใจในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน มีความสามารถใน
การบริหารจัดการ มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ เสียสละเพื่อส่วนรวม 
และยังเป็นผู้น าที่มีวิสัยทัศน์เพื่อการพัฒนา และเป็นผู้น าที่
เป็นต้นแบบในการลงมือท าในกิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง ซึ่ง
ปัจจัยด้านผู้น า เป็นฟันเฟืองที่ส าคัญตัวหนึ่งในการสร้าง
ความส าเร็จให้กับชุมชน 
     จากการศึกษาพบว่าการที่ ชุมชน
ท่องเที่ยวทั้งสองแห่งประสบความส าเร็จได้ เพราะมีผู้น า
ชุมชนที่มีคุณลักษณะของความเป็นผู้น าที่พึงประสงค์อย่าง
ชัดเจน นอกจากนี้จากการสังเกตผู้วิจัยยังพบว่า ผู้น าชุมชน
ทั้งสองแห่งยังมีทักษะและบุคลิกภาพส่วนบุคคลที่ส าคัญ 
และคล้ายคลึงกันในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
     1) เป็นผู้น าที่ท าให้เกิดความร่วมมือ
ร่วมใจ รับฟังทุกปัญหาและทุกความคิดเห็นของสมาชิก ท า
ให้สมาชิกพร้อมเปิดใจรับอย่างเต็มที่ จึงน าไปสู่ความร่วมมือ
ร่วมใจในการท างานเพื่อชุมชนร่วมกัน 
        2) เป็นผู้น าที่กล้าเปลี่ยนแปลง แต่
เปลี่ยนแปลงบนหลักการและเหตุผลที่เหมาะสม และมีความ
เป็นไปได้ เพื่อที่จะท าให้กลุ่มประสบความส าเร็จ และเกิด
การพัฒนาได้อย่างยั่งยืน 
     3) เป็นผู้น าท่ีชอบการเรียนรู้ จากการ
สังเกตพบว่าผู้น าชุมชนทั้งสองแห่ง เป็นผู้ที่มีความใฝ่รู้ และ
พัฒนาตนเองอยู่เสมอ และมีการน าความรู้ที่ได้รับมาพัฒนา
กลุ่มได้อย่างเป็นรูปธรรม ขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้
สมาชิกได้ร่วมเรียนรู้ไปพร้อมๆกันด้วย 
     4) เป็นผู้น าท่ีเข้าถึงได้ง่าย ให้เวลากับ
สมาชิกอย่างเต็มที่ ท้ังการร่วมพูดคุย ปรึกษาหารือ แก้ไข
ปัญหา  
     5) เป็นผู้น าที่มีความเป็นกันเอง เป็น
ผู้น าที่มีทั้งศาสตร์และศิลป์อยู่ในตัวเอง และมีอารมณ์ขัน 
เพื่อสร้างความคุ้นเคย ความใกล้ชิดกับสมาชิก   
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     6)  เ ป็ นผู้ น า ที่ ใ ช้ ก า ร สื่ อ ส ารทั้ ง
แนวราบ และแนวดิ่งควบคู่กันไป  
       จากลักษณะผู้น าของชุมชนท่องเที่ยว
ทั้งสองแห่งข้างต้น ยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ เจนจี
รา อักษรพิมพ์ (2560) ที่พบว่า กลยุทธ์การจัดการการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนนั้น ลักษณะของผู้น ามีส่วนส าคัญ 
กล่าวคือ ผู้น าเป็นผู้ที่คนในชุมชนให้ความเคารพนับถือ 
ยอมรับ มีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการจัดการกลุ่ม มีความรู้
ความเข้าใจในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นผู้เริ่มต้น
บุกเบิกการท ากิจกรรมต่างๆ และเป็นผู้ที่ผ่านการพัฒนามา
หลายรูปแบบและสม่ าเสมอ จึงมีความรู้ความเข้าใจ มี
ประสบการณ์ในการบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี และ
สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้กับชุมชนได้อย่างเป็น
รูปธรรม ในขณะที่ฟองจันทร์  หลวงจันทร์ดวง (2561) 
พบว่า ผู้น าเป็นตัวช้ีวัดที่ส าคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ม
ชุ มชนต้ นแบบ  จะพบว่ า  ผู้ น า จ ะ เป็ นผู้ ที่ มี ค วามรู้
ความสามารถในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นผู้
สร้างสรรค์กิจกรรม มีวิสัยทัศน์กล้างไกล มีความเข้มแข็ง 
อดทน และเสียสละเพื่อส่วนรวม   
 2.  กระบวนการสื่อสารภูมิปัญญาของชุมชน
ท่องเที่ยว  

       จากการศึกษากระบวนการสื่อสารภูมิ

ปัญญาของชุมชนท่องเที่ยวไทรน้อยและชุมชนท่องเที่ยว

บ้ านน้ า เ ช่ียว  พบว่ า  ชุมชนท่อง เที่ ย วทั้ งสองแห่ งมี

กระบวนการสื่อสารภูมิปัญญาที่คล้ายคลึงกัน กล่าวคือ ใน

กระบวนการสื่อสารภูมิปัญญา ผู้ส่งสาร ได้แก่ ผู้น ากลุ่ม 

และปราชญ์ชาวบ้าน มีบทบาทในการเป็นเจ้ า ของ 

ภูมิปัญญาที่เป็นผู้ท าหน้าท่ีหลักตลอดทั้งกระบวนการสือ่สาร

ภูมิปัญญา กล่าวคือ ตั้งแต่การผลิต การอนุรักษ์/ธ ารงรักษา 

การฟื้นฟู  ไปจนถึงการประยุกต์ และการสร้างใหม่ โดยผ่าน

สื่อและช่องทางการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ สื่อบุคคล 

สื่อกิจกรรม สื่อวัตถุ (ผลิตภัณฑ์) สื่อประเพณี การสอน และ

การลงมือปฏิบัติจริงด้วย โดยมีสมาชิกในชุมชน นักท่องเที่ยว 

กลุ่มเด็กและเยาวชน เป็น ผู้รับสาร และในส่วนของสาร 

ได้แก่ องค์ความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาของชุมชน  ซึ่งเป็นหัวใจ

ส าคัญ และเป็นส่วนที่สามารถปรับแปลง ยืดหยุ่น และพัฒนา

ต่อไปได้อีก สอดคล้องกับการศึกษาของพรทิพย์ ชนะค้า 

(2547) ซึ่งพบว่า ปราชญ์ชาวบ้านยังคงเป็นผู้ที่มีบทบาท

ส าคัญ ในการท าหน้าที่สื่อสารภูมิปัญญาท้องถิ่น นอกจากนี้ 

ยั ง ใ ช้การสาธิต  และการ เปิดพื้ นที่ ให้ ชาวบ้ านและ

บุคคลภายนอกเข้ามาศึกษาดูงาน เพื่อสร้างความเข้าใจมาก

ยิ่งขึ้น โดยเนื้อหาที่ปราชญ์ชาวบ้านใช้นั้น จะเป็นเนื้อหาที่มา

จากประสบการณ์ของปราชญ์ชาวบ้านตามภูมิปัญญา ส่วน

สื่อและช่องทางการสื่อสารนั้น เอกวิทย์ ณ ถลาง (2540) ได้

กล่าวไว้ว่า การเรียนรู้โดยลงมือท า ด้วยการเรียนรู้และสะสม

ประสบการณ์จริงแบบค่อยเป็นค่อยไป รวมถึงการถ่ายทอด

ความรู้ด้ วยการท าจริ ง การสาธิต การบอกเล่า เป็น

กระบวนการหนึ่งของการสืบทอดและการเรียนรู้ภูมิปัญญา

ท้องถิ่ น  และท า ให้ เ กิ ดการแลกเปลี่ ยนความรู้ และ

ประสบการณ์ เกิดการผลิตซ้ าทางวัฒนธรรม ซึ่ งเป็น

กระบวนการที่เกิดขึ้นตลอดเวลาในสังคมไทย ซึ่งสอดคล้อง

กับผลการศึกษาในครั้งนี้เช่นกัน ส าหรับสาร ซึ่งพบว่าเป็น

องค์ความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาของชุมชนนั้น สอดคล้องกับ

การศึกษาของ เณริศา  ชัยศุภมงคลลาภ (2552) ซึ่งพบว่า 

เป็นการร่วมกันค้นหาเรื่องราวของชุมชน เพื่อท่ีจะน ามาสาน

ต่อและสืบทอดต่อไป โดยไม่เน้นการสร้างใหม่ 

     ส าหรับกระบวนการสื่อสารภูมิปัญญาของ

ชุมชนท่องเที่ยวทั้งสองแห่งพบว่า มีการให้ความส าคัญกับ

กระบวนการสื่อสารภูมิปัญญาที่ส าคัญ 3 ขั้นตอนเหมือนกัน

คือ กระบวนการสื่อสารภูมิปัญญาขั้นการผลิต ขั้นการ

อนุรักษ์/ธ ารงรักษา หรือสืบทอด และขั้นการประยุกต์ 

แก้ไข/ดัดแปลง ซึ่งผลการศึกษากระบวนการสื่อสารภูมิ

ปัญญาในครั้งนี้ มีข้อค้นพบที่ใกล้เคียงกับที่กาญจนา แก้ว

เทพ (2549) ได้กล่าวไว้ว่า ในการขับเคลื่อนกิจกรรมหรือสื่อ

พื้นบ้านนั้น มีวงล้อในการขับเคลื่อนที่ส าคัญสามวงคือ การ

สืบทอด การประยุกต์ และการสร้างเครือข่าย ซึ่งเป็นวงล้อท่ี

จะน าไปสู่การใช้ประโยชน์และความยั่งยืน โดยในการสืบ
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ทอดนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อผู้รับสารซึ่งคือผู้ชมหรือนักท่องเที่ยว

ได้มาชม มาเห็น มาทดลองท า และน าไปสู่การเข้าใจในวิถี

ของชุมชนได้อย่างแท้จริง ซึ่งในกระบวนการนี้ผู้ส่งสาร จะ

เป็นผู้เลือกเนื้อหาสาร และสื่อที่จะน าเสนอ และมาใช้สอน

ใหเ้หมาะสมกับบริบทของชุมชน ในขณะที่การปรับประยุกต์

นั้น เป็นสิ่งที่จ าเป็นต้องท าเพื่อให้สอดรับกับสภาพการณ์ที่

เปลี่ยนแปลงไป เช่นเดียวกับผลการศึกษาในครั้งนี้ที่พบว่า 

ทั้งสองชุมชนมีการปรับประยุกต์ภูมิปัญญาของชุมชนให้

สามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน โดยยังคงแก่น หรือหัวใจ

ส าคัญที่เป็นภูมิปัญญาของชุมชนเอาไว้เช่นเดียวกัน ส่วน

กระบวนการสื่อสารภูมิปัญญาขั้นการฟื้นฟู และขั้นการ

สร้างใหม่ ยังไม่ปรากฏโดดเด่นนัก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากภูมิ

ปัญญา เป็นสิ่งที่สืบทอดต่อกันมา เป็นประสบการณ์ที่มี

คุณค่าจากคนรุ่นหนึ่งถึงคนอีกรุ่นหนึ่ง และเป็นมรดกทาง

สังคมและวัฒนธรรมที่สั่งสมกันมาเป็นเวลานาน ดังนั้นการที่

จะสร้างใหม่จึงเป็นเหมือนกันมองข้ามในคุณค่าเดิมของภูมิ

ปัญญาที่เป็นรากเหง้า และอาจเป็นการขัดต่ออัตลักษณ์ของ

ชุมชน จึงท าให้ ชุมชนท่องเที่ยวทั้งสองแห่งไม่ค่อยให้

ความส าคัญกับกระบวนการในข้ันของการสร้างใหม่มากนัก  

          3. วิธีการสื่อสารภูมิปัญญา 

     3.1 การสื่อสารชุมชน 

          จากการศึกษาพบว่าชุมชนท่องเที่ยวทั้งสอง

แห่ง มีการสื่อสารชุมชนทั้งระดับภายในชุมชนและระดับ

ภายนอกชุมชน ที่คล้ายคลึงกัน คือ การสื่อสารภายในชุมชน 

มักใช้การสื่อสารในแนวนอนเป็นหลัก ในรูปแบบการพูดคุย 

ปรึกษาหารือ การประชุมกลุ่มย่อย แบบเป็นทางการและไม่

เป็นทางการ มีประชุมเพื่อช้ีแจงข้อมูลข่าวสาร การร่วม

วางแผนเกี่ยวกับการบริหารจัดการกลุ่ม การตัดสินใจร่วมกนั 

การจัดกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่ม ตลอดจนการประชุมเพื่อ

แก้ไขปัญหาต่างๆ โดยมีสื่อบุคคล เป็นแกนหลักที่ทรง

ประสิทธิภาพ และมีสื่ออื่นๆ เช่น  สื่อกิจกรรม สื่อออนไลน์ 

เสียงตามสาย และสื่อสิ่งพิมพ์  ส่วนการสื่อสารภายนอก

ชุมชน ส่วนใหญ่เป็นการสื่อสารแบบเป็นทางการ ผู้น าชุมชน

จะเป็นหลักในการท าหน้าที่เป็นทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสาร 

และใ ช้รู ปแบบการสื่ อสารทั้ งแนวนอนและแนวดิ่ ง 

เช่นเดียวกัน การสื่อสารกับกลุ่มหรือหน่วยงานภายนอก มี

ทั้ งการสื่ อสาร ใน เ ชิ งนโยบาย การสื่ อสาร เพื่ อการ

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมชุมชน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ

การสื่อสารการตลาด เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ

พลอยชมพู ฐิติยาภรณ์ (2553) ที่พบว่า การสื่อสารภายนอก

ชุมชนในระดับองค์กร มักเป็นการสื่อสารเพื่อปรึกษาหารือ

ในเชิงนโยบาย เพื่อการพัฒนา เพื่อการให้ความรู้ และเพื่อ

การประชาสัมพันธ์  และพบว่าการสื่อสารขององค์กร

ภายนอกชุมชนที่ประสบผลส าเร็จเป็นผลมาจากการใช้สื่อ

บุคคลที่มีประสิทธิภาพ และใช้รูปแบบการสื่อสารที่

เหมาะสมกับชุมชน ส่วนการสื่อสารภายในชุมชน มักใช้สื่อ

บุคคล สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อการประชุม เสียงตามสายและสื่อ

กิจกรรม เป็นหลัก  

       จากผลการศึกษาดังกล่าวจะพบว่าการ

สื่อสารชุมชนมีความส าคัญและมีบทบาทในชุมชนทุกระดับ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน การ

สื่อสารชุมชนถูกน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา และ

การบริหารจัดการหลัก ซึ่งกาญจนา แก้วเทพ (2557) กล่าว

ไว้ว่า การสื่อสารชุมชน เป็นการสื่อสารที่อยู่ในวิสัยหรือ

อ านาจที่ชุมชนจะเป็นผู้จัดการการสื่อสารให้เป็นไปตาม

เป้าหมายของชุมชน  เช่น ใช้การสื่อสารเพื่อให้ความรู้แก่คน

ในชุมชน ใช้การสื่อสารเพื่อกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วม ใช้

การสื่อสารเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของชุมชน และ

ใช้การสื่อสารเพื่อบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาของชุมชน 

ทั้งนี้อาจจ าเป็นต้องใช้การสื่อสารจากองค์กร หรือหน่วยงาน

ภายนอกเข้ามาหนุนเสริมบ้าง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลต่อการจัดการท่องเที่ยวของชุมชนให้มากท่ีสุด   
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วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวตักรรม 

    3.2 การสื่อสารแบบมีส่วนร่วม 

      การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของชุมชน

ท่องเที่ยวไทรน้อยและชุมชนท่องเที่ยวบ้านน้ าเช่ียว ให้

ความส าคัญกับการการมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การ

ร่วมคิด/ร่วมวางแผน ร่วมก าหนดนโยบาย ร่วมจัดกิจกรรม 

ร่วมแบ่งปันและจัดสรรผลประโยชน์ และร่วมติดตาม

ประเมินผล โดยในแต่ละขั้นตอนจะมีการมีส่วนร่วมจากผู้น า 

และสมาชิกกลุ่มในรูปแบบต่างๆ ท้ังการเป็นผู้ส่งสารและ

ผู้รับสาร มีการก าหนดเนื้อหาสารผ่านการร่วมก าหนด

นโยบายโดยสมาชิก และมีการใช้ช่องทางการสื่อสารที่

หลากหลายในการมีส่วนร่วม โดยมีสื่อบุคคลและสือ่กิจกรรม 

เป็นกลไกขับเคลื่อนที่ส าคัญ โดยจะพบว่าการสื่อสารแบบมี

ส่วนร่วมที่ชุมชนท่องเที่ยวทั้งสองแห่งด าเนินการอยู่ เป็น

การมีส่วนร่วมในทุกองค์ประกอบของการสื่อสาร และทุก

ระดับของการมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นรูปแบบและแนวคิดของการ

สื่อสารในกระบวนทัศน์ทางเลือกใหม่ในการพัฒนา ที่ ใช้

วิธีการสื่อสารแบบหลากหลาย เน้นการแลกเปลี่ยนและการ

มีส่วนร่วมในการสื่อสาร และเป็นการสื่อสารแบบสองทาง  

โดยกระบวนการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมดังกล่าว ยังมีทิศทาง

ส่วนใหญ่ที่สอดคล้องกับที่กาญจนา  แก้วเทพ (2543) ได้

กล่าวเกี่ยวกับลักษณะส าคัญของการสื่อสารในการพัฒนา

แนวใหม่ไว้ว่า ต้องมีความหลากหลาย เป็นการสื่อสารที่มี

ขนาดเล็ก  สร้างและใช้อยู่ในชุมชน สามารถยืดหยุ่นได้ และ

มีการแลกเปลี่ยนบทบาทระหว่างกันในผู้ส่งสารและผู้รับสาร 

ขณะเดียวกันยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของกรวรรณ เวช

ชานุเคราะห์ และนิธิดา แสงสิงแก้ว (2556) ที่พบว่า การ

สื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวเชิง

อนุรักษ์ของพื้นที่ชุมชนคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม มี

องค์ประกอบการสื่อสารครบในทุกขั้นตอนกล่าวคือ มีผู้น า

ทางความคิด หรือผู้น ากลุ่ม เป็นผู้ส่งสารที่ส าคัญ ผ่านสื่อ

บุคคล และสื่อกิจกรรม ไปยังผู้รับสาร ซึ่งผลที่เกิดจาก

องค์ประกอบของการสื่อสารดังกล่าว ท าให้เกิดเครือข่าย

ความร่วมมือและการมีส่วนร่วมต่อกิจกรรมต่างๆของชุมชน  

       จะเห็นได้ว่าการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม 

เป็นกลไกส าคัญในการท างานการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

ดังเช่นที่พจนา สวนศรี (2560) กล่าวไว้ว่า หัวใจส าคัญของ

การท่องเที่ยวโดยชุมชน มุ่งเน้นการบริหารจัดการโดยการมี

ส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน และอยู่บนพื้นฐานของความ

ภาคภูมิใจในวิถีชีวิต วัฒนธรรมของตนเองและการจัดการ

ทรัพยากรของชุมชน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเจ้า

บ้าน และผู้มาเยือน และหัวใจส าคัญของการท่องเที่ยวโดย

ชุมชน ยังถูกเติมเต็มด้วยองค์ประกอบของการสื่อสารที่

ชัดเจน ทั้งผู้ส่งสาร สาร สื่อ และผู้รับสาร ที่จะเป็นผู้

ขับเคลื่อนให้การสื่อสารภูมิปัญญาด้วยการท่องเที่ยวโดย

ชุมชนมีความยั่งยืนต่อไป 

 

ข้อเสนอแนะ 

      1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย  

  ผู้วิจัยแบ่งการน าเสนอข้อเสนอแนะจาก

การวิจัยออกเป็นข้อ เสนอแนะด้ านการสื่ อสารและ

ข้ อ เ สนอแนะด้ านการท่ อ ง เที่ ย ว  ซึ่ งประกอบด้ วย

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติไว้ดังน้ี 

1.1 ข้อเสนอแนะด้านการสื่อสาร 

1) กรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยว

แห่งประเทศไทย รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ควร

สร้างและสื่อสารให้เกิดการรับรู้แก่นักท่องเที่ยวในเรื่องความ

เป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของพื้นที่ เพื่อสร้างความต่าง

ของพื้นที่และรูปแบบการท่องเที่ยว  

2) การสื่อสารถูกรับรู้ในฐานะที่เป็น

“เครื่องมือ” ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของ

ชุมชน ดังนั้นชุมชนควรน าการสื่อสารมาใช้ให้หลากหลาย 

ทั้งเพื่อการโน้มน้าวชักชวนนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวชม เพื่อให้

ความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตและภูมิปัญญา ซึ่งจะเป็นกุญแจส าคัญใน
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การเปิดประตูบ้านให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเรียนรู้ ผ่านสื่อที่

สามารถเข้าถึงได้ง่ายและน่าสนใจ 

3)  การก าหนดกลยุ ทธ์ ด้ านการ

ท่องเที่ยว รัฐบาลควรน าแผนที่น าทางการสื่อสารภูมิปัญญา

ชุมชนอย่ า งยั่ ง ยื น  (Local Wisdom Roadmap)  จ าก

การศึกษาในครั้งนี้มาใช้เป็นกลยุทธ์ในการน าไปสู่การสื่อสาร

ภูมิปัญญาในการท่องเที่ยวของชุมชน โดยการน าภูมิปัญญา

ของชุมชนมาเป็นฐาน ผ่านกระบวนการสื่อสารภูมิปัญญา

ตั้งแต่การผลิต การสืบทอด และการปรับประยุกต์ เพื่อให้

เกิดเป็นกิจกรรมหรือผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวที่มีคุณค่า

และมูลค่าเพิ่ม และใช้กระบวนการสื่อสารที่เหมาะสมและ

เข้าถึงกลุ่ม เป้าหมายได้หลากหลายช่องทาง ซึ่งจะน าไปสู่

การสื่อสารภูมิปัญญาของการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้อย่าง

ยั่งยืน 

4)  กรมการท่องเที่ ยว และการ

ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ควรน าแนวคิด WELCOME 

Model มาใช้เป็นกรอบในการส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยว

โดยชุมชน และการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชน ซึ่ง

โมเดลดังกล่าวสามารถน ามาใช้ผลักดันให้ชุมชนหันมาให้

ความส าคัญกับภูมิปัญญาของตนเองมากขึ้นได้อีกด้วย  

5) สถาบันการศึกษา ควรมีการ

พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนที่ให้ความส าคัญกับการ

พัฒนาคนและบุคลากรทางการท่องเที่ยวให้ครอบคลุม

หลากหลายมิติ ทั้งในด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 

การพัฒนาแหล่ งท่ อ ง เที่ ย ว  การพัฒนาทั กษะทา ง

ภาษาต่างประเทศ เพื่อสื่อสารกับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 

รวมถึงการสื่อสารเพื่อน าเสนอข้อมูลด้านการท่องเที่ยว 

รวมถึงการสื่อสารการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วย 

6)  ชุ ม ช น ค ว ร ป รั บ มุ ม ม อ ง

นักท่องเที่ยวใหม่ นอกเหนือจากการเป็นผู้รับสาร โดย

สามารถเพิ่มบทบาทให้นักท่องเที่ยวเป็นผู้ส่งสารต่อได้อีก

ช่องทางหนึ่ง เพื่อเพิ่มโอกาสและช่องทางในการประชาสัมพันธ์

กิจกรรมของชุมชน เพราะนักท่องเที่ยวสามารถเป็นสื่อ

บุคคลที่ช่วยเขียนเล่าเรื่องราวประสบการณ์ของตนของ

ชุมชนให้สังคมได้ทราบอีกแรงหนึ่ง 

7) ชุมชนควรให้ความส าคัญกับการ

น าสื่อดิจิทัลมาช่วยในการสื่อสารเพื่อประชาสัมพันธ์

กิจกรรมของชุมชน รวมถึงการสื่อสารการตลาดในรูปแบบ

ใหม่ๆ เพื่อสร้างโอกาสให้กับชุมชน มีการสร้างเนื้อหาสารที่

น า เ สนออั ต ลั กษณ์ ขอ ง ชุมชน ได้ ชั ด เ จน  น า เ สนอ

ประสบการณ์การท่องเที่ยวผ่านแบรนด์ที่สร้างขึ้นเอง 

(Brand Experience) และให้เนื้อหาสารนั้นท าหน้าที่เล่า

เรื่อง เพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้มาสัมผัส           

           1.2 ข้อเสนอแนะด้านการท่องเที่ยว 

1) สถาบันการศึกษา ควรมีการบูร

ณาการศาสตร์ทั้งทางด้านการท่องเที่ยว นิเทศศาสตร์ และ

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เข้าด้วยกัน เพื่อสร้างสรรค์หลักสูตรที่

สามารถน าไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม เช่น การสื่อสาร

การท่องเที่ยว รวมทั้งสร้างนักสื่อสารการท่องเที่ยวท้องถิ่น

รุ่นใหม่ เพื่อสานต่อองค์ความรู้และภูมิปัญญาของท้องถิ่นใน

รูปแบบของการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน 

2) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

ในฐานะหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีหลักในการประชาสัมพันธ์และ

การตลาด ควรก าหนดกลยุทธ์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว

ในรูปแบบใหม่ๆ เช่น สร้างการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ 

แลกเปลี่ยน และแบ่งปัน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดนักท่องเที่ยว

เฉพาะกลุ่มที่สนใจการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 

3) ชุมชนสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับ

ทรัพยากรการท่องเที่ยวของตนเอง โดยการเรียนรู้และท า

ความเข้าใจว่าตนเองมีอัตลักษณ์ในเรื่องใด มีความโดดเด่น

ในเรื่องใด และมีอะไรเป็นท่ีสนใจส าหรับนักท่องเที่ยวบ้าง ที่

สามารถน าเสนอต่อยอดเพื่อการท่องเที่ยว โดยไม่จ าเป็นตอ้ง

สร้างใหม่  
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วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวตักรรม 

  1.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1) ควรมีการศึกษาสภาพปัญหาใน

การสื่อสารภูมิปัญญาของชุมชน และการพัฒนาทักษะด้าน

ภาษาต่างประเทศ พร้อมเสนอแนะแนวทางแก้ไข โดยน ามิติ

ในเรื่องของเนื้อหาสารด้านความสอดคล้องต่อภูมิปัญญา 

และวัฒนธรรมของชุมชนมาประกอบ รวมทั้งช่องทางการ

สื่อสาร เพื่อให้สามารถแก้ไขได้ตรงประเด็น และเสนอ

แนวทางที่ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้นจริง 

2) ควรศึกษาแนวทางการสร้างการ

มีส่วนร่วมในการสื่อสารภูมิปัญญาเพื่อการท่องเที่ยวโดย

ชุมชน เนื่องจากประเด็นดังกล่าวเป็นเรื่องใหม่ และสามารถ

ต่อยอดเพื่อการพัฒนากระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมใน

ด้านอื่นๆ ได้ต่อไป 

3) ควรศึกษาแนวทางการสื่อสาร

ตลาดส าหรับการส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบของการ

ท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยไม่เสีย                     

อัตลักษณ์ของชุมชน และการสร้างแบรนด์ส าหรับชุมชน

ท่องเที่ยวที่เน้นภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นตัวน าเสนอกิจกรรม

ของชุมชน รวมถึงการสื่อสารถึงคุณค่าของแบรนด์ไปสู่

นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว ที่ เ ป็ น ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย  ( Brand 

Communication)        

4) ควรศึกษารูปแบบและวิธีการ

สื่อสารภูมิปัญญาของชุมชนท่องเที่ยวใหม่ๆ หรือชุมชน

ท่องเที่ยวที่มีการสื่อสารภูมิปัญญาในรูปแบบอื่นๆ เพื่อ

เปรียบเทียบและหาจุดเด่น จุดด้อย ซึ่งอาจท าให้ได้แนว

ทางการสื่อสารภูมิปัญญาที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป
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การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการผลิตปาล์มน ้ามันของเกษตรกรในจังหวัดกระบี่ 

Information Technology Usage for Palm Production by Farmers  
in Krabi Province 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร 2) ศึกษาการรับข้อมูล
ข่าวสารเพื่อการผลิตปาล์มน้้ามัน 3) ศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการผลิตปาล์มน้้ามัน 4) ศึกษาคุณลักษณะของ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมเพื่อการเรียนรู้ในการผลิตปาล์มน้้ามันและ 5) ศึกษาปัญหาอุปสรรคในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการเรียนรู้เพื่อการผลิตปาล์มน้้ามัน 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงส้ารวจ ประชากรที่ศึกษา คือ เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการปลูกปาล์มพันธุ์ดี จังหวัดกระบี่ 
จ้านวน 370 คน ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ้านวน 132 คน โดยค้านวณจากสูตรของยามาเน่ ที่ระดับส้าคัญ 0.07 เลือกตัวอย่างโดย
วิธีสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และวิเคราะห์ ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา คือ ความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า 1) เกษตรกรส่วนใหญ่มีการใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟน (เน้นเช่ือมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต)  2) การรับรู้
ข่าวสารของเกษตรกรส่วนใหญ่ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การฝึกอบรม และสอบถามเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการ และส่วนใหญ่
เรียนรู้จากการร่วมประชุม และการอบรม 3) วัตถุประสงค์ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่าส่วนใหญ่ใช้เพื่อเพิ่มพูนความรู้
และเพื่อทราบข้อมูลข่าวสาร มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีส้าคัญ ได้แก่ โทรศัพท์เคลื่อนที่ และไลน์ ตามล้าดับ 4) เกษตรกร
มีความคิดเห็นในระดับมากในประเด็นคุณลักษณะของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในมิติของเครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ การ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็ว การเรียนรู้แล้วน้ามาฝึกท้าเองได้ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่าย และในมิติของรูปแบบ และ
เนื้อหาของข้อมูลสารสนเทศ ได้แก่ เนื้อหาสอดคล้องกับความต้องการ การน้าเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์  ในการผลิตและ
การตลาดทางการเกษตร การน้าเสนอได้ถูกต้องแม่นย้าและสอดคล้องกับความเป็นจริง       5) ปัญหาอุปสรรคในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า ส่วนใหญ่เกษตรกรมีปัญหาด้านความเข้าใจและการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการผลิต
ปาล์มน้้ามันในระดับน้อย  
ค้าส้าคัญ: เกษตรกร การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ การผลิตปาล์มน้า้มัน จังหวัดกระบี่  
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Abstract 
The objectives of this research were to study 1) the socio-economic characteristics of oil palm 

farmers in Krabi Province; 2) their exposure to news and information about oil palm production; 3) their usage 
of information technology; 4) characteristics of appropriate information technology for learning of oil palm 
production; and 5) problems and suggestions for using information technology.  

This was a survey research. The population were 370 oil palm farmers who participated in the oil 
palm production project in Krabi Province. The sample size of 132 were determined using the Yamane 
method at 0.07 confidence level and samples were chosen through simple random sampling method. Data 
were collected by questionnaires and analyzed using the descriptive statistics of frequency, percentage, 
mean, and standard deviation.   

The results showed that 1) most farmers used smart phones (with an emphasis on Internet 
connection) . 2) Most farmers were exposed to news and information about oil palm farming through 
independent study, training sessions, and by asking government officials. They learned the most from 
meetings and training sessions. 3) Most farmers used information technology to gain knowledge and to keep 
abreast of news. The main types of information technology they used were mobile phones and the Line 
application. 4) in the aspect of information technology devices, most of the farmers strongly agreed that 
information technology was appropriate for accessing information quickly and easily, and for learning things 
they could apply directly. In the aspect of forms and types of content, they strongly agreed that information 
technology was appropriate in terms of being compatible with their needs, useful for palm production and 
marketing, as well as truthful and accurate. 5) Most farmers had difficulty in understanding or accessing 
information technology for oil palm production.   
Keywords: Farmer, Information Technology Usage, Oil Palm Production, Krabi Province  
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้ เข้ามามี

บทบาทในชีวิตประจ้าวันของคนในสังคมมากยิ่ งขึ้น 
โดยเฉพาะในด้านการสื่อสารที่ข้อมูลข่าวสารสามารถส่งผ่าน
จากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งได้อย่างรวดเร็วใน
ระยะเวลาสั้นๆ ซึ่งมีผลให้การด้าเนินชีวิตประจ้าวันของคน
ในสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสของยุคสารสนเทศ 
ดังนั้น การน้าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในงาน
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรจึงมีบทบาทส้าคัญมากขึ้น
ตามล้าดับ เช่น การถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารและความรู้ด้าน
การเกษตรผ่านรายการวิทยุโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง สื่อ
สิ่งพิมพ์ รวมถึงสื่อสารสนเทศการเกษตรในระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต สื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น 

จังหวัดกระบี่  นอกจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มี
ธรรมชาติสวยงามแล้วนั้น ยังเป็นแหล่งที่ปลูกปาล์มน้้ามัน มาก
ที่สุดของภาคใต้ มูลค่าผลผลิตปาล์มน้้ามันของจังหวัดกระบี่
ไม่ต่้ากว่า 10,000 ล้านบาทต่อปี เนื่องจากมีปริมาณน้้าฝน
มากถึง 1,800 มิลลิ เมตรต่อปี ทางจังหวัดกระบี่ ได้ ให้
ความส้าคัญกับการผลิตปาล์มน้้ามันเป็นอย่างมาก และได้
ก้าหนดแผนการเพิ่มมูลค่าและประสิทธิภาพการผลิตปาล์ม
น้้ามันในยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2557-2560 
ซึ่งเน้นการวางแผนระบบการผลิตให้มีประสิทธิภาพ และ
การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้้ามันในการผลิตปาล์มน้้ามัน
อย่างยั่ งยืน (ส้านักงานจังหวัดกระบี่ , 2557, น.13-15) 
นับเป็นจุดแข็งที่จะส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าและประสิทธิภาพ
การผลิตปาล์มน้้ ามัน เพื่อสร้างโอกาสและรายได้ให้
เกษตรกร งานส่งเสริมการเกษตรจึงมีบทบาทส้าคัญต่อการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เป็นอย่างมาก และการน้าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในงานส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตรก็มีบทบาทส้าคัญมากขึ้นเช่นเดียวกัน  

ดังนั้น การศึกษาครั้งน้ีจึงเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการผลิตปาล์มน้้ามันของเกษตรกรผู้ปลูก
ปาล์มน้้ามันในจังหวัดกระบี่ว่ามีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการรับข้อมูลข่าวสารและมีการใช้อย่างไร ให้เหมาะสม
ส้าหรับเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้้ามัน ปัญหาและข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการผลิตปาล์ม

น้้ามัน โดยมีการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปสู่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม และพัฒนาการผลิต
ปาล์มน้้ามันเพื่อหวังผลการเปลี่ยนแปลงในการวางแผนเชิง
นโยบายเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
ความรู้ ด้ านการผลิตปาล์มน้้ ามันสู่ เกษตรกรได้อย่าง
เหมาะสมยิ่งขึ้น 

 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อศึกษาลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจของ
เกษตรกร  

2. เพื่อศึกษาการรับข้อมูลข่าวสารเพื่อการผลิต
ปาล์มน้้ามันของเกษตรกร  

3. เพื ่อศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การผลิตปาล์มน้้ามันของเกษตรกร  

4. เ พื่ อ ศึ ก ษ า คุ ณ ลั ก ษณะขอ ง เทค โน โ ลยี
สารสนเทศที่ เหมาะสมเพื ่อการผล ิตปาล ์มน้้าม ันของ
เกษตรกร 

5. เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการเรียนรู้ เพื่อการผลิตปาล์มน้้ามันของ
เกษตรกร 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

เกษตรกร หมายถึง  เกษตรกรผู ้ปล ูกปาล์ม
น้้ามันในจังหวัดกระบี่ 

การรับข้อมูลข่าวสารของเกษตรกร หมายถึง 
วิธีการหาความรู้เกี่ยวกับการเกษตร สถานที่ที่ใช้ในการรับ
และสืบค้นข่าวสารทางการเกษตร และสื่อในการรับข้อมูล
ข่าวสาร 

สื่อในการรับข้อมูลข่าวสาร หมายถึง การรับรับรู้
ข่าวสารเกี่ยวกับการปลูกปาล์มน้้ามันจากสื่อบุคคล จากสื่อ
กิจกรรม/สื่อชุมชน และจากสื่อสิ่งพิมพ์ 

การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศของเกษตรกร 
หมายถึง วัตถุประสงค์ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการผลิตปาล์มน้้ามันของ
เกษตรกร และประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการผลิตปาล์มน้้ามันของเกษตรกร 
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คุณลักษณะของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
ต่อการเรียนรู้เพ่ือการผลิตปาล์มน ้ามันของเกษตรกร 
หมายถึง ความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีต่อคุณลักษณะ 2 
ประการ ได้แก่ คุณลักษณะที่เหมาะสมในมิติของเครื่องมือที่
ใช้ และคุณลักษณะที่เหมาะสมในมิติของรูปแบบและเนื้อหา
ของข้อมูลสารสนเทศ 

 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

1. น้าข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริม
การเรียนรู้และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการผลิต
ปาล์มน้้ามันของเกษตรกร 

2. น้าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยมาใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับพฤติกรรม
การเรียนรู้ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการผลิต
ปาล์มน้้ามันของเกษตรกร 
 
วิธีการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส้ารวจ (survey 
research) ประชากรที่ศึกษา คือ เกษตรกรผู้ เข้าร่วม
โครงการปลูกปาล์มพันธ์ดี จังหวัดกระบี่ จ้านวน 370 คน 
ก้าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจ้านวน 132 คน โดยใช้สูตร
ค้านวณของ Taro Yamane ที่ระดับความเช่ือมั่น 0.07 สุ่ม
กลุ่มตัวอย่างแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถาม 
ประกอบด้วย 5 ส่วน คือ 1) ลักษณะทางสังคมและเศรษฐกจิ
ของเกษตรกร 2) การรับข้อมูลข่าวสารของเกษตรกร 
ประกอบด้วย จากสื่อบุคคล จากสื่อกิจกรรม/สื่อชุมชน และ
จากสื่อสิ่ งพิมพ์  3) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของ
เกษตรกร ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการผลติปาลม์น้้ามันของเกษตรกร ประโยชน์
ของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการผลิตปาล์มน้้ามัน
ของเกษตรกร มี 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการรับข้อมูลข่าวสารเพื่อ
การผลิตปาล์มน้้ามัน ด้านการเรียนรู้เพื่อการผลิตปาล์มน้้ามัน 
ด้านการผลิตปาล์มน้้ามัน และด้านอ่ืนๆ 4) คุณลักษณะของ
เทคโนโลยี สารสนเทศที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้เพื่อการผลิต
ปาล์มน้้ามันของเกษตรกรในมิติของเครื่องมือที่ใช้และ
รูปแบบและเนื้อหาของข้อมูลสารสนเทศ และ 5) ปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะของเกษตรกรในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการเรียนรู้เพื่อการผลิตปาล์มน้้ามัน วิเคราะห์
ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าต่้าสุด 
ค่าสูงสุด และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 การวิจัยครั้งนี้มีผลการศึกษาและอภิปรายผลใน
ประเด็นต่างๆ ได้แก่ ลักษณะทางสังคม และเศรษฐกิจของ
เกษตรกร การรับข้อมูลข่าวสารของเกษตรกร การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศของเกษตรกร คุณลักษณะของ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้เพื่อการผลิต
ปาล์มน้้ามันของเกษตรกร ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ของเกษตรกรในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีรายละเอียด
ดังนี ้

1. ลักษณะทางสงัคม และเศรษฐกิจของ
เกษตรกร จากการศึกษาพบว่า 

เ ก ษ ต ร ก ร ม ีส ภ า พ ก า ร ใ ช ้เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศในบ้าน ได้แก่ โทรศัพท์ สมาร์ทโฟน (เน้น
เช่ือมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต) ถึงร้อยละ 58.4 สอดคล้อง
กับส้านักงานสถิติแห่งชาติ (2559) ที่พบว่า ประชากรไทยมี
ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตสูงถึง 29.8 ล้านคน (ร้อยละ 47.5) และผู้ใช้
โทรศัพท์เคลื่อนที่สูงถึง 51.1 ล้านคน (ร้อยละ 81.4) อย่างไร
ก็ตาม ผลการวิจัยนี้ขัดแย้งกับงานวิจัยของ สินีนุช ครุฑเมือง 
แสนเสริม และคณะ (2558) ที่ศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ การ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมกับเกษตรกรไทย พบว่า 
เกษตรกรของไทยส่วนใหญ่มีการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่  
สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต ในระดับน้อย ในประเด็นนี้
อภิปรายได้ว่า หากจ้าแนกประเภทของผู้ ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือเกษตรกรที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศตามชนิด
พืช จะเห็นได้ว่ามีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของเกษตรกรผู้ผลิตปาล์มน้้ามัน เป็นอย่าง
มาก ในประเด็นนี้สรุปการอภิปรายได้ว่า เทคโนโลยี
สารสนเทศมีบทบาทในชีวิตประจ้าวันของเกษตรกรเป็นอย่าง
มาก จนท้าให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างแพร่หลาย
และรวดเร็ว โดยเฉพาะเครื่องมือ เทคโนโลยีสารสนเทศที่
สามารถเช่ือมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ จึงเป็นโอกาสดีใน
การส่งเสริมหรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลแก่เกษตรกร
เกี ่ยวกับปาล์มน้้ามันโดยใช้การสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต 
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วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวตักรรม 

อาทิเช่น เทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้้ามัน การซื้อขายปัจจัย
การผลิต และการตลาดปาล์มน้้ามัน เป็นต้น 

2. การรับข้อมูลข่าวสารเพ่ือการผลิตปาล์ม
น  ามันของเกษตรกร จากการศึกษาพบว่า 

เกษตรกรได้รับข้อมูลข่าวสารส่วนใหญ่ได้รับ
จากสื่อบุคคล ได้แก่ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร เพื่อนบ้าน 
ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้รู้ ซึ่งหากวิเคราะห์เปรียบเทียบกับการ
รับรู้จากสื่อกิจกรรมและสื่อชุมชนจะพบว่า เกษตรกรได้รับ
ข้อมูลข่าวสารส่วนใหญ่จากการร่วมประชุม และการอบรม 

นอกจากนั้นเกษตรกรยังได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อสิ่งพิมพ์
ด้วยเช่นกัน (ตามภาพท่ี 1) ในประเด็นนี้สามารถอภิปรายได้
ว่า  การส่งเสริมให้ เกษตรกรรับรู้ เกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศในการผลิตปาล์มน้้ามันอาจใช้จากช่วงเวลาที่มี
การอบรมหรือการท้ากิจกรรมต่างๆ ในเรื่องอื่นๆ โดย
สอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การผลิตปาล์มน้้ามันในช่วงเวลาอบรมหรือท้ากิจกรรมนั้นๆ 
และให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรหรือเพื่อนบ้านเป็น
ผู้ด้าเนินการถ่ายทอดความรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  ภาพที่ 1 สื่อในการรับข้อมูลข่าวสารของเกษตรกร 
3. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการผลิต

ปาล์มน  ามันของเกษตรกร 
  ผลการวิจัยและอภิปรายผลในประเด็นการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการผลติปาลม์น้้ามันของเกษตรกร
ประกอบไปด้วย วัตถุประสงค์ของการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มีรายละเอียดดังนี้ 

3.1 วัตถุประสงค์ของการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการผลิตปาล์มน  ามัน พบว่า ร้อยละ 95.3 
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และ ร้อยละ 79.2 
เพื่อทราบข้อมูลข่าวสาร ซึ่งหากวิเคราะห์ควบคู่กับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาครั้งนี้ที่พบว่ามีการใช้สื่อ
สังคมออนไลน์ (social media) เช่น แอพพลิเคชันไลน์ และ

เฟสบุ๊ค สูงถึงร้อยละ62.4  และ 47.0 ตามล้าดับ ในประเด็น
นี้อภิปรายได้ว่า หน่วยงานทางส่งเสริมการเกษตรควรผลิต
เนื้อหาความรู้เกี่ยวกับปาล์มน้้ามันเพื่อน้าไปส่งเสริมเพิ่มพูน
ความรู้ให้แก่เกษตรกรผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทต่างๆ 
และมีช่องทางการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศต่างๆ เช่น ราคาผลผลิต แหล่งรับซื้อสินค้า 
เนื่องจากเป็นวัตถุประสงค์หลักของการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศของเกษตรกรผู้ผลิตปาล์มน้้ามัน สอดคล้องกับการ
ด้าเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตร (2560)  ซึ่งมีนโยบาย
การจัดการเรียนรู้ระบบออนไลน์ให้เกษตรกร เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ ทั้ งการผลิตและการตลาด และมี ช่องทางการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันระหว่างเกษตรกรผ่านระบบอีเลิร์
นนิง และโปรแกรมประยุกต์ไลน์  

สื่อในการ

รับรู้ข่าวสาร 

การรับรู้จากสื่อบุคคล  
1. เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตร  
ร้อยละ 97 
2. เพ่ือนบ้าน ร้อยละ 92.4 
3. ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้รู้ ร้อยละ 88.6 
88.6% 

การรับรูจ้ากสือ่กิจกรรม/สื่อชุมชน  
1. การร่วมประชุม ร้อยละ 95.5 
2. การอบรม ร้อยละ 95.5 
3. การศึกษาดูงาน ร้อยละ 78.0 

 

การรับรู้จากสื่อสิ่งพิมพ์  
1. หนังสือพิมพ์ ร้อยละ 80.3 
2. แผ่นพับ ร้อยละ 76.5 
3. โปสเตอร์ ร้อยละ 71.2 
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การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

2. 
โทรศัพท์มือถือ 
ร้อยละ 85.6

3. 
ไลน์             

ร้อยละ 62.4

6. 

เฟสบุ๊ค
ร้อยละ 47.0

4. 
สมาร์ทโฟน 
ร้อยละ 60.6

5.
วิทยุกระจายเสยีง 
ร้อยละ 59.1

1.

วิทยุโทรทัศน์ 
ร้อยละ 87.1

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการผลิตปาล์มน้้ามันของเกษตรกร 
 

3.2 ประ โ ยช น์ ข อ งก า ร ใช้ เ ท ค โน โลยี
สารสนเทศเพ่ือการผลิตปาล์มน  ามัน พบว่า เกษตรกรมี
ความคิดเห็นในระดับมากเป็นอันดับแรก ได้แก่ ด้านการรับ
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการผลิตปาล์มน้้ามันคือการได้รับข่าวสาร

ที่ทันสมัยเป็นปัจจุบัน ( X = 3.98) ด้านการเรียนรู้คือการ

ท้าให้การเรียนรู้ง่ายขึ้น ( X = 3.92) ด้านการผลิตคือการ

ปลูก ( X = 3.97) และด้านอื่นๆ คือ การเช่ือมโยงเครือข่าย

ร่วมมือกับเกษตรกร ( X = 3.86)  (ตามตารางที่  1) ใน
ประเด็นนี้สอดคล้องกับการด้าเนินการของหลายภาคส่วนท่ี
เล็งเห็นประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการ
พัฒนาการเกษตรและตัวเกษตรกร ดังเห็นได้จากการ

ด้าเนินงานของ บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน หรือ 
dtac ที่น้าเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาให้เกษตรกรไทย
ก้าวไปสู่ความเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (smart farmer) 
ทางด้านการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร ด้วยการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบค้นข้อมูลทางการเกษตร 
รวมถึงการสร้างครือข่ายเกษตรกร (DTAC, 2016) จึงเป็น
โอกาสที่ดีของเกษตรกรไทยโดยเฉพาะเกษตรกรผู้ผลิตปาลม์
น้้ามันที่จะพัฒนาตนเองจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท้ัง
การผลิต การตลาดทางการเกษตร และการสร้างกลุ่ม
เครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตปาล์มน้้ามันในอนาคต  
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ตารางที่ 1 ประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการผลติปาล์มน้้ามันของเกษตรกร 

ประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการผลิตปาล์มน ้ามันของเกษตรกร (ค่าเฉลี่ย 3 อันดับแรก) 
ด้านการรับรู้ข่าวสาร ด้านการเรียนรู้ ด้านการผลิต ด้านอื่นๆ 

1. ได้รับข่าวสารที่ทันสมัย
เป็นปัจจุบัน (3.98)  

1. ท้าให้การเรียนรู้ ง่ายขึ้น 
(3.92) 

1. ด้านการปลูก (3.97) 1. การเช่ือมโยงเครือข่าย
ร่วมมือกับเกษตรกร (3.86) 

2. รับข่าวสารได้สะดวก 
(3.91) 

2. ลดค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้
เพื่อการผลิต (3.86) 

2. กา ร เ ลื อกพั น ธุ์ ที่ ปลู ก 
(3.95) 

2. ความสะดวกในการติดตอ่ 
สื่อสารกับหน่วยงาน (3.86) 

3. ค้นคว้าข้อมูลต่างๆ ได้
ถูกต้องแม่นย้า (3.85)  

3. การแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์กับผู้อื่น 
(3.83) 

3. การได้รับข้อมูลเกี่ยวกับ
นโยบายส่งเสริมรัฐ (3.90) 

3. ความสะดวกในการติดตอ่ 
สื่อสารกับเกษตรกร (3.80) 

 
4. คุณลักษณะของเทคโนโลยีสารสนเทศที่

เหมาะสมเพ่ือการผลิตปาล์มน  ามันของเกษตรกร  จาก
การศึกษาพบว่า 

เกษตรกรมีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะของ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมในมิติของเครื่องมือท่ีใช้ใน
ระดับมาก ได้แก่ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็วและ
สามารถเรียนรู้แล้วน้ามาฝึกท้าเองได้ ส่วนความคิดเห็น
คุณลักษณะที่เหมาะสมในมิติรูปแบบและเนื้อหาของข้อมูล
สารสนเทศในระดับมากได้แก่  สามารถน้าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการผลิตทาง
การเกษตรและมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ตนเอง สอดคล้องกับกรอบนโยบายของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2555-2563 ที่ต้องการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกษตรกรสามารถเรียนรู้และใช้
งานง่าย สะดวก เกษตรกรสามารถน้าข้อมูลจากการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ได้เอง และเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้
ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ยึดหลักเกษตรกรเป็นศูนย์กลาง (User Centric) 
(กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2554) จึง
แสดงให้เห็นว่า เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศควรออกแบบให้
มีคุณลักษณะที่เหมาะสมกับการใช้ของเกษตรกรสามารถใช้งาน
ง่าย และใช้งานได้จริง 

5. ปัญหาอุปสรรคในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการเรียนรู้เพ่ือการผลิตปาล์มน  ามันของเกษตรกร จาก
การศึกษาพบว่า 

เกษตรกรส่วนใหญ่มีปัญหาด้านความเข้าใจใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการผลิตปาล์มน้้ามันและใน
ด้านการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในระดับน้อยทุก
ประเด็น ขัดแย้งกับงานวิจัยของ สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม 
และคณะ (2558) พบว่า เกษตรกรในภาพรวมของประเทศ
ยังคงมีปัญหาด้านการเข้าใจและเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่มีการใช้ที่ยุ่งยาก ไม่มีอุปกรณ์ พ้ืนที่ไม่มีโครงสร้างพื้นฐานที่
จะสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ ท้าให้เป็นอุปสรรคต่อ
เกษตรกร ที่จะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้เพื่อการ
ผลิตปาล์มน้้ามันของเกษตรกร ในประเด็นนี้อภิปรายได้ว่า 
การพัฒนาโครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของไทย
ในช่วง 2-3 ปีท่ีผ่านมาเป็นไปอย่างรวดเร็ว อาทิเช่น การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการติดต่อสื่อสารจากระบบ 3G เป็น 4G จน
ท้าให้ประชากรไทยในภาพรวมซึ่งรวมถึงเกษตรกรไทยมี
ปัญหาในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศน้อยลง จึงเป็นโอกาส
ดีของการพัฒนาเกษตรกรในยุคนี้ด้วยการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 
บทสรุป 

ผลการวิจัยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
ผลิตปาล์มน้้ามันของเกษตรกรในจังหวัดกระบี่  พบว่า 
เกษตรกรส่วนใหญ่มีการใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟน มีการรับรู้
ข่าวสารจากสื่อต่างๆ ได้แก่ สื่อบุคคล สื่อกิจกรรม สื่อชุมชน 
และสื่อสิ่งพิมพ์ โดยเกษตรกรส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์การใช้
เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ และเพื่อทราบข้อมูลข่าวสาร เกษตรกรมี
ความคิดเห็นในระดับมากเกี่ยวกับประโยชน์ของการใช้
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เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการผลิตปาล์มน้้ามันในประเด็น
ต่างๆ เช่น การได้รับข่าวสารที่ทันสมัยเป็นปัจจุบัน การท้า
ให้การเรียนรู้ง่ายขึ้น การปลูกปาล์มน้้ามัน และการเช่ือมโยง
เครือข่ายความร่วมมือกับเกษตรกร ส่วนคุณลักษณะของ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมเพื่อการผลิตปาล์มน้้ามัน
ของเกษตรกร พบว่า ในมิติของเครื่องมือที่ใช้ เกษตรกรมี
ความคิดเห็นในระดับมาก ได้แก่ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้
รวดเร็วและสามารถเรียนรู้แล้วน้ามาฝึกท้าเองได้ ส่วนในมิติ
รูปแบบและเนื้อหาของข้อมูลสารสนเทศ เกษตรกรมีความ
คิดเห็นในระดับมากในประเด็นการน้าเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการผลิตทางการเกษตรและมี
เนื้อหาที่สอดคล้องกับความต้องการของตนเอง นอกจากนั้น
ยังพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่มีปัญหาอยู่ในระดับน้อยเกี่ยวกับ
ความเข้าใจและการเข้าถึงในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการผลิตปาล์มน้้ามัน 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการน้าผลการวิจัยไปใช้ 
1.1 หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม

การเกษตร อาทิเช่น หน่วยงานส่วนกลางของกรมส่งเสริม 
การเกษตรควรมีนโยบายการพัฒนาเกษตรกรด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น การจัดการเรียนรู้แก่
เกษตรกรด้วยระบบอีเลิร์นนิง เพื่อให้เกษตรกรผู้ผลิตปาล์ม
น้้ามันได้เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี การผลิตปาล์ม
น้้ามัน สถานการณ์ราคาปาล์มน้้ามัน หรือเรื่องอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการผลิตปาล์มน้้ามัน 

1.2 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร (ศพก.) จังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นหน่วยงาน โดย
ตรงที่รับผิดชอบกับการพัฒนาเกษตรกรในการศึกษาครั้งนี้
ควรใช้ช่องทางการส่งเสริมด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลากหลายประเภท โดยเฉพาะการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ใน
การส่งเสริมให้ความรู้แก่เกษตรกรในการผลิตปาล์มน้้ามัน 
และการสร้างเครือข่ายกลุ่มเกษตรกร 

1.3 หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ ควรเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาเกษตรกร เช่น 
การส่งเสริมการใช้โปรแกรมประยุกต์ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
การเกษตร การส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร การขาย
สินค้า เกษตรในสื่อสังคมออนไลน์  หรือสื่ออื่นๆ ของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

1.4 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ
โครงสร้างและเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศควรออกแบบ
ให้มีคุณลักษณะที่เหมาะสมกับการใช้ของเกษตรกร สามารถ
ใช้งานง่าย และใช้งานได้จริง 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั งต่อไป 
2.1 ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเฉพาะใน

จังหวัดกระบี่ ซึ่งถ้าหากมีการวิจัยครั้งนี้ต่อไปควรจะท้าการ
วิจัยในพื้นที่อื่น เช่น ในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง หรือภาคอื่น 
เพื่อจะได้เห็นความแตกต่างของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในแต่ละพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อน้าผลการวิจัยที่ได้มา
เป็นแนวทางให้เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามา
ส่งเสริมเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศในการผลิต
ปาล์มน้้ามันให้มีประสิทธิภาพต่อไป   

2.2 หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ
การเกษตรควรมีการวิจัยแบบเจาะลึก โดยส้ารวจความพึง
พอใจของเกษตรกรที่ได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การเกษตรทางด้านการผลิตปาล์มน้้ามัน เพื่อให้สามารถ
จัดบริการสารสนเทศได้ตอบสนองตามความต้องการของ
เกษตรกร และบรรลุบทบาทหน้าที่ตามพันธกิจของ
หน่วยงาน  

2.3 ควรท้าการวิจัยเชิงพัฒนา เพื่อส่งเสริม
ทักษะการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและทักษะทาง การ
ใช้ให้แก่เกษตรกร 

2.4 ควรท้าการวิจัยเชิงพัฒนาเกี่ยวกับรูปแบบ
โปรแกรมที่เหมาะสมและตอบสนองต่อความต้องการของ
เกษตรกรในรูปแบบใหม่ๆ  
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