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บทคัดย่อ 
 การพฒันาคุณภาพผูเ้รียน โดยใชค้วามร่วมมือขององคก์รภาครัฐและเอกชน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกลา้ มีวตัถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาผลการพฒันาคุณภาพของนกัเรียน โดยใชค้วามร่วมมือ
ขององคก์รภาครัฐและเอกชน  (2) เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพของนกัเรียนเม่ือไดรั้บการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน โดยใช้
ความร่วมมือขององคก์รภาครัฐและเอกชน ก่อนและหลงัการพฒันา (3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักเรียนก่อนและหลงัการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน โดยใช้ความร่วมมือขององคก์รภาครัฐและเอกชน (4) เพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียน ครู และผูป้กครองต่อการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนโดยใชค้วามร่วมมือขององค์กร
ภาครัฐและเอกชน กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ นกัเรียน ครู ผูป้กครอง ปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561 ผูวิ้จยัใช้
วิธีการเลือกขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของเคร็จซีและมอร์แกน ได้กลุ่มตัวอย่างนักเรียน  ครู ผูป้กครอง                           
ปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561  จ านวน 338 คน  118 คน  338 คน ตามล าดบั สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์
ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าทดสอบที (t-test) ค่าเฉล่ีย (x̅) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจยัพบว่า (1) คุณภาพ
ผูเ้รียนของนักเรียนทางดา้นทกัษะและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียน เม่ือไดรั้บการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน
หลงัการพฒันาสูงกว่าก่อนพฒันา อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (2)  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ี
ได้รับการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน หลงัการพฒันาสูงกว่าก่อนการพฒันา อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05                     
(3) นกัเรียน ครู และผูป้กครองมีความพึงพอใจต่อการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน โดยใชค้วามร่วมมือขององคก์รภาครัฐ
และเอกชน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.75 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.27 

 
ค าส าคัญ : คุณภาพผูเ้รียน, ความร่วมมือขององคก์รภาครัฐและเอกชน 
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ABSTRACT 
Developing learner quality by using the cooperation of government and private organizations 

Nawaminthrachinuthit Triamudomsuksanomklao School. Objective (1) is to study the results of quality 
development of students by using the cooperation of government and private organizations (2) to compare the 
quality of the students after developing the learner quality by using the cooperation of government and private 
organizations before and after development (3) to compare student achievement before and after learner quality 
development by using the cooperation of government and private organizations (4) to study the satisfaction of 
students, teachers and parents on the development of learner quality through cooperation of government and 
private organizations. The samples were students, teachers, parents for the 2017 academic year and the 2018 
academic year. The samples were 338 students, teachers, parents for the 2017 academic year and the 2018 
academic year, 338 persons, respectively. The statistics used for data analysis were t-test, mean (x̅) and standard 
deviation (S.D.). The results of the study showed that 1) the quality of the students of the students in terms of 
skills and desirable characteristics of the learners. When it is developed, the learner quality after development is 
higher than before development. There were statistically significant at the .05 level. 2) The academic achievement 
of students who developed learner quality higher after development than before development 3) Students, teachers 
and parents were satisfied with the improvement of learner quality by using the cooperation of government and 
private organizations at the highest level with a mean of 3.75 and a standard deviation of 0.27. 

 
Keywords: learner quality, cooperation of government and private organization 
 

1. ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
จากการศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบนั ปัญหา และความตอ้งการของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียม

อุดมศึกษานอ้มเกลา้ ในการบริหารและการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนใน ปีการศึกษา 2559 พบว่า 
โรงเรียนให้ความส าคญักบัการจดัการศึกษา เพื่อสนองความรู้ความสามารถและความตอ้งการของนกัเรียนทุกคน 
ในขณะเดียวกนัก็ไดด้ าเนินการส่งเสริมนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษดา้นต่าง ๆ ให้ไดแ้สดงออกซ่ึงความรู้ 
ความสามารถ ทกัษะและประสบการณ์ตามความถนดัและความสนใจของแต่ละบุคคล แต่โรงเรียนมีรูปแบบใน
การพฒันาท่ีไม่ชัดเจนขาดแนวทางในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน และขาดการด าเนินการพฒันาอย่างเป็นระบบ
ขั้นตอน เม่ือพิจารณาผลการพฒันาคุณภาพของนกัเรียนพบว่า นกัเรียนท่ีมีความสามารถและทกัษะ ไดมี้โอกาส  
เขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาในดา้นต่าง ๆ ยงัไม่หลากหลาย ไม่ทัว่ถึง และไม่เต็มศกัยภาพ ส่งผลให้โอกาสท่ีจะเขา้รับ
การแข่งขนัหรือการไดรั้บรางวลั การประกาศเกียรติคุณในระดบัต่าง ๆ ยงัไม่เป็นท่ีน่า พึงพอใจ  ส่งผลให้สูญเสีย
โอกาสการไดรั้บการพฒันาดา้นความสามารถ และทกัษะดา้นต่าง ๆ ไปอย่าง น่าเสียดาย นอกจากนั้นยงัพบว่า     
การจัดการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพของนักเรียน ด้านความสามารถ และทักษะ ด้านคุณลกัษณะของผูเ้รียน                
ยงัได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากองค์กรภาครัฐและเอกชน อยู่ในวงจ ากดั ยงัไม่ครอบคลุมและยงัไม่เขา้ใจ
บทบาทการท างานร่วมกนัท่ีชดัเจน ในส่วนของการท างานประสานความร่วมมือกนัในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน
ยงัไม่ครอบคลุมทุกกระบวนการอนัไดแ้ก่ ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบติัตามแผน ร่วมประเมินผล และร่วมปรับปรุง
พฒันา 
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ผูวิ้จยั ในฐานะรองผูอ้  านวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารวิชาการ ไดต้ระหนักถึงความส าคญัดงักล่าวจึงได้
ด าเนินการวิจยัและพฒันาคุณภาพผูเ้รียน โดยใชค้วามร่วมมือขององคก์รภาครัฐและเอกชน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ระหว่างปีการศึกษา 2560 และ 2561 เพื่อส่งเสริมและพฒันาคุณภาพผูเ้รียนดา้นทกัษะ
และดา้นคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียน ท่ีจะเสริมสร้างให้ผูเ้รียนมีคุณภาพบรรลุตามเป้าหมายของหลกัสูตร 

 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

(1) เพื่อศึกษาผลการพฒันาคุณภาพของนกัเรียน โดยใชค้วามร่วมมือขององคก์รภาครัฐและเอกชน                
(2) เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพของนกัเรียนเม่ือไดรั้บการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน โดยใช้ความร่วมมือของ

องคก์รภาครัฐและเอกชน ก่อนและหลงัการพฒันา 
(3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนก่อนและหลงัการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน โดยใช้

ความร่วมมือขององคก์รภาครัฐและเอกชน  
(4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียน ครู และผูป้กครองต่อการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน โดยใช้ความ

ร่วมมือขององคก์รภาครัฐและเอกชน  
 

3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 3.1 แนวคิด ทฤษฎแีละงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
      อุดมสิน คนัธภูมิ (2558) กล่าวว่า คุณภาพผูเ้รียน หมายถึง คุณลกัษณะท่ีตอ้งการให้เกิดขึ้นกบัผูเ้รียน              
ในดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนอยู่ในเกณฑดี์ และมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามหลกัสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  
 วิสิทธิศกัด์ิ ชัยเกิด (2559) กล่าวว่า คุณภาพผูเ้รียน หมายถึง คุณลกัษณะท่ีตอ้งการให้เกิดขึ้นกบัผูเ้รียน  
ในดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนอยูใ่นเกณฑดี์ และมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามหลกัสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2559) ได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา                   
ขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวนัท่ี 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 โดยก าหนด
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเ้รียน ไวด้ังน้ี คือ (1) ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู ้เรียน  ได้แก่ ความสามารถใน                  
การอ่าน เขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดบัชั้น  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  
คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแกปั้ญหา ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการส่ือสาร  ความกา้วหนา้ทางการเรียนตามหลกัสูตร  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและพฒันาการจากผลการสอบ
วดัระดบัชาติ ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการท างาน (2) คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียน  คือ 
มีคุณลกัษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขดักับกฎหมายและวฒันธรรมอนัดีของสังคม   
ความภูมิใจในทอ้งถ่ิน และความเป็นไทย  ยอมรับท่ีจะอยูร่่วมกนับนความแตกต่างและความหลากหลาย  สุขภาวะ
ทางร่างกาย และลกัษณะจิตสังคม   

พร้อมพิไล บวัสุวรรณ (2554) กล่าวว่า คุณภาพผูเ้รียน หมายถึง ผูเ้รียนมีความสามารถตามเป้าหมายของ
หลกัสูตร คือเป็นคนเก่ง และสามารถปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด มีความรู้และ
ทกัษะท่ีจ าเป็นในการด ารงชีวิตดว้ยความพอเพียง และเป็นคนดี ผูเ้รียน มีทกัษะทางสังคมท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
มีความสุขในการท างานและอยูร่่วมในสังคมอยา่งมีความสุข 
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 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2553) กล่าวว่า คุณภาพผูเ้รียนตามจุดมุ่งหมายของ
หลกัสูตรแกนกลาง พุทธศกัราช 2551 หมายถึง การพฒันาผูเ้รียนให้เป็นคนดี   มีปัญญา มีความสุข มีศกัยภาพ                  
ในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ โดยก าหนดเป็นจุดหมาย เพื่อให้เกิดกบัผูเ้รียน เม่ือจบการขั้นพ้ืนฐาน ดงัน้ี          
(1) มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เห็นคุณค่าในตนเอง มีวินยั และปฏิบติัตนตามหลกัธรรมของ
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนบัถือ ยึดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) มีความรู้อนัเป็นสากล และมี
ความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทกัษะชีวิต  (3) มีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลงักาย  (4) มีความรักชาติ มีจิตส านึกในการเป็นพลเมืองไทยและ               
พลโลก ยึดมั่นในชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข                                
(5) มีจิตส านึกในการอนุรักษว์ฒันธรรม และภูมิปัญญาไทย การอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม มี จิตสาธารณะท่ี
มุ่งท าประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดีงามในสังคมและอยูร่่วมกนัในสังคมอยา่งมีความสุข 

ศรันยพงศ์ เท่ียงธรรม (2554) ไดใ้ห้ความหมายของความร่วมมือ (Collaboration) หมายถึง การท างาน
ร่วมกนัเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกนั 

Keisner (2540) ได้เสนอหลักการสร้างความร่วมมือ ได้แก่ (1) การทบทวนพนัธกิจของหน่วยงาน 
(Internal Revision of Mission) การทบทวนพนัธกิจของหน่วยงานเป็นการภายใน เป็นพ้ืนฐานส าคญัต่อการสร้าง
และพฒันาความสัมพนัธ์ อนัจะน าไปสู่การบรรลุพนัธกิจท่ีตั้งไว ้ (2) การเลือกสรรผูเ้ป็นหุ้นส่วน (Selecting 
Strategic Partner) การเลือกสรรผูเ้ป็นหุ้นส่วนนั้น ไม่ใช่ถือเอาความสะดวกเป็นหลกั แต่ตอ้งมุ่งเลือกคู่ด าเนินงาน
ท่ีเสริมแรงกนัในการประกอบกิจกรรมเพ่ือบรรลุเป้าหมายทั้งสองฝ่ายต่างก็ชนะดว้ยกนั (Win – win Situation) แต่
ละฝ่ายควรรู้จุดแข็ง จุดอ่อน ความต้องการและทรัพยากรท่ีมีอยู่ ปัจจัยท่ีส าคญัท่ีสุดต่อความส าเร็จของความ
ร่วมมือขึ้นอยู่กบัระดบัความเช่ือถือศรัทธาระหว่างกนั เพราะทั้งสองฝ่ายจะตอ้งเต็มใจท่ีจะใช้ขอ้มูลยุทธศาสตร์
ส าคญัร่วมกนั (3) การก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานร่วมกนั (Goal Setting) ควรเร่ิมแผนการความร่วมมือกนัโดย
ก าหนดเป้าหมายร่วมกนัให้มีความชดัเจนและเห็นชอบร่วมกนัในการกา้วไปสู่วตัถุประสงคร่์วมกนัภายในกรอบ
เวลาท่ีก าหนด กิจกรรมในระยะเร่ิมตน้ของความสัมพนัธ์ระหว่างกนัควรเป็นโครงการเลก็ ๆ หรือมีจุดมุ่งหมายไม่
ยุง่ยากสลบัซบัซอ้น ซ่ึงง่ายต่อการบรรลุวตัถุประสงคข์องทั้งสองฝ่าย และจะน าไปสู่ความเช่ือศรัทธา อีกทั้งยงัเป็น
การขจดัความรู้สึกแตกต่างของทั้งสองฝ่ายท่ีมีต่อกนัเพ่ือสร้างความมุ่งหวงัท่ีจะท างานอ่ืน ๆ ตามแผนความร่วมมือ
ให้ส าเร็จต่อไป 

การน าวงจรแห่งความส าเร็จ (Deming Circle) PDCA มาใช้ในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนของนักเรียน 
โดยมีการวางแผนในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนของนักเรียน (Plan: P) ปฏิบัติตามแผน (Do : D) ประเมินผล                     
การพฒันาคุณภาพผูเ้รียน (Check : C) และน าผลการประเมินไปปรับปรุงพฒันา (Act : A) ซ่ึงในส่วนของขั้นตอน
การปฏิบติัตามแผนการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนของนักเรียนนั้น ผูวิ้จยัก าหนดกรอบการด าเนินงาน ประกอบดว้ย 
การจัดท าโครงสร้างหลกัสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผูเ้รียน และ                   
การจัดแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ โดยใช้วงจรวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) PAOR                           
ในการด าเนินการแต่ละกิจกรรม ด าเนินการดงัน้ี คือ วางแผน (Plan–P) ปฏิบติัตามแผน (Action–A) สังเกตผล                 
ท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิบติังาน (Observe-O) และสะทอ้นผลหลงัจากการปฏิบติังาน (Reflect - R) 
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3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

3.3 สมมติฐานการวิจัย 
  (1) นกัเรียนมีคุณภาพเพ่ิมมากขึ้น หลงัจากไดรั้บการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน โดยใชค้วามร่วมมือของ
องคก์รภาครัฐและเอกชน  

       (2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีไดรั้บการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน โดยใชค้วามร่วมมือของ
องคก์รภาครัฐและเอกชน หลงัพฒันาสูงกว่าก่อนการพฒันา 

 
 
 
 

ระยะที่ 1 การวางแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ขั้นตอนที่ 1 วางแผน (R1) 
-  ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบนั ปัญหาและความตอ้งการ 
 การพฒันาคุณภาพผูเ้รียน ปีการศึกษา 2559 
-  จดัสนทนากลุ่มคณะกรรมการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนโรงเรียน 
   นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ คร้ังท่ี 1 
ขั้นตอนที่ 2 ปฏิบัติ (R1) 
-  จดัท าและพฒันาเคร่ืองมือ 
-  ด าเนินกิจกรรมพฒันานกัเรียนท่ีมีคุณภาพดา้นทกัษะ 
 และดา้นคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียน 
ขั้นตอนที่ 3 ประเมินผล (R1) 
-  รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลคุณภาพผูเ้รียน 
ขั้นตอนที่ 4 ปรับปรุงพัฒนา (R1) 
-  จดัสนทนากลุ่มคณะกรรมการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนโรงเรียน 
   นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ คร้ังท่ี 2 
-  ก าหนดปัญหาในการวิจยัและการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 
 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ 
ขั้นตอนที่ 5 ก าหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (D1) 
-  ศึกษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
-  ศึกษาวิเคราะห์การพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 
-  ศึกษาวิเคราะห์ความร่วมมือขององคก์รภาครัฐและเอกชน  
   โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้  
-  ก าหนดการแนวทางในพฒันาคุณภาพผูเ้รียนของนกัเรียน 
 โดยใชค้วามร่วมมือขององคก์รภาครัฐและเอกชน  
 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษนอ้มเกลา้ 
-  พิจารณาโดยผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน 
 

ระยะที่ 2 ใช้การพัฒนาฯ คร้ังที่ 1 
ขั้นตอนที่ 6 ทดลองใช้การพัฒนาฯ คร้ังที่ 1  
ปีการศึกษา 2560 (R2) 
-  ด าเนินกิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียนตามรูปแบบฯ  
 วงจร PAOR 
-  วิเคราะห์ผลการพฒันาฯคร้ังท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 
ขั้นตอนที่ 7 ปรับปรุงและพัฒนาฯ คร้ังที่ 1  
ปีการศึกษา 2560 (D2) 
-  ปรับปรุงกิจกรรมการพฒันาฯ คร้ังท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 

ระยะที่ 3 ใช้การพัฒนาฯ คร้ังที่ 2 
ขั้นตอนที่ 8 ทดลองการใช้การพัฒนาฯ คร้ังที่ 2 ปีการศึกษา 
2561 (R3)  
-  ด าเนินกิจกรรมตามรูปแบบฯ วงจร PAOR 
-  วิเคราะห์ผลการพฒันาฯ คร้ังท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 
ขั้นตอนที่ 9 ปรับปรุง สรุปรายงานและเผยแพร่การพัฒนาฯ  
ปีการศึกษา 2561 (D3) 
-  ปรับปรุง สรุป รายงานและเผยแพร่ 
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4. วิธีด าเนินการวิจัย  
 4.1 แบบแผนการวิจัย  

1. ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนและความร่วมมือขององคก์รภาครัฐและ
เอกชน 

2. จัดท าร่างแบบสอบถามตามหลักเกณฑ์และวิธีการสร้างแบบสอบถามภายในกรอบแนวคิด                 
การวิจยั 

3. สร้างแบบสอบถามให้ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 คน เพื่อตรวจสอบดา้นภาษาและความเท่ียงตรงตาม
เน้ือหา (Content Validity) 

4. ปรับปรุงแบบสอบถามตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญให้ครอบคลุมตามเน้ือหาก่อนน าไปทดลอง
ใช ้(Tryout) 

5. น าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดท่ีมิใช่กลุ่มตัวอย่าง                  
น าผลมาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ แลว้น าไปใชจ้ริงกบักลุ่มตวัอยา่ง 

6. แบบทดสอบคุณภาพผูเ้รียนดา้นทกัษะ ไดแ้ก่ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ หาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบคะแนนแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทาง                 
การเรียนของนกัเรียนก่อนและหลงั โดยการทดสอบค่าที  

7. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผูป้กครอง ต่อการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน โดยใช้
ความร่วมมือขององคก์รภาครัฐและเอกชน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ หาค่าเฉล่ียและ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
        4.2 ประชากรและตัวอย่าง 
              ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ       
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกลา้ ท่ีก าลงัศึกษาในปีการศึกษา 2560 จ านวน 2,905 คน ปีการศึกษา 2561 จ านวน 2,862 
คน ครู ปีการศึกษา 2560 จ านวน 186 คน และ ปีการศึกษา 2561 จ านวน 169 คน ผูป้กครองนกัเรียน ปีการศึกษา 
2560 จ านวน 2,905 คน  ปีการศึกษา 2561 จ านวน 2,862 คน  
               กลุ่มตวัอยา่งของการวิจยั  ไดแ้ก่ นกัเรียน ครู ผูป้กครอง ในปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561 ผูวิ้จยั
ใช้วิธีการเลือกขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของเคร็จซีและมอร์แกน (Krejcie, R.V. and Morgan D.W. 1970                 
อ้างถึงใน นรา สมประสงค์, 2538) ได้กลุ่มตัวอย่างนักเรียน ครู และผูป้กครอง ในปีการศึกษา 2560 นักเรียน 
จ านวน 338 คน 118 คน และ 338 คน ตามล าดบั                                
       4.3 เคร่ืองมือวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ประกอบดว้ย (1) แบบสังเกตพฤติกรรมผูเ้รียนดา้นคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์
ของผูเ้รียน ครูท่ีปรึกษา ครูผูส้อน ผูป้กครอง สังเกตผูเ้รียนท่ีมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ ได้แก่ รักชาติ ศาสน์ 
กษตัริย ์ซ่ือสัตยสุ์จริต มีวินยั ใฝ่เรียนรู้ อยูอ่ยา่งพอเพียง ความมุ่งมัน่ในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ 
(2) แบบทดสอบคุณภาพผูเ้รียนดา้นทกัษะ ไดแ้ก่ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ไดแ้ก่ ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ภาษาองักฤษและภาษาต่างประเทศ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
ศิลปะ สุขศึกษาและพลศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ใชท้ดสอบนกัเรียนก่อนและหลงัการพฒันาคุณภาพ
ผูเ้รียน (3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผูป้กครองต่อการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน โดยใช้ความ
ร่วมมือขององคก์รภาครัฐและเอกชน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้      
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 4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
        1. การทดสอบคุณภาพผูเ้รียนดา้นทกัษะ ไดแ้ก่ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศ 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ สุขศึกษาและพลศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ใช้ทดสอบนกัเรียนก่อน
และหลงัการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 
 2. แบบสังเกตพฤติกรรมผูเ้รียนดา้นคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของผูเ้รียนครูท่ีปรึกษา ครูผูส้อน 
ผูป้กครอง สังเกตผูเ้รียนท่ีมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์  
 3. แบบสอบถามความคิดเห็นและแบบสอบถามพึงพอใจของนักเรียน ครู และผูป้กครองต่อ                  
การพฒันาคุณภาพผูเ้รียน โดยใช้ความร่วมมือขององค์กรภาครัฐและเอกชน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียม
อุดมศึกษาน้อมเกล้า ผูวิ้จัยด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลของแบบสอบถามความคิดเ ห็นของนักเรียน ครูและ
ผูป้กครอง โดยก าหนดประชุมนกัเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียน เพื่อน าแบบสอบถาม  
       4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล  
       1. ผลการเปรียบเทียบการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน โดยใชค้วามร่วมมือขององคก์รภาครัฐและเอกชน           
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกลา้ ก่อนและหลงัการพฒันา ระหว่างปีการศึกษา 2560 และ 
2561 
 
  
 
  
 
 
 
 

  2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนก่อนและหลงัการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน โดยใชค้วามร่วมมือ
ขององคก์รภาครัฐและเอกชน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ 
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  3. ความพึงพอใจของนกัเรียน ครู และผูป้กครองต่อการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน โดยใชค้วามร่วมมือ
ขององคก์รภาครัฐและเอกชนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
5. ผลการวิจัย 

จากการวิจัยและพฒันาคุณภาพผูเ้รียน  โดยใช้ความร่วมมือขององค์กรภาครัฐและเอกชน โรงเรียน                 
นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ปรากฏผลดงัน้ี 

1. คุณภาพผูเ้รียนของนกัเรียนเม่ือไดรั้บการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน โดยใชค้วามร่วมมือขององคก์รภาครัฐ
และเอกชน หลงัการพฒันาสูงกว่าก่อนพฒันา และค่าเฉล่ียหลงัการพฒันาดา้นทกัษะ ปีการศึกษา 2561 สูงกว่า               
ปีการศึกษา 2560  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีไดรั้บการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน โดยใชค้วามร่วมมือขององคก์ร
ภาครัฐและเอกชน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกลา้ หลงัการพฒันาสูงกว่าก่อนการพฒันา 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

3. ความพึงพอใจของนกัเรียน ครู และผูป้กครอง ท่ีมีต่อการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน โดยใชค้วามร่วมมือ
ขององค์กรภาครัฐและเอกชน โดยภาพรวมพบว่า ความพึงพอใจมากท่ีสุด ( x̅  = 3.75 และ S.D. = 0.27)                            
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นทุกดา้นอยู่ในระดบัมากท่ีสุดเรียงตามล าดบั คือ ดา้นการจดัส่งเสริมการพฒันาคุณภาพ
ผูเ้รียน ดา้นการจดัการเรียนการสอน ดา้นการวดัผลและประเมินผล และดา้นการจดัโครงสร้างหลกัสูตร ตามล าดับ 

 

6. อภิปรายผล  
 จากผลการพัฒนาคุณภาพผู ้เ รียน โดยใช้ความร่วมมือขององค์กรภาครัฐและเอกชน โรงเรียน                              
นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกลา้ คุณภาพผูเ้รียนของนักเรียนหลงัการพฒันาสูงกว่าก่อนการพฒันา 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพผู ้เรียนทั้ งทางด้านทักษะและด้าน
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของผูเ้รียน จากการศึกษาปัญหาโครงสร้างการบริหารการจดัการสถานศึกษา การจดั
โครงสร้างหลกัสูตรการเรียนการสอน การจดักิจกรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อน และความร่วมมือของ
องค์กรภาครัฐและเอกชน ซ่ึงได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
คณะกรรมการนกัเรียน คณะกรรมการชมรมศิษยเ์ก่า คณะกรรมการสมาคมผูป้กครองและครู และคณะกรรมการ
เครือข่ายผูป้กครอง สถานศึกษาในประเทศและต่างประเทศ สถาบนัอุดมศึกษา สถาบนัทางศาสนาและองคก์ร
ระหว่างประเทศ   ความร่วมมือขององค์กรภาครัฐและเอกชน  ในการมีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนใน
ดา้นทกัษะและดา้นคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียน ผูวิ้จยัยงัไดป้ระชาสัมพันธ์ให้นกัเรียนทุกคนไดท้ราบจดั
ประชุมช้ีแจงบุคลากรในโรงเรียน คณะครู ทั้งครูท่ีปรึกษาซ่ึงปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นครูแนะแนวและครูผูส้อนวิชาต่าง ๆ 
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รวมทั้งจดัประชุมผูป้กครองนกัเรียนทุกคน ให้มีความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนของนกัเรียน 
รวมทั้งการสนบัสนุนส่งเสริม ให้ความร่วมมือกบัโรงเรียน ในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนของนกัเรียน เม่ือทุกฝ่ายท่ี
เก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในทุกระดบั ในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน ซ่ึงท าให้โรงเรียนมีความพร้อมในการพฒันาคุณภาพ
ผูเ้รียนตามกระบวนการท่ีก าหนดไว ้อีกทั้งเป็นการเพ่ิมโอกาสของนกัเรียนท่ีมีคุณภาพ  ไดแ้สดงออกซ่ึงความรู้
ความสามารถตามความถนดัและความสนใจ อย่างเต็มศกัยภาพของแต่ละบุคคล จึงส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียนของ
นกัเรียนทั้งดา้นทกัษะ ไดแ้ก่ วิชาภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม ศิลปะและดนตรี สุขศึกษาและพละศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี  รวมทั้งดา้นคุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงคข์องผูเ้รียนและหลงัการพฒันาในแต่ละปีการศึกษาสูงกว่าก่อนการพฒันา โดยใชค้วามร่วมมือขององคก์ร
ภาครัฐและเอกชน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ธนสมพร  มะโนรัตน์ (2559) ไดศึ้กษาและท าการวิจยัเร่ืองรูปแบบการพฒันา
คุณภาพผูเ้รียนดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดบัชาติของโรงเรียนบา้นห่องวารี (นิพทัธ์ธรรมาภรณ์อุปถมัภ์) 
สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 พบว่าองคป์ระกอบ  การพฒันาคุณภาพผูเ้รียน
ดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดบัชาติ พบว่ามี 6 องค์ประกอบ คือ (1) การศึกษาและก าหนดความตอ้งการการ
พฒันาคุณภาพผูเ้รียน (2) การวางแผนพฒันาคุณภาพผูเ้รียน (3) การพฒันาครูและบุคลากร (4) การสร้างทีมงาน
พฒันาคุณภาพผูเ้รียน (5) การจดัการเรียนการสอน และ (6)  การก ากบั ติดตามและประเมินผลเพื่อพฒันาผูเ้รียน 
ซ่ึงทั้ง 6 องค์ประกอบมีความเหมาะสมส าหรับการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน การวางแผนพฒันาคุณภาพผูเ้รียนและ
การจดัการเรียนการสอนเพื่อยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนให้เพ่ิมสูงขึ้นได ้
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

โรงเรียนในสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 และส านักงานคณะกรรมการการศึกษา                         
ขั้นพ้ืนฐาน ควรศึกษาผลการวิจยัน้ี และน าไปขยายผลการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนของนักเรียนในระดบัโรงเรียน
ระดบัจงัหวดั ระดบัประเทศ และระดบันานาชาติต่อไป 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
               โรงเรียนควรศึกษาวิจยัและพฒันารูปแบบต่าง ๆ โดยใช้ความร่วมมือขององค์กรภาครัฐและเอกชน                 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกลา้ เช่น การพฒันารูปแบบการบริหารจดัการสู่ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ เพื่อพฒันาคุณภาพผูเ้รียนโดยใช้ความร่วมมือขององค์กรภาครัฐและเอกชน โรงเรียนนวมินทรา               
ชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ เป็นตน้ 
 

8. กติติกรรมประกาศ 
 รายงานวิจยั เร่ือง การพฒันาคุณภาพผูเ้รียน โดยใชค้วามร่วมมือขององคก์รภาครัฐและเอกชน โรงเรียน           
นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกลา้ ผูวิ้จยัขอกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย ์ สินลารัตน์ 
ผู ้เ ช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือการวิจัย ท่ีให้ความ ช่วยเหลือ แนะน าตรวจสอบ แก้ไข พร้อมให้
ข้อเสนอแนะและติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินการวิจยัให้เป็นไปตามสมมุติฐานและวตัถุประสงค์ของ               
การวิจยั รองศาสตราจารย ์ดร. พิชิต ฤทธ์ิจรูญ อาจารยพ์ิเศษ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ท่ีกรุณาตรวจสอบ
กระบวนการวิจยัให้เป็นไปตามระเบียบวิธีวิจยั ผูร้ายงานหวงัเป็นอย่าง ย่ิงว่าผลการวิจยัน้ีจะเป็นประโยชน์แก่
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บุคลากรทางการศึกษาและผูส้นใจทัว่ไป ตลอดจนจะเป็นประโยชน์ในการสร้างองคค์วามรู้ทางดา้นการจดัการ
เรียนการสอนต่อไป 
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บทคัดย่อ 
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือน าเสนอแบบจ าลองการเรียนรู้ของเคร่ืองส าหรับการพยากรณ์ผลการสอบ

การรู้ดิจิทลัของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ขอ้มูลท่ีใชใ้นการสร้างแบบจ าลองประกอบดว้ยชุดขอ้มูลการประเมิน
ตนเองเก่ียวกบัการรู้ดิจิทลั และ ชุดขอ้มูลคะแนนการทดสอบการรู้ดิจิทัล โดยการสร้างแบบจ าลองผูวิ้จยัไดใ้ช้      
ซัพพอร์ตเวคเตอร์แมชชีน และ โครงข่ายประสาทเทียม ในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ ผลการเปรียบเทียบ
พบว่าซัพพอร์ตเวคเตอร์แมชชีนให้คะแนนความถูกตอ้งสูงกว่าโครงข่ายประสาทเทียม แต่เน่ืองดว้ยทั้งซัพพอร์ต
เวคเตอร์แมชชีน และโครงข่ายประสาทเทียมยงัมีประสิทธิภาพท่ีไม่น่าพอใจ ผูวิ้จัยจึงได้ท าการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของซพัพอร์ตเวคเตอร์แมชชีน และโครงข่ายประสาทเทียม โดยใชก้ระบวนการคดัเลือกคุณลกัษณะ
ซ่ึงประกอบดว้ย วิธีถ่วงน ้าหนกัดว้ยสหสัมพนัธ์ ถ่วงน ้าหนกัดว้ยซพัพอร์ตเวคเตอร์แมชชีน และ ก าจดัคุณลกัษณะ
ดว้ยสหสัมพนัธ์ กบัแบบจ าลองทั้งสองแบบ ผลลพัธ์ท่ีไดค้ือกระบวนการคดัเลือกคุณลกัษณะสามารถเพ่ิมค่าความ
ถูกตอ้งให้กบัแบบจ าลองทั้งสองแบบ โดยแบบจ าลองท่ีสร้างจากซัพพอร์ตเวคเตอร์แมชชีน ท่ีผ่านกระบวนการ
การคดัเลือกคุณลกัษณะดว้ยวิธีถ่วงน ้ าหนกัดว้ยซัพพอร์ตเวคเตอร์แมชชีน ให้คะแนนความถูกตอ้งสูงสุด ดงันั้น
แบบจ าลองท่ีสร้างจากซัพพอร์ตเวคเตอร์แมชชีน ท่ีผ่านกระบวนการการคดัเลือกคุณลกัษณะดว้ยวิธีถ่วงน ้ าหนกั
ดว้ยซัพพอร์ตเวคเตอร์แมชชีน จึงมีความเหมาะสมเพียงพอท่ีจะเป็นแบบจ าลองส าหรับการพยากรณ์ผลการสอบ
การรู้ดิจิทลัของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 

 
ค าส าคัญ:   การเรียนรู้ของเคร่ือง, ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมทชีน,  โครงข่ายประสาทเทียม, การคดัเลือกคุณลกัษ,     

การรู้ดิจิทลั 
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ABSTRACT 
The objective of this research is to present a machine learning model for predicting the results of the 

digital literacy exam of ungraduated students. The collections of digital literacy self-assessments data and digital 
literacy exam scores were used to perform the model. For constructing the prediction model, we implemented the 
artificial neural network (ANN) and the support vector machine (SVM) to compare their performance. The result 
of the comparison shows that the accuracy score of SVM is higher than the accuracy score of ANN. However, 
SVM and ANN performance are not satisfactory. We then improved the correctness of SVM and ANN by 
applying the feature selection techniques consisting of the weighted by correlation (WC), the weighed by support 
vector machine (WS) and removed by correlation (RC) to them. The result of this work shows that each feature 
selection technique can significantly enhance the accuracy scores of SVM and ANN. Additionally, SVM with 
WS provides the highest accuracy score. Therefore, SVM with WS is sufficiently appropriate to be the model for 
predicting the results of the digital literacy exam of ungraduated students.  

 
Keywords:   Machine Learning, Support Vector machine, Neural Network, Feature Selection,  Digital Literacy 
 

1. บทน า 
ด้วยมหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ มีนโยบายท่ีจะยกระดับมาตรฐานความสามารถด้านดิจิทัลของ

นกัศึกษาให้เป็นท่ียอมรับในระดบัชาติ และ นานาชาติ รวมทั้งให้สอดคลอ้งกบัการขบัเคล่ือนประเทศไทยไปสู่ 
THAILAND 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ แผนพฒันาดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ส าหรับพัฒนาความสามารถด้านการ รู้ดิจิทัล (Digital Literacy) และ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อ                          
การพฒันาทอ้งถ่ิน ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ในยุทธศาสตร์ท่ี 3 การยกระดบัคุณภาพการศึกษาให้มีทกัษะ
ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพท่ีสอดคล้องกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 ตามกลุ่มทักษะสารสนเทศ ส่ือ และ
เทคโนโลยี  รวมถึงประกาศเร่ืองแนวทางการปฏิบติัตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติเก่ียวกบั
สมรรถนะดิจิทลัส าหรับคุณวุฒิระดบัปริญญาตรีท่ีให้ความส าคญัการพฒันาหลกัสูตร การจดัการเรียนการสอน
เพื่อส่งเสริมให้นกัศึกษามีสมรรถนะดิจิทลัในระดบัท่ีดี  ประกอบกบัท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีนโยบาย
ยกระดบัมาตรฐานความสามารถดา้นดิจิทลัในสถาบนัอุดมศึกษา โดยให้สถาบนัอุดมศึกษาจดัให้นกัศึกษาทุกคน
ทดสอบความสามารถดา้นดิจิทลั ตามแบบทดสอบมาตรฐานระดบัสากล ตามท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด เพื่อใชเ้ป็น
ระบบและกลไกในการส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลกัสูตร คณะ และมหาวิทยาลยัให้เกิด             
การพฒันาความสามารถดา้นดิจิทลั  มหาวิทยาลยัจึงเร่ิมตน้กระบวนการโดยให้นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 ประเมินตนเอง
โดย ใชแ้บบทดสอบประเมินการวดัการรู้ดิจิทลัเพ่ือให้ทราบระดบัสมรรถนะของนกัศึกษาแต่ละคน หลงัจากนั้น
จึงให้นกัศึกษาท าแบบทดสอบการวดัการรู้ดิจิทลัตามเคร่ืองมือมหาวิทยาลยัก าหนด  

การด าเนินการดังกล่าวผูบ้ริหารท่ีเก่ียวข้องกับการพฒันาสมรรถนะการรู้ดิจิทัลของมหาวิทยาลยั                
อยากทราบข้อมูลเบ้ือต้นว่านักศึกษา จะสอบผ่านหรือไม่จากแบบประเมินตนเอง เพ่ือวางแผนในการพฒันา                  
การเรียนการสอน และ ลดจ านวนคร้ังในการจดั ประกอบกับชุดขอ้มูลท่ีไดจ้ากกระบวนการดงักล่าวขา้งตน้                 
เกิดปัญหาขอ้มูลไม่สมดุล (Imbalance Data) จึงจ าเป็นตอ้งคน้หาเทคนิคเพื่อพฒันาแบบจ าลองท่ีจะช่วยพยากรณ์
ขอ้มูลเพ่ือตอบค าถามให้แก่ผูบ้ริหารไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
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 จากประเด็นปัญหา ผูวิ้จยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาการพยากรณ์ผลการสอบประเมินการรู้ดิจิทลัของนกัศึกษา 
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ด้วยการใช้เทคนิคการเรียนรู้ของเคร่ือง โดยใช้ข้อมูลจาก                      
การประเมินตนเองดว้ยแบบวดัการรู้ดิจิทลั มาเป็นปัจจยัในการพยากรณ์ผลการสอบประเมินการรู้ดิจิทลั โดยผลท่ี
ไดจ้ากการพยากรณ์สามารถน าไปวางแผนในการแนวทางในการจดัการเพ่ิมประสิทธิภาพในการรู้ดิจิทัลของ
นกัศึกษา และ ให้นกัศึกษามีโอกาสท่ีจะสอบผา่นการวดัผลการรู้ดิจิทลัมากขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 

(1) เพื่อสร้างแบบจ าลองพยากรณ์ผลการสอบการรู้ดิจิทลัของนักศึกษา ระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยั
ราชภฏัเชียงใหม่ ดว้ยการใชเ้ทคนิคการเรียนรู้ของเคร่ือง 

 

3. แนวคิด ทฤษฎี และ งานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 
 3.1 การเรียนรู้ของเคร่ือง 

      การเ รียนรู้ของเค ร่ือง  (Machine Learning) คือ การเ รียนรู้ของขั้ นตอนวิธี ท่ี มีการปรับปรุง                              
การแกปั้ญหาอตัโนมติัผ่านประสบการณ์ โดย ขั้นตอนวิธีการเรียนรู้ของเคร่ืองจะท าการสร้างแบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์บนฐานของตวัอย่างขอ้มูลท่ีเรียกว่า ขอ้มูลส าหรับเรียนรู้ (Training Data) เพื่อพยากรณ์ หรือ ตดัสิน 
ซ่ึงการเรียนรู้ของเคร่ืองจะถูกใช้กับปัญหาท่ีไม่มีขั้นตอนวิธีหรือมีแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ท่ีชัดเจน                      
โดยขั้นตอนวิธีของการเรียนรู้ของเคร่ืองสามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ประกอบดว้ย (Russell & Norvig, 2002) 
 3.1.1 การเรียนรู้โดยผู้สอน (Supervised Learning) เป็นการเรียนรู้จากข้อมูลเขา้ และผลลพัธ์ท่ี
ตอ้งการ ซ่ึงอาจถูกก าหนดโดยมนุษย ์หรือไดจ้ากขอ้มูลจริงจากการบนัทึก เป้าหมายของการเรียนรู้คือ การหากฎ
ทัว่ไป (General Rule) ท่ีสามารถรับขอ้มูลตวัอยา่ง และสร้างผลลพัธ์ไดเ้ป็นท่ีน่าพอใจ 
 3.1.2 การเรียนรู้โดยไม่มีผู้สอน (Unsupervised Learning) จะแตกต่างจากการเรียนรู้โดยผูส้อนก็
คือ จะไม่มีการก าหนดผลลพัธ์ท่ีตอ้งการ ขั้นตอนวิธีในกลุ่มน้ีจะท าการเรียนรู้รูปแบบจากขอ้มูลเขา้ดว้ยตวัขั้นตอน
วิธีเอง ดงันั้น ขั้นตอนวิธีจะสามารถก าหนดเป้าหมายของตวัเองได ้มีลกัษณะคลา้ยกบัการจดักลุ่มของขอ้มูล 
 3.2 แบบจ าลองการเรียนรู้ของเคร่ืองในงานด้านการพยากรณ์ 
 3.2.1 ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมทชีน  
 ซพัพอร์ตเวคเตอร์แมชชีน(Support Vector Machine) ซพัพอร์ตเวคเตอร์แมชชีน เป็นการเรียนรู้โดย
ผูส้อนแบบหน่ึง มกัจะใชก้บัปัญหาการจ าแนกประเภท (Classification Problems) เช่น ปัญหาการจ าแนกเอกสาร 
ปัญหาการรู้จ าใบหนา้ และ งานอื่น แนวคิดของซพัพอร์ตเวคเตอร์แมชชีนเกิดจากการวางขอ้มูลส าหรับการเรียนรู้
วางลงในฟีเจอร์สเปซ (Feature Space) จากนั้นขั้นตอนวิธีของซัพพอร์ตเวคเตอร์แมชชีนสร้างไฮเปอร์เพลน 
(Hyperplane) ท่ีเป็นระนาบส าหรับแบ่งขอ้มูลออกเป็นกลุ่มท่ีแตกต่างกนัท่ีดีท่ีสุด  
 3.2.2 โครงข่ายประสาทเทียม 
 โครงข่ายประสาทเทียม (Artificial Neural Network) เป็นแบบจ าลองทางคอมพิวเตอร์ท่ีไดรั้บแรง
บันดาลใจจากเซลล์ประสาทในสมองของมนุษย์ (Shalev-Shwartz & Ben-David, 2014) แบบจ าลองโครงข่าย
ประสาทเทียมประกอบด้วย 3 ส่วนส าคัญคือ เซลล์ประสาท (Neuron) ใยประสาท (Never fiber) และ             
ไซแนปส์ (Synapse) เพื่อท่ีจะเรียนรู้หรือจดจ ารูปแบบ หลกัการท างานของโครงข่ายประสาทเทียมแบ่งการท างาน
ออกเป็น 3 ชั้นได้แก่ ชั้นน าเข้าข้อมูล (Input Layer) ส าหรับการน าเข้าข้อมูลเพ่ือเรียนรู้ ชั้นตรงกลาง คือ                             
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ชั้นแอบแฝง (hidden layer) ซ่ึงประกอบไปดว้ยโหนดท าหนา้ท่ีในการประมวลผล และ ชั้นผลลพัธ์ (Output Layer) 
ซ่ึงไดม้าจากการประมวลผลในชั้นแอบแฝง  (ผสุดี บุญรอด และ กรวฒัน์ พลเยี่ยม, 2017) 
 

 
 
 
 

 
 

 

ภาพที่ 1 แบบจ าลองโครงข่ายประสาทเทียม 
 

 3.3 การเลือกคุณลักษณะ 
การคัดเลือกคุณลักษณะ (Feature Selection) เ ป็นวิธีการท่ีช่วยลดจ านวนตัวแปร ส าหรับใช้ใน                   

การพยากรณ์แบบจ าลอง ในกรณีท่ีขอ้มูลมีมิติจ านวนมาก โดยจะท าการคดัเลือกคุณลกัษณะท่ีดีท่ีสุด หรือ เลือก
กลุ่มของคุณลกัษณะท่ีมีความส าคญัต่อการพยากรณ์ การคดัเลือกคุณลกัษณะเป็นกระบวนการท่ีส าคญัขั้นตอน
หน่ึงของการเตรียมขอ้มูล เพราะเป็นการลดจ านวนคุณลกัษณะท่ีไม่จ าเป็นออกไป จะช่วยให้การพยากรณ์ของ
แบบจ าลองมีผลสัมฤทธ์ิท่ีดีขึ้น หรือ อีกนยัหน่ึงคือการท าให้ค่าของการพยากรณ์มีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งยงั
ลดเวลาการค านวณ และ เพ่ิมความถูกตอ้งของแบบจ าลอง (รัชพล กลดัช่ืน และ จรัล แสนราช, 2018) (Saeys, Inza, 
& Larrañaga, 2007) ตวัอยา่งเทคนิคท่ีใชใ้นการคดัเลือกคุณลกัษณะ เช่น  

3.3.1 เทคนิคการถ่วงน ้ าหนัก (Weight by Correlation) ซ่ึงเป็นกระบวนการหาค่าสหสัมพนัธ์
ระหว่างตวัแปลเขา้ และ ตวัแปรระบุกลุ่ม (Karegowda, Manjunath, & Jayaram, 2010)  

3.3.2 เทคนิคการถ่วงน ้ าหนกัดว้ยซัพพอร์ตเวคเตอร์แมชชีน (Weight by SVM) (Nguyen & De la 
Torre, 2010) 

3.3.3 เทคนิคการเลือกตดัตวัแปรดว้ยสหสัมพนัธ์ (Remove Weight by Correlation) (Aborujilah, 
Musa, Shahzad, Nazri, & Alsharafi, 2013) 

3.4 วิธีการตรวจสอบไขว้  
วิธีการตรวจสอบไขว ้(K-Fold Cross - Validation) เป็นการแบ่งกลุ่มขอ้มูลแบบสุ่มออกเป็นจ านวน K 

กลุ่ม โดยจะมีการเก็บกลุ่มของขอ้มูลจ านวน 1 กลุ่มเพื่อใช้ทดสอบแบบจ าลอง ส่วนขอ้มูลท่ีเหลือคือ K-1 กลุ่ม                              
จะใชใ้นการสร้างแบบจ าลอง ซึงจะท าวนไปจนกว่าขอ้มูลทุกกลุ่มถูกน ามาใช้ทดสอบจนหมด (ขนิษฐา ดีสุบิน, 
2560) (ไพจิตร สุขสมบูรณ และ  นภาพร จงกสิกิจ , 2560) (Bengio & Grandvalet, 2004) (Anguita, Ghelardoni, 
Ghio, Oneto, & Ridella, 2012) 
 3.4 การรู้ดิจิทัล 
 การรู้ดิจิทลั (Digital Literacy) หมายถึง ความสามารถดา้นดิจิทลัในการใชเ้คร่ืองมือดิจิทลัเพื่อการเขา้ถึง 
การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การจดัการ การบูรณาการ การแบ่งปัน การส่ือสาร การสร้างสารสนเทศและความรู้
ใหม่ โดยมีทกัษะการรู้สารสนเทศ ทกัษะการเรียนรู้ ทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทกัษะทางดา้นอารมณ์และ

Hidden 
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s 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 15 ประจ าปี 2563 วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2563 

1218 

ทางสังคม อีกทั้ งทักษะการแก้ปัญหา การด าเนินชีวิต ทักษะการส่ือสารและการท างานร่วมกับผู ้อ่ืนใน
สภาพแวดลอ้มดิจิทลัโดยตระหนกัถึงความรับผิดชอบส่วนบุคคล จริยธรรมและมารยาท (Karpati, 2011) 
 3.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 เดช ธรรม ศิริ และ พยุง มีสัจ ไดศึ้กษาการจ าแนกขอ้มูลดว้ยวิธีแบบร่วมกนัตดัสินใจจากพ้ืนฐานของ
เทคนิคตน้ไมต้ดัสินใจ เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม และ เทคนิคซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนร่วมกบัการเลือก
ตัวแทนท่ีเหมาะสมด้วยขั้นตอนวิธีเชิงพนัธุกรรม งานวิจัยช้ินน้ีได้มีการน าเสนอวิธีการจ าแนกข้อมูลด้วยวิธี
ร่วมกนัตดัสินใจแบบการโหวดเสียงขา้งมากจากเทคนิควิธี 3 แบบขา้งตน้ โดยพบว่า ขอ้มูล German Credit ใชต้วั
จ าแนกขอ้มูล 18 โมเดลซ่ึงประกอบดว้ยเทคนิคซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน 7 โมเดลร่วมกนั ประกอบดว้ย เทคนิค
ตน้ไมต้ดัสินใจ 6 โมเดล และเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม 5 โมเดล ให้ผลลพัธ์ความถูกตอ้งสูงสุดท่ี 71.50% 
ขอ้มูล Bankruptcy Data  ใชต้วัจ าแนกขอ้มูล 10 โมเดลร่วมกนั ประกอบดว้ยเทคนิคซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน 4 
โมเดล เทคนิคตน้ไมต้ดัสินใจ 4 โมเดล และ เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม 2 โมเดล ให้ผลลพัธ์ความถูกตอ้ง
สูงสุดท่ี 75.00% (เดช ธรรมศิริ และ พยงุมีสัจ, 2553) 
 อจัจิมา มณฑาพนัธ์ุ ไดศึ้กษาเก่ียวกบัการเปรียบเทียบวิธีการคดัเลือกคุณลกัษณะท่ีส าคญัในการปรับปรุง
การพยากรณ์มะเร็งเตา้นม โดยผา่นการคดัเลือกคุณลกัษณะโดยใชเทคนิค 7 ชนิด ไดแ้ก่ เทคนิค Correlation Based 
Feature Selection เทคนิค Information Gain (IG) เทคนิค Gain Ratio (GR) เทคนิค Chi-Square เทคนิค Forward 
Selection เทคนิค Backward Elimination และ เทคนิค Evolutionary Selection จากนั้นน าผลท่ีไดม้าค านวณหาค่า
ความถูกตอง้ในการพยากรณ์การเป็นมะเร็งเตา้นมดว้ยเทคนิคซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน โดยผลการทดลองสรุป
ไดว่้าเทคนิค Evolutionary Selection สามารถลดคุณลกัษณะท่ีส าคญัเหลือเพียง 26 คุณลกัษณะ และให้ผลการวดั
ค่าความถูกตอ้งของการพยากรณ์ 95.08 % สูงสุดมากกว่าเทคนิคอื่น ๆ (อจัจิมา มณฑาพนัธ์ุ, 2560)  
 Ramech และ คณะ ไดศึ้กษาเทคนิคการพยากรณ์ผลการเรียนของนักเรียน โดยมีเป้าหมายเพื่อค้นหา
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลการสอบปลายภาคของนกัเรียน และ คน้หาเทคการท าเหมืองขอ้มูลท่ีเหมาะสมน าไปใชใ้น              
การพยากรณ์ผลการเรียน ข้อมูลท่ีใช้เป็นข้อมูลจริงท่ีได้จากการสุ่มเก็บข้อมูลจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา                    
ตอนปลาย 9 โรงเรียน จ านวน 900 คน ในประเทศอินเดีย ผูวิ้จยัท าการพยากรณ์ผลการเรียนดว้ย เทคนิค Naive 
Bayes, Multi-Layer Perception, SMO, J48 และ REPTree methods โดยผลการวิจัยแสดงให้ เห็นว่า เทคนิค
โครงข่ายประสาทเทียมประเภท เพอร์เซ็ปตรอนหลายชั้น (Multi-Layer Perceptron)ให้ค่าความถูกตอ้งมากท่ีสุด
คือ 72.38 % (Ramesh, Parkavi, & Ramar, 2013)  
 

4. กรอบแนวคิดในการวิจัย   
 4.1 การเก็บข้อมลู (Data Collection) 
 ขั้นตอนของการเก็บขอ้มูล ผูวิ้จยัไดท้  าการรวบรวมขอ้มูลจากสองส่วนคือ ส่วนท่ีหน่ึงผลการประเมิน
ตนเองของนกัศึกษาดว้ยแบบวดัการรู้ดิจิทลัส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี และ ส่วนท่ีสองผลการทดสอบวดั
ทกัษะดา้นการรู้ดิจิทลัส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 
 4.2 การเตรียมข้อมูล (Data Preparation) 
 ขั้นตอนของการเตรียมขอ้มูลผูวิ้จยัแบ่งงานออกเป็น 3 ส่วนไดแ้ก่  
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 4.2.1 การคัดเลือกข้อมูล (Data Selection) คือขั้นตอนของคดัเลือกขอ้มูลท่ีจะน ามาใชใ้นการพฒันา
แบบจ าลอง ไดแ้ก่ ตวัช้ีวดัการรู้ดิจิทลัส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 54 ตวัช้ีวดั และ ผลการทดสอบวดั
ทกัษะดา้นการรู้ดิจิทลัส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 
 4.2.2 การท าความสะอาดข้อมูล (Data Cleaning) คือขั้นตอนท่ีท าการกรองขอ้มูลท่ีไม่ถูกตอ้ง หรือ 
ไม่สมบูรณ์ จากขอ้มูลทั้งสองส่วน  
 4.2.3 การแปลงรูปข้อมูล (Data Transformation) คือขั้นตอนในการแปลงรูปข้อมูลของผล                    
การทดสอบวดัทกัษะดา้นการรู้ดิจิทลัส าหรับนักศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ีอยู่ในรูปแบบของตวัเลข ท าการแปลง
เป็นข้อมูล ผ่าน และ ไม่ผ่าน และ ท าการแปลงไฟล์ข้อมูลจากรูปแบบ Spreadsheet file ให้อยู่ในรูปแบบของ 
Comma Separate Values (CSV) เพื่อป้อนเข้าโปรแกรม  RapidMiner Studio Version 9.8 ส าหรับการพัฒนา
แบบจ าลอง 
 4.3 ขั้นตอนการสร้างแบบจ าลองเพ่ือการพยากรณ์ (Build Forecasting Models) 
 หลงัจากท าการเตรียมขอ้มูลเสร็จ ขั้นตอนถดัไปคือขั้นตอนของการพฒันาแบบจ าลองเพ่ือการพยากรณ์ 
ซึงผูวิ้จยัใช้เทคนิควิธีการตรวจสอบไขว ้เป็นการแบ่งกลุ่มขอ้มูลแบบสุ่มออกเป็นจ านวน K กลุ่ม โดยให้ค่า K 
เท่ากบั 10 นัน่หมายถึง การใชข้อ้มูลจ านวน 9 ชุด ให้แบบจ าลองเรียนรู้ (Training Set) และ 1 ชุด ส าหรับทดสอบ 
(Test Set) โดยท าการเรียนรู้ และ ทดสอบ กบัแบบจ าลอง จ านวนสองแบบไดแ้ก่ แบบจ าลองซัพพอร์ตเวกเตอร์  
แมทชีน และ แบบจ าลองโครงข่ายประสาทเทียม โดยแบบจ าลองทั้งสองแบบนั้นเป็นเทคนิคท่ีมีประสิทธิภาพ 
และใช้ในงานวิจัยกันอย่างอย่างแพร่หลาย (เดช ธรรมศิริ และ พยุงมีสัจ , 2553) (Ramesh, Parkavi, & Ramar, 
2013)  (Bakhtiarizadeh, Moradi-Shahrbabak, Ebrahimi, & Ebrahimie, 2014) 
 4.4 การปรับปรุงแบบจ าลองเพ่ือการพยากรณ์ (Improvement Forecasting Models) 
 เน่ืองจากผลจากขั้นตอนท่ี 3 ยงัไม่เป็นท่ีน่าพอใจ จึงไดท้  าการปรับปรุงตวัแบบจ าลองให้ไดค้่าความ
ถูกตอ้งในการพยากรณ์ผลให้สูงขึ้น โดยใชก้ระบวนการคดัเลือกคุณลกัษณะ 3 วิธี เพื่อเปรียบเทียบค่าความถูกตอ้ง
ท่ีไดจ้ากแบบจ าลองการพยากรณ์ท่ีผา่นการปรับปรุง โดยวิธีการคดัเลือกคุณลกัษณะทั้ง 3 แบบ ไดแ้ก่ เทคนิคการ
ถ่วงน ้ าหนัก เทคนิคการถ่วงน ้ าหนักด้วยซัพพอร์ตเวคเตอร์แมชชีน และ เทคนิคการเลือกตัดตัวแปรด้วย
สหสัมพนัธ ์ 

4.5 เปรียบเทียบค่าความถูกต้อง เลือกแบบจ าลองท่ีดีท่ีสุด 
 น าค่าความถูกตอ้งของการพยากรณ์ผลท่ีไดจ้ากขั้นตอนท่ี 4 มาเรียงล าดับเพื่อดูว่าแบบจ าลองท่ีผ่าน
กระบวนการคดัเลือกคุณลกัษณะแบบจ าลองไหนที่ให้ผลการค่าความถูกตอ้งในพยากรณ์สูงท่ีสุด 

4.6 ขั้นตอนการสรุปผลการวิจัย 
 น าผลท่ีไดม้าเรียบเรียง และ สรุปผล ให้อยูใ่นรูปแบบที่ง่ายต่อการเขา้ใจ 

 

5. วิธีการด าเนินการวิจัย 
 5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
        งานวิจยัน้ีใชก้ารเก็บขอ้มูลจากประชากร คือ นกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ท่ีลงทะเบียนเรียน
วิชา GEN1402 การรู้ดิจิทลั ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563  จ านวน 721 คน 
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 5.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในงานวิจัย 
 5.2.1 แบบวดัการรู้ดิจิทลัส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (แววตา เตชาทวีวรรณ และ อจัศรา 
ประเสริฐสิน, 2559) มีวตัถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาประเมินตนเอง ประกอบดว้ย ประกอบไปดว้ย ขอ้ค าถาม 
จ านวน 2 ตอน คือ   
 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบวดัโดยใชค้  าถาม จ านวน 5 ขอ้  
 ตอนท่ี 2 การรู้ดิจิทลัส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 54 ตวัช้ีวดั 

5.2.2 แบบทดสอบวดัทักษะดา้นการรู้ดิจิทลัส าหรับนักศึกษาระดบัปริญญาตรี ในรายวิชาการรู้
ดิจิทลั จ านวน 100 ขอ้ (100 คะแนน) โดยเกณฑก์ารสอบผา่นอยูท่ี่ 70 คะแนน 

5.2.3 งานวิจยัน้ีใชโ้ปรแกรม RapidMiner Studio Version 9.8 ส าหรับการพฒันาแบบจ าลอง 
 

6. ผลการวิจัย 
 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือน าเสนอแบบจ าลองการเรียนรู้ของเคร่ืองส าหรับการพยากรณ์ผลการสอบ
การรู้ดิจิทลัของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ขอ้มูลท่ีใชใ้นการสร้างแบบจ าลองประกอบดว้ย ชุดขอ้มูลการประเมิน
ตนเองเก่ียวกบัการรู้ดิจิทลัดว้ยค าถามทั้งหมด 54 โดยค าตอบแบ่งเป็น 5 ระดบั (Likert scale) และชุดขอ้มูลคะแนน
การทดสอบการรู้ดิจิทลัมีคะแนนเตม็ 100 คะแนน  
 ในการสร้างแบบจ าลองการเรียนรู้ของเคร่ือง ผู ้วิจัยได้เลือกแบบจ าลองท่ีมีประสิทธิภาพสูง 2 
แบบจ าลอง ประกอบด้วย แบบจ าลองโครงข่ายประสาทเทียม แบบฟีดฟอร์เวิร์ดแบคพรอพาเกชัน (Feed 
Foreword Back propagation) และ แบบจ าลองซัพพอร์ตเวคเตอร์แมชชีน ซัพพอร์ตเวคเตอร์แมชชีน ทั้งสอง
แบบจ าลองใชก้ารเรียนรู้แบบ วิธีการตรวจสอบไขว ้โดยก าหนดค่า K  เท่ากบั 10 วิธีการปรับปรุงพารามิเตอร์ของ
โครงข่ายประสาทเทียมน้ีจะใชวิ้ธีปรับจ านวนโหนดในชั้นแอบแฝง ท่ีให้ผลท่ีดีท่ีสุดตั้งแต่ 1 ไปจนถึงจ านวนของ
โหนดน าเขา้ขอ้มูลทั้งหมด และ เลือกใช้ระดบัการเรียนรู้ท่ี (Learning Rate) 0.001 และโมเมนตมั (Momentum)  
0.1 - 0.2 ซ่ึงเป็นค่าท่ีดีเพียงพอในการสร้างแบบจ าลองบนขอ้มูลการเรียนรู้ชุดน้ี และ แบบจ าลองซพัพอร์ตเวคเตอร์
แมชชีนใช้เคอแนล์ฟังก์ชัน (Kernel Function) แบบ ดอทโปรดกัซ์ (Dot Product) โดยการทดลองได้ใช้เทคนิค              
การคัดเลือกคุณสมบัติ 3 แบบ ประกอบด้วย เทคนิคการถ่วงน ้ าหนัก (0.5) เทคนิคการเลือกตัดตัวแปรด้วย
สหสัมพนัธ์ (0.80) และ เทคนิคการถ่วงน ้าหนกัดว้ยซพัพอร์ตเวคเตอร์แมชชีน (0.22)โดยท าปรับจนูคา่พารามิเตอร์
ของแต่ละเทคนิคเพ่ือเพ่ิมความแม่นย  าของแบบจ าลองการเรียนรู้ของเคร่ือง โดยผลการทดลองมีดงัต่อไปน้ี 
 6.1 การสร้างแบบจ าลองบนคุณลักษณะทั้งหมด 54 ตัวแปร  
 ผลการทดลองท่ีไดค้ือ แบบจ าลองซัพพอร์ตเวคเตอร์แมชชีนบนคุณลกัษณะทั้งหมด 54 ตวัแปร ให้ผล
การท านายท่ีดีกว่าแบบจ าลองโครงข่ายประสาทเทียม ท่ีมีจ านวนโหนดซ่อนเร้น 1 โหนด มีจ านวนโหนดผลลพัธ์ 
2  โหนด และ มีการน าเขา้คุณลกัษณะทั้งหมด 54 ตวัแปร โดยผลการท านายพบว่าแบบจ าลองซัพพอร์ตเวคเตอร์
แมชชีนให้ผลลพัธ์ท่ีดีท่ีสุดโดยให้ค่า Precision  เท่ากบั 64.09% ค่า Recall เท่ากบั 68.37% ค่า F-measure เท่ากบั 
66.16%  ค่าAccuracy เท่ากบั 65.56% และมีค่า Error เท่ากบั 5.60 %  ดงัท่ีแสดงในตารางท่ี 1 
 6.2 การสร้างแบบจ าลองท่ีผ่านกระบวนการคัดเลือกคุณลักษณะด้วยเทคนิคการถ่วงน ้าหนัก (0.50) 
จ านวนคุณลักษณะ 20 ตัวแปร 

ผลการทดลองท่ีไดค้ือ แบบจ าลองโครงข่ายประสาทเทียม ท่ีมีจ านวนโหนดซ่อนเร้น 1 โหนด มีจ านวน
โหนดผลลพัธ์ 2  โหนด และ มีการน าเขา้คุณลกัษณะทั้งหมด 20 ตวัแปร ให้ผลการท านายท่ีดีกว่าแบบจ าลอง      



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 15 ประจ าปี 2563 วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2563 

1221 

ซัพพอร์ตเวคเตอร์แมชชีนบนคุณลกัษณะทั้งหมด 20 ตัวแปร โดยผลการท านายพบว่าแบบจ าลองโครงข่าย
ประสาทเทียม ให้ผลลพัธ์ท่ีดีท่ีสุดโดยให้ค่า Precision  เท่ากบั 64.07% ค่า Recall เท่ากบั 69.86% ค่า F-measure 
เท่ากบั 66.84%  ค่าAccuracy เท่ากบั 65.79% และมีค่า Error เท่ากบั 7.34%  ดงัท่ีแสดงในตารางท่ี 1 

6.3 การสร้างแบบจ าลองท่ีผ่านกระบวนการคัดเลือกคุณลักษณะด้วยเทคนิคการเลือกตัดตัวแปรด้วย
สหสัมพนัธ์ (0.80) จ านวนคุณลักษณะ 53 ตัวแปร 

ผลการทดลองท่ีไดค้ือ แบบจ าลองซัพพอร์ตเวคเตอร์แมชชีนบนคุณลกัษณะทั้งหมด 53 ตวัแปร ให้ผล
การท านายท่ีดีกว่าแบบจ าลองโครงข่ายประสาทเทียม ท่ีมีจ านวนโหนดซ่อนเร้น 1 โหนด มีจ านวนโหนดผลลพัธ์ 
2  โหนด และ มีการน าเขา้คุณลกัษณะทั้งหมด 53 ตวัแปร โดยผลการพบว่าท านายแบบจ าลองซัพพอร์ตเวคเตอร์
แมชชีนให้ผลลพัธ์ท่ีดีท่ีสุดโดยให้ค่า Precision  เท่ากบั 65.32% ค่า Recall เท่ากบั 68.03% ค่า F-measure เท่ากบั 
66.65%  ค่าAccuracy เท่ากบั 66.40% และมีค่า Error เท่ากบั 4.77%  ดงัท่ีแสดงในตารางท่ี 1 

6.4 การสร้างแบบจ าลองท่ีผ่านกระบวนการคัดเลือกคุณลักษณะด้วยเทคนิคการถ่วงน ้าหนักด้วยซัพ
พอร์ตเวคเตอร์แมชชีน(0.22) จ านวนคุณลักษณะ 30 ตัวแปร  
 ผลการทดลองท่ีไดค้ือ แบบจ าลองซพัพอร์ตเวคเตอร์แมชชีนบนคุณลกัษณะทั้งหมด 30 ตวัแปร ให้ผล
การท านายท่ีดีกว่าแบบจ าลองโครงข่ายประสาทเทียม ท่ีมีจ านวนโหนดซ่อนเร้น 1 โหนด มีจ านวนโหนดผลลพัธ์ 
2  โหนด และ มีการน าเขา้คุณลกัษณะทั้งหมด 53 ตวัแปร โดยผลการท านายพบว่าแบบจ าลองซัพพอร์ตเวคเตอร์
แมชชีนให้ผลลพัธ์ท่ีดีท่ีสุดโดยให้ค่า Precision  เท่ากบั 68.67% ค่า Recall เท่ากบั 73.65% ค่า F-measure เท่ากบั 
71.07%  ค่าAccuracy เท่ากบั 70.36% และมีค่า Error เท่ากบั 5.40%  ดงัท่ีแสดงในตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 การสร้างแบบจ าลองซพัพอร์ตเวคเตอร์แมชชีนเปรียบเทียบกบัวิธีโครงข่ายประสาทเทียม 

Model 
 
 

 
Attributes 

 
 

Feature Selection 
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NN(54-1-2) 54 No 62.7 64.22 63.45 63.88 7.86 

SVM 54 No 64.09 68.37 66.16 65.56 5.60 

NN(20-1-2) 20 Weight by Correlation (0.50) 64.07 69.86 66.84 65.79 7.34 

SVM 20 Weight by Correlation (0.50) 64.67 68.1 66.34 65.58 7.37 

NN(53-2-2) 53 Remove by Correlation (0.80) 64.85 67.14 65.98 65.77 5.94 

SVM 53 Remove by Correlation (0.80) 65.32 68.03 66.65 66.4 4.77 

NN(30-21-2) 30 Weight by SVM(0.22) 68.11 71.53 69.78 69.53 5.60 

SVM 30 Weight by SVM(0.22) 68.67 73.65 71.07 70.36 5.40 
 

หมายเหตุ  NN(i-j-k)  NN คือโครงข่ายประสาทเทียม i คือจ านวนโหนดเขา้ j คือจ านวนโหนดแอบแฝง k คือจ านวนโหนดออก 
 

8. อภิปรายผล 
ในการสร้างแบบจ าลองการเรียนรู้ด้วยเคร่ืองในงานวิจัยช้ินน้ี ผูวิ้จัยได้ทดสอบประสิทธิภาพของ

แบบจ าลองโครงข่ายประสาทเทียมเปรียบเทียบกบัแบบจ าลองซัพพอร์ตเวคเตอร์แมชชีน โดยการทดสอบเร่ิมตน้
จากการใชคุ้ณลกัษณะทั้งหมด 54 ตวัแปรซ่ึงผลท่ีไดจ้ากการพยากรณ์ยงัไม่เป็นท่ีน่าพอใจ ผูวิ้จยัจึงไดน้ าเทคนิค
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การคดัเลือกคุณลกัษณะ3 วิธี ประกอบดว้ย ประกอบดว้ย เทคนิคการถ่วงน ้ าหนกั เทคนิคการเลือกตดัตวัแปรดว้ย
สหสัมพนัธ์ และ เทคนิคการถ่วงน ้ าหนกัดว้ยซัพพอร์ตเวคเตอร์แมชชีน กบัแบบจ าลองโครงข่ายปราสาทเทียม 
และ แบบจ าลองซัพพอร์ตเวคเตอร์แมชชีน เพื่อหวงัว่าจะสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการพยากรณ์ของแบบจ าลอง
ทั้งสองได ้โดยผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าแบบจ าลองซัพพอร์ตเวคเตอร์แมชชีนท่ีประมวลผลดว้ยขอ้มูลท่ีผ่าน
กระบวนการคดัเลือกคุณลกัษณะวิธี เทคนิคการถ่วงน ้าหนกัดว้ยซพัพอร์ตเวคเตอร์แมชชีน(0.22) ให้ผลลพัธ์ดีท่ีสุด 
โดยให้ค่า Precision  เท่ากบั 68.67% ค่า Recall เท่ากบั 73.65% ค่า F-measure เท่ากบั 71.07%  ค่า Accuracy เท่ากบั 
70.36% และ มีค่า Error เท่ากบั 5.40%   โดยค่า Accuracy ท่ีไดจ้ากการทดลองคร้ังน้ี ซ่ึงมีค่าใกลเ้คียงกบัผลลพัธ์ท่ี
ได้จากงานวิจัยของ เดช ธรรมศิริ และ พยุง มีสัจ ท่ีใช้แบบจ าลองโครงข่ายปราสาทเทียม และ แบบจ าลอง                      
ซพัพอร์ตเวคเตอร์แมชชีน กบัชุดขอ้มูล German Credit โดยแบบจ าลองทั้งสองแบบให้ค่า Accuracy  69.50% และ 
70.00 % ตามล าดบั (เดช ธรรมศิริ และ พยุงมีสัจ, 2553) สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Ramesh, Parkavi และ Ramar 
ท่ีศึกษาเทคนิคการพยากรณ์ผลการเรียนของนักเรียนโดยใช้แบบจ าลองโครงข่ายปราสาทเทียมประเภท                             
เพอร์เซ็ปตรอนหลายชั้น ผลการทดลองให้ค่า Accuracy 72.38 %  (Ramesh, Parkavi & Ramar, 2013) ดว้ยเหตุผล
ดงักล่าวผูวิ้จยัจึงเห็นว่าแบบจ าลองซัพพอร์ตเวคเตอร์แมชชีนท่ีประมวลผลดว้ยขอ้มูลท่ีผ่านกระบวนการคดัเลือก
คุณลกัษณะวิธี เทคนิคการถ่วงน ้ าหนักดว้ยซัพพอร์ตเวคเตอร์แมชชีน(0.22) ท่ีให้ค่า Accuracy เท่ากับ 70.36% 
เหมาะสมท่ีจะเลือกเป็นแบบจ าลองท่ีใช้ในการพยากรณ์ผลการสอบการรู้ดิจิทลัของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  
 

9. ข้อเสนอแนะ 
 9.1 เน่ืองจากเทคนิคท่ีใชใ้นการสร้างแบบจ าลองเพื่อการพยากรณ์ผลการสอบการรู้ดิจิทลัของนกัศึกษา                           
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  คือ เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมเปรียบเทียบกับเทคนิค                      
ซัพพอร์ตเวคเตอร์แมชชีน ยงัมีอีกหลายเทคนิคเช่น เทคนิคตน้ไมก้ารตดัสินใจ (Decision Tree) เทคนิคแบบเบยส์ 
(Bayes Classifier) หรือ เทคนิคเพื่อนบ้านท่ีใกล้ท่ีสุด (K-Nearest Neighbors Algorithm : KNN) จึงเป็นเร่ืองท่ี
น่าสนใจท่ีจะทดลองว่าเทคนิคใด สมารถให้ค่าความถูกตอ้งของการพยากรณ์เป็นอย่างไร เม่ือเทียบกบั เทคนิค
โครงข่ายประสาทเทียม และ เทคนิคซพัพอร์ตเวคเตอร์แมชชีน  
 9.2 เน่ืองจากแบบประเมินตนเองเก่ียวกบัการรู้ดิจิทลัมีองคป์ระกอบทั้งส้ิน 4 องคป์ระกอบ 54 ขอ้ค าถาม 
จึงควรมีการพฒันาแบบจ าลองหลาย ๆ แบบ เพื่อการพยากรณ์ผลการสอบการรู้ดิจิทลัท่ีเหมาะสมส าหรับนกัศึกษา
ระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ในแต่ละองคป์ระกอบ เพื่อเปรียบเทียบค่าความถูกตอ้งท่ีไดจ้าก
การพยากรณ์ ซึงจะท าให้ทราบว่าแบบจ าลองใดมีคุณภาพดีท่ีสุดส าหรับการพยากรณ์ผลการสอบการรู้ดิจิทลัของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
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แนวทางการปรับการเรียนการสอนในรายวิชาการเต้น ช่วงสถานการณ์ COVID 19 
PRINCIPLES OF TEACHING AND LEARNING EVALUATION IN  

COMPETITIVE SITUATIONS COVID 19 
 

พชิญาภา วิศิษฎ์ศิลป์ 
สาขาส่ือสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

E-mail: phitchayapha.wi@spu.ac.th 
 

บทคัดย่อ 
 จากสถานการณ์การเรียนการสอนเตน้บนส่ือออนไลน์ท่ีมีบทบาทสถาบนัศึกษา จึงท าให้มีการ ศึกษา
และ แนวทางการปรับการเรียนการสอนในรายวิชา CPA103 พ้ืนฐานการเตน้ ช่วงสถานการณ์ covid 19” โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการปรับการเรียนการสอนด้วยวิธีการสอนเต้นออนไลน์ผ่านระบบ zoom                  
ตามข้อก าหนดของททางมหาวิทยาลยั และจากการท าแบบสอบถามและการสัมภาษณ์นักศึกษาในชั้นเรียน                   
โดยอาจารยผ์ูส้อนผลการส ารวจพบว่า การเรียนการสอนเตน้พ้ืนฐานในห้องเรียนไดค้วามรู้มากกว่าการเรียนเตน้
ออนไลน์ดว้ยระบบ zoom การต่อท่าเตน้ผ่านระบบ zoom ไม่มีประสิทธภาพ เพราะเน่ืองจากปัญหาของระบบ 
zoom สัญญานอินเตอเน็ต ท าให้ภาพกบัเสียงมีความขดัขอ้งเป้นอย่างมาก เสียงท่ีเกิดจากผูส้อน จะมีความดีเลยไ์ป
ยงัผูเ้รียน และ การมองท่าเตน้จากทางระบบจะมีความงงในเร่ืองของทิศทาง องศาของท่า   
 
ค าส าคัญ: การเตน้ออนไลน์ เคร่ืองมือการเรียนการสอน 
 

ABSTRACT 
The situation of teaching dance on online media to an academy role Therefore, there is a study and 

guideline for teaching and learning adjustment in the CPA103 Fundamentals of Dance. Covid 19 ” The objective 
of this study was to study how to adjust teaching and learning with online dance teaching method through zoom 
system according to the requirements of the university.And from doing questionnaires and interviewing students 
in class By the teachers who teach the survey results that Teaching the basics of dance in the classroom gained 
more knowledge than online dance lessons with the zoom system. Choreography via zoom is not effective. Be-
cause because of the problem of the Internet,Causing the picture and sound to be very interrupted, The voices 
made by the instructor There will be a delay to the learners and seeing the choreography m will be cofused about 
the direction and angle of the posture. 

 
Keywords: Online dance Class, Teaching tools 
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1. บทน า 
 จากสถานกาณ์ท่ีเป็นประเด็นหลกัท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงการด ารงชีวิต  และวิถีชีวิตของคนทัว่ทุก              
มุมโลก คือ การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา หรือ ท่ีเรียกกนัว่า โควิด -19 (Covid-19) การแพร่ระบาดของ
โรคส่งผลกระทบทุกกิจการและธุรกิจต่างๆ  ทุกภาคส่วนทัว่โลก รวมถึงวงการการศึกษาและวงการการบนัเทิง                
ท่ีตอ้งมีการปรับเปล่ียนรูปแบบในการจดักิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอนออนไลน์  หรือการจดัแสดงผล
งานทางช่องทางส่ือเทคโนโลยีออนไลน์ความรุนแรงของโรคระบาดคร้ังน้ีมีเพียงมาตราการป้องกนัและยบัย ั้ง  
การติดต่อและแพร่เช้ือ ควบคุมไม่ให้ผูติ้ดต่อเช้ือเพ่ิมจ านวนขึ้น ยงัไม่มีวคัซีนในการรักษา ดงันั้นการป้องกนัไดดี้
ท่ีสุดคือ การรักษาตวัเอง และอยูกิ่จกรรมท่ีพบปะผูค้น  
 ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หวัหนา้ศูนยเ์ช่ียวชาญเฉพาะทางดา้นไวรัสวิทยาคลินิก จุฬามหาวิทยาลยั ไดอ้ธิบาย
เช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ไวว่้า “ไวรัสโคโรนา ไมใช่ไวรัสใหม่ แต่เป็นไวรัสท่ีรู้จกักนัมากว่า 80 ปีแลว้                 
แต่เหตุผลท่ีเรียกว่าโคโรนาเพราะมีลกัษณะรูปร่างคลา้ยความเป็นมงกฎเลยตั้งช่ือว่า “Corona” ท่ีแปลว่า มงกฏ  
เป็นไวรัสท่ีมีขนาดใหญ่ ก่อโรคไดท้ั้งในคนและในสัตว ์ท าให้เกิดโรคทางเดินหายใจอกัเสบ” 
 และดว้ยสถารการณ์อยู่ในช่วงของการเฝ้าระวงั จึงท าให้ทางมหาวิทยาลยัประกาศปิดสถานศึกษาเพื่อ
ป้องกนัการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส จึงท าให้การเรียนการสอนตอ้งถูกปรับเปล่ียนรูปแบบ โดยพ้ืนฐานการเรียนรู้ 
คือ การถ่ายทอดความรู้จากผูเ้ช่ียวชาญ และรูปแบบการจัดการการเรียนการสอน เป็นวิธีการในการส่งผ่าน              
องคค์วามรู้จากผูส้อนไปยงัผูเ้รียน และในปัจจุบนัเทคนิคหรือเคร่ืองมือการเรียนการสอนก็ไดมี้การปรับเปล่ียน
มากขึ้น พฒันาจากการเรียนหนงัสือในห้องเรียนมาเป็นการเรียนในระบบออนไลน์มากขึ้น หรือ ท่ีเรา เขา้ใน ค าว่า 
e-learning ซ่ึงมีความหมายว่า นวตัรกรรมทางการศึกษาท่ีเปล่ียนแปลงวิธีเรียนท่ีเป็นอยู่เดิมเป็นการเรียนท่ีใช้
เทคโนโลยีท่ีก้าวหน้า เช่น อินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต เอ็กซ์ทราเน็ต ดาวเทียม ดังนั้นจึงหมายรวมถึงการเรียน
ทางไกล การเรียนผ่านเว็บ ห้องเรียนเสมือนจริง ซ่ึงมีจุดเช่ือมโยงคือ เทคโนโลยีการส่ือสารเป็นส่ือกลางของ                
การเรียนรู้” (เวบ็ไซต ์http:// http://www.capella.edu / elearning)   
 เม่ือ COVID-19 สถานการณ์บงัคบั ครูบาอาจารยแ์ละนกัศึกษาตอ้งเปล่ียนวิธีการสอนและวิธีการสอน 
ส่งผลให้รายวิชา CPA103 พ้ืนฐานการเต้น ซ่ึงรายวิชาของสาขาส่ือสารการแสดงท่ีเน้นการสอนลงมือปฏิบติั             
ในเร่ืองของการเตน้และการเคล่ือนไหว ตอ้งปรับเปล่ียนจากคลาสห้องเรียนเป็นการสอนเตน้ออนไลน์ โดยการ
ปรับเปล่ียนรูปแบบการสอน อาจารยป์ระจ ารายวิชาจึงตอ้งคิดตน้ส่ือการเรียนการสอน และรูปแบบการสอน              
โดยการเรียนจ าเป็นตอ้งมีปฎิสัมพนัธ์กนัระหว่างครูและผูเ้รียน ย่ิงตอ้งท าให้แผนการเรียนการสอนตอ้งไดต้าม
วตัถุประสงคข์องรายวิชา การเรียนเตน้ในรายวิชาCPA103 พ้ืนฐานการเตน้ดว้ยโปรแกรม Zoom  
 

2. วัตถุประสงค์ 
แนวทางการปรับการเรียนการสอนส าหรับวิชา CPA103 พ้ืนฐานการเตน้ 
 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 15 ประจ าปี 2563 วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2563 

1226 

3. หลกัการเรียนการสอน 
 การเรียนการสอนในสถานการณ์โควิดท่ีถูกบงัคบัให้มีการปรับเปล่ียนแต่การเรียนออนไลน์นั้นไดถู้ก
น ามาใชใ้นระยะเวลาหน่ึงแลว้ ดว้ยความกา้วหน้าของเทคโนโลยีท่ีท าให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้และฝึกปฏิบติัได้
ดว้ยตวัเอง ทิศนาแขมมณี (2555,น.94-96) สรุปการน าทฤษฎีการสร้างความรู้ไปใชใ้นการเรียน การสอนสามารถ
ท าไดห้ลายทางดงัน้ี 
 1. ตามทฤษฎีการสร้างองค์ วามรู้ ผลของการเรียนรู้จะมุุ่งเน้น ไปท่ีกระบวนการสร้าง ความรู้และ                
การตระหนกัรู้ในกระบวนการเป้าหมายการเรียนรู้จะตอ้งมาปฏิบติังานจริง 
 2. เป้าหมายของการสอนจะเปล่ียนจากการถ่ายทอดให้ผูเ้รียนไดรั้บสาระความรู้ท่ี  แน่นอนตายตวัไปสู่
การสาธิตกระบวนการแปลและสร้างความหมายท่ีหลากหลาย การเรียนรู้ทกัษะ ต่างๆ จะตอ้งให้มีประสิทธิภาพถึง
ขั้นท าไดแ้ละแกปั้ญหาไดจ้ริง 
 3. ผู ้เ รียนจะเป็นผู ้มีบทบาทในการเรียนรู้อย่างต่ืนตัว โดยจะต้องเป็นผู ้จัดกระท ากับข้อมูลหรือ
ประสบการณ์ต่างๆ และจะตอ้งงสร้างความหมายให้กบัส่ิงนัน่ดว้ยตวัเอง  
 4. ในการจดัการเรียนการสอนครูจะตอ้งพยายามสร้างบรรยากาศทางสังคมจริยธรรม (Socio Moral) ให้
เกิดขึ้นหมายถึงผูเ้รียนจะตอ้งมีโอกาสเรียนรู้ในบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการปฎิสัมพนัธ์ทางสังคม ซ่ึงทางสังคมถือว่า
เป็นปัจจยัส าคญัของการสร้างความรู้ ไดแ้ก่ ปฎิสัมพนัธ์ทางสังคม การร่วมมือ และการแลกเปล่ียนความรู้ ความคดิ 
และประสบการณ์ระหว่างผูเ้รียนกบัผูเ้รียน 
 5. ผูเ้รียนมีบทบาทในการเรียนรู้อยา่งเตม็ท่ี โดยผูเ้รียนจะน าตนเองและควบคุมตนเอง ในการเรียนรู้ เช่น
ผูเ้รียนจะเลือกส่ิงท่ีตอ้งการเรียนเองตั้งกฎระเบียบเองแกปั้ญหาท่ีเกิดขึ้นเองตกลงกนัเองเม่ือมีความคิดเห็นต่างกนั
เลือกผูร่้วมงานไดเ้องและรับผิดชอบในการดูแลรักษาห้องเรียนร่วมกนั 
 6. ครูจะมีบทบาทแตกต่างไปจากเดิม คือ จากการเป็นผูถ้่ายทอดความรู้และควบคุมการ เรียนรู้เปล่ียนไป
เป็นการให้ความร่วมมืออ านวยความสะดวกและช่วยเหลือผูเ้รียนในการเรียนรู้ 
 7. ในการประเมินผลการสอน เน่ืองจากการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วย ตนเองน้ีขึ้นกับ                     
ความสนใจและการสร้างความหมายท่ีแตกต่างกัน ของบุคคลผลการเรียนรู้ท่ีเกิดขึ้น จึงมีลกัษณะหลากหลาย 
ดงันั้นการประเมินผลจึงจ าเป็นตอ้งมีลกัษณะการประเมินตามจุดมุ่งหมาย 
  ในลกัษณะท่ียืดหยุ่นกนัไปในแต่ละบุคคล ซ่ึงอาจประเมินจากเพื่อน แฟ้มผลงาน รวมทั้งการประเมิน
ตนเองดว้ย 
 หลักการเรียนการสอนออนไลน์  การเรียนแบบออนไลน์ หรือ e-learning มีองค์ประกอบท่ีส าคัญ
อยู ่4 ส่วน แต่ละส่วนจะตอ้งออกแบบให้เช่ือมสัมพนัธ์กนัเป็นระบบ และจะตอ้งท างานประสานกนัไดอ้ย่างลงตวั 
คือ  

1. เน้ือหาของบทเรียน ถือว่าเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุด 
2. ระบบบริหารการเรียน เน่ืองจากการเรียนแบบออนไลน์หรือ  e-learning นั้นเป็นการเรียนท่ี

สนบัสนุนให้ผูเ้รียนไดศึ้กษา เรียนรู้ไดด้ว้ยตวัเอง ระบบบริหารการเรียนท่ีท าหน้าท่ีเป็นศูนยก์ลาง ก าหนดล าดบั
ของเน้ือหาในบทเรียน น าส่งบทเรียนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไปยงัผูเ้รียน ประเมินผลความส าเร็จของบทเรียน 
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ควบคุม และสนบัสนุนการให้บริการทั้งหมดแก่ผูเ้รียน จึงถือว่าเป็นองคป์ระกอบของ e-learning ท่ีส าคญัมาก เรา
เรียกระบบน้ีว่า "ระบบบริหารการเรียน" (LMS : e-Learning Management System)  

3. การติดต่อส่ือสาร การเรียนแบบ e-learning ถือว่าเป็นการเรียนทางไกลอีกรูปแบบหน่ึง แต่ส่ิง
ส าคญัท่ีท าให้ e-learning มีความโดดเด่นและแตกต่างไปจากการเรียนทางไกลทัว่ ๆ ไป ก็คือการน ารูปแบบการ
ติดต่อส่ือสารแบบ 2 ทาง มาใช้ประกอบในการเรียน เพ่ือเพ่ิมความสนใจ และความต่ืนตัวของผูเ้รียนท่ีมีต่อ
บทเรียนให้มากย่ิงขึ้น ตลอดจนใช้เป็นเคร่ืองมือท่ีจะช่วยให้ผูเ้รียนได้ติดต่อ  สอบถาม ปรึกษาหารือ และ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างตวัผูเ้รียนกบัครูผูส้อน และระหว่างผูเ้รียนกบัเพ่ือนร่วมชั้นเรียนคนอ่ืน ๆ โดย
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการติดต่อส่ือสารอาจแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทดงัน้ี 

1) ประเภท real-time ไดแ้ก่ Chat (message, voice), White board / Text slide, Real-time                
Annotations, Interactive poll , Conferencing และอื่น ๆ 

2) ประเภท non real-time ไดแ้ก่ Web-board , e-mail 
           4. การสอบ / วดัผลการเรียน โดยทัว่ไปแลว้การเรียนไม่ว่าจะเป็นการเรียนในระดบัใดหรือเรียน             
วิธีใด ก็ย่อมต้องมีการสอบ / การวดัผลการเรียน เป็นส่วนหน่ึงอยู่เสมอ การสอบ / การวดัผลการเรียนจึงเป็น
ส่วนประกอบส าคญัท่ีจะท าให้การเรียนแบบ e-learning เป็นการเรียนท่ีสมบูรณ์ กล่าวคือในบางวิชาจ าเป็นตอ้งวดั
ระดบัความรู้ก่อนเขา้สมคัรเขา้เรียน เพื่อให้ผูเ้รียนไดเ้ลือกเรียนในบทเรียนหรือหลกัสูตรท่ีเหมาะสมมากท่ีสุด         
ซ่ึงท าให้การเรียนท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด เม่ือเขา้สู่บทเรียนในแต่ละหลกัสูตรก็จะมีการสอบย่อยทา้ยบท และ        
การสอบใหญ่ก่อนท่ีจะจบหลกัสูตร ระบบบริหารการเรียน จะเรียกขอ้สอบท่ีจะใช้มากจากระบบบริหารคลงั
ขอ้สอบ (Test Bank System) ซ่ึงเป็นส่วยยอ่ยท่ีรวมอยูใ่นระบบบริหารการเรียน 
  การจดัการเรียนการสอนออนไลน์ กฤษณา สิกขมาน (2554) กล่าวว่า การเรียนการสอนออนไลน์ 
เป็นรูปแบบการเรียนการสอนท่ีมีการออกแบบ การเรียนการสอนไวอ้ย่างเป็นระบบ มีการก าหนดวตัถุประสงค์
หรือเป้าหมายการจดัการเรียนการสอนไวอ้ยา่งชดัเจน จดัการเรียน การสอนตามหลกัทฤษฎีทางการศึกษา หลกัการ
เรียนการรู้และจิตวิทยาการศึกษา การถ่ายทอดความรู้ การน าเสนอเน้ือหา การจดักิจกรรมการเรียนการสอน และ
ถ่ายทอดกลยุทธ์การสอนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเป็นเคร่ืองมือ  ซ่ึงในปัจจุบนัเน้นไปท่ีการใช้
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จึงท าให้ผูเ้รียนสามารถเขา้ถึงและเรียนรู้โดยไม่จ ากดัสถานท่ีและเวลา เน้ือหาบทเรียน
ของอีเลิร์นน่ิงจะอยู่ในรูปแบบส่ือผสมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Multimedia) ซ่ึงออกแบบไว้ในลักษณะ 
ซอฟตแ์วร์รายวิชา (Courseware) ประกอบดว้ยส่ือผสม ไดแ้ก่ ขอ้ความ ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว เสียง และท่ีส าคญั 
คือ ผูเ้รียน สามารถโตต้อบกบับทเรียนและผูส้อนได้ การบริหารจดัการอีเลิร์นน่ิงใช้ซอฟต์แวร์ประเภทบริหาร
จดัการการเรียนรู้ (Learning Management System : LMS) ท าหน้าท่ีในการบริหารจดัการอย่างอตัโนมติัเกือบทุก
ขั้นตอนแทนการปฏิบติัดว้ยมือ ตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนจนถึงขั้นตอนการวดัและประเมินผลการเรียน
การสอน 
 ปรัชญา เป่ียมการุณ ไดก้ล่าวถึงการเปล่ียนหอ้งเรียนเป็นการสอนออนไลน์ไวว่้า 
 1. ต้องท าความเข้าใจกับรูปแบบของส่ือการเรียนการสอน และหลักการของการเรียนออนไลน์  
ธรรมชาติของการใชส่ื้อ รวมไปถึงผูผ้ลิตและผูเ้รียน เราตอ้งปรับ MINDSET การเรียนOnline Learning กบั Video 
Conference เพราะถึงแมม้นัอาจมีความคลา้ยกนั แต่เน้ือแทแ้ลว้ธรรมชาติมนัต่างกนั 
 2. สอบถามความตอ้งการของผูส้อนและผูเ้รียน และท าความเขา้ใจรวมถึงขอ้ตกลงในเรียนออนไลน์
เรียนแบบสดๆ มีการถามตอบหรือไม่ นัน่ก็หมายความว่า คนเรียนทุกคนตอ้งเขา้มามี ส่วนร่วมนะครับ และคน
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สอนสามารถคุมอยู่หรือไม่ ตอ้งเตรียมพร้อมส าหรับการเกิดปัญหาดว้ย กรณีท่ีว่าสัญญาณไม่ดี คนมาเรียนวุ่นวาย
จนคุมยาก เพราะเราจะเสียเวลากบัการแกปั้ญหามากกว่าสอนเน้ือหาท่ีเด็กควรจะไดห้รือไม่ 
 3. เม่ือไดไ้อเดียแลว้ ตกลงกนัแลว้ คนสอนก็ตอ้งเตรียมอุปกรณ์การท างานให้พร้อมแบบง่ายท่ีสุด เพื่อท่ี
ทุกอย่างจะไดร้าบร่ืน ทั้งกลอ้ง ไมค ์แสง หรืออื่นๆ ท่ีจะท าให้การสอนออกมาดูดี อย่าลืมนะ ครับว่า เม่ือทุกอยา่ง
ผ่านหน้าจอ หน้ากลอ้ง ภาพตอ้งชดั สว่าง น่าดู เสียงตอ้งฟังเคลียร์ ฟังชดั ไม่อูอ้ี้ เพราะจะส่งผลต่อความร าคาญ
ของคนเรียน และไม่อยากดูต่อ แนะน าควรจะเน้นถ่ายเป็นคลิปและส่งต่อให้ผูเ้รียนมากกว่า เพราะสามารถคุม
เน้ือหา คุมเวลาไดดี้กว่า ส่วนเร่ือง การถามตอบ หรือเอกสารการเรียน เราค่อยหา วิธีส่งต่อในช่องทางอื่นแทน          
มีอีกมากมาย 
 4. เม่ือทุกอยา่งพร้อม ก็ถึงเวลากลบัมาท่ีตวัคนสอน ว่าพร้อมออกกลอ้งหรือยงั? การพูดหนา้กลอ้ง เราท า
ไดห้รือไม่ เพราะมนัจะต่างจากการยืนหน้าคนอื่น อย่างเห็นไดช้ดันะครับแรกๆ มนัอาจจะไม่ง่าย คงตอ้งใชเ้วลา
ท าความคุน้ชินสักพกั เพื่อความล่ืนไหล ไม่สะดุด ไม่ตอ้งกงัวลครับ เราไม่ใช่นกัแสดง พิธีกร ฝึกไปเร่ือยๆ ท าไป
เถอะ ขอแค่เน้ือหาท่ีอยากส่งต่อมนัครบ เพราะพฤติกรรมของคนท่ีเรียนออนไลน์ส่วนใหญ่ เคา้ชอบเน้ือ ไม่ชอบ
น ้า เวลาของทุกคนมีค่า บางคนอาจจะไม่พร้อมดูตอนนั้น อาจจะอยากเก็บไวดู้เม่ือพร้อม ขึ้นอยูก่บัรายบุคคล 
 
 หลักการสอนเต้นหรือการถ่ายทอดท่าทางการเคล่ือนไหว 
 วิธีและขั้นตอนการสอนท่าทางการเคล่ือนไหวร่างกาย การถ่ายทอดกระบวนการออกแบบนั้นจ าเป็นตอ้ง
มีความรู้ ทกัษะ ความเขา้ใจใน ศาสตร์การสอนอยา่งถูกตอ้งจึงจะสามารถถ่ายทอดความรู้นั้นไปยงัผูอ่ื้นได ้ผูศึ้กษา
ไดร้วบรวมรายละเอียดไวด้งัน้ี 

ทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง (Constructivism)   ทิศนา แขมมณี (2554.90) 
แนวคิด Constructivism เก่ียวขอ้งกบัธรรมชาติของความรู้ของมนุษย ์มีความหมายทั้งในเชิงจิตวิทยาและ

เชิงสังคมวิทยา ทฤษฎีดา้นจิตวิทยา เร่ิมตน้จาก Jean Piaget ซ่ึงเสนอว่า การเรียนรู้ของเด็กเป็นกระบวนการส่วน
บุคคลมีความเป็นอตันยั Vygotsky ไดข้ยายขอบเขตการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลว่า เกิดจากการส่ือสารทางภาษากบั
บุคคลอื่น ส าหรับด้านสังคมวิทยา  Emile Durkheim และคณะ เ ช่ือว่าสภาพแวดล้อมทางสังคมมีผลต่อ                            
การเสริมสร้างความรู้ใหม่ 

 ทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนว Constructivism จัดเป็นทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มปัญญานิยม  (cognitive 
psychology) มีรากฐานมาจากผลงานของ Ausubel และ Piaget 

ประเด็นส าคญัประการแรกของทฤษฎีการเรียนรู้ตาม Constructivism คือ ผูเ้รียนเป็นผูส้ร้าง (Construct) 
ความรู้จากความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงท่ีพบเห็นกบัความรู้ความเข้าใจท่ีมีอยู่เดิม โดยใช้กระบวนการทางปัญญา
(cognitive apparatus) ของตน 

ประเด็นส าคญัประการท่ีสองของทฤษฎี คือ การเรียนรู้ตามแนว Constructivism คือ โครงสร้างทาง
ปัญญา เป็นผลของความพยายามทางความคิด ผูเ้รียนสร้างเสริมความรู้ผ่านกระบวนการทางจิตวิทยาดว้ยตนเอง 
ผูส้อนไม่สามารถปรับเปล่ียนโครงสร้างทางปัญญาของผูเ้รียนได้ แต่ผูส้อนสามารถช่วยผูเ้รียนปรับเปล่ียน
โครงสร้างทางปัญญาไดโ้ดยจดัสภาพการณ์ท่ีท าให้เกิดภาวะไม่สมดุลขึ้น 
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ลักษณะการพฒันารูปแบบการสอน 
1.  การสอนตามแนว Constructivism เน้นความส าคัญของกระบวนการเรียนรู้ของผู ้เ รียน  และ

ความส าคญัของความรู้เดิม 
2.  เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนเป็นผูแ้สดงความรู้ไดด้ว้ยตนเอง และสามารถสร้างความรู้ดว้ยตนเองได้ ผูเ้รียน

จะเป็นผูอ้อกไปสังเกตส่ิงท่ีตนอยากรู้ มาร่วมกนัอภิปราย สรุปผลการคน้พบ แลว้น าไปศึกษาคน้ควา้เพ่ิมเติมจาก
เอกสารวิชาการ หรือแหล่งความรู้ท่ีหาได ้เพื่อตรวจความรู้ท่ีไดม้า และเพ่ิมเติมเป็นองคค์วามรู้ท่ีสมบูรณ์ต่อไป 

3.  การเรียนรู้ตอ้งให้ผูเ้รียนลงมือปฏิบติัจริง คน้หาความรู้ดว้ยตนเอง จนคน้พบความรู้และรู้จกัส่ิงท่ี
คน้พบ เรียนรู้วิเคราะห์ต่อจนรู้จริงว่า ลึก ๆ แลว้ส่ิงนั้นคืออะไร มีความส าคญัมากน้อยเพียงไร และศึกษาคน้ควา้
ให้ลึกซ้ึงลงไป จนถึงรู้แจง้ 

 
 บทบาทของผู้สอนในการจัดการเรียนรู้ผู้สอน 

1.  เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนสังเกต ส ารวจเพื่อใหเ้ห็นปัญญา 
2.  มีปฏิสัมพนัธ์กบัผูเ้รียน เช่นแนะน า ถามให้คดิ หรือสร้างความรู้ไดด้ว้ยตนเอง 
3.  ช่วยให้ผูเ้รียนคิดคน้ต่อ ๆ ไป ให้ท างานเป็นกลุ่ม 
4.  ประเมินความคิดรวบยอดของผูเ้รียน ตรวจสอบความคดิและทกัษะการคิดต่าง ๆ การปฏิบติัการ

แกปั้ญหาและพฒันาให้เคารพความคิดและเหตุผลของผูอ้ืน่ 
 

 บทบาทของผู้เรียน 
ในการเรียนตามทฤษฎี Constructionism ผูเ้รียนจะมีบทบาทเป็นผูป้ฎิบติัและสร้างความรู้ไปพร้อมๆ กนั

ดว้ยตวัของเขาเอง (ท าไปและเรียนรู้ไปพร้อมๆ กนั) บทบาทท่ีคาดหวงัจากผูเ้รียน คือ 
1.  มีความยินดีร่วมกิจกรรมทุกคร้ังดว้ยความสมคัรใจ 
2.  เรียนรู้ไดเ้อง รู้จกัแสวงหาความรู้จากแหล่งความรู้ต่างๆ ท่ีมีอยูด่ว้ยตนเอง 
3.  ตดัสินปัญหาต่างๆ อยา่งมีเหตผุล 
4.  มีความรู้สึกและความคิดเป็นของตนเอง 
5.  วิเคราะห์พฤติกรรมของตนเองและผูอ้ื่นได ้
6.  ให้ความช่วยเหลือกนัและกนั รู้จกัรับผดิชอบงานท่ีตนเองท าอยูแ่ละท่ีไดรั้บมอบหมาย 
7.  น าส่ิงท่ีเรียนรู้ไปประยกุตใ์ชป้ระโยชน์ในชีวิตจริงไดน้ั้น 

 
การประยุกต์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1.  การใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการให้ผูเ้รียนสร้างสาระการเรียนรู้และผลงานต่าง ๆ ดว้ย

ตนเอง                                      
2.  การสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีมีบรรยากาศท่ีหลากหลาย เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดเ้ลือกตามความสนใจ 
3.  เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดท้  าในส่ิงท่ีสนใจ ซ่ึงจะท าให้ผูเ้รียนมีแรงจงูใจในการคิด การท าและการเรียนรู้

ต่อไป 
4.  จดัสภาพแวดลอ้มท่ีมีความแตกต่างกนั เพ่ือประโยชน์ในการเรียนรู้ เช่น วยั ความถนดัความสามารถ 

และประสบการณ์ 
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5.  สร้างบรรยากาศท่ีมีความเป็นมิตร 
6.  ครูตอ้งท าหนา้ท่ีอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้แก่ผูเ้รียน 
7.  การประเมินผลการเรียนรู้ตอ้งประเมินทั้งผลงานและกระบวนการ 
8.  ใช้วิธีการท่ีหลากหลายในการประเมิน เช่น การประเมินตนเอง การประเมินโดยครูและ เพื่อน                  

การสังเกต การประเมินโดยแฟ้มสะสมงาน  
 

 1. การถ่ายทอดกระบวนความรู้ 
 มีนกัวิชาการหลายท่านไดใ้ห้ความหมายของการถ่ายทอดความรู้ หรือการสอน ซ่ึงค่อนขา้งสอดคลอ้ง
กนั ซ่ึงการสอนเป็นการถ่ายทอดอย่างหน่ึงเป็นการน าทกัษะและความรู้เผยแพร่ดว้ยวิธีต่าง ผูวิ้จยัไดศึ้กษาคน้ควา้
และรวบรวมไดด้งัน้ี 
 ทิศนา แขมมณี (อา้งถึงในอุทยั ศาสตรา.  2533:  25) กล่าวไวว่้า การสอนเป็นการบอกกล่าว ช้ีแจง หรือ
แสดงให้ดู ซ่ึงการสอนเป็นการถ่ายทอดความรู้ ทกัษะ และเจตคติต่าง ๆ โดยผูส้อนและผูรั้บ หรือ ครูและศิษย ์
มีปฎิสัมพนัธ์ต่อกนัในกระบวนการเรียนรู้ โดยมีครูเป็นบทบาทส าคญั เป็นผูจ้ดัการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นตามความ
คิดเห็นและความสามารถของตน ผูเ้รียนหรือศิษยเ์ป็นผูรั้บการถ่ายทอดตามแต่ครูจะให้ การสอนโดยครูน้ีเกิดขึ้น
ทุกแห่ง ไม่จ ากดัเวลาและสถานท่ี แลว้แต่สถานการณ์”  
 อุทยั ศาสตรา (2533:  26) กล่าวว่า การสอน คือ กระบวนการถ่ายทอดความรู้ ทกัษะ เจคติจากผูส้อนหรือ
ครูไปสู่ผูเ้รียน หรือศิษย ์ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การบอกเล่า อธิบาย แนะน า ช้ีแจง แสดงให้ดู หรือช่วยเหลือ               
การเรียนรู้ เป็นตน้สรุปไดว่้า การถ่ายทอดความรู้ หมายถึง การน ากระบวนการ ความรู้ และทกัษะต่าง ๆ จากผูส้อน
ไปยงัผูเ้รียน ดว้ยวิธีการบอกเล่า อธิบาย แนะน า หรือแสดงให้ดู  
 2. องคป์ระกอบในการถ่ายทอดความรู้ 
 ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดความรู้ หรือการสอนในแขนงวิชาใด จะเกิดขึ้นไดน้ั้นตอ้งอาศยัองคป์ระกอบ
หลายด้าน ทุกส่ิงทุกอย่างท่ีเก่ียวกับการสอน และมีส่วนช่วยให้การสอนนั้นประสบความส าเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีองคป์ระกอบดงัน้ี  
 อุทยั ศาสตรา (2553:  27) ไดจ้ดัองคป์ระกอบการสอนนั้นแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่  
 1. องคป์ระกอบการสอน ซ่ึงประกอบดว้ย ผูส้อน ผูเ้รียน หลกัสูตรหรือเน้ือหาสาระและการเรียนการสอน 
 2. องค์ประกอบเสริม หรือ ส่ิงสนับสนุนให้การสอนสมบูรณ์ย่ิงขึ้นประกอบด้วย วตัถุประสงค์ของ               
การสอน วิธีการสอน ส่ือการสอน การประเมินผลและบริบทต่าง ๆ ของการสอน เช่น บรรยากาศ หรือ
สภาพแวดลอ้มในการเรียนการสอน อาคารสถานท่ี เป็นตน้  
 ในการถ่ายทอดกระบวนการออกแบบท่าเต้นนั้ น ต้องอาศัยองค์ประกอบต่าง ๆ เหล่าน้ี อาจถูก
ปรับเปล่ียนช่ือเรียก ผูวิ้จยัจึงขอเทียบเคียงองคป์ระกอบเหล่าน้ีเขา้กบักระบวนการออกแบบท่าเตน้ ซ่ึงไดอ้อกมา
ดงัน้ี  
 1. ผูส้อน หมายถึง นกัออกแบบทา่เตน้  
 2. ผูเ้รียน หมายถึง ศิลปิน,นกัเตน้ หรือแดนเซอร์ 
 3. หลักสูตรหรือสาระการเรียนรู้ หมายถึง ท่าทางการเคล่ือนไหวต่างๆ หรือท่าเต้น ท่ีผ่าน                       
การออกแบบจากนกัออกแบบท่าเตน้  
 4. การเรียนการสอนนั้น หมายถึง วิธีการหรือขั้นตอนการถ่ายทอดท่าทางการเคล่ือนไหว  
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 ใชใ้นการถ่ายทอดท่าเตน้ ความรู้ ความเช่ียวชาญและประสบการณ์จากการท างานจะมีส่วนช่วยให้
นกัออกแบบท่าเตน้ไดเ้ขา้ใจในการถ่ายทอดมากขึ้น  เพื่อให้ไดผ้ลส าเร็จในการออกแบบผลงาน  และนกัออกแบบ
ท่าเตน้จ าเป็นตอ้งมีทกัษะในการถ่ายทอดเฉพาะตวั 
 

4. แนวทางการปรับการเรียนการสอน 
 สาขาส่ือสารการแสดงเป็นสาขาท่ีสอนควบคุมทั้งงานเบ้ืองหน้าและงานเบ้ืองหลัง มีทั้ งการแสดง                  
การเต้น การร้องเพลง และการออกแบบ และในหน่ึงภาคเรียนนักศึกษาจะได้เรียนแต่ละรายวิชาควบคู่กัน                         
ในภาคการเรียนท่ี 2 ประจ าปี 2562 นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 และนกัศึกษาชั้นปีท่ี 2  จะไดเ้รียนเตน้  

รายวิชา CPA103 พ้ืนฐานการเตน้ (Basic Dancing) ควบคุมการสอนโดยอาจารยพิ์ชญาภา วิศิษฎ์ศิลป์ 
เป็นพ้ืนฐานการเคล่ือนไหวให้กบันักศึกษาชั้นปีท่ี 1 ปูพ้ืนฐานตั้งแต่ท  าความรู้จกัการใช้ร่างกาย การนับจงัหวะ 
ค าศพัท์ และค าอธิบายรายวิชาน้ีไดค้รอบคุมการเคล่ือนไหวขั้นพ้ืนฐาน รวมไปถึงส่ิงท่ีนกัศึกาาจ าเป็นตอ้งเรียนรู้ 
เพื่อน าไปพฒันาและประยุกต์ใช้ในการแสดง การแยดสัดส่วร่างกาย การจัดระเบียบ การใช้ท่าท่ีพ้ืน การถ่าย
น ้ าหนัก การหมุน รวมไปถึงการน าไปบรูณาการเตน้เขา้กบังานสิ่ือสารประเภทต่าง ๆ ในรายวิชาน้ี เน้นการฝึก
ปฏิบติั โดยมี จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 1. เพ่ือศึกษาพ้ืนฐานการเคล่ือนไหว การแยกส่วนร่างกาย (isolation techniques) การถ่ายน้าํหนกั การจดั
ระเบียบร่างกาย การใชท้่าท่ีพ้ืน การหมุน 
 2. เพื่อการบูรณาการการเตน้กบังานส่ือสารการแสดงประเภทต่างๆ 
 3. เพ่ือฝึกปฏิบติัการเตน้พ้ืนฐาน 

ดว้ยรายวิชาเป็นการเรียนเนน้ฝึกปฏิบติัโดยจะใชท้ั้งหมด 30 ชัว่โมง และให้ผูเ้รียนศึกษาและฝึกฝนดว้ย
ตวัเอง 5 ชัว่โมง   

หวัขอ้ในการสอนถูกแบง่ออกเป็น 16 คร้ัง ดงัต่อไปน้ี 
 

คร้ังที่  หัวข้อ/รายละเอียดการบรรยาย กิจกรรมการเรียนการสอน 

1 1. แนะน ารายวิชา อธิบายรายละเอียดเน้ือหาวิชาและ แผนการเรียน             
การสอน ความหมายของการเตน้ในรูปแบบต่างๆ ฝึกปฎิบติั การหยืดหยุ่น
ร่างกาย 

บรรยายและฝึกปฏิบติั 

2 ฝึกปฏิบติัการเตน้ การใชร่้างกาย isolation 
- Stretching 
- การถ่ายน้าํหนกั 
- Basic Jazz Dance ต่อท่า routine ฝึกการปฏิบติัการหมุนตวั  

ฝึกปฏิบติัแบบฝึกหดัทาง          
การเตน้ 

3 - การทรงตวัและการหาความสมดุลในการเตน้ - Basic Jazz Dance ต่อ          
ท่า routine 

ฝึกปฏิบติัแบบฝึกหดัทาง          
การเตน้ 

4 - ฝึกการปฏิบติัการเตน้การเดินทาง 
- Basic Jazz Dance ต่อท่า routine 

ฝึกปฏิบติัแบบฝึกหดัทาง         
การเตน้ 
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คร้ังที่  หัวข้อ/รายละเอียดการบรรยาย กิจกรรมการเรียนการสอน 

5 สอบปฏิบติัการเตน้ จากการเรียน คร้ังท่ี 2-3-4  
Routine Basic Jazz Dance 

เก็บคะแนนแบบฝึกหดั
ทางการเตน้ 

6  ฝึกประมวลท่าเตน้ เพื่อสร้างสรรคง์านเตน้ในรูปแบบ ของตวัเอง การร้อย
ท่าเป็น routine คร้ังท่ี 1 

ฝึกปฏิบติัแบบฝึกหดัทาง        
การเตน้ 

7  ฝึกประมวลท่าเตน้ เพื่อสร้างสรรคง์านเตน้ในรูปแบบ ของตวัเอง การร้อย
ท่าเป็น routine คร้ังท่ี 2 

ฝึกปฏิบติัแบบฝึกหดัทาง          
การเตน้ 

8 สรุปและทบทวนบทเรียน บรรยายและฝึกปฏิบติั 

9 ความหมายของการแปรแถวหรือแพทเทิร์น, ลกัษณะและประเภทของ       
การสร้าง  

บรรยายและฝึกปฏิบติั 

10 ฝึกการเขียนและการสร้างแพทเทิร์น(Patten) บรรยาย 

11 สอบปฎิบติัการสร้างแพทเทิร์น เก็บคะแนนแบบฝึกหดั
ทางการเตน้ 

12 กระบวนการออกแบบท่าเตน้ องคป์ระกอบการออกแบบท่าเตน้ และ
ขั้นตอนการสร้างสรรคง์านการแสดง , ความหมายและรูปแบบการเตน้        
กบัอุปกรณ ์

บรรยาย 

13 สอบปฏิบติัการเตน้กบัอปุกรณ์ การสร้างสรรคผ์ลงานการออกแบบท่าเตน้
ตามโจทยท่ี์ไดรั้บ องคป์ระกอบการสร้างสรรคง์าน 

บรรยาย 

14 ส่งความคืบหนา้งานการแสดงการออกแบบท่าเตน้  เก็บคะแนนแบบฝึกหดั
ทางการเตน้ 

15 การแสดงผลงาน เก็บคะแนนแบบฝึกหดั
ทางการเตน้ 

16 สอบปลายภาค เก็บคะแนนแบบฝึกหดั
ทางการเตน้ 

 
 สถานการณ์การเรียนการสอนในราบวิชา CPA 103 ไดเ้รียนการเตน้ในห้องเรียนตั้งแต่คร้ังท่ี  1 จนถึง
คร้ังท่ีคร้ังท่ี 8  ก่อนการสอบเก็บคะแนน  ดังนั้นจึงตอ้งปรับการเรียนให้อยู่ในรูปแบบการเรียนเต้นออนไลน์                 
โดยใชโ้ปรแกรม Zoom  การเรียนการสอนจึงถูกปรับให้กระซับ และแทรกกิจกรรม รวมไปถึงเปล่ียนวิธีการเก็บ
คะแนนให้กบัผูเ้รียน 
 ADDIE Model ( Kruse 2007) ประกอบดว้ยขั้นตอนโดยสรุปดงัน้ี  

1. ขั้นวิเคราะห์ (Analyze Phase) เป็นการวิเคราะห์และประเมินความต้องการจ าเป็น (Assess and 
Analyze Needs) ในการพฒันาหรือแกปั้ญหา 
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2. ขั้นออกแบบ (Design Phase) เป็นก าารออกแบบวิธีการสอนหรือรูปแบบท่ีให้บรรลุเป้าหมาย (Deign 
Instruction) 

3. ขั้นพฒันา (Develop Phase) เป็นการพฒันาเคร่ืองมือท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอน (Develop 
Materials) 

4. ขั้นน าไปใช ้(Implement Phase) เป็นการน านวตักรรมท่ีพฒันาขึ้นไปใช ้ประกอบดว้ย การวางแผนใน
การบริหารจดัการในการน าแผนการจดัการเรียนการเรียนรู้ไปใช้ และด าเนินการจดัการเรียนรู้ตามขั้นตอนต่างๆ ท่ี
ก าหนดไวใ้นแผนการจดัการเรีนนรู้ 

5. ขั้นประเมิน (Evaluate Phase) ประเมินความกา้วหน้าของผูเ้รียนและประสิทธิผล ของส่ือท่ีใชใ้นการ
เรียนการสอน 

 

คร้ังที่  หัวข้อ/รายละเอียดการบรรยาย กิจกรรมการเรียนการสอน 

8 สรุปและทบทวนบทเรียน เป็นการทวนท่าเตน้ บรรยายและฝึกปฏิบติัผา่น
โปรแกรม zoom 

9 ความหมายของการแปรแถวหรือแพทเทิร์น, ลกัษณะและประเภท
ของการเขียนแพนเทิร์น 

บรรยายและฝึกปฏิบติัผา่น
โปรแกรม zoom 

10 ฝึกการเขียนและการสร้างแพทเทิร์น (Patten) บรรยายและฝึกปฏิบติัผา่น
โปรแกรม zoom 

11 ให้โจทยก์ารสร้างแพทเทิร์น บรรยายและฝึกปฏิบติัผา่น
โปรแกรม zoom 

12 ความหมายและรูปแบบการเตน้ดน้สด (Improvisation) บรรยายและฝึกปฏิบติัผา่น
โปรแกรม zoom 

13 สอบปฏิบติั (Improvisation) บรรยายและฝึกปฏิบติัผา่น
โปรแกรม zoom 

14 กระบวนการออกแบบท่าเตน้ องคป์ระกอบการออกแบบท่าเตน้ 
และขั้นตอนการสร้างสรรคง์านการแสดง   

บรรยายและฝึกปฏิบติัผา่น
โปรแกรม zoom 

15 การสร้างสรรคผ์ลงานการออกแบบท่าเตน้ตามโจทยท่ี์ไดรั้บ  
องคป์ระกอบการสร้างสรรคง์าน 

เก็บคะแนนแบบฝึกหดัทาง          
การเตน้บรรยายและฝึกปฏิบติั
ผา่นโปรแกรม zoom 

16 ให้นกัศึกษาน าเสนอหลกัการสร้างสรรคก์ารแสดง การสอบปลายภาคเป็นการเก็บ
คะแนนจากการส่งวีดิโอการเตน้
และรายงานการออกแบบ              
การแสดง 
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ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ช้ินงาน (Constructionism) 
เป็นการเรียนรู้ท่ีเน้นการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นผูส้ร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง  ทฤษฎี Constructionism               

มีสาระส าคญัท่ีว่าความรู้ไม่ใช่มาจากการสอนของครูหรือผูส้อนเพียงฝ่ายเดียว แต่ความรู้เกิดขึ้นและถูกสร้าง       
โดยผูเ้รียนเอง การเรียนรู้จะเกิดขึ้นไดดี้ก็ต่อเม่ือผุเ้รียนไดล้งมือกระท าดว้ยตนเอง (Learning by Doing) บ่งบอกว่า
การจะให้การศึกษากบัเด็กขึ้นอยู่กบัว่าเรามีความเช่ือว่าความรู้เกิดขึ้นไดอ้ย่างไรถา้หากเราเช่ือว่าความรู้เกิดจาก  
การท่ีเด็กพยายามจะสร้างความรู้ขึ้นเองการให้การศึกษาก็จะตอ้งประกอบดว้ยการดึงเอาความรู้น้ีออกมาจากเด็ก
ดว้ยการขอให้เด็กท ากิจกรรมต่างๆ หรือตอบค าถามท่ีจะใชค้วามรู้นั้นและให้โอกาสเด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ี
จะท าให้เกิดกระบวนการ สร้างความรู้ในทางตรงขา้มถา้เราเช่ือว่าความรู้เกิดขึ้นจากประสบการณ์ภายนอกการให้
การศึกษาก็จะต้องประกอบดว้ยการให้ประสบการณ์ท่ีถูกต้องกับเด็กแสดงให้เด็กเห็นถึงวิธีท่ีถูกตอ้งท่ีจะท า
กิจกรรมต่างๆ หรือบอกค าตอบท่ีถูกตอ้งให้กบัเด็ก วิธีน้ีคือการศึกษาในสมยัก่อนนัน่เองซีมวัร์ พาเพิร์ท (Papert) 
ไดก้ล่าวว่าการศึกษาท่ีดีไม่ไดม้าจากการหาวิธีการสอนท่ีดีให้ครูสอนเด็กแต่มาจากการให้โอกาสท่ีดีท่ีเด็กจะได้
สร้างความรู้การเรียนรู้ท่ีดีจะเกิดขึ้นไดถ้า้หากเด็กไดมี้ส่วนในการสร้างส่ิงท่ีมีความหมาย ยกตวัอยา่งเช่นโครงงาน
ต่างๆ ของนักเรียนท่ีคิดค้นขึ้นเองจากการรวมกันเป็นกลุ่ม เช่น โครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานภาษาไทย 
โครงงานประดิษฐ์ส่ิงท่ีเหลือใช ้เป็นตน้ 
 

5. สรุป 
 การปรับการเรียนการสอนในรายวิชา cpa103 พ้ืนฐานการเตน้ ดว้ยวิธีการสอนเตน้ออนไลน์ผ่านระบบ 
zoom ตามขอ้ก าหนดของททางมหาวิทยาลยั และจากการท าแบบสอบถามและการสัมภาษณ์นกัศึกษาในชั้นเรียน 
โดยอาจารยผ์ูส้อนผลการส ารวจพบว่า การเรียนการสอนเตน้พ้ืนฐานในห้องเรียนไดค้วามรู้มากกว่าการเรียนเตน้
ออนไลน์ดว้ยระบบ zoom การต่อท่าเตน้ผ่านระบบ zoom ไม่มีประสิทธภาพ เพราะเน่ืองจากปัญหาของระบบ 
zoom สัญญานอินเทอเน็ต ท าให้ภาพกบัเสียงมีความขดัขอ้งเป็นอยา่งมาก เสียงท่ีเกิดจากผูส้อน จะมีความดีเลยไ์ป
ยงัผูเ้รียน และการมองท่าเตน้จากทางระบบจะมีความงงในเร่ืองของทิศทาง องศาของท่า   
 

6. ข้อเสนอแนะ 
 รายวิชา CPA103 พ้ืนฐานการเตน้ การท่ีตอ้งปรับเปล่ียนรูปแบบการเรียนการสอนเป็นออนไลน์ และ
เน่ืองจากเป็นวิชาเน้นการปฏิบติัผูส้อนจะตอ้งเตรียมความพร้อมในการเร่ืองของส่ือวีดิโอ เพ่ือช่วยให้ผูเ้รียนได้
สามารถดูยอ้นหลงัได ้และควรมีทั้งท่ีเป็นกาาอธิบายทีละท่า และการร้อยเรียงท่าเป็น Routine 
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บทคัดย่อ 
 การวิจยัเชิงส ารวจน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบศกัยภาพบุคลากรดา้นไอทีเพื่อรองรับ              
การเปล่ียนผ่านสู่มหาวิทยาลยัดิจิทลั กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือ บุคลากรดา้นไอที มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
จ านวน 149 คน โดยการส ารวจเก็บข้อมูลทุกหน่วยประชากร เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม                   
ความคิดเห็นผา่นช่องทางออนไลน์ วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวิธีวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ ก าหนดองคป์ระกอบ
ปัจจยัศกัยภาพบุคลากรดา้นไอทีเพื่อรองรับการเปล่ียนผ่านสู่มหาวิทยาลยัดิจิทลัเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ ทกัษะดิจิทลั 
บริบทการเรียนรู้ดิจิทลั ความส าเร็จโครงการจา้งงานภายนอกดา้นไอที และการเปล่ียนผ่านสู่มหาวิทยาลยัดิจิทลั 
รวมทั้งส้ิน 49 ตัวแปร ด าเนินการสกัดองค์ประกอบด้วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบหลักและการหมุนแกน
องค์ประกอบแบบตั้งฉากวาริแมกซ์ จากการวิจัยพบว่าปัจจัยด้านทักษะดิจิทัลสามารถจัดได้ 5 องค์ประกอบ                 
ส่วนปัจจยัดา้นบริบทการเรียนรู้ดิจิทลัไดผ้ล 3 องค์ประกอบ ปัจจยัดา้นความส าเร็จโครงการจ้างงานภายนอก                  
ดา้นไอทีไดผ้ล 1 องคป์ระกอบ และ ปัจจยัดา้นการเปล่ียนผา่นสู่มหาวิทยาลยัดิจิทลัไดผ้ล 1 องคป์ระกอบ 
 
ค าส าคัญ: การวิเคราะห์องคป์ระกอบ, บุคลากรดา้นไอที, สมรรถนะ, การเปล่ียนผา่นสู่ดิจิทลั, มหาวิทยาลยัดิจิทลั 
 

ABSTRACT 
 This exploratory research aims to analyze the potential components of IT staff to support the transition 
to digital universities. The samples used in the study are 149 IT staff of Kasetsart University. The survey collected 
data from all demographic units. A tool used in the research is to conduct online feedback questionnaires and to 
analyze data by using exploratory factor analysis. This study defines the potential components of IT staff into 
four areas: 1) Digital Skills; 2) Digital Learning Context; 3) IT Outsourcing Success and; 4) Digital 
Transformation of University. In addition, 49 variables in this study are processed to extract components by 
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analyzing principal components and rotating the varimax perpendicular elements. Finally, this research results 
show that the Digital Skills factors can be organized into five components while the Digital Learning Context, IT 
Outsourcing Success, and Digital Transformation of University factors are contained three elements, one element, 
and one element respectively. 
 
Keywords: Factor Analysis, IT Staff, Competency, Digital Transformation, Digital University 
 

1. ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
 มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ได้สนับสนุนการขับเคล่ือนนโยบายยุทธศาสตร์ของการพัฒนา
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ให้กา้วไปสู่การเป็น 6U ตามนโยบายสภามหาวิทยาลยั โดยมียุทธศาสตร์ Digital KU 
เป็นตวัขบัเคล่ือนมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ให้กา้วสู่การเป็นมหาวิทยาลยัดิจิทลั ซ่ึงเป็นการน าระบบไอทีมาใชใ้น
การขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยให้ เ ป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก (World Class University) ตามวิสัยทัศน์  6U 
(มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2563) 
 การจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2560-2564  ได้มี            
การส ารวจสถานภาพปัจจุบนัของเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลยัพบว่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ 
มีการช ารุดเสียหาย ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการใชง้านอยา่งมีประสิทธิภาพ และขาดการบ ารุงรักษาตามมาตรฐาน
อยา่งสม ่าเสมอ เน่ืองจากบุคลากรดา้นไอทีขาดองคค์วามรู้ท่ีเพียงพอในการดูแลรักษาและช่วยเหลือผูใ้ชง้านระบบ 
ผลสืบเน่ืองมาจากการไดรั้บการถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ียงัไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอจากผูรั้บจา้งงานภายนอก       
การขาดแคลนเทคโนโลยีและบุคลากรดา้นไอทีในการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตอ้งการความเช่ียวชาญ
เฉพาะดา้น จึงเป็นความทา้ทาย มหาวิทยาลยัตอ้งปรับตวัดว้ยการใชก้ลยทุธการจา้งงานภายนอกในการพฒันางาน
ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรดา้นไอทีเป็นบุคลากรกลุ่มหน่ึงขององคก์รท่ีเป็นผูเ้ก่ียวขอ้งในการด าเนินของ
โครงการจา้งงานภายนอกดา้นไอทีท่ีมีความส าคญัจะเห็นไดจ้ากในทุกขั้นตอนในการด าเนินงานโครงการจา้งงาน
ภายนอกดา้นไอทีจะมีบุคลากรดา้นไอทีเขา้มาเก่ียวขอ้ง 
 ในช่วงปลายปี 2562 ไดป้รากฏวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซ่ึงมีการติดเช้ือไวรัสกนัได้
โดยง่ายผ่านทางการหายใจท าให้มีจ านวนผูติ้ดเช้ือและผูเ้สียชีวิตทัว่โลกเป็นจ านวนมากจนรัฐบาลนานาประเทศ
จ าเป็นตอ้งประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและปิดประเทศเป็นการชั่วคราว อย่างไรก็ตามวิกฤตการณ์ดงักล่าวก็ไม่
สามารถหยุดโลกในยุคโลกาภิวตัน์ การติดต่อส่ือสารระหว่างกนัและการคา้ระหว่างประเทศยงัคงสามารถด าเนิน
ต่อไป เน่ืองจากมีการวางโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารรองรับไวแ้ลว้ แต่สถานการณ์
วิกฤตก็ได้ทวีความส าคญัของเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ิมสูงขึ้น เม่ือวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 
ระลอกแรกเร่ิมคล่ีคลายลงหลายภาคส่วนเร่ิมพูดถึง “ความปกติใหม่” หรือ “New Normal” ภาคการศึกษาก็เป็นอีก
หน่ึงภาคส่วนท่ีเกิดการปรับตวัคร้ังใหญ่ในประเทศไทยและทัว่โลก โดยเฉพาะการปิดมหาวิทยาลยัท่ีท าให้ตอ้งหนั
มาใช้การเรียนการสอนทางไกลอย่างเร่งด่วนผ่านช่องทางออนไลน์และการด าเนินกิจกรรมทางการศึกษาอื่นๆ 
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ท าให้หลายคนคิดว่า เม่ือโควิด-19 ผ่านไป การเรียนรู้ทางไกลและการใชเ้ทคโนโลยี 
เพื่อการเรียนรู้จะกลายเป็นความปกติใหม่ของการศึกษาไทย (สถาบนัวิจยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย, 2563) 
 ดงันั้น มหาวิทยาลยัจึงจ าเป็นจะตอ้งเตรียมความพร้อมบุคลากรดา้นไอที โดยการพฒันาสมรรถนะเพื่อ
ยกระดับศักยภาพบุคลากรไอที ทั้ งองค์ความรู้และทักษะการท างานให้รองรับการเปล่ียนผ่านสู่การเป็น



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 15 ประจ าปี 2563 วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2563 

1238 

มหาวิทยาลยัดิจิทลัและความปกติใหม่ท่ีเป็นท่ีตอ้งการของการศึกษาท่ีมีการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ิมสูงขึ้น
มากกว่าเดิมอย่างเป็นปกติ ผูวิ้จยัจึงไดศึ้กษาองคป์ระกอบศกัยภาพบุคลากรดา้นไอทีเพื่อรองรับการเปล่ียนผ่านสู่
มหาวิทยาลยัดิจิทลั 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อศึกษาองคป์ระกอบศกัยภาพบุคลากรดา้นไอทีเพื่อรองรับการเปล่ียนผา่นสู่มหาวิทยาลยัดิจิทลั โดย
วิธีการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ 

 

3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 3.1 แนวคิด ทฤษฎแีละงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 3.1.1. ทักษะดิจิทัล  บุคลากรท่ีมีระดับทักษะสูงด้านดิจิทัลจะสร้างประโยชน์ให้กับองค์กรท่ีมี               
การเปล่ียนแปลงทางดา้นเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ทกัษะหลกัดา้นดิจิทลัท่ีจะท าให้บุคคลมีความเป็นมืออาชีพใน
การท างาน ไดแ้ก่  การร่วมมือกนั การคิดเชิงวิพากษ ์การริเร่ิมสร้างสรรค ์และการแกไ้ขปัญหา ท่ีมีความน่าเช่ือถือ
ทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบติั ซ่ึงช้ีวดัทกัษะดา้นดิจิทลั (van Laar, E., van Deursen, A., van Dijk, J. & de Haan, J., 
2018) การเรียนรู้เชิงดิจิทลัสามารถเป็นตวัขบัเคล่ือนในการพฒันาทกัษะต่างๆ เพื่อเสริมสร้างให้เกิดการเปล่ียน
ผ่านเชิงดิจิทลัขององค์กรท่ีจ าเป็นส าหรับองคก์รท่ีมีการเปล่ียนแปลงทางดิจิทลัเกิดขึ้น ไดแ้ก่ ปัญญาประดิษฐ์             
การใชหุ่้นยนต์ การเช่ือมต่อทุกส่ิงกบัอินเทอร์เน็ต และการแปลงกระบวนการท างานไปเป็นดิจิทลั (Sousa, M. J. 
& Rocha, A., 2019; Osmundsen, K., 2020) 
 3.1.2. บริบทการเรียนรู้ดิจิทัล แนวคิดหลกัการถ่ายโอนความรู้ท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการ
เปล่ียนแปลงแบบดิจิทลั ความรู้ใหม่แบบดิจิทลัร่วมกบักระบวนการถ่ายโอนความรู้แบบดิจิทลัท่ีผสานรวมกนั 
ช่วยให้งานมีการจดัการท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้น (Stoyanov, T., 2017) แนวปฏิบติัในการท างานในองค์กรดว้ย
ความร่วมมือกนัระหว่างบุคลากรดา้นไอทีในสภาพแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงจะเห็นไดว่้าความรู้เฉพาะบุคคลมี
ความส าคัญต่อการถ่ายโอนความรู้ (Szulanski, G., 1996) การด าเนินการโครงการจ าเป็นต้องท าความเข้าใจ
อุปสรรคต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้นระหว่างกระบวนการพฒันาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแ้ก่  อุปสรรคท่ี
เก่ียวขอ้งกบัตวับุคคล กระบวนการ และบริบท (Distanont, A., Haapasalo, H., Vaananen, M. & Lehto, J., 2012) 
การเรียนรู้โดยใชเ้ทคโนโลยีปรับปรุงคุณภาพการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมมิติของการเรียนรู้ดิจิทลัประกอบดว้ย 
ผูมี้ส่วนร่วม บริบทการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้  และการอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้  (Sousa, M. J. & 
Rocha, A., 2019; Dalkir, K., 2017) 
 3.1.3. ความส าเร็จของโครงการจ้างงานภายนอกด้านไอที การท่ีองคก์รจ านวนมากหนัมาใชก้ารจดั
จา้งคนภายนอกเป็นแนวความคิดริเร่ิมทางธุรกิจท่ีส าคญั เน่ืองจากสามารถลดตน้ทุนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนั (Xi, X., Xu, Y. & Todo, H., 2013) การจดัจา้งคนภายนอกไดพ้ฒันาขึ้นจาก
แนวของความร่วมมือความไวว้างใจด้านศักยภาพด้านความรู้ความสามารถและการควบคุมกระบวนการ 
(Hätönen, J. & Eriksson, T., 2009)  ทั้งน้ีจากท่ีไดศึ้กษาทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งท าให้พบว่าส่ิงท่ีเป็นปัจจยัสู่
ความส าเร็จของการด าเนินการโครงการจา้งงานภายนอกดา้นไอทีประกอบดว้ยปัจจยัดา้นงบประมาณ (Greaver, 
M. F., Association, A. M. & Books24x7, I., 1999; Harland, C., Knight, L., Lamming, R. & Walker, H., 2005) 
ระยะเวลา ขอบเขตงาน และคุณภาพ (Larson, E. W. & Gray, C. F., 2011) 
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 3.1.4. การเปลี่ยนผ่านสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล ความพร้อมในปัจจุบนัของมหาวิทยาลยัในการแปลง
ระบบดิจิทัลของกระบวนการและความท้าทายท่ีมหาวิทยาลัยต้องเผชิญกับการเปล่ียนแปลงทางดิจิทัลของ
กระบวนการ ความส าคัญเก่ียวข้องกับระดับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในระหว่างกระบวนการสอน รวมถึง                  
กิจกรรมการบริหารท่ีเปิดการส่ือสารขั้นสูงระหว่างสถาบนั นกัศึกษา นกัวิชาการ และเจา้หน้าท่ีธุรการ ตลอดจน
กระบวนการเครือข่ายภายในและภายนอกอื่นๆ (Limani, Y., Hajrizi, E., Stapleton, L. & Retkoceri, M., 2019) 
จุดมุ่งหมายโดยรวมของการเปล่ียนแปลงทางดิจิทัลในมหาวิทยาลัยประกอบด้วยการเปล่ียนแปลงด้าน
กระบวนการด าเนินงานภายในและดา้นการบริการการศึกษา รูปแบบท่ีผสมผสานร่วมกนัเป็นรูปแบบการศึกษา
ใหม่ ส าหรับกลุ่มเป้าหมายใหม่ของมหาวิทยาลยัร่วมกบัการแปลงท่ีเป็นดิจิทลัของกระบวนการด าเนินงานท่ี
เก่ียวขอ้ง (Sandkuhl, K. & Lehmann, H., 2017; Osmundsen, K., Iden, J. & Bygstad, B., 2018; Agushi, G., 2019) 
 3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 จากการทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งท าการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ ผูวิ้จยั
สามารถก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจยัส าหรับการศึกษาการวิเคราะห์องคป์ระกอบศกัยภาพบุคลากรดา้นไอที
เพื่อรองรับการเปล่ียนผา่นสู่มหาวิทยาลยัดิจิทลั ประกอบดว้ยปัจจยั 4 ดา้น รายละเอียดดงัแผนภาพท่ี 1 

 

 
 

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

3.3 สมมติฐานการวิจัย 
 ตวัแปรท่ีน ามาศึกษาสามารถจดัเขา้กลุ่มองคป์ระกอบเชิงส ารวจศกัยภาพบุคลากรดา้นไอที 
เพื่อรองรับการเปล่ียนผา่นสู่มหาวิทยาลยัดิจิทลั 
 
 
 
 

• งบประมาณ

• ระยะเวลา

• ขอบเขตงาน

• คุณภาพ

• ผูมี้ส่วนร่วม 

• บริบทการเรียนรู้ 

• กระบวนการเรียนรู้ 

• ส่ิงอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้

• การเปล่ียนแปลงการบริการ
การศึกษา

• การแปลงแบบดิจิทลัภายในองคก์ร

• การบริหารโครงการ

• ปัญญาประดิษฐ ์

• การใชหุ่้นยนตท์ างาน 

• การปรับกระบวนการท างานเขา้สู่ระบบดิจิทลั

• เช่ือมโยงทุกส่ิงเขา้กบัอินเตอร์เน็ต

• การคิดเชิงวพิากษ ์

• ความคิดสร้างสรรค ์

• การแกปั้ญหา

• การท างานร่วมกนั

ทักษะจิทัล
การเปลี่ยนผ่านสู่
มหาวิทยาลัยดิจิทัล

ความส าเร็จของ
โครงการจ้างงาน
ภายนอกด้านไอที

บริบทการเรียนรู้
ดิจิตอล
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4. วิธีด าเนินการวิจัย  
4.1 แบบแผนการวิจัย  
แบบแผนการวิจัยในการศึกษาเพื่อหาค าตอบของงานวิจยัประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษา

ความส าคญัของปัญหา 2) การก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั 3) การพฒันาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานวิจยั 4) การเก็บ
รวบรวมขอ้มูล และ 5) การวิเคราะห์ขอ้มูลและสรุปผลการวิจยั 

4.2 ประชากรและตัวอย่าง 
ประชากรเป็นบุคลากรดา้นไอทีของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ โดยคดัเลือกกลุ่มประชากรตวัอยา่งดว้ย

วิธีเฉพาะเจาะจง ซ่ึงเป็นบุคลากรท่ีปฏิบัติงานอยู่ในต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์ ช่างเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งหมด 149 คน (กองการเจา้หน้าท่ี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 
2563) 

4.3 เคร่ืองมือวิจัย 
เคร่ืองมือวิจยัท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถามความคิดเห็นออนไลน์ แบบมาตรวดั

อันดับ โดยใช้วิธีประเภทมาตรประมาณค่าแบบ Likert scale (Likert, R. & ., M.-H., 1967) มาตรวดั 5 อันดับ                
ผ่านการทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือดว้ยการทดสอบความเที่ยงตรง โดยผูเ้ช่ียวชาญท่ีเก่ียวของ 5 ท่าน ประเมิน
หาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามและวตัถุประสงค ์(Index of Item-Objective Congruence : IOC) ของ
แต่ละปัจจยั ซ่ึงอยู่ในช่วง 0.716 – 0.952 ผ่านเกณฑ์มีค่ามากกว่า 0.5 (Rovinelli, R. J. & Hambleton, R. K., 1977) 
และทดสอบความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามโดยน าไปเก็บขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งจริง จ านวน 30 ชุด น ามาวิเคราะห์
ได้ค่า Cronbach's Alpha (Cronbach, L., 1951) เท่ากับ 0.945 ผ่านเกณฑ์การทดสอบมีค่ามากกว่า 0.7 (Nunnally 
J.C., 1978) 

4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิผูวิ้จยัไดใ้ช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก

บุคลากรดา้นไอทีของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ผา่นช่องทางออนไลน์ และการเก็บรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิผูวิ้จยั
ได้เก็บรวบรวมจากการศึกษาคน้ควา้จากหนังสือทฤษฎี เอกสารงานวิจยั และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบับริบท
งานวิจยั 

4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล  
การวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยประกอบด้วยการวิเคราะห์เชิงพรรณนาเพื่ออธิบายลักษณะของข้อมูลและ                

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจในปัจจัยแต่ละด้านตามกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยใช้หลักสถิติ                           
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA) สกัดองค์ประกอบด้วยเทคนิค                     
การวิเคราะห์องคป์ระกอบหลกั (Principal Component Analysis : PCA) และท าการหมุนแกนองคป์ระกอบตั้งฉาก
ดว้ยวิธีแบบแวริแมกซ์ (Varimax rotation)  
 

5. ผลการวิจัย 
 จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลวิจยัจากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 149 คน พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 67.10 อายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 43.60 การศึกษาระดับปริญญาตรี                             
คิดเป็นร้อยละ 74.50 ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ คิดเป็นร้อยละ 85.90 อายุการท างาน 10 ปีขึ้นไป คิดเป็น
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ร้อยละ 46.30 และสังกัดหน่วยงานบางเขน คิดเป็นร้อยละ 68.13 หลังจากนั้นได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วย                      
การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจไดผ้ลการวิเคราะห์และการสกดัองคป์ระกอบของปัจจยัแต่ละดา้น ดงัน้ี 
 5.1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านทกัษะดิจิทลั (1) พิจารณาความเหมาะสมของชุดข้อมูลตัวแปรพบว่า 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO) มีค่าเท่ากบั 0.872 เป็นไปตามเกณฑมี์ค่าไม่นอ้ยกว่า 
0.5 และจากผลการวิเคราะห์ Bartlett's Test of Sphericity พบว่าตวัแปรมีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดบั 0.000 สามารถน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบต่อไปได ้(2) ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบหลกัพบว่า            
ค่าอธิบายความแปรปรวนของตวัแปร (Communality) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.612-0.872 เป็นไปตามเกณฑ์มีค่าไม่นอ้ยกว่า 
0.5 มีความเป็นไปไดใ้นการจัดตวัแปรเขา้องค์ประกอบ (3) ผลจากการหมุนแกนองค์ประกอบตั้งฉากดว้ยวิธี
แบบแวริแมกซ์ (Varimax) ตัวแปรท่ีจัดเข้าองค์ประกอบมีค่าอยู่ระหว่าง  0.635-0.872 เป็นไปตามเกณฑ์มีค่า                        
ไม่น้อยกว่า 0.5 และ (4) เม่ือพิจารณาผลค่าไอเกน (Eigenvalues) ขององคป์ระกอบ (Component) ท่ีมีค่าตั้งแต่ 1 
พบว่าตัวแปรทั้ งหมด 25 ตัวแปรท่ีน ามาวิเคราะห์สามารถจัดกลุ่มได้ 5 องค์ประกอบ ซ่ึงสามารถอธิบาย                         
ความแปรปรวนของตวัแปรทั้งหมดไดร้้อยละ 73.921 รายละเอียดตามตารางท่ี 1 หลงัจากนั้นไดท้  าการตั้งช่ือของ
องคป์ระกอบท่ีไดใ้ห้สอดคลอ้งกบัตวัแปรในแต่ละกลุ่มองคป์ระกอบของดา้นทกัษะดิจิทลั รายละเอียดตามตาราง
ท่ี 2  
 5.2 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นบริบทการเรียนรู้ดิจิทลั (1) พิจารณาความเหมาะสมของชุดขอ้มูลตวัแปร
พบว่า KMO มีค่าเท่ากบั 0.857 เป็นไปตามเกณฑ์มีค่าไม่น้อยกว่า 0.5 และจากผลการวิเคราะห์ Bartlett's Test of 
Sphericity พบว่าตัวแปรมีความสัมพนัธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.000 สามารถน าไปวิเคราะห์
องคป์ระกอบต่อไปได ้(2) ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบหลกัพบว่าค่าอธิบายความแปรปรวนของตวัแปรมีค่าอยู่
ระหว่าง 0.604-0.889 เป็นไปตามเกณฑ์มีค่าไม่น้อยกว่า 0.5 มีความเป็นไปไดใ้นการจดัตวัแปรเขา้องคป์ระกอบ 
(3) ผลจากการหมุนแกนองคป์ระกอบตั้งฉากดว้ยวิธีแบบแวริแมกซ์ ตวัแปรท่ีจดัเขา้องคป์ระกอบมีค่าอยู่ระหว่าง  
0.614-0.913 เป็นไปตามเกณฑมี์ค่าไม่นอ้ยกว่า 0.5 และ (4) เม่ือพิจารณาผลค่าไอเกนขององคป์ระกอบท่ีมีค่าตั้งแต่ 
1 พบว่าตวัแปรทั้งหมด 11 ตวัแปรท่ีน ามาวิเคราะห์สามารถจดักลุ่มได ้3 องค์ประกอบ ซ่ึงสามารถอธิบายความ
แปรปรวนของตัวแปรทั้งหมดได้ร้อยละ 76.822 รายละเอียดตามตารางท่ี 1 หลงัจากนั้นได้ท าการตั้งช่ือของ
องคป์ระกอบที่ไดใ้ห้สอดคลอ้งกบัตวัแปรในแต่ละกลุ่มองคป์ระกอบของดา้นบริบทการเรียนรู้ดิจิทลั รายละเอียด
ตามตารางท่ี 2 
 5.3 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านความส าเร็จของโครงการจ้างงานภายนอกด้านไอที  (1) พิจารณา                     
ความเหมาะสมของชุดขอ้มูลตวัแปรพบว่า KMO มีค่าเท่ากบั 0.830 เป็นไปตามเกณฑมี์ค่าไม่นอ้ยกว่า 0.5 และจาก
ผลการวิเคราะห์ Bartlett's Test of Sphericity พบว่าตวัแปรมีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 
0.000 สามารถน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบต่อไปได้ (2) ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบหลักพบว่าค่าอธิบาย                      
ความแปรปรวนของตวัแปรมีค่าอยู่ระหว่าง 0.639-0.902 เป็นไปตามเกณฑ์มีค่าไม่น้อยกว่า 0.5 มีความเป็นไปได้
ในการจดัตวัแปรเขา้องคป์ระกอบ (3) ผลจากการหมุนแกนองคป์ระกอบตั้งฉากดว้ยวิธีแบบแวริแมกซ์ ตวัแปรท่ี
จดัเขา้องคป์ระกอบมีค่าอยู่ระหว่าง  0.799-0.950 เป็นไปตามเกณฑ์มีค่าไม่น้อยกว่า 0.5 และ (4) เม่ือพิจารณาผล
ค่าไอเกนขององคป์ระกอบท่ีมีค่าตั้งแต่ 1 พบว่าตวัแปรทั้งหมด 8 ตวัแปรท่ีน ามาวิเคราะห์สามารถจดักลุ่มได ้1 
องคป์ระกอบ ซ่ึงสามารถอธิบายความแปรปรวนของตวัแปรทั้งหมดไดร้้อยละ 82.299 รายละเอียดตามตารางท่ี 1 
หลงัจากนั้นไดท้  าการตั้งช่ือขององคป์ระกอบที่ไดใ้ห้สอดคลอ้งกบัตวัแปรกลุ่มองคป์ระกอบของดา้นความส าเร็จ
ของโครงการจา้งงานภายนอกดา้นไอที รายละเอียดตามตารางท่ี 2 
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 5.4 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นการเปล่ียนผ่านสู่มหาวิทยาลยัดิจิทลั (1) พิจารณาความเหมาะสมของชุด
ข้อมูลตัวแปรพบว่า KMO มีค่าเท่ากับ 0.857 เป็นไปตามเกณฑ์มีค่าไม่น้อยกว่า 0.5 และจากผลการวิเคราะห์ 
Bartlett's Test of Sphericity พบว่าตัวแปรมีความสัมพนัธ์กันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.000 สามารถ
น าไปวิเคราะห์องคป์ระกอบต่อไปได ้(2) ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบหลกัพบว่าค่าอธิบายความแปรปรวนของ
ตวัแปรมีค่าอยู่ระหว่าง 0.785-0.905 เป็นไปตามเกณฑ์มีค่าไม่น้อยกว่า 0.5 มีความเป็นไปไดใ้นการจดัตวัแปรเขา้
องคป์ระกอบ (3) ผลจากการหมุนแกนองคป์ระกอบตั้งฉากดว้ยวิธีแบบแวริแมกซ์ ตวัแปรท่ีจดัเขา้องคป์ระกอบมี
ค่าอยู่ระหว่าง 0.886-0.951 เป็นไปตามเกณฑ์มีค่าไม่น้อยกว่า 0.5 และ (4) เ ม่ือพิจารณาผลค่าไอเกนของ
องค์ประกอบท่ีมีค่าตั้งแต่ 1 พบว่าตวัแปรทั้งหมด 5 ตวัแปรท่ีน ามาวิเคราะห์สามารถจดักลุ่มได ้1 องค์ประกอบ               
ซ่ึงสามารถอธิบายความแปรปรวนของตวัแปรทั้งหมดไดร้้อยละ 84.871 รายละเอียดตามตารางท่ี 1 หลงัจากนั้น                                    
ได้ท าการตั้งช่ือขององค์ประกอบท่ีได้ให้สอดคล้องกับตัวแปรกลุ่มองค์ประกอบของด้านการเปล่ียนผ่านสู่
มหาวิทยาลยัดิจิทลั รายละเอียดตามตารางท่ี 2 
 

ตารางท่ี 1 ผลจากการหมุนแกนองคป์ระกอบตั้งฉากดว้ยวิธีแบบแวริแมกซ์ (Varimax) 

Component 
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 
1.1 12.659 50.638 50.638 12.659 50.638 50.638 
1.2 2.179 8.718 59.355 2.179 8.718 59.355 
1.3 1.448 5.790 65.145 1.448 5.790 65.145 
1.4 1.119 4.477 69.622 1.119 4.477 69.622 
1.5 1.075 4.299 73.921 1.075 4.299 73.921 
2.1 5.727 52.063 52.063 5.727 52.063 52.063 
2.2 1.562 14.201 66.264 1.562 14.201 66.264 
2.3 1.161 10.558 76.822 1.161 10.558 76.822 
3.1 6.584 82.299 82.299 6.584 82.299 82.299 
4.1 4.244 84.871 84.871 4.244 84.871 84.871 

 
ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ (EFA) 

ด้าน องค์ประกอบ ตัวแปร 

1. ทกัษะดิจิทลั 1.1 การบริหารโครงการและกระบวนการ
ท างานเขา้สู่ระบบดิจิทลั 

I1 I2 I3 I10 I11 I12 I13 I14 I15 

1.2 การแกไ้ขปัญหาและการท างานร่วมกนั I22 I23 I24 I25 
1.3 การใชหุ่้นยนตท์ างาน I7 I8 
1.4 ความคิดสร้างสรรค ์ I19 I20 
1.5 การคิดเชิงวิพากษ ์ I17 I18 

2. บริบทการเรียนรู้ดิจิทลั 2.1 บริบทการเรียนรู้และส่ิงอ านวยความ
สะดวกในการเรียนรู้ 

I29 I30 I31 I35 I36 

2.2 กระบวนการเรียนรู้ I32 I33 I34 
2.3 ผูมี้ส่วนร่วม I26 I27 I28 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 
ด้าน องค์ประกอบ ตัวแปร 

3. ความส าเร็จของโครงการจา้งงาน
ภายนอกดา้นไอที 

3.1 ความส าเร็จโครงการจา้งงานภายนอก
ดา้นไอที 

I37 I38 I39 I40 I41 I42 I43 I44 

4. การเปล่ียนผ่านสู่มหาวิทยาลยั
ดิจิทลั 

4.1 การเปล่ียนผา่นสู่มหาวิทยาลยัดิจิทลั I45 I46 I47 I48 I49 

 
  จากองคป์ระกอบที่ไดต้ามตารางท่ี 2 สามารถอธิบายความหมายไดด้งัต่อไปน้ี (1.1) การบริหารโครงการ
และกระบวนการท างานเขา้สู่ระบบดิจิทลั คือ การพฒันาบุคลากรดา้นไอทีให้มีทกัษะการบริหารโครงการและ        
การเปล่ียนกระบวนการท างานสู่รูปแบบดิจิทลัควบคู่กนัไปและทกัษะก็จะสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนัให้โครงการ
เป็นไปตามความตอ้งการ (1.2) การแกไ้ขปัญหาและการท างานร่วมกนั คือ การพฒันาบุคลากรดา้นไอทีให้มีทกัษะ
การคน้หาวิธีแกไ้ขปัญหาผา่นอินเทอร์เน็ตแมว่้าในตอนแรกจะไม่มีวิธีแกไ้ขปัญหาท่ีชดัเจนในทนัที เน่ืองมาจากมี
เครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีสามารถแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันให้ขอ้มูลซ่ึงกันและกันท่ีช่วยให้การท างานและ              
การแกไ้ขปัญหาท่ีมีความซบัซอ้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (1.3) การใชหุ่้นยนตท์ างาน คือ ทกัษะในการใชหุ่้นยนต์
ท างานแทนคนในการจดัการงานปริมาณมาก  (1.4) ความคิดสร้างสรรค์ คือ ทักษะในการสร้างแนวคิดท่ีเป็น
นวตักรรมส าหรับงานท่ีรับผิดชอบ (1.5) การคิดเชิงวิพากษ ์คือ ทกัษะในการใชก้ารถามค าถามเพื่อท าความเขา้ใจ
มุมมองของคนอื่นและการมีเหตุมีผลในการพิจารณาเร่ืองต่างๆ (2.1) บริบทการเรียนรู้และส่ิงอ านวยความสะดวก
ในการเรียนรู้ คือ การสนบัสนุนจากผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัโดยมีการก าหนดนโยบายท่ีชดัเจนในการขบัเคล่ือนสู่
มหาวิทยาลยัดิจิทลั (2.2) กระบวนการเรียนรู้ คือ การพฒันาและสนบัสนุนบุคลากรดา้นไอทีในการจดัท าเอกสาร
หรือคู่มือขั้นตอนการท างานต่อการเรียนรู้ดิจิทลัอยา่งเป็นระบบรวมทั้งการสนบัสนุนการเรียนรู้ดิจิทลัในรูปแบบท่ี
หลากหลายและเหมาะสม (2.3) ผูมี้ส่วนร่วม คือ การพฒันาและสนับสนุนบุคลากรด้านไอทีมีความตั้งใจใน                   
การเ รียนรู้ดิจิทัลด้วยการรวมองค์ความรู้ต่างๆ ท่ีหลากหลายจากบุคคลภายนอกเข้ามาปรับใช้ได้จริง                                  
(3.1) ความส าเร็จโครงการจา้งงานภายนอกดา้นไอที คือ การพฒันาวางแผนออกแบบควบคุมด าเนินการโครงการ
โดยค านึงถึงดา้นงบประมาณ ระยะเวลา ขอบเขตงาน และคุณภาพ ร่วมกนัอยู่ภายใตข้อ้ก าหนดของโครงการยอ่ย
และโครงการทั้งหมด (4.1) การเปล่ียนผ่านสู่มหาวิทยาลยัดิจิทลั คือ การท่ีมหาวิทยาลยัมีการพฒันาบริการทาง
การศึกษารูปแบบใหม่ท่ีโดดเด่นและปรับเปล่ียนกระบวนการด าเนินงานภายในองคก์รในรูปแบบดิจิทลัควบคู่กนั
ไปสนบัสนุนการให้บริการการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

6. อภิปรายผล 
 จากวตัถุประสงค์ของการวิจยัเพื่อศึกษาองคป์ระกอบศกัยภาพบุคลากรดา้นไอทีเพื่อรองรับการเปล่ียน
ผ่านสู่มหาวิทยาลยัดิจิทลั โดยวิธีการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ จากสมมติฐานกล่าวไวว่้าตวัแปรท่ีน ามา
ศึกษาสามารถจัดเข้ากลุ่มองค์ประกอบเชิงส ารวจศักยภาพบุคลากรด้านไอทีเพื่อรองรับการเปล่ียนผ่านสู่
มหาวิทยาลยัดิจิทลั ผลการวิจยัพบว่าปัจจยัดา้นทกัษะดิจิทลัสามารถจดัตวัแปรเขา้กลุ่มได ้5 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่  
การบริหารโครงการและกระบวนการท างานเขา้สู่ระบบดิจิทลั การแกไ้ขปัญหาและการท างานร่วมกนั การใช้
หุ่นยนต์ท างาน ความคิดสร้างสรรค์ และการคิดเชิงวิพากษ ์ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าการเปล่ียนผ่านสู่มหาวิทยาลยั
ดิจิทัลมีความจ าเป็นท่ีจะต้องมีการด าเนินการโครงการจ้างงานภายนอกด้านไอทีจ านวนมาก  เพื่อการพฒันา
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มหาวิทยาลยัไปสู่การเป็นมหาวิทยาลยัดิจิทลั ซ่ึงจะตอ้งพึ่งพาบุคลากรดา้นไอทีท่ีมีทกัษะในการบริหารจดัการ
โครงการและมีความเขา้ใจในการเปล่ียนแปลงกระบวนการด าเนินไปในรูปแบบท่ีเป็นดิจิทลัท่ีมีความซับซ้อน  
ตลอดจนทกัษะการแกปั้ญหาและการท างานร่วมกนั การคิดเชิงวิพากษ ์ความคิดสร้างสรรค ์ ท่ีผสมผสานร่วมกนั
ให้งานนั้นส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความร่วมมือกันท่ีดีและมีประสิทธิผล   ซ่ึงสอดคล้องกับ van Laar, E., van 
Deursen, A., van Dijk, J. & de Haan, J. (2018) ท่ีกล่าวว่าทักษะหลกัด้านดิจิทลัท่ีจะท าให้บุคคลมีความเป็นมือ
อาชีพในการท างานท่ีจะท าให้องคก์รมีการเปล่ียนแปลงดิจิทลัอย่างรวดเร็วประกอบไปดว้ยทกัษะการร่วมมือกนั 
การคิดเชิงวิพากษ ์การริเร่ิมสร้างสรรค ์และ การแกไ้ขปัญหา ท่ีมีความน่าเช่ือถือทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบติั ทั้งน้ี
ปัจจัยดา้นบริบทการเรียนรู้ดิจิทลัสามารถจดัตัวแปรเขา้กลุ่มได้ 3 องค์ประกอบ ได้แก่  บริบทการเรียนรู้และ                   
ส่ิงอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ และผูมี้ส่วนร่วม ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Sousa, M. J. & Rocha, 
A. (2019) ท่ีกล่าวว่าการเรียนรู้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมในมิติของการเรียนรู้ดิจิทลั
ประกอบดว้ยผูมี้ส่วนร่วม บริบทการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้  และการอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ส าหรับมหาวิทยาลัยท่ีมีแนวคิดหรือก าลังจะ เปล่ียนผ่านสู่
มหาวิทยาลยัดิจิทลั ควรจะมีการพฒันาทกัษะดิจิทลัส าหรับบุคลากรดา้นไอทีในเร่ืองของการบริหารโครงการและ
กระบวนการท างานเขา้สู่ระบบดิจิทลั การแกไ้ขปัญหาและการท างานร่วมกนั การใช้หุ่นยนต์ท างาน ความคิด
สร้างสรรค์ และ การคิดเชิงวิพากษ ์ตลอดจนมีการสนับสนุนดา้นบริบทการเรียนรู้ดิจิทลัในโครงการสร้างงาน
ภายนอกดา้นไอที ประกอบดว้ยการสนับสนุนด้านบริบทการเรียนรู้และส่ิงอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ 
กระบวนการเรียนรู้ และ ผูมี้ส่วนร่วม เพื่อความพร้อมในการขบัเคล่ือนนโยบายการเปล่ียนผ่านไปสู่การเป็น
มหาวิทยาลยัดิจิทลัอยา่งเตม็ขีดความสามารถและมีความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
ขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมจากมุมมองของผูเ้ช่ียวชาญท่ีเป็นผูบ้ริหาร

ระดบัสูงและบุคลากรท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการขบัเคล่ือนการเปล่ียนผา่นสู่มหาวิทยาลยัดิจิทลักลุ่มอื่นดว้ย รวมทั้ง
ทบทวนวรรณกรรมดา้นการเปล่ียนผ่านสู่มหาวิทยาลยัดิจิทลัและทกัษะดิจิทลัเพ่ิมเติม เพ่ือให้ไดผ้ลการศึกษา               
ท่ีครบถว้นมากย่ิงขึ้น 
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บทคัดย่อ 
 บทความวิชาการน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาแนวทางการจดักิจกรรมศิลปะให้กบัคนพิการทางเห็น    
2)  เพื่อเสนอแนวทางการจดักิจกรรมศิลปะท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ดา้นศิลปะให้กบัคนพิการทางการเห็นและกลุ่มคน
ท่ีมีขอ้จ ากดัทางดา้นการเรียนรู้ให้กบัพิพิธภณัฑศิ์ลปะในประเทศไทย  

โดยมีวิธีการเก็บขอ้มูลศึกษาจากเอกสาร การสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ    
การสัมภาษณ์ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรม และมีพ้ืนท่ีศึกษาคือ พิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยและต่างประเทศท่ีมีการจัด
นิทรรศการให้กบัคนพิการทางการเห็นเป็นกรณีศึกษา  

ผลการศึกษา พบว่า 1) กิจกรรมศิลปะท่ีจะเป็นส่ือในการถ่ายทอดความรู้ให้กบัคนพิการทางการเห็นไดดี้
นั้นต้องสัมผสัได้ด้วยกายสัมผสัและรับรู้ด้วยการได้ยิน  2) หากคนพิการทางการเห็นสามารถน าความรู้จาก
นิทรรศการไปสร้างสรรคช้ิ์นงานศิลปะให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองหรือผูค้นรอบขา้งได ้กิจกรรมนั้นก็จะสามารถ
ดึงความสนใจ และสามารถสร้างความเช่ือมโยงระหว่างความรู้จากนิทรรศการกบัความรู้ต่อการใชชี้วิตประวนัได ้
3) กิจกรรมควรมีเป้าหมายของการสร้างสรรค์ท่ีชัดเจนเพื่อสร้างความน่าสนใจและความเพลิดเพลินตลอด
กิจกรรม 4) ส่ือบุคคลเป็นส่ือส าคญัในการถ่ายทอดและเช่ือมโยงความรู้ ให้กบัคนพิการทางการเห็นทั้งในการท า
กิจกรรมและการเขา้เยี่ยมชมพิพิธภณัฑ ์ 

 
ค าส าคัญ: กิจกรรมศิลปะ พิพิธภณัฑศิ์ลปะ คนพิการทางการเห็น    
 

ABSTRACT 
 This academic article aims at 1) to study the guidelines in organizing art activities for people with visual 
impairment and 2) to introduce the use of artistic activities to enhance artistic learning in the museums among 
people with visual impairment and other groups of people who have limited ability to gain knowledge or learning 
difficulties.    

This study employs multiple sources of data collection covering literature reviews, participatory 
observation, and interview with the museum experts and the museum visitors. The study area of this study consists 
of art museums in Thailand and overseas that involve with visually impaired audiences.  
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            The study found that 1) the effective art activities for people with visual impairment must involve tactile 
media and audible media.  2) the effective method to convey the knowledge from exhibitions with the visually 
impaired audiences is to apply the theory into physical activities such as making objects with purpose of practical 
use. 3) the activity should have clear and tangible objectives this is to catch attention and fill enjoyment during 
activity and 4) a person is an important media to transmit various types of information for people with visual 
impairment both for art activities and museum visit.  
 
Keywords: Art Activities, Art Museums, People with Visual Impairment  

 
1. บทน า 
 การเขา้ถึงความรู้ในงานนิทรรศการศิลปะร่วมสมยัจากพิพิธภณัฑใ์นประเทศไทยยงัคงมีขอ้จ ากดัส าหรับ
คนพิการทางการเห็น เหตุท่ีเป็นเช่นนั้นเน่ืองมาจากการใชส่ื้อในการถ่ายทอดความรู้จากนิทรรศการศิลปะท่ีมีอยู่
ในพิพิธภณัฑศิ์ลปะในประเทศไทยซ่ึงโดยส่วนมากแลว้ยงัคงเป็นการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะท่ีเขา้ถึงไดด้ว้ยเพียง
การเห็น  ผนวกกบัขอ้จ ากดัดา้นการมองเห็นของคนพิการทางการเห็นท่ีตอ้งใชส่ื้อสัมผสัอื่นๆ แทนการรับรู้ทาง
สายตา อาทิ ส่ือทางการไดย้ินและส่ือกิจกรรม (ทกัษิณา พิพิธกุล, 2560)    

จากการลงพ้ืนท่ี ศึกษาข้อมูลและสัมภาษณ์เจ้าหน้า ท่ีพิพิธภัณฑ์  ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร (BACC) ซ่ึงเป็นพิพิธภณัฑ์ศิลปะร่วมสมยัแนวหน้าของประเทศไทย  ในช่วงเดือนสิงหาคม                   
ปี พ.ศ. 2560 ท่ีผ่านมา  ผูเ้ขียนพบว่า มีผลงานศิลปะร่วมสมยัท่ีจดัแสดงและสามารถให้ผูเ้ขา้ชมท่ีมีความพิการ
ทางการเห็นซ่ึงเป็นกลุ่มคนท่ีมีข้อจ ากัดสูงสุดในการรับรู้งานดา้นทัศนศิลป์สามารถมีปฏิสัมพนัธ์และสัมผสั
ผลงานศิลปวตัถุไดอ้ยูจ่  านวน 3 ผลงาน  คือ 1) ผลงานของ อลัเบิร์ต สัมเรท  ซ่ึงเป็นงานส่ือวิดีโอและภาพวาดจาก
นิทรรศการในโซน นิด หน่อยตนั (A collective Project, 2560) 2) ผลงานของ กรกฤต อรุณานนท์ชยั  เป็นผลงาน
ส่ือวิดีโออาร์ตและศิลปะจดัวาง จากนิทรรศการในโซน นิด หน่อยตนั (A collective Project, 2560)  และ 3) ผลงาน
ของ บุศยมาศ นันทวนั ซ่ึงเป็นงานประติมากรรมแบบจัดวาง จากนิทรรศการ (Crossing the Deadline, 2560)  
อย่างไรก็ตาม ต่อมาได้พบปัญหาส าหรับการเข้าถึงผลงานท่ีอนุญาตให้ผูช้มสัมผสัได้ดังน้ี คือ คนพิการทาง         
การเห็นสามารถรับรู้เสียงจากผลงานภาพเคล่ือนไหวในผลงานของ อลัเบิร์ต สัมเรท  แต่ไม่สามารถรับรู้ภาพท่ี
เกิดขึ้นในงานวิดีโอและงานภาพวาดได ้   คนพิการทางการเห็นสามารถเขา้ไปมีปฏิสัมพนัธ์กบัผลงานติดตั้งของ 
กรกฤต อรุณานนท์ชยั  แต่ไม่สามารถรับรู้งานส่ือภาพเคล่ือนไหวได ้  และคนพิการทางการเห็นสามารถสัมผสั
ผลงานของ บุศยมาศ นันทวนั แต่ต่อมามีความจ าเป็นตอ้งยกเลิกการอนุญาตให้ผูช้มสัมผสัผลงานเน่ืองจากเกิด
ความเสียหายต่อตวัช้ินงาน    ต่อมาเม่ือผูเ้ขียนส ารวจขอ้มูลเก่ียวกบันิทรรศการท่ีทางหอศิลป์สามารถให้คนพิการ
ทางการเห็นเขา้ถึงไดน้ับตั้งแต่การเปิดตวัของหอศิลป์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เป็นตน้มา พบว่ามีนิทรรศการ Please 
Touch ท่ีจดัขึ้นในเดือนมีนาคมปี พ.ศ. 2559 ท่ีเป็นนิทรรศการงานสร้างสรรคข์องคนพิการทางการเห็น สร้างสรรค์
ด้วยส่ือท่ีคนพิการทางการเห็นสามารถสัมผัสรับรู้ได้ และมีตัวอักษรสัมผสัได้ในการถ่ายทอดข้อมูลจาก
นิทรรศการ   ต่อมาในปี พ.ศ. 2563 มีผลงานของ ธนนนัท ์ใจสว่าง ศิลปินรุ่นใหม่ในโครงการ Early Years Project 
5 กบัผลงาน 'ตาบอดคล าชา้ง' (ปวรพล รุ่งรจนา, 2563) ท่ีท างานร่วมกบัคนพิการทางการเห็นและสามารถให้คน
พิการทางการเห็นสัมผสั รับรู้กล่ินจากผลงานท่ีจดัแสดง โดยผลงานช้ินน้ีมีการติดตั้งเบรลลบ์ล็อก หรือทางเดิน  
คนตาบอด เพื่อให้คนตาบอดสามารถใชเ้วลาในการดูผลงานตามความสนใจส่วนตน 
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ความต่ืนตวัดา้นศิลปะร่วมสมยัในประเทศไทยมีเพ่ิมมากขึ้นหลงัจากการเปิดตวัโครงการ Bangkok Art 
Biennale 2018  ซ่ึงเป็นโครงการแสดงงานศิลปะของหลากศิลปินในระดับนานาชาติท่ีเกิดขึ้นเป็นคร้ังแรกใน
ประเทศไทยในเดือนตุลาคมปี พ.ศ. 2561 ซ่ึงบางส่วนมีการจัดแสดงผลงาน ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร (BACC)    ผูเ้ขียนจึงไดเ้ขา้สังเกตการณ์การจดักิจกรรมศิลปะให้กับคนพิการทางการเห็นท่ี       
หอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) โดยเป็นโครงการท่ีไดรั้บการสนับสนุนจากธนาคารยูโอบี 
จ ากดั (มหาชน) ภายใตโ้ครงการ UOB Please Touch Workshop  ซ่ึงมีการจดักิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะปฏิบติัการ
ดว้ยการทอ การถกั การปักเส้นดา้ย ร่วมกบัการน าชมนิทรรศการ Bangkok Art Biennale 2018  พร้อมทั้งการลง
พ้ืนท่ีสัมภาษณ์ผู ้เ ช่ียวชาญด้านงานพิพิธภัณฑ์ท่ี เคยจัดกิจกรรมศิลปะให้กับคนพิการทางการเห็นของ
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติพระนคร (Bangkok National Museum)  และพิพิธภณัฑ์ศิลปะโมริ (Mori Art Museum) 
ประเทศญ่ีปุ่ น เพื่อศึกษาแนวทางการจดักิจกรรมศิลปะให้กบัคนพิการทางการเห็นต่อไป  
 

2. วัตถุประสงค์ 

(1) เพื่อศึกษาแนวทางการจดักิจกรรมศิลปะในฐานะส่ือประกอบนิทรรศการในงานศิลปะร่วมสมยั
ให้กบัคนพิการทางการเห็น 

(2) เพื่อเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับคนพิการทางการเห็นและ              
กลุ่มคนท่ีมีขอ้จ ากดัทางดา้นการเรียนรู้ให้กบัพิพิธภณัฑใ์นประเทศไทย 
 

3. กจิกรรมศิลปะและการน าชมนิทรรศการให้กบัคนพกิารทางการเห็น   
 (3.1) การทอผ้าด้วย ก่ี มือขนาดพกพา ในโครงการ UOB Please Touch (ศิลปะสัมผัสได้)  2018                             
จัดกิจกรรมในวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2561  ณ ชั้น 6 หอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  และมีการน าชม
นิทรรศการ Bangkok Art Biennale 2018  ณ หอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
   UOB Please Touch (ศิลปะสัมผัสได้)  เป็นโครงการกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) เพื่อส่งเสริมและ
สนบัสนุนให้คนพิการทางการเห็นสามารถเรียนรู้ สร้างสรรค ์และมีประสบการณ์ในการสัมผสังานศิลปะร่วมสมยั 
ด าเนินงานโดยธนาคารยูโอบี จ ากดั (มหาชน) เร่ิมมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559   โดยในปี พ.ศ. 2561 โครงการฯ ไดจ้ดั
กิจกรรม      การทอผา้ดว้ยก่ีมือขนาดพกพา ณ หอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) และมีกิจกรรม
น าชมศิลปะ Bangkok Biennale 2018 ซ่ึงเป็นกิจกรรมย่อยเพ่ิมเติมให้กับผูเ้ข้าร่วมโครงการฯ  ผูวิ้จัยจึงได้เข้า
สังเกตการณ์โดยมีขอ้มูลการศึกษาดงัน้ี  
  รูปแบบของกิจกรรม เป็นการสอนการทอผา้ด้วยการใช้ก่ีมือขนาดพกพา โดยทางผูจ้ดักิจกรรมของ
ธนาคาร   ยูโอบี เป็นผูจ้ดัเตรียมอุปกรณ์ส าหรับการด าเนินกิจกรรม นอกจากน้ีทางผูจ้ดัไดฝึ้กสอนพ่ีอาสาซ่ึงเป็น
อาสาสมคัรจากธนาคารยูโอบีเพื่อท างานร่วมกบัผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมซ่ึงเป็นคนพิการทางการเห็น รูปแบบการสอน
จะมีวิทยากรผูมี้ความเช่ียวชาญเฉพาะทางถ่ายทอดความรู้ดา้นการทอผา้ให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ลายทอพ้ืนฐานซ่ึงเป็น
ลายส าหรับ ตั้งต้นเส้นด้ายให้สานทอเขา้หากันเพื่อให้มีความแน่นหนา จากนั้นจะมีการสอนให้ผูเ้รียนไดใ้ช้         
การประยุกต์ แบบลายตามความคิดสร้างสรรคข์องตนเอง โดยผูท้อสามารถเลือกประเภท สีสัน และพ้ืนผิวของ
เส้นดา้ยตามความสนใจส่วนตน  
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ภาพที่  1 กิจกรรมการสอนทอผา้ดว้ยก่ีมือขนาดพกพา โครงการ UOB Please Touch (ศิลปะสัมผสัได)้ 2018 
ท่ีมา: ผูวิ้จยั, 2561 

  
ผลจากการสังเกตอย่างมีส่วนร่วม การจดักิจกรรมการทอผา้ เป็นการจดักิจกรรมท่ีมีความเหมาะสมกบั

คนพิการทางการเห็น เน่ืองด้วยวสัดุผา้ เป็นวสัดุท่ีมีความปลอดภัยต่อการสัมผสั  วสัดุผา้ยงัมีสีและพ้ืนผิว
หลากหลาย  ผา้ท่ีน ามาทออาจเป็นผา้ท่ีซ้ือมาใหม่หรือเป็นผา้จากเส้ือผา้มือสอง ดงันั้น กิจกรรมการทอผา้ นอกจาก
จะสามารถฝึกปฏิบติัภายในเวลาชั่วโมงกิจกรรมแลว้ ผูส้นใจยงัสามารถน าไปท าต่อท่ีบา้นไดด้ว้ยเคร่ืองทอผา้
ขนาดเลก็ และการใชว้สัดุท่ีหาไดใ้นครัวเรือน   นอกจากน้ี การทอผา้นบัเป็นศิลปะแห่งภูมิปัญญาสร้างสรรคม์าแต่
โบราณ วิถีของการทอผา้มีความเช่ือมโยงกบักบัรากฐานการด าเนินชีวิต วฒันธรรมครอบครัว ชุมชน และความ
เป็นปัจเจก  การเรียนรู้เร่ืองงานทอผา้จากระดับพ้ืนฐาน  ต่อไปจะเปิดโอกาสให้ผูส้นใจสามารถเช่ือมโยงสู่                
การสร้างสรรคใ์นระดบัที่มีความสัมพนัธ์กบัวฒันธรรมสังคมร่วมสมยัท่ีมีความซบัซอ้นมากขึ้นได ้  

เม่ือเสร็จส้ินจากกิจกรรมการทอผา้  ผูด้  าเนินงานโครงการ UOB Please Touch (ศิลปะสัมผสัได)้ 2018  
ได้น าผูเ้ขา้ร่วมโครงการชมนิทรรศการ Bangkok Art Biennale 2018 โดยมีผลงานจ านวน 3 ช้ินท่ีสัมผสัได ้คือ
ผลงาน Shelter ของ MARC SCHITZ ผลงาน Tape Bangkok ของ UNMEN FOR USE DESIGN และผลงานThe 
Check Point ของ  NGE LAY และอีก 1 ผลงานท่ีมีการใช้ส่ือสัมผสัเป็นส่ือประกอบนิทรรศการ พร้อมกบัไดรั้บ
ความอนุเคราะห์ศิลปินบรรยายประกอบผลงาน คือ ผลงานของกลุ่ม MUSLIMAH Collective  โดยมีรูปแบบของ
กิจกรรมคือ ให้ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมซ่ึงเป็นคนพิการทางการเห็นได้สัมผสักับตัวงานโดยตรง และมีพี่อาสาให้
ค  าอธิบายเพ่ิมเติมในส่ิงท่ีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมสงสัย  ผลงานทั้งหมดจ านวน 4 ช้ินท่ีเขา้ชมสามารถรับรู้ไดด้ว้ยสายตา
สัมผสัและกายสัมผสั  

ผลจากการสังเกตอยา่งมีส่วนร่วม การจดักิจกรรมน าชมนิทรรศการศิลปะร่วมสมยัมีความเหมาะสมกบั
คนพิการทางการเห็นซ่ึงผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมสามารถเช่ือมโยงประสบการณ์การทอผา้เขา้กบัการชมงานศิลปะได ้       
การเรียนรู้ทั้งในแบบปฏิบติัการและการเป็นผูช้มท าให้ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมมีความสนใจในรายละเอียดของตวังาน
ศิลปะมากย่ิงขึ้น อยา่งไรก็ตาม ผลงานขนาดใหญ่จะเป็นขอ้จ ากดัอย่างหน่ึงต่อคนพิการทางการเห็นในการชมงาน
ศิลปะเน่ืองจากขนาดของผลงานส่วนท่ีเกินจากความสูงไปนั้ นผู ้เข้าร่วมกิจกรรมจะไม่สามารถรับรู้ได้     
นอกจากน้ีผูเ้ขียนพบว่าผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมให้ความสนใจสภาพแวดล้อมของอาคารสถานท่ีของหอศิลป์เป็น          
อยา่งมาก การไดเ้ขา้เยี่ยมชมพิพิธภณัฑศิ์ลปะสร้างความรู้สึกแปลกใหม่ให้กบัผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม   
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ภาพที่ 2  ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมชมผลงาน The Check Point (2018) ของ  NGE LAY ดว้ยการสัมผสั  
ท่ีมา: ผูวิ้จยั, 2561 

 
 (3.2) กิจกรรมการป้ันดินเป็นภาชนะของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร (Bangkok National 

Museum)   
จารุณี อินเฉิดฉาย (2560) ผูอ้  านวยการพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก  ให้ขอ้มูลสัมภาษณ์ว่า    

เม่ือปี พ.ศ. 2551 พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พระนคร มีการประชุมเชิงปฏิบติัการเจา้หน้าท่ีฝ่ายวิชาการร่วมกับ
ตัวแทนคนพิการทางการเห็น และกลุ่มสตรีอาสาสมคัรของพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ  จัดท าโครงการน าร่อง 
Touch Museum เพื่อการศึกษาในพิพิธภณัฑ์ส าหรับคนพิการทางการเห็น  โดยมีการจดัแสดงศิลปวตัถุและจดัท า
ส่ือต่างๆ เพื่อการสัมผสั อาทิ วตัถุจ าลองทางพิพิธภณัฑ์ การจัดหาวตัถุพิพิธภณัฑ์ของแทใ้นคลงัเพื่อเป็นวตัถุ
เทียบเคียงในการศึกษา การจดัท าภาพนูน  ตวัต่อภาชนะดินเผา  และการจดัท าแผ่นป้ายขอ้มูลอกัษรเบรลล์  ในปี 
พ.ศ. 2555 และ 2556 พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พระนคร ไดรั้บการสนับสนุนจากกระทรวงวฒันธรรมร่วมกบั
กระทรวงพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์จัดบริการรถพิพิธภณัฑ์เคล่ือนท่ีเพ่ือเยาวชน คนพิการและ
ผูด้อ้ยโอกาสไดเ้ขา้ถึงผลงานศิลปะ หรือเรียกว่า “รถโมบายมิวเซียม” ให้บริการในพ้ืนท่ีโรงเรียนต่างๆ  ต่อมาในปี 
พ.ศ. 2557 พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พระนคร มีนโยบายจดัท าโครงการรถพิพิธภณัฑ์เคล่ือนท่ีส าหรับคนพิการ
และคนพิการทางการเห็น จึงไดเ้พ่ิมรถโมบายมิวเซียมจ านวน 1 คนั  มีการติดตั้งทางขึ้นลงส าหรับคนพิการใช้
รถเขน็ พิพิธภณัฑเ์คล่ือนท่ีดงักล่าวไดมี้การเปิดให้บริการตั้งแต่ตน้เดือนมีนาคม ปี พ.ศ. 2558 

รูปแบบของกิจกรรมการป้ันดินเป็นภาชนะท่ีจดัขึ้น ณ พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเม่ือปี พ.ศ. 2551  เป็น
การเรียนรู้เก่ียวกบัภาชนะดินเผาโบราณ โดยให้นกัเรียนท่ีมีบกพร่องทางการเห็นเรียนรู้ดว้ยการสัมผสั จากนั้นจึง
ให้ฝีกป้ันภาชนะดินเผาตามท่ีไดเ้รียนรู้ ผลจากงานป้ันดิน แสดงให้เห็นว่านกัเรียนมีความเขา้ใจในรูปทรงของวตัถุ
และสามารถอธิบายลกัษณะรูปร่างของวตัถุไดอ้ยา่งถูกตอ้งใกลเ้คียงของจริง  

ขอ้สังเกตจากการสัมภาษณ์  กิจกรรมการป้ันดินเป็นภาชนะมีความเหมาะสมกบัเยาวชนท่ีพิการทาง              
การเห็น เน่ืองจากดินเป็นวสัดุท่ีมีความปลอดภยั  มีความน่ิม อ่อนตวัและปรับดดัไดง้่าย ในศาสตร์ศิลปะบ าบดั
เรียกวสัดุกลุ่มน้ีว่า “ส่ือท่ียืดหยุ่นได ้(loose media) เช่น สีน ้ า ดินน ้ ามนั ใช้ลดความตึงเครียด ผ่อนคลายอารมณ์ 
และระบายความรู้สึกนึกคิดออกมาอย่างอิสระ” ( ทวีศักด์ิ สิริรัตน์เรขา , 2560) การสัมผัสเน้ือดินโดยตรง                
ดว้ยการนวด การปรับ และการดดัรูปทรงให้ความรู้สึกท่ีต่อตรงกบัความคิด วิธีการนวดดิน หรือการให้เน้ือดินป้ัน
ไดสั้มผสักบัมือโดยตรงน้ีเป็นวิธีการในการโน้มน าจิตใจเขา้สู่ความรู้สึกภายใน  คุณลกัษณะทางกายภาพของดินท่ี
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มีอุณหภูมิเยน็ส่งผลให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลาย ส าหรับเยาวชนท่ีมีความพิการทางการเห็นซ่ึงอาจสูญเสียความ
สนใจในการเขา้ร่วมกิจกรรมไดโ้ดยง่าย  การลงมือป้ันดินจึงเป็นเสมือนการเรียนท่ีตอ้งคอยแสวงหาแนวทางการ
สร้างสรรคแ์ละค าตอบดว้ยตนเองในระหว่างทางของการป้ัน  อีกทั้งการด าเนินกิจกรรมอยา่งมีเป้าหมายชดัเจน ซ่ึง
ในท่ีน้ีคือ การป้ันดินให้เป็นภาชนะยงัสามารถจบัความสนใจให้ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมมีสมาธิในการเรียนรู้และให้
ความสนใจต่อการเขา้ร่วมกิจกรรมได้อย่างต่อเน่ือง   อย่าไรก็ตาม กิจกรรมการป้ันดินตอ้งมีพ้ืนท่ีในการด าเนิน
กิจกรรมอยา่งเหมาะสม       
 

 
 

ภาพที ่3 กิจกรรมศิลปะปฏิบติัการดว้ยการป้ันดินเป็นภาชนะ  ผลการเรียนรู้จากการสัมผสัวตัถุจ าลอง          
กิจกรรมของพิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติ 

ท่ีมา:  ปรับปรุงจาก รายงานการวิจัย การศึกษาแนวทางการใช้ส่ือประกอบนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยเพ่ือถ่ายทอด
ความรู้จากนิทรรศการให้กับคนพิการทางการเห็น (หนา้ 161 ), โดย ทกัษิณา พิพิธกุล, 2560 [ออนไลน์].  

คน้เม่ือ 23 มกราคม 2563, จาก: ocac.go.th/ wp-content/uploads/2019/03/ทกัษิณา-พิพิธกุล.pdf 
  
 (3.3) กิจกรรมน าชมนิทรรศการศิลปะของพิพิธภัณฑ์ศิลปะโมริ (Mori Art Museum) กรุงโตเกียว 
ประเทศญ่ีปุ่ น 
 มีกิจกรรม Verbal Imaging Tour น าชม นิทรรศการ “N. S. Harsha” จดัขึ้นในวนัเสาร์ท่ี 27 พฤษภาคม 
2560 เวลา 10:30 - 12:00 น. รูปแบบของกิจกรรม Verbal Imaging Tour เป็นกิจกรรมอยู่ภายใตโ้ครงการ Access 
Program โดยมีแนวคิดของการจัดกิจกรรมด้านการศึกษาท่ีเช่ือมคนทั่วไปและคนท่ีมีความต้องการพิเศษเข้า
ดว้ยกนั  ผูเ้ขา้ร่วมทั้งสองกลุ่มสามารถท่ีจะมีปฏิสัมพนัธ์ร่วมกนัในการท ากิจกรรม  โดยการใช้บทสนทนาจาก
ผูช้มหลากมุมมองอภิปรายร่วมกนักบัผูพิ้การทางการเห็น   พิพิธภณัฑมี์ความเช่ือว่าบทสนทนาเหล่านั้นจะสามารถ
ท าให้คนพิการทางการเห็นเกิดภาพในใจขึ้นมาได ้ (Mori Art Museum, 2017) โดยการน าชมนิทรรศการศิลปะร่วม
สมยัจะมีผูน้ าบรรยาย 1 คน  ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมเป็นคนท่ีมีความตอ้งการพิเศษซ่ึงอาจมาพร้อมกบัญาติ หรือมาคน
เดียว   ส่ือในการส่ือสารท่ีส าคญัท่ีสุดในกิจกรรมน้ีคือบุคลากรน าชม ซ่ึงเป็นส่ือตวับุคลากรจากพิพิธภณัฑ์ หรือ
ญาติท่ีมากบัผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม หรือบุคคลทัว่ไปท่ีมาร่วมกิจกรรม ส่ือบุคลดงักล่าวมีจุดแข็งในแง่ของการไม่มี
ค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม เป็นส่ือท่ีมีความยืดหยุ่น และเป็นส่ือท่ีสามารถตอบโตก้ับผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีความพิการ
ทางการเห็นไดใ้นขณะนั้น  การบรรยายทั้งหมดใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง วิทยากรน าชมผลงานไดจ้ านวน 5 ช้ิน  
เน่ืองจากการน าชมนิทรรศการให้กบัคนพิการทางการเห็นตอ้งใชก้ารอธิบายอย่างละเอียดและชดัเจน  การน าชม
ผลงานแต่ละช้ินจึงตอ้งใช้เวลานานกว่าการน าชมนิทรรศการส าหรับคนทัว่ไป  เม่ือเสร็จส้ินกิจกรรมผูเ้ขียนใช้
วิธีการสัมภาษณ์ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเป็นคนพิการทางการเห็นเพื่อประเมินผลการจดักิจกรรม  โดยผูเ้ขา้ร่วมท่ีเป็น
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คนพิการทางการเห็นท่ีไม่ตอ้งการเอ่ยนาม 2 คนเสนอว่า อยากให้มีการจดัท าส่ือสัมผสัไดป้ระกอบการบรรยาย  
เพื่อให้คนพิการทางการเห็นสามารถเขา้ถึงความรู้ในงานนิทรรศการได ้ เน่ืองจากตนเป็นคนตาบอดสนิท     
 ผลจากการสังเกตอย่างมีส่วนร่วม กิจกรรม Verbal Imaging Tour  เป็นกิจกรรมท่ีมีความเหมาะสม
ส าหรับคนพิการทางการเห็นในแง่ของการน าชมศิลปะร่วมสมยั  โดยการใชส่ื้อบุคคลเป็นตวักลางในการถ่ายทอด
ความรู้จากนิทรรศการให้กบัผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม เน่ืองดว้ยศิลปะร่วมสมยัเป็นรูปแบบงานศิลปะซ่ึงมีการเปล่ียน 
แปลงทางความคิดและรูปแบบการแสดงออกอย่างรวดเร็ว การใช้ส่ือบุคคลน้ีจึงนับว่าเป็นส่ือท่ีจะปรับตวัต่อ
กระแสความคิดและความรู้ใหม่ๆ ไดอ้ยา่งทนัท่วงที  อีกทั้งกระบวนการของการมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลทัว่ไป
และบุคคลผูมี้ความตอ้งการพิเศษยงัเป็นกระบวนการเรียนรู้ของการอยูร่่วมกนัของคนหลากกลุ่ม ซ่ึงเป็นการเรียนรู้
โดยการตอบโต ้มีปฏิสัมพนัธ์ และด าเนินกิจกรรมร่วมกนัจนลุล่วงโดยมีศิลปะเป็นส่ือกลาง  กระบวนการของ     
การเรียนรู้ดงักล่าวเป็นการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกนัภายใตสั้งคมท่ีมีความหลากลาย อย่างไรก็ตาม การจดักิจกรรม
การน าชมนิทรรศการ  อาจตอ้งการส่ือหลากรูปแบบเพ่ิมเติมส าหรับคนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ อาทิ ส่ือสัมผสัได้
ประกอบการบรรยาย    
 

4. ผลการศึกษา  
จากการศึกษา การจดักิจกรรมศิลปะเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ดา้นศิลปะในพิพิธภณัฑ ์พบว่า  
(4.1) การทอผา้ดว้ยก่ีมือขนาดพกพาและการเยี่ยมชมนิทรรศการ (BACC)  ในโครงการ UOB Please 

Touch (ศิลปะสัมผสัได)้ 2018 ณ หอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  เป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ดา้น
ศิลปะ   ในพิพิธภณัฑ์ ดงัน้ี  1) ระดบัการเรียนรู้แบบการเป็นผูรั้บสาร  2) ระดบัการเรียนรู้ดว้ยการเป็นผูเ้ขา้ไปมี
ส่วนร่วมและลงมือปฏิบติั  3) ระดบัการเรียนรู้แบบเป็นผูส้ร้างสรรค ์ ดว้ยการน าความรู้มาประยกุต์และสร้างสรรค์
เป็นผลงานของตนเอง     

ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บมาพฒันาตนเองในหลากหลายดา้น คือ 1) ดา้นการประเทือง
ปัญญาด้วยการเรียนรู้แนวคิดของศิลปะร่วมสมัย  2) ด้านการเช่ือมโยงความรู้ประเด็นร่วมสมัยเข้ากับ                    
การสร้างสรรคง์านแบบทอ้งถ่ิน (การทอ)  3) ดา้นการใชชี้วิตกบัสังคมร่วมสมยั  4) ดา้นการเพ่ิมความสามารถทาง   
การคิดและความช านาญดา้นการสร้างสรรคง์านปฏิบติั 

 (4.2) กิจกรรมการป้ันดินเป็นภาชนะของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร (Bangkok National 
Museum)  เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นให้ผูเ้ข้าร่วมได้ปฏิบัติและเรียนรู้ด้วยตนเอง อีกทั้งยงัได้น ารูปแบบ                 
การสร้างสรรคง์านศิลปะท่ีคนพิการทางการเห็นมีความถนดัอยู่แลว้ คือ การป้ัน มาเป็นกิจกรรมตวัเช่ือมความรู้
และการเช่ือมปฏิสัมพนัธ์ระหว่างกนัและกนัในการด าเนินกิจกรรม  กิจกรรมดงักล่าวส่งเสริมการเรียนรู้ดา้นศิลปะ
ในพิพิธภณัฑ์ คือ 1) ระดบัการเรียนรู้แบบการเป็นผูรั้บสาร   2) ระดบัการเรียนรู้ดว้ยการเป็นผูเ้ขา้ไปมีส่วนร่วม
และลงมือปฏิบติั  3) ระดบัการเรียนรู้ดว้ยการน าความรู้มาสร้างเป็นผลงานเพื่อวดัผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรู้  และ                
4) ดา้นการเช่ือมโยงศิลปะการป้ันซ่ึงเป็นเทคนิคการสร้างงานท่ีคนพิการทางการเห็นมีความถนัดเขา้กบัศิลปะ
บ าบดั 

ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บมาพฒันาตนเองในหลากหลายดา้น คือ 1) ดา้นการประเทือง
ปัญญาด้วยการเรียนรู้แนวคิดและการออกแบบของศิลปะยุคโบราณ 2) ด้านการสร้างปฏิสัมพนัธ์กับกลุ่มคน
ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม และ 3) ดา้นการเพ่ิมความสามารถและความช านาญการสร้างสรรคง์านปฏิบติั   
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(4.3) กิจกรรมน าชมนิทรรศการศิลปะของพิพิธภัณฑ์ศิลปะโมริ (Mori Art Museum) กรุงโตเกียว 
ประเทศญ่ีปุ่ น  เป็นกิจกรรมดา้นการศึกษาท่ีเช่ือมคนทัว่ไปและคนท่ีมีความตอ้งการพิเศษเขา้ดว้ยกนั  และเน้น                        
การใช้ส่ือบุคคลเป็นหลกั กิจกรรมดงักล่าวส่งเสริมการเรียนรู้ดา้นศิลปะในพิพิธภณัฑ์ดงัน้ี 1) ระดบัการเรียนรู้
แบบการเป็นผูรั้บสาร   2) ระดบัการเรียนรู้ดว้ยการเป็นผูเ้ขา้ไปมีส่วนร่วม ในการน าเสนอและแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น   และ     3) ระดบัการเรียนรู้แบบวิเคราะห์และประมวลผลความคิด โดยไม่ไดจ้ ากดัลกัษณะของความคิด    
ท่ีมีต่อรูปลกัษณ์ของผลงานศิลปะ  แต่เป็นการใชต้วังานศิลปะในฐานะของวตัถุท่ีชกัชวนให้เกิดการวิพากษ์และ
อภิปราย           ความคิดเห็น    

ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บมาพฒันาตนเองในหลากหลายดา้น คือ 1) ดา้นการประเทือง
ปัญญาด้วยการเรียนรู้แนวคิดและการออกแบบของศิลปะร่วมสมัย  2) ด้านการสร้างปฏิสัมพนัธ์ตอบโต้กับ                    
กลุ่มคนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม และ 3) ดา้นการใชชี้วิตกบัสังคมร่วมสมยั   
 

5. สรุป  
 คนพิการทางการเห็นมีความตอ้งการเรียนรู้ รับรู้ และใช้ศิลปะเป็นเคร่ืองมือในการสร้างสุนทรียรส
ให้กบัจิตใจซ่ึงไม่ต่างจากความตอ้งการของคนทัว่ไป  ซ่ึงการส่งเสริมให้คนพิการทางการเห็นสามารถมีส่วนร่วม
ดา้นศิลปวฒันธรรมร่วมสมยัจะเป็นการพฒันาคุณภาพชีวิตของคนพิการทางการเห็นให้สามารถใชชี้วิตร่วมกบัคน
ในสังคมและสถานการณ์ในสังคมปัจจุบันได้    อีกทั้งยงัเป็นการเปิดโอกาสในการเรียนรู้เพ่ือสร้างโอกาส
หลากหลายในการประกอบอาชีพในอนาคต   
 กิจกรรมการสร้างสรรคแ์ละการน าชมศิลปะเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้ผูมี้ความพิการทางการเห็นไดเ้ขา้ถึง
ความรู้ดา้นศิลปะจากพิพิธภณัฑ์ในหลากหลายรูปแบบ   อีกทั้งกิจกรรมยงัเป็นเคร่ืองมือในการสร้างปฏิสัมพนัธ์ 
และการเรียนรู้ท่ีจะอยู่ร่วมกนัระหว่างบุคคลทัว่ไปและผูมี้ความตอ้งการพิเศษ  อย่างไรก็ตาม ในการจดักิจกรรม
ให้กับคนพิการทางการเห็นอาจมีความจ าเป็นตอ้งใช้ส่ือในหลากหลายรูปแบบ  ซ่ึงส่ือเหล่านั้นตอ้งเป็นส่ือท่ี
ปลอดภยัต่อการสัมผสั และตอ้งเป็นส่ือท่ีสามารถจดัหาหรือซ้ือไดท้ัว่ไป   ทั้งน้ีเพ่ือให้ผูส้ร้างสรรคท่ี์มีความสนใจ
ในการพฒันาผลงานของตนเองสามารถต่อยอดการสร้างสรรคน์อกเวลาของการจดักิจกรรมได ้     
 ความโดดเด่นของส่ือกิจกรรม คือ ส่ือท่ีแสดงให้เห็นถึงการน าความรู้มาประยกุตส์ร้างสรรคไ์ดอ้ย่างเป็น
รูปธรรม อีกทั้งส่ือกิจกรรมเป็นส่ือท่ีน าเสนอกระบวนการเรียนรู้แบบการแกปั้ญหาดว้ยการลงมือปฏิบติั ดงันั้น
ความรู้ท่ีเกิดขึ้นจึงไม่ใช่กระบวนการเรียนรู้แบบท่องจ า แต่เป็นกระบวนการเรียนรู้แบบความเข้าใจท่ีต้องมี           
การเผชิญกับปัญหา  และมีการสร้างกระบวนการแก้ปัญหาจากอุปสรรคท่ีเผชิญ   ส่ือกิจกรรมนับว่าเป็นส่ือ            
การถ่ายทอดความรู้ท่ีมีชีวิตชีวาและมีความยืดหยุ่น  ดังนั้นการจัดกิจกรรมศิลปะเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ใน
พิพิธภณัฑ์จึงกล่าวไดว่้าเป็นเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม การจดักิจกรรมตอ้งใช้ส่ือบุคคลเป็นหลกั  
เจา้หนา้ท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งเหล่านั้นตอ้งไดรั้บการฝึกฝนเพ่ือให้สามารถให้บริการแก่ผูท่ี้มีความตอ้งการพิเศษได ้   
 การพฒันาในเร่ืองการจดักิจกรรมศิลปะเพื่อให้คนพิการทางการเห็นเขา้ถึงความรู้ในตวังานนิทรรศการ
ศิลปะไม่เพียงสร้างประโยชน์ให้กบัคนพิการทางการเห็นเท่านั้น แต่จะยงัประโยชน์ให้กบัคนกลุ่มอื่นท่ีมีขอ้จ ากดั
ทางด้านการเรียนรู้และการรับรู้ อาทิ เด็ก เยาวชน ผูสู้งวยั และคนท่ีไม่มีความรู้ดา้นศิลปะไดเ้ขา้ถึงความรู้ใน
พิพิธภณัฑศิ์ลปะร่วมสมยัไดอ้ยา่งเท่าเทียม       
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6. ข้อเสนอแนะ 
        (6.1) การสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีตอบรับกบัการรับรู้ต่อประสาทสัมผสัทั้งห้าของมนุษย ์จะช่วยให้คน
พิการทางการเห็นเขา้ถึงความรู้ท่ีมีอยูใ่นพิพิธภณัฑ์ศิลปะได ้      

(6.2) การจดักิจกรรมดว้ยการน างานแบบทอ้งถ่ินมาเช่ือมโยงกบัประเด็นร่วมสมยั  อาทิ การใชว้สัดุเหลือ
ใช้ร่วมกับเทคนิคการทอผา้ซ่ึงเป็นศิลปะแห่งภูมิปัญญาสร้างสรรค์มาแต่โบราณ เป็นทางออกหน่ึงในการจดั
กิจกรรมท่ีท าให้ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมเช่ือมโยงทกัษะเดิมท่ีมีอยู่เขา้กบัประเด็นร่วมสมยัท่ีซับซ้อนไดอ้ย่างค่อยเป็น
ค่อยไป    

(6.3) กิจกรรมในลกัษณะของการแลกเปล่ียนความคิดเห็น เป็นระดับการเรียนรู้แบบวิเคราะห์และ
ประมวลผลความคิด เป็นกิจกรรมท่ีใช้ตวังานศิลปะในฐานะของวตัถุท่ีชักชวนให้เกิดการวิพากษ์และอภิปราย           
ความคิดเห็น   การจดักิจกรรมในลกัษณะน้ี  ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมจ าเป็นตอ้งมีคู่ร่วมอภิปรายตลอดการสนทนาตลอด
กิจกรรม  แต่ในทางการปฏิบติัแลว้อาจเป็นไปไดย้ากเน่ืองจากการน าชมนิทรรศการให้กบัคนพิการทางการเห็น
ต้องใช้การอธิบายอย่างละเอียดและชัดเจน  การน าชมผลงานแต่ละช้ินจึงต้องใช้เวลานานกว่าการน าชม
นิทรรศการส าหรับคนทัว่ไป  ดงันั้นการจดักิจกรรมในลกัษณะดงักล่าวอาจมีความจ าเป็นตอ้งจดับุคลากรของ
พิพิธภณัฑใ์ห้เพียงพอ  
        (6.4) รูปแบบของกิจกรรมท่ีสามารถเช่ือมโยงความรู้จากนิทรรศการสู่การสร้างสรรคง์านปฏิบติัอย่าง
เป็นรูปธรรมจะช่วยสร้างความรู้ความเขา้ใจให้กบัคนพิการทางการเห็นไดเ้ป็นอยา่งดี 

(6.5) รูปแบบของกิจกรรมส าหรับเยาวชนท่ีมีความพิการทางการเห็นควรมีความกระชบัในเร่ืองขั้นตอน
และมีเป้าหมายเป็นผลผลิตของการสร้างสรรค์ท่ีชัดเจน มิฉะนั้นเยาวชนอาจสูญเสียความสนใจในกิจกรรมได้
โดยง่าย  
  (6.6) ส่ือบุคคลเป็นส่ือท่ีส าคญัท่ีสุดในการจดักิจกรรมทุกๆ กิจกรรม หน่วยงานควรมีนโยบายในการฝึก
เจา้หนา้ท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งให้มีความพร้อมในการตอ้นรับคนพิการทางการเห็น     
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บทคัดย่อ 
ประแจสับรางไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ส าคญัในระบบอาณัติสัญญาณ  การเรียนรู้เก่ียวกบัการท างานแบ่งเป็น 2 

ส่วนคือ ระบบไฟฟ้าและระบบทางกล  ซ่ึงการศึกษาจากชุดประแจสับรางไฟฟ้าระดบัใชง้านประสบปัญหาท่ีมีไม่
เพียงพอต่อการศึกษา  เน่ืองจากมีราคาจดัหาสูงถึง 1,800,000 บาท/ชุด  ดงันั้นการพฒันาส่ือการสอนจ าลองการ
ควบคุมประแจสับรางไฟฟ้าจึงเป็นทางเลือกหน่ึง  โดยมีก าหนดให้คงหน้าท่ีการท างานไวเ้ช่นเดียวกบัอุปกรณ์
ระดบัใชง้านในดา้นระบบไฟฟ้าพร้อมกบัลดตน้ทนุไปพร้อมกนัตามหลกัการของวิศวกรรมคุณค่า  เพื่อให้สามารถ
ผลิตหรือจดัหาให้มีจ านวนเพียงพอต่อการเรียนการสอนและเสริมประสบการณ์ให้นักศึกษาให้มากท่ีสุดก่อน
ปฏิบติังานจริง  ชุดจ าลองท่ีพฒันาขึ้นมีระบบควบคุมและระบบรีเลยท่ี์เทียบกบักบัอุปกรณ์ระดบัใช้งาน ขณะท่ี
ระบบจ่ายไฟเลือกเปล่ียนเป็นแรงดนัไฟ 220V แทน 380V เพ่ือให้ใชง้านไดท้ัว่ไป  และชุดรางย่อขนาดเป็น 1:4  
เน่ืองจากวิเคราะห์หน้าท่ีแล้วใช้เพียงเป็นส่วนแสดงผลการควบคุมเท่านั้น  ชุดจ าลองเม่ือพฒันาสมบูรณ์มี                  
การควบคุมท่ีเสมือนอุปกรณ์ระดบัใชง้าน สามารถยกระดบัการเรียนรู้ให้นกัศึกษาไดดี้ขึ้น รวมถึงสามารถแกไ้ข
ปัญหาความผิดพลาดในการติดตั้งวงจรควบคุมได ้ และมีตน้ทุนเพียง 30,000 บาท หรือถูกกว่าระดบัใชง้านถึง 60 เท่า 

 

ค าส าคัญ: ส่ือการสอน  ประแจสับรางไฟฟ้า  ระบบอาณัติสัญญาณ  วิศวกรรมคุณค่า   

mailto:chawalit.ma@spu.ac.th
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ABSTRACT 
 The electric turnout is the important equipment in the signaling system.  Learning about the operation 

of turnout is dividing into 2 parts; electrical system and mechanical system.   The study from the working level 
equipment of electric turnout has an insufficient problem because the supply price is up to 1,800,000 baht/ set.  
Therefore, the instructional media development, the electric turnout control model is an alternative.   We set the 
model to maintain the same function of the electrical system as the working level equipment and reduce the cost 
at the same time that follows the value engineering concept to produce or provide sufficient numbers of equipment 
for teaching and learning and to enhance the experience for the students as possible before the actual work.  The 
developing model has the control system and the relay system as the working level equipment.  The power supply 
system is changed to 220v instead of 380v to provide general use.  The rail set is scaled to 1: 4 because we analyze 
the function that it is used only as a control display.  The complete developing model has control like the working 
level equipment, can improve the learning level of the students, include solve the fault in setup the control circuit, 
and has the 30,000 baht/set of costing or cheaper than the working level 60 times. 
 
Keywords: Instructional media, Electric turnout, Signaling system, Value engineering. 
 

1. ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
 ปัจจุบนัการพฒันาระบบรางไดรั้บการพฒันามากขึ้นท่ีเห็นไดช้ดัเช่น รถไฟฟ้า  รถไฟทางคู่ และรถไฟ
ความเร็วสูง ส่งผลท าให้อุปกรณ์การใชง้านไม่ว่าจะเป็นในงาน ก่อสร้าง ระบบไฟฟ้า และอ่ืน ๆ มีความตอ้งการ
มากย่ิงขึ้น  ดงันั้นการศึกษาเก่ียวกบัอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ราง ประแจสับราง รวมไปถึงระบบอาณัติสัญญาณ  จึงมี
ความจ าเป็นอย่างมากในการพฒันาระบบรางต่อไปในอนาคต  ประแจสับรางไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ส าคญัอย่างหน่ึง
ในระบบอาณัติสัญญาณ  (Arora, 2018; มานะชยั, 2559)  การจดัซ้ือจดัหาเพ่ือใชใ้นการเรียนการสอนมีอุปสรรค
เน่ืองจากอุปกรณ์ระดบัใช้งานมีราคาสูงถึง 1,800,000 บาท (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอนแก่น, 
2561)  สถาบนัการศึกษาในประเทศแต่ละแห่งจะไม่มีหรือมีจ านวนน้อยมาก  รวมถึงหากจะฝึกปฏิบติักบัระบบ
จริงตอ้งรอให้การบริการขนส่งหยุดการปฏิบติังานก่อน ซ่ึงจะเป็นช่วงกลางคืนมีผลต่อความปลอดภยั  ส่งผลให้
การเรียนรู้และการฝึกฝนเก่ียวกบัประแจสับรางไฟฟ้ามีชั่วโมงในการเรียนหรือฝึกฝนเพื่อความเขา้ใจการท างาน
ของประสับรางไฟฟ้าไม่เพียงพอ  เม่ือปฏิบติังานหรือฝึกงานท าให้ใชเ้วลาในการปรับตัวนาน  ดงันั้นถา้สามารถ
จดัท าชุดจ าลองการท างานของประแจสับรางไฟฟ้า (Electric Turnout) ท่ีมีฟังกช์ัน่การท างานส าคญัคือ การควบคุม
เคร่ืองกลบัประแจ (Point Machine) ไวไ้ด ้ โดยเป็นอุปกรณ์ระดบัห้องปฏิบติัการท่ีมีตน้ทนุต ่ากว่าอุปกรณ์ระดบัใช้
งานซ่ึงเป็นไปตามหลกัวิศวกรรมคุณค่า (Value Engineering) (อมัพิกา, 2551; Mild, 1989)  จะเป็นการเพ่ิมจ านวน
อุปกรณ์ท่ีใช้ในการเรียนรู้ของนักศึกษาหรือผูท่ี้สนใจดา้นระบบรางไดม้ากขึ้น  เป็นการเพ่ิมความช านาญและ
เสริมสร้างทกัษะจากโอกาสในการใชง้านท่ีเพ่ิมขึ้นได ้ ดงันั้นงานวิจยัน้ีจึงเสนอการจดัท าชุดจ าลองควบคมุการสับ
รางของประแจสับรางไฟฟ้า เพื่อเป็นอุปกรณ์ใช้ฝึกเสริมสร้างความช านาญและทกัษะสามารถน าไปต่อยอดใน 
การท างานและงานวิจยัต่าง ๆ ในอนาคต  
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อสร้างส่ือการสอนแบบจ าลองควบคุมการท างานประแจสับรางไฟฟ้า 

 

3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
การพฒันาชุดจ าลองควบคุมการท างานประแจสับรางไฟฟ้าน้ีมีการศึกษาเก่ียวกบัหลกัการท างานและ

องค์ประกอบของประแจสับรางไฟฟ้า และหลักวิศวกรรมคุณค่า เพื่อให้เกิดชุดจ าลองท่ีสามารถท างานได้
เหมือนกบัอุปกรณ์ระดบัใชง้านโดยมีตน้ทุนท่ีต ่าลงดงัน้ี 

3.1 ประแจสับราง (Turnout) เป็นชุดอุปกรณ์ท่ีมีการส่ังการผ่านชุดควบคุม เพ่ือถ่ายทอดค าส่ังผ่าน
สายสัญญาณ หรือกระแสไฟฟ้าท่ีบงัคบัเคร่ืองกลบัประแจ (Point Machine) ให้เคล่ือนท่ีผลกัหรือดนัรางไปใน
ต าแหน่งท่ีตอ้งการตามระยะท่ีก าหนดไว ้ เพื่อให้ขบวนรถหรือลอ้เล่ือน (Rolling Stock) ใด ๆ สามารถว่ิงผา่นออก
จากทางเส้นนั้น แยกไปสู่เส้นทางอ่ืนได ้  หน้าท่ีการท างานหลกัของประแจคือ ตอ้งสามารถเปล่ียนทิศทางและ
ยอมให้รถไฟแล่นผ่านไปได้ด้วยความเร็วท่ีก าหนดได้อย่างปลอดภัย ประแจสับรางท่ีใช้อยู่ในปัจจุบันเป็น                
ส่วนใหญ่คือ ประแจสับรางกล และประแจสับรางไฟฟ้า ซ่ึงเป็นแบบท่ีงานวิจยัน้ีท าการศึกษาและพฒันา (Byles, 
1910) 

3.2 วิศวกรรมคุณค่า Lawrence Delos Miles เป็นผูริ้เร่ิมแนวคิดของวิศวกรรมคุณคา่ (Value Engineering: 
VE) ในการแกปั้ญหาวตัถุดิบขาดแคลนและมีราคาสูง โดยก าหนดว่า ตอ้งวิเคราะห์หน้าท่ีการท างานของช้ินส่วน
หรือกระบวนการท่ีสามารถทดแทนกนัไดโ้ดยท่ีมีตน้ทุนต ่าลง (ธนินและคณะ, 2557)  หรือวิศวกรรมคุณค่า คือ 
“การประยกุตเ์ทคนิคท่ีมีระบบ โดยเนน้การท างาน (Function) ของผลิตภณัฑห์รือบริการเป็นหลกัใหญ่ ดว้ยตน้ทุน
ท่ีต ่าสุด และคงไวซ่ึ้งความน่าเช่ือถือได”้ (อมัพิกา, 2551)  วิศวกรรมคุณค่าถูกน าไปการประยุกต์ใชใ้น 2 มุมมอง
คือ วสัดุ และกระบวนการ โดยงานวิจยัน้ีเน้นหนกัในการวิเคราะห์หน้าท่ี  เพื่อปรับปรุงทางดา้นวสัดุซ่ึงนิยมใช้ 
การทดแทนวสัดุหรือช้ินส่วนท่ีมีตน้ทุนต ่าลงโดยยงัคงท างานตามหนา้ท่ีท่ีตอ้งการไดเ้ช่นเดิม 

 

4. วิธีด าเนินการวิจัย  
การพฒันาชุดจ าลองควบคุมการท างานประแจสับรางไฟฟ้า เพ่ือลดต้นทุนในการซ้ือชุดจ าลองการ

ควบคุมประแจสับรางไฟฟ้าและเพ่ิมชั่วโมงในการฝึกให้ผูเ้รียนไดฝึ้กทกัษะการต่อวงจรและอ่านวงจรรวมถึง
เขา้ใจกระบวนการท างานของประแจสับรางไฟฟ้าไดดี้ย่ิงขึ้น  โดยมีวิธีการด าเนินงานตามล าดบัต่อไปน้ี 

4.1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน  ข้อมูลการเรียนการสอนด้านประแจสับรางของสถาบันการศึกษาหรือ
หน่วยงานดา้นระบบราง ซ่ึงจะไดข้อ้มูลรูปแบบอุปกรณ์ท่ีใช้งาน (ระดบัห้องปฏิบติัการหรือระดบัปฏิบติังาน)  
ตราสินคา้  รุ่น  และลกัษณะการเรียนรู้ เป็นตน้ 

4.2 เก็บรวบรวมข้อมูล ข้อมูลชุดประแจสับรางไฟฟ้าท่ีเป็นต้นแบบ เช่น ผังวงจร ส่วนประกอบ 
กระบวนการท างาน เป็นตน้ 

4.3 ก าหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนาชุดจ าลองประแจสับรางไฟฟ้า ระบุฟังก์ชั่นท่ีจะให้ชุดจ าลอง
ประแจสับรางไฟฟ้าท างานได ้   ส่วนประกอบ และวสัดุ โดยประยุกต์ใชห้ลกัการวิศวกรรมคุณค่า โดยคงหน้าท่ี
การท างานเช่นเดิม คือ การควบคุม 3 รูปแบบ  ยกเวน้ในส่วนของการแสดงผลการท างานท่ีปรับจากมอเตอร์ขนาด
ใหญ่ หมอนคอนกรีตและรางเหล็กเป็นขนาดท่ีเล็กลง เพราะใช้แค่แสดงผลการต่อวงจรควบคุมเท่านั้น  รวมถึง
ก าหนดแนวทางในการประเมินผลการท างาน 
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4.4 พัฒนาชุดจ าลองประแจสับรางไฟฟ้า  พฒันาชุดจ าลองประแจสับรางไฟฟ้าตามกรอบแนวคิด                 
โดยสร้างแบบในโปรแกรมคอมพิวเตอร์  จากนั้นท ารายการวสัดุ (Bill of Material: BOM) ท าการจดัหาวสัดุและ
สร้างชุดจ าลองขึ้นตามแบบและขอ้ก าหนดท่ีออกแบบไว ้ พฒันาคู่มือการใช้งานซ่ึงจะถูกน าไปใช้ในการเรียน              
การสอน (Laboratory  Sheet) 

4.5 ทดลอง ด าเนินการทดลองโดยใชก้ลุ่มตวัอย่างจากนกัศึกษาวิศวกรรมระบบราง  ในห้องปฏิบติัการ
ซ่ึงมีคู่มือปฏิบติัการให้  โดยทดสอบในประเด็นการท างานของชุดจ าลองฯ ในทุกฟังก์ชัน่  การพฒันาการเรียนรู้
ของผูท้ดสอบ เป็นตน้ 

4.6 สรุปผลด าเนิน การเปรียบเทียบผลระหว่างก่อนและหลงัการทดลองในประเด็นการเรียนรู้  ตน้ทุน 
เป็นตน้ 
 

5. ผลการวิจัย 

5.1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน  
 จากการศึกษาหน่วยงานท่ีเข้าถึงข้อมูลได้ 2 หน่วยงานคือ Hunan Vocational College of Railway 

Technology (HVCRT) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซ่ึงได้ไปฝึกประสบการณ์ (Experience Learning)                 
เป็นเวลา 5 เดือน มีการใช้งานประแจสับรางไฟฟ้ารุ่น ZD 6 VOSSLOH เป็นหลัก  และศูนยฝึ์กอบรมอาณัติ
สัญญาณเชียงราก การรถไฟแห่งประเทศไทย มีการใชง้าน Mk2 (T84) Westinghouse เป็นหลกั ซ่ึงรวมถึงการใช้
งานจริงตามเส้นทางรถไฟด้วย  โดยชุดประแจสับรางทั้ ง 2 ชนิดมีหลักการคล้ายกันดังแผนภาพท่ี 1 คือ 
กระบวนการท างานทั่วไปจะส่ังการท างานผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์มาย ังระบบการบังคับสัมพันธ์ด้วย
คอมพิวเตอร์ (Computer - based interlocking System: CBI)  เพื่อตรวจสอบความผิดปกติหรือความผิดพลาดเม่ือ
ตรวจสอบแลว้เป็นไปตามเง่ือนไข จึงจะแจง้ไปยงัหน้าจอคอมพิวเตอร์ เพื่อกดปุ่ มส่ังการท างานผ่านหน้าจอคอม
ไปยงัรีเลยแ์ละตูค้วบคุมในพ้ืนท่ีเพื่อจะไปควบคุมการท างานประแจสับรางไฟฟ้าให้ท างานตามท่ีก าหนดต่อไป  
ซ่ึงการพฒันาชุดจ าลองประแจสับรางไฟฟ้าจะมีรูปแบบเดียวกนั  โดยชุดประแจสับรางไฟฟ้าทัว่ไปจะมีราคาอยู่
ประมาณ 1,800,000 บาท 
 

 
 

แผนภาพที่ 1 ภาพรวมการท างานของชุดควบคุมประแจสับรางไฟฟ้า  
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5.2 เก็บรวบรวมข้อมูล  
ขอ้มูลส่วนประกอบของประแจสับรางไฟฟ้า รุ่น Mk2 (T84) Westinghouse (NSW Government, 2016) 

ประกอบดว้ย ตวัเคส  ฝาครอบ  ฝาปิดรูขอ้เหว่ียงมือ  แถบขา้ง  บาร์ตรวจจบั  สายเคเบิล  ท่อระบายน ้า  กา้นควบคุม
คู่  คนัมือ/มอเตอร์  คนัโยกขวา้งมือ Lever Stop&Latch  และลอ็คอยูก่บัที่ดงัแผนภาพท่ี 2  โดยมีฟังกช์ัน่การส่ังการ
ให้ชุดสับรางท างานใน 3 รูปแบบซ่ึงจะขอกล่าวถึงในหวัขอ้การออกแบบแนวคิดต่อไป 
 

    

แผนภาพที่ 2 ส่วนประกอบของของชุดควบคุมชุดประแจสับรางไฟฟ้า  
 

5.3 ก าหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนาส่ือการสอนชุดควบคุมประแจสับรางไฟฟ้า โดยเร่ิมจากการใช้
แนวคิดวิศวกรรมคุณค่าในการวิเคราะห์หนา้ท่ีการท างาน และตน้ทุนเพื่อให้คงคุณค่าไวไ้ด้ดงัเดิม ซ่ึงแนวคิดของ
ส่ือการสอนชุดน้ี คือ สามารถควบคุมการท างานไดเ้หมือนของจริง  โดยมีรายละเอียดดงัตารางท่ี 1 ดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 1 การก าหนดกรอบแนวคิดร่วมกบัวิศวกรรมคุณค่า 
ล าดับ ชิ้นส่วน/ระบบ หน้าที่การท างาน ต้นแบบ ชุดจ าลอง เหตุผล 

1 ชุดจ่ายไฟ จ่ายไฟให้กบัชุด
ควบคุมและชุดราง 

3 เฟส 380V AC 
แปลงไฟเป็น 
24VDC 5A 

1 เฟส 220V AC 
แปลงไฟเป็น 
24VDC 5A 

เพียงพอต่อการใชง้าน 
และสะดวกในการใช้
งานโดยทัว่ไป 

2 ชุดควบคุม สั่งการชุดราง หนา้จอ
คอมพิวเตอร์ 
และ CBI 

ชุดควบคุมแบบ
ปุ่ มกด และแจ็ค 
เสียบ 

ฟังกช์ัน่การท างานและ
รูปแบบการสั่งการ
เหมือนกนั ต่างกนั
ตรงท่ีชุดจ าลอง
สามารถเรียนรู้การต่อ
วงจรได ้และลดตน้ทุน
ได ้
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
ล าดับ ชิ้นส่วน/ระบบ หน้าที่การท างาน ต้นแบบ ชุดจ าลอง เหตุผล 

3 ชุดรีเลย ์ จ่ายกระแสไฟให้กบั
ชุดราง 

ชุดรีเลย ์ 
24VDC 

ชุดรีเลย ์ 
24VDC 

คงเดิม เป็นอุปกรณ์
มาตรฐานไม่สามารถ
ลดขนาดหรือ
ปรับเปล่ียนรูปแบบได ้

4 ชุดราง 
(เคร่ืองกลบั
ประแจ และราง) 

แสดงผลการท างาน
เม่ือชุดควบคุมสั่ง
การ 

ขนาดปกติ 
ราง (เหลก็) 
หมอนคอนกรีต 
มอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสตรง 

ขนาด 1:4 
ราง และหมอน
ท าจากอลูมิเนียม 
ลิเนียร์มอเตอร์ 

ใชแ้สดงผลจากการสั่ง
ท างานในรูปแบบต่างๆ 
จึงไม่จ าเป็นตอ้งมี
ขนาดเท่ากบัตน้แบบ  

 
5.4 พัฒนาชุดจ าลองประแจสับรางไฟฟ้า  จากกรอบแนวคิดขา้งตน้น ามาสร้างเป็นแบบในโปรแกรม

เขียนแบบ Solidworks ดงัแผนภาพท่ี 3  จดัท ารายการวสัดุ (Bill of Material: BOM) ดงัตารางท่ี 2  
 

 
 

แผนภาพที่ 3 แบบของชุดจ าลองประแจสับรางไฟฟ้าใน Solidworks  

 
 และออกแบบผงัวงจรส าหรับควบคุมการท างานชุดเคร่ืองกลบัประแจ โดยมีรูปแบบการควบคุม 3 แบบ 

คือ   
5.4.1 แบบท่ี 1 การกดปุ่ มควบคุมคา้งอยา่งนอ้ย 1 ปุ่ ม เพ่ือส่ังการให้เคร่ืองกลบัประแจท างาน พร้อม

ไฟสีสว่างขึ้น หากปล่อยมือจะลิเนียร์มอเตอร์จะหยดุท างานพร้อมไฟดบั ดงัแผนภาพท่ี 4 
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แผนภาพที่ 4 ผงัวงจรการควบคุมแบบท่ี 1  

 
5.4.2 แบบท่ี 2 การกดปุ่ มควบคุมอย่างน้อย 1 ปุ่ ม แลว้ปล่อยมือ เพ่ือส่ังการให้เคร่ืองกลบัประแจ

ท างานต่อเน่ืองจนสุดระยะของลิเนียร์มอเตอร์ท่ีตั้งไว ้ โดยไฟสีสว่างตลอดการท างาน ดงัแผนภาพท่ี 5 

 

 
 

แผนภาพที่ 5 ผงัวงจรการควบคุมแบบท่ี 2  

 
5.4.3 แบบท่ี 3 การกดปุ่ มควบคุมพร้อมกนั 2 ปุ่ ม เพ่ือส่ังการให้เคร่ืองกลบัประแจท างาน พร้อม

ไฟสีสว่างขึ้น หากปล่อยมือปุ่ มใดปุ่ มหน่ึง ลิเนียร์มอเตอร์จะหยดุท างานพร้อมไฟดบั ดงัแผนภาพท่ี 6 
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แผนภาพที่ 6 ผงัวงจรการควบคุมแบบท่ี 3  
 

ตารางท่ี 2 รายการวสัดุและค่าใชจ้่าย 
ล าดบั รายละเอียด จ านวน หน่วย ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน 

1 ค่าออกแบบ+ค่าท าช้ินงาน 1 ชุด 9,600 9,600 
2 Relay Omron 24VDC 4 ชุด 425 1,700 
3 Power supply Delta 24VDC 5A  1 ชุด 2,425 2,425 
4 Linear Actuator 24VDC 1 ชุด 4,300 4,300 
5 Circuit Protection Mitsubishi 5A 2 ชุด 780 1,560 
6 สายไฟ 0.5 Sq.mm 50 เมตร 5 250 
7 สายไฟ 2.5 Sq.mm 20 เมตร 10 200 
8 กล่องสแตนเลสพบั หนา1.5mm 3 กล่อง 875 2,625 
9 Banana Jack ตวัผู ้ 140 ตวั 8 1,120 

10 Banana Jack ตวัเมีย 50 ตวั 10 500 
11 แผน่อะคริลิค สีขาว 3 แผน่ 60 180 
12 รางยึดอุปกรณ์ Din rail 1 ชุด 80 80 
13 ปลัก๊ไฟแบบมีกราวด ์ 1 ตวั 45 45 
14 สายไฟ 3x2.5 2 ชุด 70 140 
15 Push Button Switch NO 3 ชุด 120 360 
16 Pilot Lamp 3 ดวง 40 120 
17 แผน่อะคริลิค สีใส 1 แผน่ 598 598 
18 ชุดราง 1 ชุด 2,000 2,000 
19 โครงเหลก็ใส่อุปกรณ์ 1 ชุด 4,000 4,000 

รวมทั้งส้ิน 31,803 

 
 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 15 ประจ าปี 2563 วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2563 

1263 

5.5 ทดลอง การทดลองใชง้านชุดจ าลองการควบคุมประแจสับรางไฟฟ้า แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 
5.5.1 การทดสอบความถูกตอ้งการการท างานตามฟังก์ชัน่การท างานท่ีออกแบบไว ้ ส่ิงส าคญัใน

ส่วนน้ีคือความถูกตอ้งของการต่อวงจร โดยผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญดา้นระบบอาณัติสัญญาณ และเม่ือ
ตรวจสอบการต่อวงจรเรียบร้อย ได้ทดลองการใช้งาน 10 คร้ังในแต่ละรูปแบบการท างาน พบว่า ชุดจ าลอง                   
การควบคุมประแจสับรางไฟฟ้าสามารถท างานไดต้ามท่ีออกแบบไวทุ้กคร้ัง 

5.5.2 การทดลองใชง้านตามคู่มือปฏิบติัการ (Laboratory Sheet) ดว้ยนกัศึกษาวิศวกรรมระบบราง 
ชั้นปีท่ี 2 จ านวน 10 คน  พบว่า  ทุกคนมีการเรียนรู้ท่ีดีขึ้น เขา้ใจส่วนประกอบและหลกัการท างานของชุดจ าลอง
การควบคุมประแจสับรางไฟฟ้า  ซ่ึงเป็นหลกัการเดียวกบัท่ีใชใ้นชุดควบคุมประแจสับรางไฟฟ้าของจริง  กรณีท่ี
ต่อวงจรไม่ถูกตอ้งและอุปกรณ์ไม่ท างาน  ผูป้ฏิบติัสามารถใช้ค  าแนะน าในการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาซ่ึง
จดัท าไวใ้นคู่มือปฏิบติัการไดเ้ป็นอยา่งดี มีความพึงพอใจมีค่า 4.51 หรือระดบัมากท่ีสุด ดงัตารางท่ี 3 
 
ตารางท่ี 3 สรุปผลความพึงพอใจการใชง้านชุดจ าลองการควบคุมประแจสับรางไฟฟ้า   

ข้อค าถาม �̅� S.D. ระดับ 

ด้านความรู้ความเข้าใจและการท างานของชุดจ าลอง 
1. อ่านและเขียนสัญลกัษณ์ของวงจรไฟฟ้า 
2. อธิบายการควบคุมประแจสับรางไฟฟ้า 
3. อธิบายขอ้แตกต่างของชุดปฏิบติัการทั้ง 3 ชุดได ้
4. สามารถต่อวงจรใชง้านไดจ้ริงตาม logic 
5. ชุดจ าลองท างานไดส้ม ่าเสมอตามค าสั่ง 
ด้านความพึงพอใจโดยรวม 
1. ความเหมาะสมของชุดจ าลอง 
2. การน าไปประยกุตใ์ชต้่อในการเรียน 

 
4.30 
4.70 
4.40 
4.60 
4.60 

 
4.40 
4.60 

 
0.48 
0.48 
0.52 
0.52 
0.52 

 
0.52 
0.52 

 
มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 
มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

รวม 4.51 0.51 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

 

6. อภิปรายผล  
 การพฒันาส่ือการสอนส าหรับการควบคุมประแจสับรางไฟฟ้า โดยมีเป้าหมายให้เกิดการเรียนรู้ใน

หลกัการท างาน  ส่วนประกอบ และการต่อวงจรควบคุม  เพ่ือแกปั้ญหาอุปสรรคในการเขา้ถึงอุปกรณ์ และเพ่ิม
ชัว่โมงประสบการณ์ให้ผูเ้รียน โดยประยกุตใ์ชห้ลกัการวิศวกรรมคุณค่าในการพฒันาชุดทดลอง ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 

6.1 ชุดจ าลองการควบคุมประแจสับรางไฟฟ้า  สามารถท างานส่ังการให้เคร่ืองกลบัประแจท างานได้
ตามท่ีออกแบบไว ้ดว้ยหลกัการเดียวกบัอุปกรณ์ของจริง  โดยมีตน้ทุนท่ีต ่ากว่าอุปกรณ์ท่ีขายในทอ้งตลาดมากกว่า 
50 เท่า (ระหว่าง 1,800,000 กบั 31,803 บาท) หากพิจารณาเพียงหนา้ท่ีในการควบคุมและแสดงผล 

6.2 ชุดจ าลองการควบคุมประแจสับรางไฟฟ้า  สามารถยกระดบัการเรียนรู้ให้นกัศึกษาได ้ดว้ยชัว่โมงฝึก
ท่ีเพ่ิมขึ้น และจ านวนอุปกรณ์ท่ีเพียงพอต่อนกัศึกษา และมีความปลอดภยัต่อการใชง้านเพียงพอดว้ยวงจรควบคุม
ท่ีออกแบบกนัการลดัวงจรไว ้

6.3 การแยกส่วนควบคุมเป็น 3 ส่วน ท าให้เขา้ใจง่าย  หาจุดบกพร่องไดง้่าย  และซ่อมบ ารุงแยกส่วนได ้ 
และเม่ือไปใชก้บัอุปกรณ์ระดบัใชง้านจะท าให้ปรับตวัและแกปั้ญหาไดร้วดเร็ว 
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6.4 ชุดจ าลองการควบคุมประแจสับรางไฟฟ้า  บ ารุงรักษาได้ง่าย ด้วยอุปกรณ์และวสัดุท่ีหาได้ตาม
ทอ้งตลาดทัว่ไป  รวมถึงมีความคงทนต่อการใชง้านเหมือนกบัอุปกรณ์โดยทัว่ไป 

6.5 ชุดจ าลองการควบคุมประแจสับรางไฟฟ้า  จะถูกผลิตขึ้นอีกอย่างน้อย 4 ชุด เพื่อใช้ในการเรียน             
การสอนของมหาวิทยาลยัศรีปทุม ก่อนท่ีจะเผยแพร่อยา่งเป็นทางการต่อเครือข่ายต่อไป 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
7.1 ในอนาคตควรเพ่ิมการแสดงผลทั้งแสดงผลการตรวจสอบวงจรและการแสดงผลการท างานด้วย

หนา้จอโทรทศัน์ 
7.2 เพ่ือให้สมจริงมากขึ้นอาจเพ่ิมขบวนรถให้เห็นความสัมพนัธ์ของการเคล่ือนท่ี และการสับเปล่ียนทาง 

รวมถึงปรับชุดรางให้มีความมัน่คงย่ิงขึ้น 
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บทคัดย่อ 
งานวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัแรงจูงใจในการเรียนภาษาองักฤษ ทั้งระดบัแรงจูงใจเชิง

บูรณาการและแรงจูงใจเชิงเคร่ืองมือของนกัศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ ชั้นปีท่ี1-4 มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดยงานวิจัยน้ีใช้แบบสอบถามเก่ียวกับแรงจูงใจในการเรียนภาษาองักฤษ 
จ านวน 15 ขอ้ ผลการศึกษาพบว่า ระดบัแรงจูงใจทั้งเชิงบูรณาการและเชิงเคร่ืองมือของนกัศึกษาท่ีมีต่อการเรียน
ภาษาองักฤษโดยภาพรวมอยู่ในระดบัสูง (ค่าเฉล่ีย คือ 4.03) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มีแบบสอบถาม
จ านวน 14 ขอ้ มีค่าเฉล่ียแรงจูงใจอยู่ในระดบัสูงทั้งหมด และ 1 ขอ้ คือ ฉันสนใจเฉพาะหนงัสือเรียนภาษาองักฤษ
ท่ีเรียนเท่านั้น ส่วนหนังสือภาษาองักฤษอย่างอ่ืนฉันไม่สนใจ ไดมี้ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย คือ 
3.19)  นอกจากน้ีผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัแรงจูงใจเชิงบูรณาการและแรงจูงใจเชิงเคร่ืองมือของนกัศึกษา
ท่ีมีต่อการเรียนภาษาองักฤษโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัสูงเช่นเดียวกนั  

 
ค าส าคัญ: แรงจูงใจเชิงบูรณาการ, แรงจูงใจเชิงเคร่ืองมือ, การเรียนภาษาองักฤษ 
 

ABSTRACT 
This research aimed to study the levels of motivation for English language learning including the level 

of integrative motivation and the level of instrumental motivation of the 1st – 4th years students in the Tourism 
and Hospitality Program of Rajamangala University of Technology Lanna Tak.  A questionnaire comprising 15 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 15 ประจ าปี 2563 วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2563 

1266 

items was used as the research tool.  The research findings showed that the overall motivation for English 
language learning including the integrative motivation and the instrumental motivation of the students was at the 
high level (mean = 4.03).  When specific items of the questionnaire were considered, it was found that 14 items 
were rated at the high level; while only one item, i.e. the item stating that “I am only interested in the English 
language text that is used for learning, but not in any other English document.” Received the rating mean at the 
moderate level (mean = 3.19).  In addition, when the overall level of integrative motivation was compared with 
the overall level of instrumental motivation, it was found that both of them were also at the high level.      

This research aimed to study the levels of motivation for English language learning including the level 
of integrative motivation and the level of instrumental motivation of the 1st – 4th years students in the Tourism 
and Hospitality Program of Rajamangala University of Technology Lanna Tak.  A questionnaire comprising 15 
items was used as the research tool.  The research findings showed that the overall motivation for English 
language learning including the integrative motivation and the instrumental motivation of the students was at the 
high level (mean = 4.03).  When specific items of the questionnaire were considered, it was found that 14 items 
were rated at the high level; while only one item, i.e. the item stating that “I am only interested in the English 
language text that is used for learning, but not in any other English document.” Received the rating mean at the 
moderate level (mean = 3.19).  In addition, when the overall level of integrative motivation was compared with 
the overall level of instrumental motivation, it was found that both of them were also at the high level.      

 
Keywords: Integrative motivation, Instrumental motivation, English language learning 

 
1. ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 

ภาษาองักฤษในปัจจุบนัถือเป็นภาษาท่ีนิยมใชก้นัอย่างแพร่หลายทัว่โลก ผูค้นส่วนใหญ่ใชภ้าษาองักฤษ
เป็นส่ือกลางในการส่ือสารระหว่างบุคคลต่างชาติต่างภาษาทัว่โลก ทั้งในดา้นการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ธุรกิจความบนัเทิง ตลอดจนการใชชี้วิตในสังคมทัว่ไป ดว้ยเหตุน้ีหลายประเทศทัว่โลก
จึงได้ตระหนักถึงความส าคญัและความจ าเป็นของภาษาอังกฤษ รวมถึงประเทศไทยท่ีได้ให้ความส าคัญต่อ           
การเรียนการสอนภาษาองักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ โดยไดก้ าหนดให้นกัเรียนไทยตอ้งเรียนภาษาองักฤษ
เป็นวิชาบงัคบัตั้งแต่ระดบัชั้นประถมศึกษาจนถึงระดบัอุดมศึกษา อย่างไรก็ตามกระทรวงศึกษาธิการไดก้ล่าวถึง 
การเรียนภาษาองักฤษของนกัเรียนไทยว่า ผลการเรียนภาษาองักฤษของนกัเรียนส่วนหน่ึงนั้นยงัไม่เป็นท่ีน่าพอใจ
เท่าท่ีควรและนอกจากน้ีความสามารถทางภาษาองักฤษของนกัเรียนยงัมีแนวโน้มลดลงอีกดว้ย ดว้ยเหตุน้ีผูวิ้จยั
จ านวนมากไดท้ าการศึกษาเพื่อหาเหตุผลว่าปัจจยัใดบา้งท่ีส่งผลต่อการพฒันาการเรียนรู้ภาษาองักฤษของนกัเรียน 
และจากงานวิจยัหลายช้ินท่ีผ่านมาพบว่ามีหลายปัจจยัท่ีส่งผลต่อกระบวนการเรียนรู้ภาษาองักฤษ เช่น ระบบ
การศึกษาของผูเ้รียนภาษา สภาพห้องเรียน บริบททางสังคม ภูมิหลงัทางวฒันธรรม เพศ อายุ ครูผูส้อน ทศันคติ 
และ แรงจูงใจในการเรียน ส่ิงเหล่าน้ีลว้นเป็นปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้ภาษาองักฤษของผูเ้รียนทั้งส้ิน 
ปัจจุบนัมีงานวิจยัจ านวนมากท่ีไดศึ้กษาเก่ียวกบัแรงจูงใจ  อาทิ เช่น คอลดลั (2558), อลิซาท (2559), ฮงและกานา
ฟาธี (2560) พบว่าแรงจูงใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนวิชาภาษาองักฤษนั้นมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ภาษาเป็นอยา่งมาก เหตุเพราะแรงจูงใจถือเป็นส่ิงส าคญัอยา่งหน่ึงในการเรียน หากผูเ้รียนภาษาท่ีสองขาดแรงจูงใจ
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จะส่งผลให้ศกัยภาพในการเรียนรู้ภาษานั้นลดลง  จากความส าคญัของแรงจูงใจในการเรียนดงักล่าว งานวิจยัน้ี
มุ่งเนน้ท่ีจะศึกษาแรงจูงใจในการเรียนทั้งแรงจงูใจเชิงบูรณาการและแรงจูงใจเชิงเคร่ืองมือท่ีส่งผลต่อการเรียนวิชา
ภาษาองักฤษ โดยท าการศึกษาวิจยัจากนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเท่ียวและการบริการ ชั้นปีท่ี1-4 มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ตาก  
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

(1) เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจเชิงบูรณาการท่ีส่งผลต่อการเรียนภาษาองักฤษของนักศึกษาสาขาวิชา                 
การท่องเที่ยวและการบริการ ชั้นปีท่ี1-4 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ตาก 

(2) เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจเชิงเคร่ืองมือ ท่ีส่งผลต่อการเรียนภาษาอังกฤษนักศึกษาสาขาวิชา                          
การท่องเที่ยวและการบริการ ชั้นปีท่ี1-4 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ตาก 

 

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุระหว่างปัจจยัดา้นแรงจูงใจในการเรียนภาษาองักฤษกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาภาษาองักฤษของนกัศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ ชั้นปีท่ี1-4 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
ลา้นนา ตาก ผูวิ้จยัไดก้ าหนดกรอบความสัมพนัธ์ตามกรอบแนวคิดการวิจยั ดงัภาพท่ี 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย  
 4.1 แบบแผนการวิจัย  
 การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาศึกษาระดบัแรงจูงใจและปัจจยัจาก
แรงจูงใจท่ีส่งผลต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเท่ียวและการบริการ ชั้นปีท่ี 1-4 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ตาก 
        4.2 ประชากร 
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 50 คน จากสาขาวิชา                            
การท่องเท่ียวและการบริการ ตั้งแต่ชั้นปีท่ี1-4 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ท่ีเรียนรายวิชา

แรงจูงใจใน
การเรียน

ภาษาอังกฤษ 

แรงจูงใจเชิง
บูรณาการ 

แรงจูงใจเพ่ือใช้
เป็นเคร่ืองมือ 

ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ภาษาอังกฤษ 
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ภาษาองักฤษทัว่ไป ซ่ึงไดม้าจากการเลือกกลุ่มประชากรแบบสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) จากการจบั
ฉลาก โดยใชส้าขาวิชาเป็นหน่วยการสุ่ม 
       4.3 เคร่ืองมือวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัแรงจูงใจในการเรียน
ภาษาองักฤษโดยดดัแปลงมากจาก The Attitude/Motivation Test Battery (AMTB) ของการ์ดเนอร์ (2547) โดย
แบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ส่วน ประกอบดว้ย  
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ดา้นเพศ อายุ ชั้นปีท่ีเรียน และ ส่วนท่ี2 ค  าถามท่ีเก่ียวกบั
แรงจูงใจในการเรียนภาษาองักฤษทั้งแรงจูงใจเชิงบูรณาการและแรงจูงใจเชิงเคร่ืองมือ จ านวน 15 ขอ้ โดยไดป้รับ
จากแบบสอบถามของการ์ดเนอร์และแลมเบิร์ต (2515) และชยัรัตน์( 2558)  นอกจากน้ีแบบสอบถามยงัมีลกัษณะ
เป็นแบบมาตราส่วนการประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดบั คือ 5 (เห็นดว้ยอยา่งย่ิง) 4 (เห็นดว้ยมาก)  3 (เห็นดว้ย
ปานกลาง)  2 (ไม่เห็นดว้ย)  1 (ไม่เห็นดว้ยอย่างย่ิง) ทั้งน้ีแบบสอบถามในงานวิจยัน้ีไดมี้การน าแบบสอบถามไป
ให้ผูเ้ช่ียวชาญท่ีเก่ียวขอ้งในดา้นน้ีท าการตรวจสอบทั้งเน้ือหาและความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นงานวิจยัเพ่ือ
ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหาก่อนน ามาแจกให้กบักลุ่มประชากรเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้  
      4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผูด้  าเนินการวิจยัด าเนินการเก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 ในเดือน
กนัยายน โดยผูวิ้จยัไดแ้จกแบบสอบถามให้กลุ่มตวัอย่างและรับแบบสอบถามดว้ยตนเอง ก่อนท่ีกลุ่มตวัอย่างจะ
เร่ิมท าแบบสอบถาม ผูวิ้จยัท าการแจง้ถึงวตัถุประสงคข์องงานวิจยัและแบบสอบถามแก่นกัศึกษากลุ่มตวัอยา่งก่อน
ลงมือท าแบบสอบถาม โดยไม่มีเวลาจ ากดั จ านวนแบบสอบถามท่ีไดรั้บคืน คิดเป็น 100% ของจ านวนเป้าหมาย
และเป็นแบบสอบถามท่ีมีค าตอบสมบูรณ์ทั้งหมด 
       4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 ผูวิ้จัยน าแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยค านวณค่าสถิติ แจกแจงค่าเฉล่ีย (Mean)                  
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อใชวิ้เคราะห์ผลระดบัแรงจูงใจ โดยใชเ้กณฑ์การแปลความหมาย
ของ เบสท ์(2513) ดงัน้ี 
  ค่าคะแนนเฉล่ีย 4.50-5.00 หมายถึง ระดบัสูงมาก 
  ค่าคะแนนเฉล่ีย 3.50-4.49 หมายถึง ระดบัสูง 
  ค่าคะแนนเฉล่ีย 2.50-3.49 หมายถึง ระดบัปานกลาง 
  ค่าคะแนนเฉล่ีย 1.50-2.49 หมายถึง ระดบัต ่า 
  ค่าคะแนนเฉล่ีย 0.50-1.49 หมายถึง ระดบัต ่ามาก 

 
5. ผลการวิจัย 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับระดับแรงจูงใจท่ีมีต่อการเรียนภาษาองักฤษของนักศึกษาสาขาวิชา                
การท่องเท่ียวและการบริการ ชั้นปีท่ี1-4 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ตาก โดยผลวิเคราะห์ไดแ้บ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนท่ี 1 ตารางแสดงค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและการแปลผลระดบัแรงจูงใจใน               
การเรียนภาษาองักฤษ 

 
 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 15 ประจ าปี 2563 วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2563 

1269 

ตารางท่ี 1  คา่เฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัแรงจูงใจเชิงบูรณาการและระดบัแรงจูงใจเชิงเคร่ืองมือท่ีมี 
 ต่อการเรียนภาษาองักฤษของนกัศึกษา 

ข้อที่ ข้อค าถาม Mean S.D. แปลผล 

1. 
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3. 
 

4. 
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15. 

การเรียนภาษาองักฤษท าให้ฉนัสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นใน
หวัขอ้ท่ีสนใจกบัเพื่อนต่างชาติได้ 
การเรียนภาษาองักฤษท าให้ฉนัติดต่อ พูดคุยกบัเพื่อนชาวต่างชาติ
ได ้
การเรียนภาษาองักฤษท าให้ฉนัรู้สึกอิสระเม่ือเดินทางไป
ต่างประเทศ 
ย่ิงฉนัรู้จกัเจา้ของภาษามากเท่าไหร่ ฉนัก็รู้สึกชอบพวกเขามากขึ้น
เท่านั้น 
ฉนัสนใจเฉพาะหนงัสือเรียนภาษาองักฤษท่ีเรียนเท่านั้น ส่วน
หนงัสือภาษาองักฤษอยา่งอื่นฉนัไม่สนใจ 
ฉนัตั้งใจเรียนภาษาองักฤษเป็นอยา่งมากเพราะฉนัตอ้งการเรียนจบ
จากมหาวิทยาลยั 
ฉนัหวงัว่าฉนัจะพูดภาษาองักฤษไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว 
การเรียนภาษาองักฤษท าให้ฉนัดูฉลาดและเท่ 
การเรียนภาษาองักฤษเป็นส่ิงส าคญัส าหรับฉนัเพราะช่วยให้ฉนั
สามารถเขา้ร่วมกิจกรรมของกลุ่มคนจากหลากหลายวฒันธรรมได้
อยา่งมัน่ใจมากขึ้น 
การเรียนภาษาองักฤษท าให้ฉนัมีพฤติกรรมเหมือนเจา้ของภา เช่น 
ส าเนียงและการใชส้ านวนสุภาษิต 
การเรียนภาษาองักฤษท าให้ฉนัสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กบัคน
อื่น ๆ ได ้เช่น การบอกทางนกัท่องเท่ียว 
การเรียนภาษาองักฤษเป็นส่ิงส าคญัส าหรับฉนัเพราะท าให้ฉนั
เขา้ใจไดดี้ย่ิงขึ้นเม่ือฉนัดูหนงัภาษาองักฤษ 
การเรียนภาษาองักฤษส าคญัเพราะฉนัตอ้งการใชเ้พื่อเป็นเคร่ืองมือ
ประกอบอาชีพในอนาคต 
การเรียนภาษาองักฤษท าให้ฉนัเขา้ใจเน้ือหาเม่ือฉนัคน้ขอ้มูล
ภาษาองักฤษบนเฟซบุ๊ก 
การฟังเพลงภาษาองักฤษช่วยให้ฉนัเรียนภาษาองักฤษ 
ไดดี้ขึ้น 

4.00 
 

3.93 
 

4.07 
 

3.95 
 

3.19 
 

4.05 
 

4.45 
4.05 
4.40 

 
 

4.01 
 

3.93 
 

4.21 
 

4.33 
 

3.95 
 

3.90 

0.76 
 

0.86 
 

0.83 
 

0.79 
 

1.16 
 

0.72 
 

0.66 
0.82 
0.76 

 
 

0.82 
 

0.88 
 

0.80 
 

0.92 
 

0.90 
 

1.00 

สูง 
 

สูง 
 

สูง 
 

สูง 
 

ปานกลาง 
 

สูง 
 

สูง 
สูง 
สูง 

 
 

สูง 
 

สูง 
 

สูง 
 

สูง 
 

สูง 
 

สูง 
 

รวม 4.03 0.29 สูง 

 
 จากตารางท่ี 1 พบว่า ระดบัแรงจูงใจทั้งเชิงบูรณาการและเชิงเคร่ืองมือของนกัศึกษาท่ีมีผลต่อการเรียน
วิชาภาษาองักฤษโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัสูง (ค่าเฉล่ีย คือ 4.03) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แบบสอบถาม
จ านวน 14 ข้อ มีค่าเฉล่ียแรงจูงใจอยู่ในระดับสูงทั้งหมด ยกเว้นข้อท่ี 5 คือ ฉันสนใจเฉพาะหนังสือเรียน
ภาษาองักฤษท่ีเรียนเท่านั้น ส่วนหนังสือภาษาองักฤษอย่างอ่ืนฉันไม่สนใจ ไดมี้ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง 
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(ค่าเฉล่ีย  คือ 3.19) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียแรงจูงใจสูงสุดคือ ขอ้ท่ี 7 คือ ฉันหวงัว่าฉันจะพูดภาษาองักฤษได้อย่าง
คล่องแคล่ว (ค่าเฉล่ีย  คือ 4.45) 
 
ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัแรงจูงทั้ง 2 ประเภท  

ข้อที่ ข้อค าถาม Mean  S.D. แปลผล 
1. 
 

2. 

แรงจูงใจเชิงบูรณาการ (Integrative Motivation) 
(ขอ้ 1-10) 
แรงจูงใจเชิงเคร่ืองมือ (Instrumental Motivation) 
(ขอ้ 11-15) 

4.06 
 

4.01 
 

0.19 
 

0.33 
 

สูง 
 

สูง 

รวม 4.04 0.04 สูง 

 
 ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัแรงจูงใจเชิงบูรณาการและแรงจูงใจเชิงเคร่ืองมือของ
นักศึกษาท่ีมีต่อการเรียนวิชาภาษาองักฤษโดยภาพรวมอยู่ในระดบัสูง (ค่าเฉล่ีย คือ 4.04) และเม่ือพิจารณาเป็น             
รายขอ้ พบว่า แรงจูงใจทั้งสองประเภท มีค่าเฉล่ียแรงจูงใจอยูใ่นระดบัสูงทั้งหมด 
  

6. อภิปรายผล  
ผลการศึกษาระดับแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเท่ียวและ                          

การบริการ ชั้นปีท่ี1-4 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ตาก โดยการใชแ้บบสอบถามเก่ียวกบัแรงจูงใจใน
การเรียนรู้ภาษาท่ีสองของการ์ดเนอร์ ซ่ึงแบ่งแรงจูงใจออกเป็นสองประเภท ได้แก่ แรงจูงใจเชิงบูรณาการ 
หมายถึง ความตอ้งการเรียนภาษาต่างประเทศ เพื่อท าให้ตนเองสามารถส่ือสารกบัเจา้ของภาษาได ้ท าให้ตนเอง
สามารถใชชี้วิตหรือเขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงของสังคมภาษาและวฒันธรรมของเจา้ของภาษานั้นได ้  และแรงจูงใจเชิง
เคร่ืองมือ หมายถึง ความตอ้งการเรียนภาษาต่างประเทศให้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อเป้าหมายอยา่งใดอยา่งหน่ึง
ท่ีชดัเจน เช่น เพื่อการหางานในอนาคต เพื่อการสอบ เป็นตน้  จากผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่านกัศึกษามีแรงจูงใจ
ในการเรียนภาษาองักฤษทั้งในเชิงบูรณาการและเชิงเคร่ืองมือในระดบัสูง โดยสามารถกล่าวไดว่้าถึงแมน้กัศึกษา
กลุ่มน้ีจะไม่ใช่นักศึกษาเอกวิชาภาษาองักฤษ แต่ก็ยงัมีความสนใจและมีความตอ้งการเรียนรู้ภาษาองักฤษเพ่ือ
วตัถุประสงคท่ี์หลากหลายเช่นกนั  ซ่ึงผลการวิจยัคร้ังน้ียงัสอดคลอ้งกบั ฮงและกานาฟาธี (2560) ท่ีพบว่านกัศึกษา
ส่วนใหญ่มีแรงจูงใจเชิงเคร่ืองมือต่อการเรียนภาษาองักฤษเป็นอยา่งสูง เพราะนกัศึกษาตอ้งการท่ีจะผา่นการสอบ
และหางานท่ีดีในอนาคต  นอกจากน้ียงัสอดคล้องกับงานวิจัยของชัยรัตน์(2558) ท่ีพบว่านักศึกษาท่ีเรียน
ภาษาองักฤษส่วนใหญ่มีแรงจูงใจในการเรียนทั้งในเชิงบูรณาการและเชิงเคร่ืองมืออยู่ในระดบัสูง สาเหตุคือ
นกัศึกษามีความตอ้งการท่ีจะติดต่อส่ือสารและเขา้ถึงสังคมของเจา้ของภาษาได ้นอกจากน้ีนกัศึกษายงัมีความเช่ือ
ว่าการเรียนภาษาองักฤษนั้นจะส่งผลให้สามารถไดง้านท่ีดีในอนาคตได ้

นอกจากน้ียงัสามารถกล่าวไดว่้า แรงจูงใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อการเรียนภาษาองักฤษถือเป็นปัจจยัส าคญั
อีกอย่างหน่ึงท่ีผูเ้รียนพึงมีในการเรียนภาษา  ในขณะเดียวกนัผูส้อนหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียน         
การสอนภาษาต่างประเทศควรท่ีจะตระหนักและเขา้ใจถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเรียนและความตอ้งการของ
ผูเ้รียน เพื่อน าไปปรับปรุงและพฒันา รูปแบบ ส่ือการเรียนการสอน เน้ือหา ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการและ
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กลุ่มเป้าหมายอย่างชดัเจนเพื่อกระตุน้ ส่งเสริมและพฒันาประสิทธิภาพในการเรียนภาษาองักฤษหรือต่างประเทศ
อื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

 (1) ผลการวิจยัคร้ังน้ีพบว่า แมน้กัศึกษาจะไม่ใช่นกัศึกษาเอกภาษาองักฤษก็ตาม แต่ก็ยงัมีแรงจูงใจ
ในการเรียนภาษาองักฤษ ดว้ยเหตุน้ีผูส้อนจะตอ้งตระหนกัและพฒันาเน้ือหา วิธีการเรียนการสอนให้สอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของผูเ้รียน เพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจในการเรียนภาษาองักฤษทั้งในเชิงบูรณาการและเชิงเคร่ืองมือให้
ย่ิงขึ้นไป  

 (2) เพื่อท่ีจะพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาองักฤษของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลลา้นนา ตาก ควรส ารวจนกัศึกษาในสาขาวิชาอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม เพื่อท่ีอาจารยผ์ูส้อนจะไดท้ราบว่านักศึกษามี
แรงจูงใจอะไรบา้งในการเรียนวิชาภาษาองักฤษ เพ่ือจะไดป้ระยุกต ์ปรับเน้ือหาและกิจกรรมการเรียนการสอนให้
เขา้กบักลุ่มเป้าหมาย นอกจากน้ียงัเป็นการกระตุน้และสร้างแรงจูงใจท่ีดีให้กบันกัศึกษาอีกดว้ย 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 (1) ในการศึกษาคน้ควา้วิจยัช้ินต่อไป ควรศึกษาปัจจยัประเภทอ่ืนท่ีมีอิทธิพลต่อการเรียนภาษา

เพ่ิมเติม เช่น ทศันคติ พฤติกรรม เพ่ือพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาองักฤษของนกัศึกษาให้ดีย่ิงขึ้น 
 (2) ควรศึกษากลุ่มตวัอย่างอ่ืนเพ่ิมเติม เพ่ือเปรียบเทียบแรงจูงใจของกลุ่มตวัอย่างต่าง ๆ และน าไป

พฒันาการเรียนการสอนให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัศึกษาแต่ละสาขามากขึ้น 
 

8. กติติกรรมประกาศ 
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แบบสอบถามท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอยา่งดี จนท าให้งานวิจยัช้ินน้ีส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 
 

9. เอกสารอ้างองิ 
Alizadeh, M. (2016). The impact of motivation on English language learning. International Journal of Research 

in English Education, 1(1), 11-15. 
Best, J.W. (1981). Research in Education. 5th ed. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall. 
Chairat, P. (2015). Attitudes and Motivation of non-English major students towards learning English as a 

foreign language. ASEAN Journal of Education, 1(1), 69-83. 
Gardner, R. C., & Lambert, W. E. (1972). Attitudes and Motivation in second language learning. Rowley, MA: 

Newbury House Publishers. 
Gardner, R. C. (1985). Social psychology and second language learning: The role of attitudes and motivation. 

London: Edward Arnold. 
Gardner, R. C. (2004). Attitude/Motivation Test Battery. (Online). Retrieved on 10 August 2020, from: 

http://publish.uwo.ca/~gardner/docs/ englishamtb.pdf.  



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 15 ประจ าปี 2563 วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2563 

1272 

Hong, Y. C., & Ganapathy, M. (2017). To Investigate ESL Students' Instrumental and Integrative Motivation 
towards English Language Learning in a Chinese School in Penang: Case Study. English Language 
Teaching, 10(9), 17-35. 

Kondal, B. (2015). The Significance of Motivation in the ESL Classroom. Language in India, 15(12), 70-77. 

 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 15 ประจ าปี 2563 วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2563 

1273 

การศึกษามโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์และการก ากบัตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์ 
บนคลาวด์เทคโนโลยีของนักศึกษาปริญญาตรี 

A STUDY OF MATHEMATICAL CONCEPTS AND SELF-REGULATION IN 
LEARNING MATHEMATICS ON CLOUD TECHNOLOGY OF 

UNDERGRADUATE STUDENTS 
 

เบญจมาศ ฉิมมาลี 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏศรีสะเกษ 

E-mail: benjamasscmamu@gmail.com 
 

อนุชิต อนุพนัธ์ 
สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏศรีสะเกษ 

E-mail: anuchitided@gmail.com  
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษามโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ของนักศึกษาปริญญาตรีท่ีเรียน
คณิตศาสตร์บนคลาวด์เทคโนโลยี เทียบกบัเกณฑ์ร้อยละ 50 และ (2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการก ากบั
ตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์ของนักศึกษาปริญญาตรีก่อนและหลงัเรียนคณิตศาสตร์บนคลาวด์เทคโนโลยี    
กลุ่มตวัอย่างเป็นนักศึกษาปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชา
สมการเชิงอนุพนัธ์สามัญ ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ รูปแบบการเรียน
คณิตศาสตร์บนคลาวด์เทคโนโลยี แบบวดัมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์และแบบวดัการก ากบัตนเองในการเรียน
คณิตศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที ผลการวิจัย พบว่า             
(1) มโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ของนักศึกษาปริญญาตรีท่ีเรียนคณิตศาสตร์บนคลาวด์เทคโนโลยี สูงกว่าเกณฑ์       
ร้อยละ 50 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 และ (2) นักศึกษาปริญญาตรีท่ีเรียนคณิตศาสตร์บนคลาวด์
เทคโนโลยีมีความสามารถในการก ากบัตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์ หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05   

 
ค าส าคัญ: คลาวดเ์ทคโนโลยี  มโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์  การก ากบัตนเอง  นกัศึกษาปริญญาตรี  
 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were (1) to study mathematical concepts of undergraduate students 
learning mathematics on cloud technology compare with the criteria of 50 percent, and (2) to compare  self-
regulation in learning mathematics of undergraduate students before and after learning mathematics on cloud 
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technology. The samples were undergraduate students of Faculty of Education, Sisaket Rajabhat University who 
enrolled in the Ordinary Differential Equations Course, during the second semester of the academic year 2019. 
The research instruments were the model of mathematics learning on cloud technology, the mathematical concept 
test and the self-regulation in learning mathematics scale. The data were analyzed by mean, standard deviation, 
and t – test. The findings of this research were revealed that (1) mathematical concepts of undergraduate students 
learning mathematics on cloud technology were higher than criteria of 50 percent at .05 level of statistical 
significance, and (2) self-regulation in learning mathematics of undergraduate students after learning mathematics 
on cloud technology were higher than before being learned at .05 level of statistical significance.  
 
Keywords: Cloud Technology, Mathematical Concept, Self-Regulation, Undergraduate Students  
 

1. ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ไดก้ล่าวถึงการพฒันาบุคลากรดา้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี เพื่อให้ระบบการศึกษาสามารถใช้เป็นกลไกหลักของการขบัเคล่ือนประเทศ  
(ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560)  ความเจริญกา้วหนา้ของเทคโนโลยีส่งผลให้การใชชี้วิตดา้นการเรียน
และการท างานเปล่ียนแปลงไปจากเดิม  (Iji & Abah, 2016) สถาบันการศึกษาหลายแห่งได้น าเทคโนโลยีทาง 
การศึกษามาเป็นส่วนหน่ึงในการจดัการเรียนการสอนในลกัษณะต่างๆ เพื่อตอบสนองผูเ้รียนให้สามารถสืบคน้
และเขา้ถึงขอ้มูลท่ีตอ้งการไดม้ากขึ้น และเป็นการเขา้ถึงขอ้มูลในลกัษณะของการใชอุ้ปกรณ์พกพาเคล่ือนท่ี เช่น  
Mobile Phone, Tablet, Laptop Computer (Militsopoulos, 2016) ส่งผลให้แต่ละหลกัสูตรในระดบัอุดมศึกษาตอ้ง
ปรับการเรียนการสอนให้สอดคลอ้งกบัการเรียนในรูปแบบดงักล่าว (ทะเนศ วงศน์ามและคณะ, 2563) 
 แนวคิดของการน าคลาวด์เทคโนโลยีมาเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเรียนการสอนระดบัอุดมศึกษาไดรั้บ

การยอมรับว่าเป็นเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพและมีความส าคญัต่อการพฒันาการศึกษาให้มีคุณภาพ  (Shyshkina 
et al., 2017) ดว้ยคุณลกัษณะเด่นของคลาวด์เทคโนโลยีท่ีมีความยืดหยุ่นสูง ตลอดจนการเขา้ถึงขอ้มูลดว้ยวิธีการ
ต่างๆ ในลกัษณะท่ีแตกต่างไปจากเดิม ส่งผลให้เกิดการใชง้านซอฟตแ์วร์รูปแบบใหม่บนโลกออนไลน์ท่ีผูใ้ชง้าน
ไม่จ าเป็นตอ้งท าการติดตั้งซอฟต์แวร์ลงในเคร่ือง เช่น การใชซ้อฟต์แวร์ส าหรับการจดัการเรียนรู้หรือการบริหาร
จัดการชั้นเรียนผ่านทางอินเทอร์เน็ต จึงท าให้คลาวด์เทคโนโลยีได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงในปัจจุบัน 
(Cusumano, 2010; Doelitzscher et al, 2011; Shyshkina et al, 2014) และยงัพบว่าการเรียนรู้โดยการสร้างองค์
ความรู้ผ่านสภาพแวดลอ้มแบบคลาวด์เป็นอีกแนวทางท่ีสามารถช่วยในการจดัการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะ
และผลการเรียนของผูเ้รียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (ธาดาพนิตสดี ศุกลวิริยะกุล, 2560; Wahyuni, 2019) 
 คณิตศาสตร์มีความส าคัญและเป็นพ้ืนฐานของการต่อยอดด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรม (ยภุาดี ปณะราช,  2558) การเรียนรู้คณิตศาสตร์ในศตวรรษท่ี 21 เป็นยคุของการเกิดเทคโนโลยีตา่งๆ  
ควรมีการปรับกระบวนการเรียนรู้ให้มีความยืดหยุ่น เหมาะสมต่อการเปล่ียนแปลงและความตอ้งการของผูเ้รียน 
โดยอาจเพ่ิมหรือสอดแทรกเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน (ณัฐวรรณ เฉลิมสุข และ   
อนิรุทธ์ สติมัน่, 2562)  ดงัเช่นในยุคปัจจุบนัท่ีเคร่ืองมือส าหรับการค านวณและการน าเสนองานทางคณิตศาสตร์   
มีความทนัสมยัและมีความรวดเร็วในการประมวลผลสูงมาก โดยเฉพาะอย่างย่ิงการใช้เคร่ืองมือค านวณขั้นสูง   
โดยอาศยัคลาวด์เทคโนโลยีในรูปแบบของซอฟต์แวร์ดา้นคณิตศาสตร์ วูลแฟรมแอลฟา (WolframAlpha) ท่ีเป็น
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เทคโนโลยีซอฟต์แวร์ทางดา้นคณิตศาสตร์สัญลกัษณ์ (Symbolic Mathematics) ถูกพฒันาให้มีความแม่นย  าใน           
การแสดงผลลพัธ์จากการค านวณคณิตศาสตร์ขั้นสูง เช่น การแก้สมการเชิงอนุพนัธ์ แคลคูลสั รวมถึงแสดง
กระบวนการและ ขั้นตอนของการไดม้าซ่ึงผลลพัธ์จากโจทยปั์ญหาท่ีไดก้ าหนดไว ้(ปราโมทย ์เดชะอ าไพ, 2557) 
ท าให้ผูเ้รียนสามารถศึกษากระบวนการต่างๆ ไดด้ว้ยตนเอง แสดงให้เห็นถึงการท างานของคลาวด์เทคโนโลยีท่ี
สนบัสนุนการเรียนคณิตศาสตร์ทั้งยงัตอบสนองพฤติกรรมการเรียนของนกัศึกษาท่ีตอ้งการศึกษาเรียนรู้เพ่ิมเติม
ดว้ยตนเอง 
 มโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ (Mathematical concept) เป็นความคิด ความเขา้ใจของบุคคลเก่ียวกบัหลกัการ
และขั้นตอนวิธีทางคณิตศาสตร์  การเรียนมโนทศัน์เป็นการสร้างความคิดเชิงนามธรรมท่ีเป็นผลสรุป ซ่ึงเกิดจาก
กระบวนการเรียนรู้ท่ีมีต่อส่ิงเร้า ผูเ้รียนจะเกิดการเรียนรู้มโนทศัน์อย่างมีประสิทธิภาพเม่ือไดรั้บประสบการณ์
รูปธรรม ผ่านบริบทของส่ิงท่ีผูเ้รียนสังเกต สัมผสัไดท้างกายภาพรวมถึงการลงมือท า และยงัขึ้นอยู่กบัพฒันาการ
ทางสติปัญญา สภาพแวดลอ้มและรูปแบบการจดัการเรียนการสอน(อมัพร มา้คนอง, 2554) การก ากบัตนเองใน
การเรียน (Self-regulated learning) เป็นกระบวนการท่ีผูเ้รียนท าความเขา้ใจและวางแผนในการควบคุมการเรียนรู้
ของตนเอง โดยใช้กลวิธีท่ีเหมาะสมเพื่อให้การเรียนของตนเองบรรลุเป้าหมาย  ผูเ้รียนท่ีมีความสามารถใน                 
การก ากบัตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์ มีแนวโน้มท่ีจะแสดงออกถึงพฤติกรรมท่ีสามารถท าไดส้ าเร็จตรงตาม
เป้าหมาย และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าบุคคลท่ีมีความสามารถในการก ากบัตนเองในการเรียนต ่า (Schunk 
& Zimmerman, 2007)   
 จากแนวคิดของการน าคลาวดเ์ทคโนโลยีมาสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ท าให้ผูเ้รียน
เขา้ถึงขอ้มูลไดต้ลอดเวลา สามารถวางแผน ด าเนินการควบคุมการเรียนรู้ให้ไดม้าซ่ึงความรู้ ทกัษะต่างๆ เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายการเรียนดว้ยตนเองซ่ึงสอดคลอ้งกบัทกัษะการก ากบัตนเอง นอกจากน้ี ซอฟตแ์วร์วูลแฟรมแอลฟา
มีฟังก์ชันการท างานท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาของสมการเชิงอนุพนัธ์สามญั ผูเ้รียนสามารถตรวจสอบความเขา้ใจ 
การเช่ือมโยงแนวคิด ท่ีมาของผลลพัธ์นั้นไดท้นัทีผา่นหนา้จอของตนเองและใชค้วามรู้เดิมท าความเขา้ใจส่ิงเร้านั้น 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการเรียนรู้มโนทศัน์ตามทฤษฎีการเรียนรู้ของกานเย (Gagne’s Theory of  Learning) จึงน่าจะเป็น
แนวทางการพฒันา มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ได้ ดังนั้น ผูวิ้จัยจึงสนใจท่ีจะศึกษามโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์     
เทียบกบัเกณฑ์ขั้นต ่าร้อยละ 50 และการก ากบัตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์ของนักศึกษาท่ีเรียนคณิตศาสตร์    
โดยใช้คลาวด์เทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือสนับสนุนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการน าซอฟต์แวร์ทาง
คณิตศาสตร์เป็นส่ือประกอบการเรียนรู้ของนกัศึกษา 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

(1) เพื่อศึกษามโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ของนักศึกษาปริญญาตรีท่ีเรียนคณิตศาสตร์บนคลาวด์
เทคโนโลยี เทียบกบัเกณฑร้์อยละ 50  

(2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการก ากบัตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัศึกษาปริญญาตรี
ก่อนและหลงัเรียนคณิตศาสตร์บนคลาวดเ์ทคโนโลยี      
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3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 3.1 แนวคิด ทฤษฎแีละงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ผูวิ้จยัศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัการเรียนคณิตศาสตร์โดยอาศยั เคร่ืองมือบนคลาวด์เทคโนโลยี  และการใช้
ซอฟตแ์วร์สัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ท่ีสามารถน ามาใชส้นบัสนุนการเรียนการสอน ผูวิ้จยัวิเคราะห์และน าสรุป
เพ่ือเป็นองคป์ระกอบของการจดัการเรียนคณิตศาสตร์บนคลาวดเ์ทคโนโลยีในคร้ังน้ี  คือ 
 รูปแบบการให้บริการบนคลาวด์เทคโนโลยี ประกอบด้วย 3 รูปแบบ ได้แก่ 1) SaaS (Software-as a 
Service)  2) PaaS (Platform as a Service)  และ 3) IaaS (Infrastructure as a Service) (Cusumano, 2010; Doelitzscher 
et al, 2011) โดยบริการท่ีมีแนวโน้มได้รับความนิยมใช้งานด้านการเรียนการสอน คือ รูปแบบการให้บริการ
ซอฟต์แวร์ หรือ SaaS เน่ืองจากมีคุณลกัษณะท่ีน ามาประยุกต์ใชก้บัการจดัการเรียนการสอนได ้(Shyshkina et al, 
2017)  

ซอฟต์แวร์วูลแฟรมแอลฟา เป็นซอฟต์แวร์สัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ท่ีมีฟังก์ชันการท างานดา้นการ
ค านวณท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัสมการเชิงอนุพนัธ์สามญัในระดบัปริญญาตรี สามารถน ามาใช้เป็นส่ือประกอบการเรียนรู้
และกระบวนการคิดของนกัศึกษา   

ภาพที่ 1 เวบ็ไซต ์www.wolframalpha.com                   ภาพที่ 2 เวบ็ไซต ์www.wolframcloud.com 

 
3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

คลาวดเ์ทคโนโลยีในรูปแบบ SaaS (Software 
as a Service) 

รูปแบบการเรียนคณิตศาสตร์บน
คลาวดเ์ทคโนโลยี   

1) มโนทศันท์าง
คณิตศาสตร์ และ 
2) การก ากบัตนเองในการ
เรียนคณิตศาสตร์ 

ซอฟตแ์วร์วูลแฟรมแอลฟา (WolframAlpha)                       

- แนวคดิการใชบ้ริการของคลาวดเ์ทคโนโลยี
ในการจดัการเรียนรู้( Kravtsov & Gnedkova, 2016;  
Wahyuni et al, 2019) 

- องคป์ระกอบของการจดักิจกรรมการเรียนรู้
ผ่านการใชค้ลาวดเ์ทคโนโลยี                     
(ณมน จีรังสุวรรณ และอนุชิต อนุพนัธ์, 2557)   

http://www.wolframalpha.com/
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4. วิธีด าเนินการวิจัย  
 4.1 แบบแผนการวิจัย  
 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยก่ึงทดลอง  (Quasi - Experimental  Research)  แบบกลุ่มทดลองกลุ่มเดียว                
วดัก่อนและหลงัการทดลอง (One Group Pretest-Posttest Design) 
        4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร คือ นกัศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 
 กลุ่มตัวอย่างส าหรับการวิจัยคร้ังน้ี เป็นนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีท่ี 3 ท่ีลงทะเบียนเรียน
รายวิชาสมการเชิงอนุพนัธ์สามญั (Ordinary Differential Equations) ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 50 
คน ไดม้าโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
       4.3 เคร่ืองมือวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ประกอบดว้ย  
 (1) รูปแบบการเรียนคณิตศาสตร์บนคลาวดเ์ทคโนโลยี  แสดงดงัภาพท่ี 3  
 (2) แบบวดัมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ เป็นการวดัความเขา้ใจเก่ียวกบัสมการเชิงอนุพนัธ์สามญั
อนัดบัหน่ึง อนัดบัสองและอนัดบัสูงกกว่าสองของผูเ้รียนท่ีเก่ียวขอ้งกบั 3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) ความสัมพนัธ์ 
การเช่ือมโยงแนวคิดต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ 2) ทฤษฎี กฎ หลกัการทางคณิตศาสตร์ และ 3) เหตุผล ท่ีมาของ
ขั้นตอน/วิธีการทางคณิตศาสตร์ (Franke et al, 2007; อมัพร มา้คนอง, 2554) เป็นแบบอตันัย จ านวน 8 ขอ้ มีค่า
ความยากอยูร่ะหว่าง 0.21 – 0.79     ค่าอ านาจจ าแนกอยูร่ะหว่าง 0.65 – 0.98 และค่าความเท่ียงเท่ากบั 0.82 
  (3) แบบวดัการก ากับตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์ ผูวิ้จัยปรับปรุงข้อความจากงานวิจัยของ 
Zimmerman และ Pons (1990) เน่ืองจากเป็นกลวิธีในการก ากบัตนเองท่ีมีลกัษณะการแสดงพฤติกรรมท่ีสอดคลอ้ง
กบัการเรียน เป็นการวดัความสามารถของผูเ้รียนในการก ากบัตนเองท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบ 10 ดา้น ไดแ้ก่              
1) การประเมินตนเอง 2) การจดัระเบียบและเปล่ียนแปลงรูปแบบส่ิงท่ีเรียนรู้ดว้ยตนเอง 3) การตั้งเป้าหมายและ
การวางแผน 4) การหาขอ้มูล 5) การบนัทึกและการสังเกตตรวจสอบคุณภาพของงาน 6) การจดัสภาพแวดลอ้ม               
7) การพิจารณาผลท่ีเกิดขึ้นจากการกระท าของตนเอง 8) การท่องซ ้ าและการจดจ า 9) การขอความช่วยเหลือทาง
สังคม และ 10) การทบทวนบนัทึกต่างๆ  โดยแบบวดัการก ากบัตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์ในการวิจยัน้ี เป็น
แบบมาตราส่วนประเมินค่า 4 ระดบั ให้นกัศึกษาเลือกตอบให้ตรงกบัระดบัการปฏิบติั ดา้นละ 3 ขอ้ รวม 30 ขอ้  
ซ่ึงทุกขอ้ผา่นเกณฑ์การหาค่าอ านาจจ าแนกโดยการทดสอบค่าที (t-test) ท่ีระดบันยัส าคญั .05 และมีค่าความเที่ยง
เท่ากบั 0.61      
  4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
         (1) ผูวิ้จยัออกแบบองคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนคณิตศาสตร์บนคลาวดเ์ทคโนโลยี  
          (2) ผูวิ้จัยวดัความสามารถในการก ากับตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์ของนักศึกษาก่อนเรียน              
โดยใชแ้บบวดัการก ากบัตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์ 
         (3) ด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้กบักลุ่มตวัอยา่งโดยใชรู้ปแบบการเรียนคณิตศาสตร์บนคลาวด์
เทคโนโลยีในรายวิชาสมการเชิงอนุพนัธ์สามญั โดยเน้ือหาท่ีใชใ้นงานวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ สมการเชิงอนุพนัธ์สามญั
อนัดบัหน่ึง สมการเชิงอนุพนัธ์สามญัอนัดบัสอง และสมการเชิงอนุพนัธ์สามญัอนัดบัสูงกว่าสอง   
          (4) ผูวิ้จยัทดสอบหลงัเรียนโดยใชแ้บบวดัมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์และแบบวดัการก ากบัตนเองใน
การเรียนคณิตศาสตร์ 
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ภาพที่ 3 องคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนคณิตศาสตร์บนคลาวดเ์ทคโนโลยี 
 
      4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 ผูวิ้จัยน าคะแนนท่ีไดจ้ากแบบวดัมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์หลงัเรียน คะแนนจากแบบวดัการก ากบั
ตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์ก่อนและหลงัเรียนมาวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
 (1) ศึกษามโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ของนักศึกษาท่ีเรียนคณิตศาสตร์บนคลาวด์เทคโนโลยี โดยน า
คะแนนท่ีไดจ้ากแบบวดัมโนทศันท์างคณิตศาสตร์หลงัเรียนของนกัศึกษา มาหาค่าเฉล่ีย (�̅�) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) และน าไปเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ร้อยละ 50 โดยการทดสอบค่าที (One-Sample t-test) ท่ีระดบันยัส าคญัทาง
สถิติ .05 
 (2)  เปรียบเทียบความสามารถในการก ากบัตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัศึกษาก่อนและหลงั
เรียนคณิตศาสตร์บนคลาวดเ์ทคโนโลยี โดยน าคะแนนก่อนและหลงัเรียนจากแบบวดัการก ากบัตนเองในการเรียน
คณิตศาสตร์ มาค านวณหาค่าเฉล่ีย (�̅�) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียดว้ย
การทดสอบค่าที (Dependent Samples t-test) ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 

 
 

1. ขั้นเตรียม 
1.1 แจง้วตัถุประสงคก์ารเรียน 

เคร่ืองมือและเทคโนโลยีซอฟตแ์วร์
ท่ีใช ้

1.2 แนะน าฟังกช์นัการท างาน
และการเรียกใชซ้อฟตแ์วร์วูลแฟรม
แอลฟาโดยการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต
ผา่นเวบ็ไซต์ 

www.wolframalpha.com และ  
www.wolframcloud.com   
ดงัภาพท่ี 1 และ 2 ตามล าดบั 
1.3 อพัโหลดเอกสารประกอบ 

การเรียนรายวิชาสมการเชิงอนุพนัธ์
สามญัผา่น Google Drive ให้
นกัศึกษาดาวน์โหลดมาใช้
ประกอบการฝึกค านวณดว้ย              
วูลแฟรมแอลฟา  

1.4 วดัความสามารถใน             
การก ากบัตนเองในการเรียน
คณิตศาสตร์ของนกัศึกษาก่อนเรียน 

3. การวัดและประเมินผล 
3.1 มโนทศัน์ทาง

คณิตศาสตร์ 
3.2 การก ากบัตนเอง

ในการเรียนคณิตศาสตร์ 
 
 
 
  
 

2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
2.1 ผูส้อนก าหนดเน้ือหาและ     

มโนทศัน์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสมการ            
เชิงอนุพนัธ์อนัดบัหน่ึง อนัดบัสอง 
และอนัดบัสูงกว่าสอง 

2.2 นกัศึกษาเรียนรู้มโนทศัน์ท่ี
เก่ียวขอ้งผา่นกระบวนการสร้าง         
องคค์วามรู้เก่ียวกบั ความสัมพนัธ์   
การเช่ือมโยงแนวคิด นิยาม  ทฤษฎี 
กฎ เหตุผล ท่ีมาของขั้นตอนการหาผล
เฉลยของสมการเชิงอนุพนัธ์ท่ีก าหนด
ร่วมกบัการใชซ้อฟตแ์วร์วูลแฟรม
แอลฟาโดยอาจารยผ์ูส้อนช้ีแนะ
แนวทาง 

2.3 มอบหมายงานให้ศึกษาและ    
นดัหมายวนัเวลา ช่องทางการส่งงาน
ผา่น Google Drive 

http://www.wolframalpha.com/
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5. ผลการวิจัย 
 ผลการศึกษามโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ของนกัศึกษาปริญญาตรีท่ีเรียนคณิตศาสตร์บนคลาวดเ์ทคโนโลยี 
เทียบกบัเกณฑร้์อยละ 50  แสดงดงัตารางท่ี 1  
 
ตารางท่ี 1  การทดสอบค่าเฉล่ีย (x̅) ของคะแนนมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ของนกัศึกษาปริญญาตรีท่ีเรียน 
 คณิตศาสตร์บนคลาวดเ์ทคโนโลยี  

กลุ่มตวัอยา่ง n 
ร้อยละ 50 ของคะแนน

เตม็ x̅ S.D. t Sig. 

กลุ่มทดลอง 50 70 76.76 2.48 2.069 .044* 

*p < .05 
 
 ตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉล่ียของคะแนนมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์จากการเรียนคณิตศาสตร์บนคลาวด์
เทคโนโลยีเท่ากบั 76.76 (จากคะแนนเตม็ 140 คะแนน)  เม่ือน ามาเปรียบเทียบโดยการทดสอบค่าทีกบัส าหรับกลุม่
ตวัอย่างกลุ่มเดียว พบว่านักศึกษาท่ีเรียนคณิตศาสตร์บนคลาวด์เทคโนโลยี มีมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์สูงกว่า
เกณฑร้์อยละ 50 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการก ากบัตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์ของนักศึกษาปริญญาตรี
ก่อนและหลงัการเรียนคณิตศาสตร์บนคลาวดเ์ทคโนโลยี แสดงดงัตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2  การเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนการก ากบัตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัศึกษา 
 ระหว่างก่อนและหลงัเรียนคณิตศาสตร์บนคลาวดเ์ทคโนโลยี  
คะแนนการก ากบัตนเองในการเรียน
คณิตศาสตร์ของกลุ่มทดลอง 

n x̅ S.D. t Sig. 

ก่อนเรียน 50 81.12 2.93 
-3.117 .003* 

หลงัเรียน 50 84.66 2.13 

*p < .05 
 

 จากตารางท่ี 2 พบว่า นักศึกษามีค่าเฉล่ียของคะแนนความสามารถในการก ากับตนเองในการเรียน
คณิตศาสตร์ก่อนเรียนเท่ากบั 81.12  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.93 ค่าเฉล่ียของคะแนนความสามารถในการ
ก ากับตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์หลงัเรียนเท่ากับ 84.66  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ  2.13  และจากการ
ทดสอบค่าที แสดงให้เห็นว่านักศึกษาท่ีเรียนคณิตศาสตร์บนคลาวด์เทคโนโลยี มีความสามารถในการก ากบั
ตนเอง หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

6. อภิปรายผล  
จากผลการวิจยัท่ีพบว่า มโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ของนกัศึกษาท่ีเรียนคณิตศาสตร์บนคลาวดเ์ทคโนโลยี

สูงกว่าเกณฑท่ี์ก าหนด คือสูงกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนท่ีไดจ้ากแบบวดัทั้งฉบบั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 เน่ืองจาก เน้ือหาคณิตศาสตร์ส่วนใหญ่ในระดับปริญญาตรี มีลักษณะเป็นนามธรรม จึงยากต่อการท า               
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ความเข้าใจส าหรับนักศึกษาส่วนใหญ่  วูลแฟรมแอลฟาเป็นบริการบนคลาวด์เทคโนโลยีท่ีท างานผ่านเว็บ
บราวเซอร์ท่ีสามารถแสดงรายละเอียดการหาผลเฉลยของปัญหาสมการเชิงอนุพนัธ์สามญัไดอ้ย่างเป็นขั้นตอน 
การน าเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ดังกล่าวให้นักศึกษาเรียนรู้การแก้ปัญหา โดยอาศยัหลกัการและมโนทัศน์ทาง
คณิตศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสมการเชิงอนุพนัธ์สามญั จะช่วยส่งเสริมให้ผูเ้รียนสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัมโนทศัน์
ทางคณิตศาสตร์อย่างมีความหมายดว้ยตวัเอง รวมถึงสามารถส่ือสารขั้นตอน วิธีการแกปั้ญหาไปจนถึงผลลพัธ์
สุดท้ายผ่านการเขียนหรือการน าเสนองาน จะช่วยให้มีความเข้าใจเชิงมโนทัศน์และเชิงกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์มากขึ้ น (Franke et al, 2009) สอดคล้องกับ Denton (2012) ท่ีพบว่านักศึกษาท่ีเรียนผ่านคลาวด์
เทคโนโลยีมีความเขา้ใจเชิงมโนทศัน์มากขึ้น ส่งผลให้นกัศึกษามีมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์สูงกว่าเกณฑท่ี์ก าหนด 
สอดคล้องกับแนวคิดของ Alfonso (2015) ท่ีสรุปว่าทักษะการใช้เทคโนโลยีมีประโยชน์และมีส่วนส าคัญใน                
การเรียนของนกัศึกษา ในขณะเดียวกนั การเรียนคณิตศาสตร์บนคลาวดเ์ทคโนโลยีช่วยให้นกัศึกษาสามารถเรียนรู้
ไดต้ามความสะดวกดา้นเวลาและสถานท่ี อีกทั้งยงัเป็นการกระตุน้ให้มีการบูรณาการประสบการณ์และความรู้
ต่างๆ ท่ีได้จากการค้นควา้ มาท าความเข้าใจและแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ด้วยการใช้ภาษาสัญลัก ษณ์ทาง
คณิตศาสตร์เพื่อให้มีมโนทัศน์ ท่ีสูงขึ้ น (Shyshkina et al, 2017) นอกจากน้ีย ังสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Ramananda and Srinivasan (2019) ท่ีศึกษาผลของการเรียนแบบโมบายเลิร์นนิงบนคลาวด์ท่ีมีต่อนักศึกษา
วิศวกรรม ผลการวิจยัพบว่า ผลการเรียนของนักศึกษาวิศวกรรมท่ีเรียนแบบโมบายเลิร์นนิงบนคลาวด์สูงกว่า
นกัศึกษาท่ีเรียน แบบดั้งเดิม และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Visser and Sukavatee  (2020) ท่ีสรุปว่า เทคโนโลยีมี
ศกัยภาพในการสนบัสนุนการเรียน เพราะเป็นเคร่ืองมือในการวางแผน ทบทวน แกไ้ขและพฒันาตนเอง 
 จากผลการวิจยัท่ีพบว่า นกัศึกษาท่ีเรียนคณิตศาสตร์บนคลาวด์เทคโนโลยี มีความสามารถในการก ากบั
ตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 เน่ืองจาก 
นกัศึกษาไดรั้บประสบการณ์จากการเรียนรู้เก่ียวกบัแนวทาง ขั้นตอนการหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพนัธ์ผ่าน
การใชเ้คร่ืองมือบนคลาวดเ์ทคโนโลยี ไดฝึ้กกระบวนการคิด  การควบคุมพฤติกรรมตนเอง เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ ท าให้นกัศึกษาเกิดแรงกระตุน้ในการเรียนคณิตศาสตร์ นอกจากน้ี ยงัสามารถ
ตรวจสอบผลลพัธ์ในรูปแบบของตวัเลข สัญลกัษณ์ สมการและกราฟไดท้นัทีผ่านหน้าจอของซอฟต์แวร์ จึงเกิด
การวางแผนพฤติกรรมการเรียนของตนเอง หากยงัไม่เขา้ใจก็สามารถท าซ ้ าเพ่ือให้จ าได ้สอดคลอ้งกบักฎแห่ง
ความพอใจ (Low of Effect) และกฎแห่งการฝึกหดั (Law of Exercise) ตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ แบบเช่ือมโยง 
(Connectionism Theory) ของ Thorndike จึงช่วยให้นักศึกษามีความสามารถในการก ากับตนเองในการเรียน
คณิตศาสตร์สูงขึ้น และผูเ้รียนท่ีมีกระบวนการสร้างแรงจูงใจในการเรียนของตนเอง จะเป็นบุคคลท่ีมีความมัน่ใจ
และมีความเช่ือมัน่ในความสามารถของตนเองสูง (Schunk & Zimmerman, 2007)  
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

การใชซ้อฟตแ์วร์สัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์เพื่อเป็นเคร่ืองมือสนบัสนุนการจดัการเรียนรู้ควรพิจารณา
น าไปใชก้บัผูเ้รียนท่ีมีพ้ืนฐานการค านวณและมีทกัษะการใชง้านอินเทอร์เน็ตมาก่อน  
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7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
การศึกษาคร้ังน้ีออกแบบการวิจยัเป็นกลุ่มทดลองกลุ่มเดียววดัผลก่อนและหลงัทดลอง ในการวิจยัคร้ัง

ต่อไปควรมีกลุ่มเปรียบเทียบเพ่ือให้เห็นความแตกต่างท่ีชดัเจนย่ิงขึ้น และควรมีการออกแบบการวิจยัท่ีควบคุม   
ตวัแปรแทรกซอ้นเก่ียวกบัคณิตศาสตร์ เช่น IQ หรือ GPA โดยใช ้ ANCOVA   
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บทคัดย่อ 
 บทความน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัญหาการกูยื้มเงินเพ่ือการศึกษาตามพระราชบญัญติัเงินให้กูยื้มเพ่ือ
การศึกษา พ.ศ. 2560 เก่ียวกับการช าระเงินคืนกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษายงัมีปัญหาและอุปสรรคในเร่ือง                    
การติดตามการช าระหน้ี ท่ีท าให้ผูกู้ ้ยืมเงินยงัมีการผิดนัดช าระหน้ีและเกิดหน้ีเสียต่อกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา 
 จากการศึกษาพบว่ามาตรทางกฎหมายเก่ียวกบัการกูย้ืมเงินเพื่อการศึกษาตามพระราชบญัญติัเงินให้กูย้ืม
เพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 มีความคลาดเคล่ือนและเป็นปัญหาหลายประการ กล่าวคือ ประการแรก คือ ปัญหา
ประสิทธิภาพในการติดตามหน้ีเพ่ือบงัคบัคดีของคณะอนุกรรมการก ากบัการช าระเงินคืนเงินกองทุน ซ่ึงมีสาเหตุ
มาจากการก าหนดให้บุคคลท่ีด ารงต าแหน่งคณะอนุกรรมการก ากบัการช าระเงินคืนกองทุน ประกอบดว้ยบุคคล
จาก 2 ภาคส่วน กล่าวคือ ภาคส่วนราชการซ่ึงจะถูกแต่งตั้งตามต าแหน่งทางราชการ และภาคส่วนเอกชนซ่ึงไดรั้บ
เลือกจากคณะกรรมการกองทุนเงินให้กูย้ืมเพื่อการศึกษา แตข่าดการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนของนกัเรียน นกัศึกษา 
ซ่ึงเป็นผูกู้ย้ืมเงินท่ีส่วนไดเ้สียโดยตรงและมีความเขา้ใจในประเด็นปัญหา ท าให้คณะอนุกรรมการก ากบัการช าระ
เงินคืนเงินกองทุนไม่อาจติดตามหน้ีเพ่ือบงัคบัคดีไดม้ากเท่าท่ีควร ประการท่ีสอง คือ ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบั
การผิดสัญญาทางแพ่งซ่ึงมีสาเหตุมาจากการก าหนดมาตรการทางกฎหมายในเร่ืองการระยะเวลาปลอดหน้ีและ
การก าหนดอตัราดอกเบ้ียและเบ้ียปรับท่ีสูงและไม่เอ้ือประโยชน์ต่อการช าระหน้ีของผูกู้ ้จึงท าให้เกิดปัญหาการผิด
นัดช าระหน้ีและการฟ้องร้องด าเนินคดีจ านวนมากแต่ละปี จนเกิดผลกระทบในวงกวา้งต่อผูกู้ยื้มเงินและผูค้  ้ า
ประกนัในระยะยาว ประการท่ีสาม คือ ปัญหาจากการท่ีพระราชบญัญติัเงินให้กูย้ืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 และ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งมิไดมี้การก าหนดมาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัเร่ืองการจดัอบรม เพื่อเสริมสร้างองคค์วามรู้
และค่านิยมเก่ียวกบัการกูย้ืมเงินเพื่อการศึกษาและความส าคญักองทุนเงินให้กูย้ืมเพื่อการศึกษาไว ้ท าให้นกัเรียน 
นกัศึกษา ผูกู้ย้ืมเงินไม่ตระหนกัและให้ความส าคญัต่อการกูย้ืมเงินเพื่อการศึกษาซ่ึงเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าให้ผูกู้ย้ืม
เงินเพิกเฉยไม่ช าระหน้ีเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา และประการสุดท้าย คือ การท่ีพระราชบัญญติัเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา พ.ศ. 2560 และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งมิไดมี้การก าหนดมาตรการทางกฎหมายในเร่ืองของคุณธรรมและ
จริยธรรมของผูกู้ย้ืมเพื่อการศึกษาไวเ้ลย ซ่ึงการท่ีผูกู้ย้ืมเงินขาดคุณธรรมและจริยธรรมของการเป็นผูกู้ย้ืมเงิน ท่ีดี 
ยอ่มนบัเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าใหเ้กิดปัญหาการผิดนดัช าระหน้ีต่อกองทนุเงินให้กูยื้มเพ่ือการศึกษา และส่งผลเสียต่อ
กองทุนเงินให้กูย้ืมเพื่อการศึกษาได ้
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 ดว้ยเหตุผลดงักล่าว ผูเ้ขียนจึงขอเสนอแนวทางแกไ้ขปัญหาทางกฎหมาย โดยประการแรก คือ ให้แกไ้ข
เพ่ิมเติมพระราชบญัญติักองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 มาตรา 24 ให้บัญญติัเพ่ิมเติมให้นักเรียน 
นักศึกษา เขา้ไปมีส่วนร่วมในการเป็นคณะอนุกรรมการก ากบัการช าระเงินคืนกองทุน ประการท่ีสอง ให้มีการ
บญัญติัแกไ้ขเพ่ิมเติมหลกัเกณฑ์ในเร่ืองของระยะเวลาปลอดหน้ีและให้ยกเลิกการบงัคบัใชก้ฎหมายในเร่ืองของ
เบ้ียปรับหรือค่าธรรมเนียมกรณีผิดนดัช าระเงินคืน ตลอดจนแกไ้ขหลกัเกณฑ์ในเร่ืองผูค้  ้าประกนั ประการท่ีสาม 
ให้ก าหนดหลกัเกณฑ์ในเร่ืองการจดัอบรมโดยให้เป็นเง่ือนไขประการหน่ึงในการขอกูย้ืมเงินเพื่อการศึกษา และ
ประการสุดท้าย ขอเสนอให้เพ่ิมหลักเกณฑ์ในเร่ืองคุณธรรมและจริยธรรมของผู ้กู ้ยืมเพื่อการศึกษาไว้ใน
พระราชบญัญติักองทุนเงินให้กูย้ืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 และกฎหมายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
ค าส าคัญ: การกูย้ืมเงินเพื่อการศึกษา, กองทุนเงินให้กูย้ืมเพื่อการศึกษา 
 

ABSTRACT 
 This thesis aims to study problems on student loan in accordance with the Student Loan Act B.E. 2560 
due to the fact that the laws to enforce the student loan reimbursement have still encountered the problems and 
obstacles of monitoring the reimbursement resulting in the borrowers to default on loans and the non-performing 
loan of the Student Loan Fund.            
 According to the study, the legal measures on student loan in accordance with the Student Loan Act 
B.E. 2560 have still had several of errors and problems. Firstly, inefficiency in monitoring the debt for compulsory 
execution of the fund reimbursement governance subcommittees has resulted from appointing people to take 
these positions from two sectors, that is, the public sector appointing from the official positions and the private 
sector appointing from the board of Student Loan Fund. However, this still lacks participation of the student 
sector, the borrowers having understanding of the problems, which causes the failure of the fund reimbursement 
governance subcommittees to monitor the debt for compulsory execution as much as it should be. Secondly, the 
legal problems on breach of civil contracts from specifying the legal measures on the grace period and specifying 
interest rates and contractual penalties which are high and unfavorable for the borrowers’ reimbursement have 
caused many of defaults and litigation each year so that it results in the large-scale impacts on the borrowers and 
the guarantors in the long term. Thirdly, the fact that the Student Loan Act B.E. 2560 and related laws not 
specifying the legal measures on training to strengthen the body of knowledge and values on student loan and the 
importance of the Student Loan Fund has led the borrowers neither to realize nor emphasize to the student loan, 
which is one of the factors causing the borrowers to ignore and not to reimburse the student loan. Finally, the fact 
that the Student Loan Act B.E. 2560 and related laws not specifying the legal measures on the morals and ethics 
of the student loan’s borrowers which the borrowers lack of as the good borrowers has been considered one of 
the factors resulting in the defaults on loans for the Student Loan Fund and leading the negative effects towards 
the Student Loan Fund.               
 As a result, the author would like to propose the solutions to legal problems. Firstly, Section 24 of the 
Student Loan Act B.E. 2560 should be revised and specified the students to take the positions of the fund 
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reimbursement governance subcommittees. Secondly, the criteria on grace period should be revised and specified 
and the law enforcement on contractual penalties or fees in case of defaults on loans should be repealed as well 
as revised the criteria on the guarantors. Thirdly, the criteria on training as one of terms and conditions for the 
student loan request. Finally, the criteria on morals and ethics of the student loan’s borrowers should be specified 
in the Student Loan Act B.E. 2560 and related laws. 
 
Keywords: Student Loan, Student Loan Fund 
 

1. บทน า 
 ระบบการศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบนัไดมี้การพฒันาอย่างต่อเน่ือง อย่างไรก็ตาม เน่ืองดว้ยสภาพ
ความเป็นอยู่ของประชากรและเศรษฐกิจภายในประเทศ ท าให้ประชากรท่ีอยู่ในช่วงวยัของการศึกษาบางกลุ่มยงั
ขาดแคลนทุนทรัพย ์และไม่สามารถเขา้ถึงการศึกษาได ้ส่งผลให้ยงัมีเด็กไทยจ านวนไม่น้อยท่ีตอ้งออกจากการ
เรียนกลางคนั หรือครอบครัวไม่สามารถแบกรับภาระค่าใชจ้่ายทางการศึกษาท าให้ไม่สามารถเขา้ถึงการศึกษาได้1  
 นอกจากนั้นในเร่ืองความเหล่ือมล ้าจากระบบการศึกษาท่ีผลกัภาระค่าใชจ้่ายไปยงัผูเ้รียนภายหลงัจบชั้น
มธัยมศึกษาตอนตน้ ยงัตอกย  ้าความไม่เท่าเทียมกนัต่อไปถึงระดบัอุดมศึกษา จากการท่ีมหาวิทยาลยัของประเทศ
ไดท้ยอยออกนอกระบบ กล่าวคือ มหาวิทยาลยัส่วนใหญ่ไม่ใช่ส่วนราชการอีกต่อไป แต่มีความเป็นอิสระและตอ้ง
พ่ึงพาตวัเองมากย่ิงขึ้น ไดรั้บเงินอุดหนุนจากรัฐนอ้ยลง ส่งผลให้มหาวิทยาลยัตอ้งหารายไดแ้ละแสวงหาผลก าไร
ดว้ยตนเองดว้ยวิธีการต่าง ๆ  เช่น การขึ้นค่าเล่าเรียนให้เพ่ิมสูงขึ้น เงินจึงเป็นปัจจยัอยา่งหน่ึงต่อความอยูร่อดของ
ระบบการศึกษาในประเทศไทย ทั้งฝ่ังผูเ้รียนและฝ่ังสถาบนัการศึกษา2 
 รัฐไดเ้ขา้มาแกไ้ขปัญหาโดยใช้เคร่ืองมือทางการคลงัประการหน่ึงในรูปแบบของการให้เงินกูย้ืม เพื่อ
เปิดโอกาสให้นกัเรียนนกัศึกษาท่ีมีรายไดน้อ้ย หรือดอ้ยโอกาสทางการศึกษาตั้งแต่ในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย
จนถึงระดับปริญญาตรีสามารถกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ. เพื่อใช้เป็นค่าเล่าเรียน 
ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวเน่ืองกับการศึกษา และค่าครองชีพได้ ซ่ึง ถือเป็นหน้าท่ีของรัฐในการจดัท าบริการสาธารณะ
รูปแบบหน่ึง กองทุนเงินกูย้ืมเพื่อการศึกษาจึงมิไดมี้วตัถุประสงคห์รือนโยบายเพื่อแสวงหาผลก าไรจากการให้
กูย้ืมเงินเป็นส าคญัซ่ึงกองทุนอาจขาดทุนจากการท่ีผูกู้ยื้มช าระเงินตน้และดอกเบ้ียไม่ครบถว้นหรือไม่ช าระเลยได้3 
 ในปัจจุบนักองทุนเงินกูยื้มเพ่ือการศึกษาก าลงัประสบปัญหาจากการท่ีผูกู้ ้ยืมเงินผิดนัดช าระหน้ีเป็น
จ านวนมาก ซ่ึงจากสถิติข้อมูลจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2563 พบว่ามีผูกู้ ้ยืม
เงินกองทุนท่ีช าระหน้ีเสร็จส้ินเพียงร้อยละ 21 ของผูกู้ยื้มเงินทั้งหมด4  ตามพระราชบญัญติักองทุนเงินให้กูย้ืมเพื่อ
การศึกษา พ.ศ. 2560 และระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กูย้ืมเพื่อการศึกษาว่าดว้ยหลกัเกณฑ์ วิธีการ และ

 
1  นณริฏ พิศลยบุตร.  (2559).  ปัญหาความเหล่ือมล า้ทางการศึกษาของไทย: อีกหน่ึงปัญหาด้านการศึกษาท่ีภาครัฐควรใส่ใจ.  

[ออนไลน์].  คน้เมื่อ 11 กรกฎาคม 2563,  จาก: https://thaipublica.org/2016/05/pier-4/. 
2  เอ้ืออารีย ์อ้ิงจะนิล.  (2561).  ความเป็นธรรมของกฎหมายกับนโยบายกองทุน กยศ.  [ออนไลน์].  คน้เมื่อ 11 กรกฎาคม 2563,  

จาก: https://www.the101.world/student-loan-fund. 
3  เร่ืองเดียวกนั.  
4  กองทุนเงินให้กูย้ืมเพื่อการศึกษา (กยศ.).  (2563).  สถิติข้อมูล กยศ. ณ วันท่ี 30 เมษายน 2563.  [ออนไลน์].  คน้เมื่อ 11 กรกฎาคม 

2563, จาก: https://www.studentloan.or.th/th/statistics/1540900492.  



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 15 ประจ าปี 2563 วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2563 

1286 

เง่ือนไขเก่ียวกับการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาและการช าระเงินคืนกองทุน พ.ศ. 2561 จึงได้ก าหนดให้จัดตั้ง
คณะอนุกรรมการก ากบัการช าระเงินคืนกองทุนเพื่อท าหนา้ท่ีในการติดตาม ตรวจสอบ และก ากบัดูแลให้การช าระ
เงินคืนกองทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขตามท่ีคณะกรรมการก าหนด อย่างไรก็ตาม นับแต่
กฎหมายท่ีใชบ้งัคบัเก่ียวกบัการช าระเงินคืนกองทุนให้กูย้ืมเพื่อการศึกษาดงักล่าวมีผลใชบ้งัคบั พบว่าการบงัคบั
ใชก้ฎหมายดงักล่าวยงัมีปัญหาและอุปสรรคในการติดตามการช าระหน้ีเงินกูยื้มคืนอยูห่ลายประการ ดงัน้ี 
 1) ปัญหาการติดตามหน้ีเพ่ือบงัคบัคดีของคณะอนุกรรมการก ากบัการช าระเงินคืนเงินกองทุนยงั
ขาดประสิทธิภาพ  
 ในประเด็นน้ีตามพระราชบญัญติักองทุนเงินให้กูยื้มเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2560 มาตรา 24 ก าหนดให้
คณะอนุกรรมการก ากบัการช าระเงินคืนกองทุนตอ้งประกอบไปดว้ยบุคคลซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งโดยต าแหน่งจาก
ภาครัฐจ านวน 5 คน และผูท้รงคุณวุฒิอื่นอีกจ านวน 3 คน ท่ีจะได้รับการคดัเลือกจากคณะกรรมการให้เป็น
อนุกรรมการ ประกอบกบัมาตรา 25 ซ่ึงก าหนดอ านาจหน้าท่ีของคณะอนุกรรมการไว ้จ านวน 6 ประการ ซ่ึงตาม
มาตรา 25 (2) ก าหนดให้คณะอนุกรรมการก ากบัการช าระเงินคืนกองทุนมีอ านาจหนา้ท่ีในการติดตาม ตรวจสอบ
ก ากบัดูแลเก่ียวกบัการช าระเงินคืนกองทุน อีกทั้งในมาตรา 25 (5) ยงัก าหนดให้คณะอนุกรรมการก ากบัการช าระ
เงินคืนกองทุนมีหนา้ท่ีในการวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุท่ีผูกู้ย้ืมเงินไม่ช าระเงินคืนกองทุน พร้อมเสนอมาตรการ
แก้ไขปัญหาต่อคณะกรรมการ จากหลกัเกณฑ์การแต่งตั้งและเกณฑ์การคดัเลือกบุคคลซ่ึงจะท าหน้าท่ีในการ
ติดตาม ตรวจสอบและก ากบัดูแลเก่ียวกบัการช าระเงินคืนกองทุนดงักล่าวนั้น  
 อยา่งไรก็ตาม แมว่้าการตั้งคณะอนุกรรมการก ากบัการช าระเงินคืนกองทุนทั้งหมดจะเป็นบุคคลท่ีมี
ความรู้ความสามารถและความเช่ียวชาญ แต่ท่ีเป็นปัญหาคือ การติดตาม ทวงถาม ให้ผูกู้ยื้มเงินท่ีผิดนดัช าระหน้ี
กลบัมาช าระหน้ีหรือปิดบญัชียงัไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้มีการผิดนดัช าระหน้ี หรือเกิดกรณีพิพาทฟ้องร้องกนั
ให้เห็นอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากการไม่สามารถเขา้ถึงขอ้มูลของผูกู้ย้ืมเงิน จึงท าให้ไม่สามารถ
แกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งแทจ้ริง  
 2) ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการผิดสัญญาทางแพ่ง 
 ในประเด็นปัญหาน้ีเป็นประเด็นปัญหาเก่ียวกบัการผิดนดัช าระหน้ีเงินกูยื้มเพ่ือการศึกษาซ่ึงมีสาเหตุ
มาจากการมาตรการทางกฎหมายตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กูย้ืมเพื่อการศึกษาว่าดว้ยหลกัเกณฑ์ 
วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกบัการให้เงินกูย้ืมเพื่อการศึกษาและการช าระเงินคืนกองทุน พ.ศ. 2561 ขอ้ 14 ท่ีก าหนด
ระยะเวลาปลอดหน้ีไวเ้พียง 2 ปี และในขอ้ 19 ท่ีก าหนดอตัราเบ้ียปรับหรือค่าธรรมเนียมกรณีผิดนดัช าระหน้ีใน
อตัราร้อยละ 12 ต่อปี และตามพระราชบญัญติักองทุนเงินให้กูย้ืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 มาตรา 44 ท่ีไดก้ าหนด
อตัราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมไวใ้นอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี ซ่ึงทั้งสาเหตุในเร่ืองของระยะเวลาปลอดหน้ี เบ้ียปรับและ
ดอกเบ้ียนั้น ลว้นเป็นการก าหนดหลกัเกณฑท่ี์ไม่เอ้ือประโยชน์ต่อผูกู้ยื้มเงินเลย สาเหตุดงักล่าวจึงเป็นปัจจยัส าคญั
ท่ีท าให้ผูกู้ย้ืมเงินผิดนดัช าระหน้ี  
 กองทุนเงินให้กูย้ืมเพื่อการศึกษาไดก้ าหนดมาตรการใชสิ้ทธิทางศาลเพื่อบงัคบัเอากบัผูกู้ย้ืมเงินและ
ผูค้  ้าประกนัการช าระหน้ีเงินกูยื้มเพ่ือการศึกษา ให้ช าระเงินตน้พร้อมดอกเบ้ีย และเบ้ียปรับหรือค่าธรรมเนียมกรณี
ผิดนดัคืน โดยท่ีการใชสิ้ทธิทางศาลของกองทุนเงินให้กูย้ืมเพื่อการศึกษาจะมิใช่แค่การฟ้องร้องด าเนินคดีแต่หมาย
รวมถึงการสืบทรัพย ์บงัคบัคดี หรือแมจ้ะทัง่การฟ้องลม้ละลายอีกดว้ย 
 การฟ้องร้องด าเนินคดี การสืบทรัพย ์บงัคบัคดี ยอ่มเป็นสิทธิของกองทุนเงินให้กูย้ืมเพื่อการศึกษาท่ี
สามารถท่ีจะกระท าไดเ้ม่ือผูกู้ย้ืมเงินเพ่ือการศึกษาผิดนดัช าระหน้ี แต่การใชสิ้ทธิทางศาลน้ีท าให้เกิดผลกระทบ
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เป็นวงกวา้งต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้ง กล่าวคือ ผูกู้ยื้มเงิน และผูค้  ้าประกนั ซ่ึงเม่ือส าเร็จการศึกษาแลว้ย่อมนบัเป็นก าลงัหลกั
ในการพฒันาประเทศ แต่หากถูกฟ้องร้องด าเนินคดีย่อมมีประวติัติดตวัซ่ึงมีผลต่อการด าเนินชีวิตในอนคตของผู ้
กูยื้มเงิน และในส่วนของผูค้  ้าประกนัยอ่มไดรั้บผลกระทบอย่างรุนแรงเช่นกนั เน่ืองจากผูค้  ้าประกนัการช าระเงิน
ให้กูย้ืมเพื่อการศึกษาบางส่วนเป็นครู อาจารย ์ของนกัเรียน นกัศึกษา ท่ีกูย้ืมเงิน ซ่ึงนบัเป็นบุคคลภายนอกท่ีคอยให้
ความช่วยเหลือและผลกัดนัลูกศิษย ์เยาวชน ท่ีก าลงัจะเป็นก าลงัหลกัในการพฒันาประเทศในอนาคต แต่กลบัตอ้ง
ถูกศาลพิพากษาให้ร่วมรับผิดในหน้ีเงินให้กูยื้มเพ่ือการศึกษา จนกระทัง่ถูกยึดทรัพยบ์งัคบัคดี ดงันั้นการใชสิ้ทธิ
ทางศาลของกองทุนเงินให้กูย้ืมเพื่อการศึกษายอ่มส่งผลร้ายมากกว่าผลดี  
 3) ปัญหาเก่ียวกบัการติดตามและจดัอบรมให้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการกูยื้มเงินแก่ผูกู้ยื้มเงิน  
 ในประเด็นน้ี ตามพระราชบญัญติักองทุนเงินให้กูยื้มเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2560 ประกอบกบัระเบียบ
คณะกรรมการกองทุนเงินให้กูย้ืมเพื่อการศึกษาว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกบัการให้เงินกูย้ืมเพื่อ
การศึกษาและการช าระเงินคืนกองทุน พ.ศ. 2561 เพียงแต่ก าหนดหน้าท่ีของผูกู้ ้ยืมเงินไว ้ เช่น ในข้อ  12 (4) 
ก าหนดให้ผูกู้ย้ืมเงินมีหนา้ท่ีในการแจง้สภาพการเป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษา แจง้การเปล่ียนช่ือหรือท่ีอยู ่เป็นตน้ 
 ประเด็นปัญหาคือ เน่ืองด้วยวตัถุประสงค์ของกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษามีเจตนารมณ์เพื่อให้
นกัเรียนและนกัศึกษามีเงินทุนในการศึกษาต่อ เงินทุนดงักล่าวจะเกิดการหมุนเวียนได ้ผูกู้ยื้มเงินนั้นจะตอ้งช าระ
หน้ีตามก าหนดเวลา และหน้ีกูยื้มเงินเพ่ือการศึกษาตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นหน้ีสูญ ดงันั้น ส่ิงส าคญัอีกประการหน่ึงท่ี
จะท าให้ผูกู้ย้ืมเงินตระหนักและเขา้ใจถึงสถานะของเงินให้ผูย้ืมเพื่อการศึกษาคือ การติดตามและจดัอบรมให้
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการกูยื้มเงินแก่ผูกู้ยื้มเงินในระหว่างท่ีกูยื้มเงิน และในระหว่างการช าระเงินกูยื้มนั้น  
 4) ปัญหาเก่ียวกบัการส่งเสริมจริยธรรมของผูกู้ย้ืมเงินยงัไม่เป็นรูปธรรมท่ีชดัเจน  
 ในประเด็นน้ีตามพระราชบญัญติักองทุนเงินให้กูยื้มเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2560 ประกอบกบัระเบียบ
คณะกรรมการกองทุนเงินให้กูย้ืมเพื่อการศึกษาว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกบัการให้เงินกูย้ืมเพื่อ
การศึกษาและการช าระเงินคืนกองทุน พ.ศ. 2561 ในขอ้ 6 และขอ้ 7 แมไ้ดก้ าหนดหลกัเกณฑ์และคุณสมบติัของ            
ผูท่ี้มีความประสงคท่ี์จะกูย้ืมเงินจากกองทุนเงินให้กูย้ืมเพื่อการศึกษาไว ้ 
 อย่างไรก็ตาม ท่ีเป็นประเด็นปัญหาคือ ในเร่ืองของจริยธรรมของผู ้กู ้ยืมเงินนั้น ในพระราชบัญญติั
กองทุนเงินให้กูย้ืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 ไม่ไดก้ าหนดหลกัเกณฑใ์นดา้นจริยธรรมของผูกู้ย้ืมเงินเพื่อการศึกษา
ไวเ้ป็นการเฉพาะ จึงส่งผลให้ผูกู้ยื้มเงินขาดคุณธรรมและจริยธรรมของการเป็นผูกู้ยื้มเงินท่ีดี ทั้งน้ี เน่ืองจากเงินกู้
ยืมเงินเพ่ือการศึกษาเป็นเงินท่ีรัฐก าหนดขึ้น โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือช่วยเหลือเร่ืองการศึกษาและเป็นกองทุนแก่
นกัเรียนและนกัศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย ์ดงันั้น ส่ิงส าคญัของผูกู้ยื้มเงินเพ่ือการศึกษาคือ ตอ้งมีคุณธรรมและ
จริยธรรม ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของการน าเงินไปใชป้ระโยชน์ ช าระเงินกูยื้ม ตลอดจนการให้ความส าคญักบักองทุนน้ี 
เพ่ือให้นักเรียนและนักศึกษารุ่นต่อไปได้มีการกู้ยืมเงินเช่นเดียวกับรุ่นก่อนหน้า เพราะเงินดังกล่าวจะเกิด              
การหมุนเวียนจากรุ่นสู่รุ่นได ้ต่อเม่ือมีการช าระเงินกูยื้มเพ่ือการศึกษาอยา่งเป็นระบบ และไม่เกิดภาวะหน้ีสูญ 
 จากสภาพปัญหาท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ดงันั้น ในบทความน้ีจึงไดมี้การศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาการกูยื้มเงิน
เพื่อการศึกษาตามพระราชบญัญติัเงินให้กูย้ืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 เพื่อให้ไดม้าซ่ึงแนวทางในการแกไ้ขปัญหา
การช าระเงินคืนกองทุนเงินให้กู้ยืม อนัจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนและนักศึกษาในรุ่นต่อไปท่ีมีความ
ประสงคใ์นการกูย้ืมเงินเพื่อการศึกษา 
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2. วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อศึกษาถึงปัญหาการกูย้ืมเงินเพื่อการศึกษาตามพระราชบญัญติัเงินให้กูย้ืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 
 2. เพื่อศึกษาถึงแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการกูย้ืมเงินเพื่อการศึกษาตามพระราชบญัญติัเงินให้กูย้ืมเพื่อ
การศึกษา พ.ศ. 2560 
 3. เพื่อศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการกูย้ืมเงินเพื่อการศึกษา ของต่างประเทศและประเทศ
ไทย   
 4. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกบัการกูย้ืมเงินเพื่อการศึกษาตามพระราชบญัญติัเงินให้
กูย้ืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 
 5. เพื่อศึกษาถึงแนวทางในการแกไ้ขปัญหาและขอ้เสนอแนะเก่ียวกับการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาตาม
พระราชบญัญติัเงินให้กูย้ืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 

 

3. สรุป 
 จากการศึกษาสามารถสรุปประเด็นปัญหาได ้4 ประเด็น ดงัน้ี 
 1) ปัญหาการติดตามหน้ีของคณะอนุกรรมการก ากับการช าระเงินคืนกองทุนยงัขาดประสิทธิภาพ 
ประเด็นปัญหาน้ีพอสรุปได้ว่า จากปัญหาเร่ืองการผิดนัดช าระหน้ีท าให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษามี                   
การจัดตั้งคณะอนุกรรมการก ากับการช าระเงินคืนกองทุนขึ้นมาแก้ไขปัญหาโดยท่ีคณะอนุกรรมการก ากับ           
การช าระเงินคืนกองทุนน้ีจะประกอบดว้ยบุคคลจาก 2 ภาคส่วน คือ ขา้ราชการท่ีไดรั้บแต่งตั้งโดยต าแหน่ง และ
บุคคลทั่วไปท่ีได้รับการแต่งตั้ งจากการคดัเลือกของคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาโดยจะ
พิจารณาจากความรู้ ความเช่ียวชาญ เฉพาะดา้น คณะอนุกรรมการก ากบัการช าระเงินคืนกองทุนมีภาระท าหนา้ท่ี
ส าคญัในการติดตาม ตรวจสอบ และก ากบัดูแล ตลอดถึงการให้ค  าปรึกษาและวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุท่ีผูกู้ย้ืมเงิน
ไม่ช าระเงินคืนกองทุนพร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการแก้ไขปัญหาต่อคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา แต่กลบัพบว่าในแต่ละปี ยงัคงมีการผิดนดัช าระหน้ีอยู่และกองทุนเงินให้กูยื้มเพ่ือการศึกษายงัคงตอ้ง
เสียค่าใชจ้่ายจ านวนมากในการฟ้องร้องและบงัคบัคดี ซ่ึงท าให้เห็นถึงการขาดความเขา้ใจในปัญหาอย่างแทจ้ริง
ของการผิดนดัช าระหน้ีของนกัเรียน นกัศึกษา ผูกู้ย้ืมเงินท าให้การด าเนินการของคณะอนุกรรมการก ากบัการช าระ
เงินคืนกองทุนยงัขาดประสิทธิภาพ ดงันั้น หากมีการปรับปรุงโครงสร้างของคณะอนุกรรมการก ากบัการช าระเงิน
คืนกองทุนให้ภาคเอกชนท่ีมีความเขา้ใจกบัปัญหาการผิดนดัช าระหน้ีอยา่งแทจ้ริงดัง่เช่น นกัเรียน นกัศึกษา ผูกู้ย้ืม 
เขา้มามีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหายอ่มมีประสิทธิภาพในการแกปั้ญหาและประโยชน์ต่อกองทุนเงินให้กูย้ืมเพื่อ
การศึกษาไดม้ากกว่า 
 2) ปัญหาทางฎหมายเก่ียวกบัการผิดสัญญาทางแพ่ง ประเด็นปัญหาน้ีพอสรุปไดว่้า การก าหนดมาตรการ
ทางกฎหมายในเร่ืองการก าหนดให้ช าระเงินกูย้ืมคืนท่ีมุ่งเน้นท่ีหลกัเกณฑ์ในเร่ืองของระยะเวลาเป็นส าคญั และ
มาตรการในเร่ืองดอกเบ้ียและเบ้ียปรับท่ีสูงไม่สอดคลอ้งกับภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศไทยนั้น เป็นการ
ก าหนดมาตรการทางกฎหมายท่ีเคร่งครัดเกินไป ไม่เอ้ือประโยชน์ต่อผูกู้ยื้มเงิน และก่อให้เกิดปัญหาเร่ืองการผิด
นัดช าระหน้ีขึ้น ซ่ึงเป็นเหตุให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาต้องฟ้องร้องด าเนินคดีต่อผูกู้ ้ยืมเงินและผูค้  ้ า
ประกนั เพ่ือเรียกเอาเงินกูยื้มเพ่ือการศึกษาคืน ท ากองทุนเงินให้กูยื้มเพ่ือการศึกษาตอ้งเสียค่าใชจ้่ายและก่อให้เกิด
ส่งผลกระทบในทางลบต่อผูกู้ยื้ม ผูค้  ้าประกนั และต่อกองทุนเงินให้กูยื้มเพ่ือการศึกษานั้นเองทั้งในปัจจุบนัและ
อนาคต 
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 3) ปัญหาการติดตามและจดัอบรมให้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการกูยื้มเงินแก่ผูกู้ยื้มเงิน ส าหรับ
ประเด็นปัญหาน้ีพอสรุปไดว่้า ปัญหาของการผิดนดัช าระหน้ีส่วนหน่ึงเกิดจากการท่ีนกัเรียน นกัศึกษา ผูข้อกูย้ืม
เงิน ขาดความเขา้ใจและไม่ตระหนกัถึงความส าคญัของการให้กูย้ืมเงินและการช าระเงินให้กูย้ืมเพื่อการศึกษา จึง
ท าให้นักเรียน นักศึกษาท่ีขอกูยื้มเงินไปภายหลงัส าเร็จการศึกษาและถึงก าหนดช าระหน้ีแลว้ กลบัละเลยและ
ไม่ให้ความส าคัญในการช าระหน้ีคืนแก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประกอบกับเม่ือพิจารณาจาก
พระราชบญัญติักองทุนเงินให้กูย้ืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 และระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กูย้ืมเพื่อ
การศึกษา ว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกบัการให้กูย้ืมเงินเพื่อการศึกษาและการช าระเงินคืนกองทุน 
พ.ศ. 2561 กลบัพบว่ากฎหมายทั้ง 2 ฉบบัดงักล่าวมิไดมี้การบญัญติัเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์ติดตามและจดัอบรมให้
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการกูยื้มเงินแก่ผูกู้ยื้มเงินไวเ้ลย ดงันั้นจึงสรุปไดว่้าการบญัญติัเพ่ิมหลกัเกณฑใ์นการจดั
อบรมเพื่อให้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการกูยื้มเงินแก่ผูกู้ยื้มเงินจึงถือเป็นเร่ืองส าคญัในการเสริมสร้างความเขา้ใจ
และท าให้นกัเรียน นกัศึกษาตระหนกัถึงความส าคญัของการช าระเงินให้กูย้ืมคืน ตลอดจนความส าคญัของกองทนุ
เงินให้กูยื้มเพ่ือการศึกษา อนัเป็นการลดปัญหาการผิดนดัช าระหน้ีต่อกองทุนเงินให้กูย้ืมเพื่อการศึกษาในอนาคตได ้
 4) ปัญหาเก่ียวกบันโยบายการส่งเสริมจริยธรรมของผูกู้เ้งินยงัไม่เป็นรูปธรรมท่ีชดัเจน ซ่ึงพอสรุปไดว่้า
จากหลเักณฑ์ในเร่ืองคุณสมบติัของผูกู้ย้ืม ตามพระราชบญัญติักองทุนเงินให้กูย้ืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.  2560 และ
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กูย้ืมเพื่อการศึกษา ว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกบัการให้กูย้ืม
เงินเพื่อการศึกษาและการช าระเงินคืนกองทุน พ.ศ. 2561 พบว่า ตามกฎหมายดังกล่าวมีเพียงการก าหนด
หลกัเกณฑ์ในเร่ืองคุณสมบติัทัว่ไปและลกัษณะตอ้งห้ามของผูกู้ยื้มไวเ้พียงเท่านั้น แต่ไม่ไดมี้การก าหนดนโยบาย
และหลกัเกณฑใ์นเร่ืองมาตรฐานทางจริยธรรมไวเ้ลย ท าให้นกัเรียน นกัศึกษา ท่ีขอกูย้ืมเงินจากกองทุนเงินให้กูย้ืม
เพื่อการศึกษาไม่ไดถู้กคดักรองในเร่ืองมาตรฐานทางจริยธรรมไว ้ซ่ึงถือเป็นหลกัพ้ืนฐานท่ีมีความส าคญัอย่างมาก
ในการป้องกนัมิให้เกิดความประพฤติท่ีขาดความรับผิดชอบ หรือเป็นการกระท าท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย หรืออาจ
กล่าวไดว่้า หากนักเรียน นักศึกษา ท่ีขอกูย้ืมเงินเป็นบุคคลท่ีมีมาตราฐานทางจริยธรรม มีความประพฤติ และ
ความคิดท่ีดี ยอ่มท าให้เม่ือถึงเวลาท่ีนกัเรียน นกัศึกษา ส าเร็จการศึกษาและถึงก าหนดระยะเวลาช าระหน้ี นกัเรียน 
นักศึกษา จะมีประสิทธิภาพและความต้องการจะช าระหน้ีได้มากกว่านักเรียน นักศึกษา ท่ีไม่มีมาตราฐาน
จริยธรรมท่ีดี จึงอาจพอสรุปไดว่้า หากมีการก าหนดนโยบายหรือหลกัเกณฑ์ในการขอกูย้ืมเงินท่ีชดัเจนและเป็น
รูปธรรม ย่อมส่งผลให้การช าระหน้ีคืนแก่กองทุนมีประสิทธิภาพไดม้ากกว่า และเป็นการลดปัญหาการผิดนัดบ
ช าระหน้ีไดอี้กทางหน่ึงเช่นกนั 
 

4. ข้อเสนอแนะ 
 1. ให้แกไ้ขเพ่ิมเติมพระราชบญัญติักองทุนเงินให้กูยื้มเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2560 มาตรา 24 ให้บญัญติั
เพ่ิมเติมให้นกัเรียน นกัศึกษา เขา้ไปมีส่วนร่วมในการเป็นคณะอนุกรรมการก ากบัการช าระเงินคืนกองทุน 
 2. ให้มีการบญัญติัแกไ้ขเพ่ิมเติมหลกัเกณฑ์ในเร่ืองของระยะเวลาปลอดหน้ีและให้ยกเลิกการบงัคบัใช้
กฎหมายในเร่ืองของเบ้ียปรับหรือค่าธรรมเนียมกรณีผิดนดัช าระเงินคืน ตลอดจนแกไ้ขหลกัเกณฑ์ในเร่ืองผูค้  ้า
ประกนั  
 3. ให้ก าหนดหลกัเกณฑ์ในเร่ืองการจดัอบรมโดยให้เป็นเง่ือนไขประการหน่ึงในการขอกูย้ืมเงินเพื่อ
การศึกษา  
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 4. ให้เพ่ิมหลกัเกณฑ์ในเร่ืองคุณธรรมและจริยธรรมของผูกู้้ยืมเพ่ือการศึกษาไวใ้นพระราชบัญญัติ
กองทุนเงินให้กูย้ืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 และกฎหมายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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บทคัดย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาบุคลิกภาพผูน้ าและสมรรถนะนกับินของนกัศึกษาหลกัสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความปลอดภยัการบิน วิทยาลยัการบินและคมนาคม มหาวิทยาลยั                        
ศรีปทุม 2) เพื่อหาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคลิกภาพผูน้ ากบัสมรรถนะนกับินของนกัศึกษาหลกัสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัยการบิน วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม                                  
3) เพื่อสร้างสมการพยากรณ์สมรรถนะนักบินของนักศึกษาหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ
ความปลอดภยัการบิน วิทยาลยัการบินและคมนาคม มหาวิทยาลยัศรีปทุม กลุ่มตวัอย่าง คือ นักศึกษาหลกัสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความปลอดภยัการบิน วิทยาลยัการบินและคมนาคม มหาวิทยาลยั                    
ศรีปทุม ทุกระดบัการศึกษาในภาคเรียนท่ี 3 ปีการศึกษา 2562 เลือกแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) 
จ านวน 188 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ค่าความเช่ือมั่นโดยหาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ                 
ครอนบาคมีค่าเท่ากบั 0.887 ผลการวิจยัพบว่า  
 1. บุคลิกภาพผูน้ าภาพรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก และเรียงล าดบัคะแนนเฉล่ียบุคลิกภาพผูน้ าจาก
มากไปน้อย คือ บุคลิกภาพแบบมีสติ บุคลิกภาพแบบแสดงออก บุคลิกภาพแบบเปิดกวา้ง และบุคลิกภาพแบบ
ยอมรับผูอ้ื่น  
 2. บุคลิกภาพผูน้ าภาพรวมของนกัศึกษาเรียงล าดบัคะแนนเฉล่ียจากมากไปน้อย คือ นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 
นกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 นกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 และนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1  
 3. สมรรถนะนกับินภาพรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก และเรียงล าดบัคะแนนเฉล่ียสมรรถนะนกับิน
จากมากไปนอ้ย คือ การท างานเป็นทีม การติดต่อส่ือสาร ภาวะผูน้ า และการตดัสินใจ  
 4. สมรรถนะนกับินภาพรวมของนกัศึกษาเรียงล าดบัคะแนนเฉล่ียจากมากไปนอ้ย คือ นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 
นกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 นกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 และนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1  
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 5. บุคลิกภาพผูน้ า คือ บุคลิกภาพแบบแสดงออก บุคลิกภาพแบบเปิดกวา้ง บุคลิกภาพแบบยอมรับผูอ้ื่น 
บุคลิกภาพแบบมีสติ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัสมรรถนะนกับิน ท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 6. ตวัแปรพยากรณ์สมรรถนะนักบินของนักศึกษาหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ
ความปลอดภยัการบิน วิทยาลยัการบินและคมนาคม มหาวิทยาลยัศรีปทุม คือ บุคลิกภาพแบบมีสติ และบุคลิกภาพ
แบบเปิดกวา้ง และสามารถเขียนสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน ไดด้งัน้ี 
   =   1.466 + 0.332 (บุคลิกภาพแบบมีสติ) + 0.302 (บุคลิกภาพแบบเปิดกวา้ง) 

   =    0.452 (บุคลิกภาพแบบมีสติ) + 0.375 (บุคลิกภาพแบบเปิดกวา้ง) 
 
ค าส าคัญ: บุคลิกภาพผูน้ า, สมรรถนะนกับิน 
 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were 1) To study leadership personality and pilot competency of students 
in the Bachelor of Science Program Aviation Safety Management At College of Aviation & Transportation 
Sripathum University. 2) To find the relationship between leadership personality and pilot competency of students 
in the Bachelor of Science Program Aviation Safety Management At College of Aviation & Transportation 
Sripathum University. 3) To create a pilot competency forecast equation of students in the Bachelor of Science 
Program Aviation Safety Management At College of Aviation & Transportation Sripathum University.The 
samples were188 students from the Bachelor of Science Program Aviation Safety Management in semester 3, 
year 2019 by stratified random sampling. The research tool was a questionnaire which the reliability by Cronbach' 
alpha coefficient is 0.887 

The research found that  
1. The Leadership Personality overview and aspects were at a high level and sort the average Leadership 

Personality score from descending order was Conscientiousness, Extraversion, Openness and Agreeableness.  
2. The Leadership Personality overview of students sorted the average score from descending was 4th 

year student, 3rd year student, 2nd year student and 1st year student. 
3. The overall and individual Pilot Competency were at a high level and sort the average Pilot 

Competency score from descending order was Teamwork, Communication, Leadership and Decision Making.  
4. Overall Pilot Competency sorted the average score from descending order was 4th year student, 3rd 

year student, 2nd year student and 1st year student.  
5.The Leadership Personality (Conscientiousness, Extraversion, Openness and Agreeableness) was a 

positive correlation with Pilot Competency with statistical significance at level 0.01. 
6. The stepwise multiple regression method showed that the positive predictive variables for pilot 

competency of students in the Bachelor of Science Program Aviation Safety Management At College of Aviation 
& Transportation Sripathum University were Conscientiousness and Openness. From the study the equation with 
the raw scores and standard scores were ;  

 

Ŷ

^

Z
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 Ŷ   =   1.466 + 0.332 (Conscientiousness) + 0.302 (Openness) 

 
^

Z   =   0.452 (Conscientiousness) + 0.375 (Openness) 
 
Keywords : Leadership Personality , Pilot Competency 
 

1. ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
 การเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 รัฐบาลไทยมีนโยบายจะพฒันาประเทศให้เป็น
ศูนยก์ลางการบินของอาเซียน และมีการจดัตั้งนิคมอุตสาหกรรมการบินเพ่ือให้เป็นศูนยก์ลางการซ่อมบ ารุงอากาศ
ยานและการผลิตช้ินส่วนอากาศยาน องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation 
Organization : ICAO) เป็นหน่วยงานกลางระหว่างประเทศในการออกกฎระเบียบและมาตรฐานขอ้ปฏิบติัดา้น    
การบินพลเรือนระหว่างประเทศ ส่งเสริมและพฒันาการบิน และเม่ือวนัท่ี 18 มิถุนายน 2558 องคก์ารการบินพล
เรือนระหว่างประเทศ (ICAO)ไดป้ระกาศติดสัญลกัษณ์ธงแดงหน้าช่ือประเทศไทย เน่ืองจากการพบว่าประเทศ
ไทยไม่ไดป้ฏิบติัตามมาตรฐาน ซ่ึงขอ้บกพร่องเหล่าน้ีสามารถส่งผลกระทบต่อความเช่ือมัน่ของอุตสาหกรรมการ
บิน จากวิกฤตการณ์ธงแดงนั้น ท าให้คณะอนุกรรมาธิการด้านการคมนาคมทางอากาศ ในคณะกรรมาธิการ                   
การคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้จัดท ารายงานการพิจารณาศึกษา เ ร่ือง ยุทธศ าสตร์การพัฒนา
อุตสาหกรรมการบินของชาติ พ.ศ.2559-2574 เม่ือ พฤศจิกายน พ.ศ.2558 จากประเด็นยทุธศาสตร์ ท่ี 3 การพฒันา
ส่งเสริมให้มีการผลิตบุคลากรดา้นการบินในเขตภูมิภาคอาเซียนนั้น ทรัพยากรบุคคลเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดใน             
การพฒันาองคก์รสู่การแข่งขนั เพราะมนุษยเ์ป็นผูด้  าเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้องคก์รบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้
ซ่ึงต่อมาคณะอนุกรรมาธิการด้านการคมนาคมทางอากาศ ในคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญติั
แห่งชาติ ไดจ้ดัท ารายงานการพิจารณาศึกษา เร่ือง การผลิตบุคลากรดา้นการบินของประเทศไทย เม่ือ 14 มีนาคม 
พ.ศ.2560 ไดน้ าเสนอการพฒันาบุคลากรดา้นการบินของประเทศดา้นต่างๆ ดงัน้ี (1) ดา้นการบริหารอุตสาหกรรม
การบิน (2) ดา้นนกับิน เจา้หน้าท่ีควบคุมการจราจรทางอากาศ และเจา้หน้าท่ีดา้นเวชศาสตร์การบิน (3) ดา้นช่าง
อากาศยานและวิศวกรการบิน(4) ด้านการผลิตบุคลากรในการบริการภาคพ้ืน ภาคอากาศ และหน่วยงาน
อุตุนิยมวิทยาการบิน (คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบญัญติัแห่งชาติ , 2560 ) จากรายงานการศึกษา เร่ือง 
การผลิตบุคลากรดา้นการบินของประเทศไทย ของคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบญัญติัแห่งชาติ และ
การเติบโตของอุตสาหกรมการบินของไทยในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา (ปี 2553 – 2562) ดงันั้นมหาวิทยาลยัศรีปทุมได้
ด าเนินการจดัตั้งวิทยาลยัการบินและคมนาคม ขึ้นในปี พ.ศ. 2559 โดยเปิดสอนหลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาการจดัการความปลอดภยัการบิน มีปรัชญาของหลกัสูตร คือ ผลิตบณัฑิตท่ีมีศกัยภาพดา้นการจดัการความ
ปลอดภยัการบินและมีสมรรถนะวิชาชีพในอุตสาหกรรมการบิน ตระหนักถึงจรรยาบรรณวิชาชีพ ส่งเสริม
สนับสนุนขนบธรรมเนียมประเพณีไทยศิลปวฒันธรรมท่ีดีงาม สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
เคารพในกติกาและรับผิดชอบต่อหน้าท่ีในสังคม ซ่ึงเม่ือนกัศึกษาจบการศึกษาแลว้สามารถท างานดา้นต่างๆ ใน 
อุตสาหกรรมการบิน และนกัศึกษายงัสามารถไปเรียนเป็นนกับินพาณิชยแ์ละนกับินส่วนบุคคลได ้ 

แนวคิดของ โทน่ี เคิ ร์น (2552) ได้อธิบายแนวคิดเทคนิคการก้าวไปสู่ความเป็นนักบินอาชีพ 
ประกอบดว้ย การมีทกัษะฝีมือ วิจารณญาณในการตดัสินใจ วินยั สามญัส านึก และการตระหนกัรู้ในสถานการณ์ 
ซ่ึงความล้มเหลวของนักบินจะท าให้เกิดความเสียหายอย่างมากทั้งชีวิตและทรัพย์สิน นักบินท่ีมีคุณสมบัติ
ครบถว้นจะมีความเขา้ใจในขีดความสามารถและขีดจ ากดัของตนเอง ทีม เคร่ืองบิน สภาวะแวดลอ้มทางกายภาพ 
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กฎ ระเบียบขอ้บงัคบั ลกัษณะองคก์ร ความเส่ียงทั้งหมดท่ีเก่ียวกบัการบิน และ โทน่ี เคิร์น ไดใ้ห้ความส าคญักบั
การฝึกศึกษาอบรมนกับินอย่างมาก ซ่ึงเป็นการสร้างรากฐานท่ีแข็งแกร่งของการมีสรรรถนะนกับินท่ีดี และได้
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ International Civil Aviation Organization (2013) ไดก้ าหนดมาตรฐานของสมรรถนะ
นกับินท่ีดีในการท างาน ไดแ้ก่ (1) การติดต่อส่ือสาร เน่ืองกิจกรรมการบินนั้นมีการติดต่อส่ือสารระหว่างนกับิน
และหอบังคับการบิน การติดต่อส่ือสารต้องได้รับข้อมูลท่ีถูกต้องครบถ้วนเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดใน                
การบริหารจดัการได ้และมีกรณีศึกษาการเกิดอุบติัเหตุของอากาศยานท่ีท่าอากาศยาน Tenerife ประเทศสเปน 
(Tenerife information centre , 2020) ในวันท่ี  27 มีนาคม พ.ศ. 2520 เ ม่ือเคร่ืองบินโดยสารโบอิง 747 ของ                                
สายการบินแพนแอมและสายการบินเคแอลเอ็ม ชนกันบนทางว่ิงท าให้มีผูเ้สียชีวิต 583 คน นับเป็นอุบติัเหตุ
ทางการบินท่ีร้ายแรงท่ีสุดในประวติัศาสตร์การบิน จากการสืบสวนพบว่าสาเหตุหลกัของอากาศยานอุบติัเหตุ คือ 
ความผิดพลาดจากการติดต่อส่ือสารระหว่างนกับินกบัหอบงัคบัการบิน โดยเท่ียวบินเคแอลเอม็ว่ิงขึ้นโดยยงัไม่ได้
รับอนุญาตจากหอบงัคบัการบิน เน่ืองจากความเขา้ใจผิดของกัปตันเคแอลเอ็มว่าหอบงัคบัการบินอนุญาตให้
เคร่ืองบินเคแอลเอ็มว่ิงขึ้นได ้ท าให้เคร่ืองบินทั้งสองล าชนกนับนทางว่ิง (2) ภาวะผูน้ า เน่ืองกิจกรรมการบินนั้น
นกับินตอ้งมีภาวะผูน้ าในการปฎิบติังานให้ส าเร็จตามเป้าหมาย (3) การท างานเป็นทีม เน่ืองกิจกรรมการบินนั้น
นักบินตอ้งท างานร่วมกบัผูอ้ื่นในช่วงเวลาท่ีจ ากดัจึงตอ้งมีทกัษะการท างานเป็นทีมดว้ย  (4) การตดัสินใจ เน่ือง
กิจกรรมการบินนั้นนกับินตอ้งมีกระบวนการตดัสินใจท่ีถูกตอ้งหลงัจากการไดรั้บขอ้มูลมาเพื่อการปฎิบติัภารกิจ
ให้ส าเร็จดว้ยความปลอดภยั แนวคิดของ โทน่ี เคิร์น (2552) กล่าวว่า จากประวติัศาสตร์จะพบว่า นกับินท่ีย่ิงใหญ่
มกัจะมีคุณลกัษณะและนิสัยท่ีเหมือนๆ กนั หรือบุคลิกภาพท่ีเหมือนกนั จากมาตรฐานขั้นตอนการสอบคดัเลือก
ของศิษยก์ารบินในการเขา้ศึกษาท่ีโรงเรียนการบินนั้น ประกอบดว้ย (1) การสอบขอ้เขียน (2) ตรวจร่างกายท่ี
สถาบนัเวชศาสตร์การบิน (3) ตรวจจิตวิทยาการบิน เป็นขั้นตอนท่ีส าคญัโดยการทดสอบดา้นบุคลิกภาพบุคคลว่า
มีความเหมาะสมในลกัษณะการท างานภายใตข้อ้จ ากดัต่างๆ ของอาชีพนกับินหรือไม่ โดยบุคลิกภาพผูน้ าเป็นส่ิง
ส าคัญมาก และจากแนวคิดของ คอสตาและแมคเคร (Costa and McCrea , 1992) ให้ความส าคัญของการมี
บุคลิกภาพท่ีดี กล่าวว่า ลกัษณะของบุคคลมีการแสดงออกในสถานการณ์ท่ีเหมาะสม สร้างสัมพนัธภาพท่ีดีซ่ึงช่วย
ท าให้การท างานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถกระท าส่ิงต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมไดดี้ และ
ไดรั้บการยอมรับจากสมาชิกในองคก์รไดแ้ก่ บุคลิกภาพแบบแสดงออก บุคลิกภาพแบบเปิดกวา้ง บุคลิกภาพแบบ
ยอมรับผูอ้ื่น และบุคลิกภาพแบบมีสติ  
 การท่ีนักศึกษามีสมรรถนะนักบินและบุคลิกภาพผูน้ านั้นสอดคล้องกับปรัชญาของหลกัสูตรวิทยา
ศาสตรบณัฑิต สาขาการจดัการความปลอดภยัการบิน และการจดัการศึกษาเพื่อให้บณัฑิตสามารถเป็นนกับินซ่ึงมี
ความเป็นเลิศทางวิชาการควบคู่กบัคุณธรรมจริยธรรม การมีสมรรถนะนกับินในระดบัสากลและการมีบุคลิกภาพ
ผูน้ าเป็นส่ิงส าคญัอย่างมากในการปฎิบติังานดา้นการบินเน่ืองจากความผิดพลาดดา้นการบินจะน าไปสู่การเกิด
อากาศยานอุบติัหตุและท าให้มีมูลค่าความเสียหายอยา่งมากทั้งชีวิตและทรัพยสิ์น ดงันั้นผูวิ้จยัจึงศึกษาบุคลิกภาพ
ผูน้ าท่ีส่งผลต่อสมรรถนะนกับินของนกัศึกษาหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการความปลอดภยั
การบิน วิทยาลยัการบินและคมนาคม มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาบุคลิกภาพผูน้ าและสมรรถนะนกับินของนกัศึกษาหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา

การจดัการความปลอดภยัการบิน วิทยาลยัการบินและคมนาคม มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
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 2. เพื่อหาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคลิกภาพผูน้ ากบัสมรรถนะนกับินของนกัศึกษาหลกัสูตรวิทยาศาสตร
บณัฑิต สาขาวิชาการจดัการความปลอดภยัการบิน วิทยาลยัการบินและคมนาคม มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
 3. เพื่อสร้างสมการพยากรณ์สมรรถนะนักบินของนักศึกษาหลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา                
การจดัการความปลอดภยัการบิน วิทยาลยัการบินและคมนาคม มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
 

3. สมมุติฐานการวิจัย  
1. ตัวแปรพยากรณ์บุคลิกภาพผูน้ ามีความสัมพนัธ์กับตัวแปรเกณฑ์สมรรถนะนักบินของนักศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัยการบิน วิทยาลัยการบินและคมนาคม 
มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

2. สมการพยากรณ์สมรรถนะนักบินของนักศึกษาหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ความปลอดภยัการบิน วิทยาลยัการบินและคมนาคม มหาวิทยาลยัศรีปทุม มีองคป์ระกอบเก่ียวกบับุคลิกภาพผูน้ า 
 

4. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ผูวิ้จยัไดศึ้กษาแนวคิดทฤษฎี งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งของคอสตาและแมคเคร (Costa and McCrea , 1992) 

และ ICAO (2013) แลว้น ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

5. วิธีด าเนินการวิจัย 
5.1 แบบแผนการวิจัย  
การวิจยัน้ีใชร้ะเบียบการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) 
5.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร คือ นกัศึกษาหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการความปลอดภยัการบินวิทยาลยั

การบินและคมนาคม มหาวิทยาลยัศรีปทุม ทุกระดบัการศึกษาในภาคเรียนท่ี 3 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 352 คน 
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการความปลอดภยัการบิน 

วิทยาลยัการบินและคมนาคม มหาวิทยาลยัศรีปทุม ทุกระดบัการศึกษาในภาคเรียนท่ี 3 ปีการศึกษา 2562 เป็น

1. ปัจจัยส่วนบุคคล ไดแ้ก่ 
   1.1 เพศ 
   1.2 ระดบัการศึกษา 
2. บุคคลิกภาพผู้น า  
   2.1  บุคคลิกภาพแบบแสดงออก   
   2.2 บคุคลิกภาพแบบเปิดกวา้ง   
   2.3 บคุคลิกภาพแบบยอมรับผูอ้ื่น  
   2.4  บุคคลิกภาพแบบมีสติ    

สมรรถนะนักบิน  ประกอบดว้ย 
1. การติดต่อส่ือสาร 
2. ภาวะผูน้ า 
3. การท างานเป็นทีม 
4. การตดัสินใจ 
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ผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงขนาดของกลุ่มตัวอย่างค านวณโดยใช้ทฤษฏี Central Limit Theorem และใช้การสุ่ม
ตวัอยา่งแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) จ านวน 188 คน 

5.3 ตัวแปรที่ศึกษา 
ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี มีรายละเอียด ดงัน้ี 

1.ตวัแปรพยากรณ์ ไดแ้ก่ บุคลิกภาพผูน้ า (Leadership Personality) ประกอบดว้ย บุคลิกภาพแบบ
แสดงออก (Extraversion) บุคลิกภาพแบบเปิดกวา้ง (Openness) บุคลิกภาพแบบยอมรับผูอ้ื่น (Agreeableness) และ
บุคลิกภาพแบบมีสติ (Conscientiousness)  

2. ตัวแปรเกณฑ์ ได้แก่ สมรรถนะนักบิน (Pilot Competency) ประกอบด้วย การติดต่อส่ือสาร 
(Communication) ภาวะผูน้ า (Leadership) การท างานเป็นทีม (Teamwork) และการตดัสินใจ (Decision Making)  

5.4 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
ผูวิ้จยัไดศึ้กษาเอกสาร งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน ามาสร้างเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล เคร่ืองมือท่ีใชใ้น

การวิจยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 
ตอนท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ และระดบัการศึกษา 
ตอนท่ี 2 บุคลิกภาพผู ้น า ประกอบด้วย (1) บุคลิกภาพแบบแสดงออก (2) บุคลิกภาพแบบ                    

เปิดกว้าง (3) บุคลิกภาพแบบยอมรับผู ้อื่น (4) บุคลิกภาพแบบมีสติ และสมรรถนะนักบิน ประกอบด้วย                      
(1) การติดต่อส่ือสาร (2) ภาวะผูน้ า (3) การท างานเป็นทีม (4) การตดัสินใจ  

5.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
1. ผูวิ้จัยน าแบบสอบถามไปให้กลุ่มตัวอย่างตอบ และด าเนินการเก็บแบบสอบถาม โดยได้รับ

แบบสอบถามกลบัคืนมาเป็นจ านวน 188 ฉบบั จากจ านวนแบบสอบถามท่ีแจกทั้งหมด 188 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100 
2. ผู ้วิจัยน าแบบสอบถามท่ีได้รับกลับคืนมา และตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล พบว่า

แบบสอบถามทุกฉบบัมีความสมบูรณ์สามารถน ามาวิเคราะห์ขอ้มูลไดท้ั้งหมด 
5.6 การวิเคราะห์ข้อมูล  
ผูวิ้จยัน าแบบสอบถามท่ีเก็บรวบรวมได ้น าไปวิเคราะห์ขอ้มูลงานวิจยัโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง

คอมพิวเตอร์ในการประมวลผล ดงัน้ี 
      1. วิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ ระดบัการศึกษา โดยใช ้ค่าความถ่ี (Frequency) และ

ร้อยละ (Percentage)  
      2. วิเคราะห์ข้อมูลบุคลิกภาพผู ้น ากับสมรรถนะนักบิน โดยใช้ ค่าเฉล่ียเลขคณิต (x̅) และ                      

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( SD ) 
      3. วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคลิกภาพผูน้ ากบัสมรรถนะนกับินของนกัศึกษาหลกัสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัยการบิน วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัย                     
ศรีปทุมโดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson´s Product Moment Correlation Coefficient) 

      4. วิเคราะห์บุคลิกภาพผูน้ าท่ีส่งผลต่อสมรรถนะนกับินของนกัศึกษาหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาการจดัการความปลอดภยัการบิน วิทยาลยัการบินและคมนาคม มหาวิทยาลยัศรีปทุม ส าหรับการสร้าง
สมการพยากรณ์ โดยใชก้ารวิเคราะห์การถดถอยพหูคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) 
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6. สรุปผลการวิจัย 
การวิจยัเร่ืองการศึกษาบุคลิกภาพผูน้ าท่ีส่งผลต่อสมรรถนะนักบินของนักศึกษาหลกัสูตรวิทยาศาสตร

บณัฑิต สาขาวิชาการจดัการความปลอดภยัการบิน วิทยาลยัการบินและคมนาคม สรุปผลการวิจยั ไดด้งัน้ี 
1. สรุปผลการวิจยัตามสมมุติฐานการวิจยั ไดด้งัน้ี 
      1.1 สมมุติฐานการวิจยัท่ี 1 ผลการทดสอบสมมุติฐานการวิจยั พบว่า ตวัแปรพยากรณ์ คือ บุคลิกภาพ

แบบแสดงออก บุคลิกภาพแบบเปิดกวา้ง บุคลิกภาพแบบยอมรับผูอ้ื่น บุคลิกภาพแบบมีสติ มีความสัมพนัธ์เชิง
บวกกบัตวัแปรเกณฑ์สมรรถนะนกับิน ท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และตวัแปรพยากรณ์ท่ีมีความสัมพนัธ์
กับสมรรถนะนักบินจากมากไปน้อย (พิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์) คือ บุคลิกภาพแบบมีสติ 
บุคลิกภาพแบบเปิดกวา้ง บุคลิกภาพแบบแสดงออก และบุคลิกภาพแบบยอมรับผูอ้ื่น  

      1.2 สมมุติฐานการวิจยัท่ี 2 ผลการทดสอบสมมุติฐานการวิจยั พบว่า ตวัแปรอิสระบุคลิกภาพแบบมี
สติและบุคลิกภาพแบบเปิดกวา้ง สามารถน ามาใชใ้นการพยากรณ์สมรรถนะนกับินไดอ้ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 
0.05  
ตารางท่ี 1 สรุปผลการวิจยัตามสมมุติฐานการวิจยั 

สมมุติฐานการวิจัย ยอมรับสมมติฐานการวิจัย ปฎิเสธสมมติฐานการวิจัย 
สมมุติฐานการวิจยัท่ี 1 ✓  
สมมุติฐานการวิจยัท่ี 2 ✓  

2. สรุปผลการวิจยัตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั ไดด้งัน้ี 
     2.1.วตัถุประสงคท่ี์ 1 ผลการวิจยัพบว่า  
        2.1.1 บุคลิกภาพผูน้ าภาพรวมและรายดา้น คือ บุคลิกภาพแบบแสดงออก บุคลิกภาพแบบเปิด

กวา้ง บุคลิกภาพแบบยอมรับผูอ้ื่น บุคลิกภาพแบบมีสติ อยู่ในระดบัมาก และเรียงล าดบัคะแนนเฉล่ียจากมากไป
น้อย คือ บุคลิกภาพแบบมีสติ บุคลิกภาพแบบแสดงออก บุคลิกภาพแบบเปิดกวา้ง และบุคลิกภาพแบบยอมรับ
ผูอ้ื่น  

        2.1.2 สมรรถนะนกับินภาพรวมและรายดา้น คือ การติดต่อส่ือสาร ภาวะผูน้ า การท างานเป็น
ทีม การตัดสินใจ อยู่ในระดับมาก และเรียงล าดับคะแนนเฉล่ียจากมากไปน้อย คือ การท างานเป็นทีม                               
การติดต่อส่ือสาร ภาวะผูน้ า และการตดัสินใจ  

        2.1.3 บุคลิกภาพผูน้ าภาพรวมของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1-4 อยูใ่นระดบัมาก และเรียงล าดบัคะแนน
เฉล่ียจากมากไปนอ้ยของบุคลิกภาพผูน้ าภาพรวม คือ นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 นกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 นกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 และ
นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1  

        2.1.4 สมรรถนะนักบินภาพรวมของนักศึกษาชั้นปีท่ี 1-4 อยู่ในระดับมาก และเรียงล าดับ
คะแนนเฉล่ียจากมากไปน้อยของสมรรถนะนกับินภาพรวม คือ นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 นกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 นกัศึกษาชั้น
ปีท่ี 2 และนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1  

      2.2. วตัถุประสงคท่ี์ 2 ผลการวิจยัพบว่า  
        2.2.1 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรพยากรณ์กบัตวัแปรเกณฑ์ท่ีมีนยัส าคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.01 แสดงว่า ตวัแปรพยากรณ์ คือ บุคลิกภาพแบบแสดงออก บุคลิกภาพแบบเปิดกวา้ง บุคลิกภาพ
แบบยอมรับผูอ้ื่น บุคลิกภาพแบบมีสติ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัตวัแปรเกณฑส์มรรถนะนกับิน  
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        2.2.2 ตวัแปรพยากรณ์ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัสมรรถนะนกับินจากมากไปนอ้ย (พิจารณาจากค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์) คือ บุคลิกภาพแบบมีสติ บุคลิกภาพแบบเปิดกวา้ง บุคลิกภาพแบบแสดงออก และ
บุคลิกภาพแบบยอมรับผูอ้ื่น  

      2.3.วตัถุประสงคท่ี์ 3 ผลการวิจยัพบว่า 
       ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหูคูณแบบขั้นตอนระหว่างสมรรถนะนกับินกบัตวัแปรพยากรณ์ โดย

ใชวิ้ธี Stepwise Multiple Regression Analysis พบว่า มีตวัแปรพยากรณ์เพียง 2 ตวัไดแ้ก่ บุคลิกภาพแบบมีสติ และ
บุคลิกภาพแบบเปิดกวา้ง สามารถน ามาใช้ในการพยากรณ์สมรรถนะนกับินไดอ้ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
โดยสามารถอธิบายความแม่นย  าในการพยากรณ์ของสมรรถนะนกับินได ้54.8% (R2 = 0.548) และสามารถสร้าง
สมการถดถอยพหุคูณเพ่ือพยากรณ์ ไดด้งัน้ี 

       สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ ดงัน้ี 
      Ŷ   =  1.466 + 0.332 (บุคลิกภาพแบบมีสติ) + 0.302 (บุคลิกภาพแบบเปิดกวา้ง) 
       สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน ดงัน้ี    

     
^

Z   =  0.452 (บุคลิกภาพแบบมีสติ) + 0.375 (บุคลิกภาพแบบเปิดกวา้ง) 
       จากสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน สรุปไดว่้า บุคลิกภาพแบบมีสติและบุคลิกภาพแบบ

เปิดกวา้งส่งผลต่อสมรรถนะนักบิน ร้อยละ 54.8 โดยเรียงล าดบัจากมากไปน้อย (พิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์ิ
ความถดถอยมาตรฐาน) ไดแ้ก่ บุคลิกภาพแบบมีสติ และบุคลิกภาพแบบเปิดกวา้ง  

 

7. อภิปรายผล  
จากผลการวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัจะกล่าวถึงประเด็นส าคญัและอภิปรายผลการวิจยั ดงัน้ี 
1.บุคลิกภาพผูน้ าภาพรวมและเป็นรายด้านของนักศึกษาหลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ

จดัการความปลอดภยัการบิน วิทยาลยัการบินและคมนาคม คือ บุคลิกภาพแบบแสดงออก บุคลิกภาพแบบเปิด
กวา้ง บุคลิกภาพแบบยอมรับผูอ้ื่น บุคลิกภาพแบบมีสติ อยู่ในระดับมาก ซ่ึงมีความแตกต่างจากงานวิจยัของ                   
ทศพร บรรจง (2554) พบว่า บุคลิกภาพแบบแสดงออก บุคลิกภาพแบบเปิดกวา้ง บุคลิกภาพแบบยอมรับผูอ้ื่น 
บุคลิกภาพแบบมีสติ อยูใ่นระดบัปานกลาง แสดงว่าวิทยาลยัการบินและคมนาคมมีการบริหารจดัการการศึกษาให้
นักศึกษามีบุคลิกภาพท่ีดี และจากผลการวิจยัพบว่า บุคลิกภาพผูน้ าภาพรวมของนักศึกษาชั้นปีท่ี 1-4 เรียงล าดบั
คะแนนเฉล่ียจากมากไปนอ้ยของบคุลิกภาพผูน้ าภาพรวม คือ นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 นกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 นกัศึกษาชั้นปีท่ี 
2 และนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 แสดงว่าเม่ือนกัศึกษาเรียนในชั้นปีท่ีสูงขึ้น วิทยาลยัการบินและคมนาคมมีการจดักิจกรรม
การพฒันาบุคลิกภาพผูน้ าของนกัศึกษาเพื่อให้เหมาะสมในการท างานในอุตสาหกรรมการบิน 

2. สมรรถนะนกับินภาพรวมและเป็นรายดา้น คือ การติดต่อส่ือสาร ภาวะผูน้ า การท างานเป็นทีม และ
การตดัสินใจ อยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบั (1) ปัญญาพล แขง็แอ (2552) พบว่า ระดบัประสิทธิผลการท างานเป็น
ทีมของพนักงานอยู่ในระดับมาก (2) อ านวย มีสมทรัพย์ (2553) พบว่า การท างานเป็นทีมในภาพรวมและ                      
การส่ือสารแบบเปิดอยู่ในระดบัมาก (3) กรวิภา งามวุฒิวงศ ์(2559) พบว่า ภาวะผูน้ าและการติดต่อส่ือสารอยู่ใน
ระดบัมาก  

สมรรถนะนกับินภาพรวมของนกัศึกษาเรียงล าดบัคะแนนเฉล่ียจากมากไปนอ้ยของสมรรถนะนกับิน คือ 
นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 นกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 นกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 และนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 แสดงว่าเม่ือนกัศึกษาเรียนในชั้นท่ี
สูงขึ้นสมรรถนะนักบินจะเพ่ิมขึ้นจากการจดัการศึกษาของวิทยาลยัการบินและคมนาคม ซ่ึงการปฎิบติังานดา้น
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การบินนั้น ในต าแหน่งนกับินมีการคดัเลือกบุคคลท่ีมีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมเขา้ท างาน มีระบบการฝึกบิน ให้ได้
ทักษะตามเกณฑ์มาตรฐาน และการท างานต่างๆ มีระเบียบปฏิบติั และขั้นตอนการด าเนินงานท่ีชัดเจน มีการ
บริหารความเส่ียงในการบิน  

 

8. ข้อเสนอแนะ 
8.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
แนวทางในการพฒันาสมรรถนะนกับินของนกัศึกษาหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ

ความปลอดภยัการบิน วิทยาลยัการบินและคมนาคม มหาวิทยาลยัศรีปทุม ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ไดแ้ก่ 

1. ควรให้อาจารย์ผูส้อนสอนและจัดกิจกรรมเก่ียวกับลักษณะของบุคลิกภาพแบบมีสติและ
บุคลิกภาพแบบเปิดกวา้ง 

2. ควรให้อาจารยผ์ูส้อนประเมินการพฒันาของบุคลิกภาพแบบมีสติและบุคลิกภาพแบบเปิดกวา้ง
ของนกัศึกษา 

3. ควรก าหนดสมรรถนะนักบิน ในด้านการติดต่อส่ือสาร ภาวะผูน้ า การท างานเป็นทีม และ                   
การตดัสินใจ ให้เป็นสมรรถนะหลกัของนกัศึกษาท่ีเรียนหลกัสูตรน้ี  

4.ควรให้อาจารยผ์ูส้อนสอนและจดักิจกรรมเก่ียวกบัสมรรถนะนักบิน ในดา้นการติดต่อส่ือสาร 
ภาวะผูน้ า การท างานเป็นทีม และการตดัสินใจ 

5.ควรให้อาจารยผ์ูส้อนประเมินการพฒันาของสมรรถนะนกับิน ในดา้นการติดต่อส่ือสาร ภาวะ
ผูน้ า การท างานเป็นทีม และการตดัสินใจของนกัศึกษา 

8.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
การท าวิจยัคร้ังต่อไปควรศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมความปลอดภยัของนกัศึกษาหลกัสูตร

วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการความปลอดภยัการบิน วิทยาลยัการบินและคมนาคม เพื่อเป็นการน า
ขอ้มูลท่ีไดม้าพฒันานกัศึกษาให้มีพฤติกรรมความปลอดภยัและสามารถท างานในอุตสาหกรรมการบินไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

9. กติติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณมหาวิทยาลยัศรีปทุม ส าหรับทุนอดุหนุนการวิจยั 
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บทคัดย่อ 
การวิจยั เร่ือง การพฒันาส่ือการสอน เร่ืองการแยกประเภทขยะส าหรับนกัเรียนอนุบาล 2 และ 3 ของ 

โรงเรียนวดัสีลง้มีวตัถุประสงค์เพื่อ (1) สร้างส่ือการสอนเร่ืองการแยกประเภทขยะส าหรับผูเ้รียนในโรงเรียน                
วดัสีลง้ (2) เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน ก่อนและหลงัการใช้ส่ือการสอน (3) ประเมินทกัษะการใชส่ื้อ     
การสอนโดยการสังเกต และ (4) ศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนในการใช้ส่ือการสอน ด าเนินการวิจัยโดย                 
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ส่ือการสอน เร่ือง การแยกประเภทขยะ ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ 
นักเรียนระดบัอนุบาล 2 และ 3 โรงเรียนวดัสีลง้ จ านวน 16 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ ส่ือการสอนเร่ือง               
การแยกประเภทขยะ แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน แบบประเมินทักษะการแยกขยะโดยการสังเกต 
แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้ส่ือการสอน สถิติท่ีใช้ในการวิจยั ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และ t-test dependent (Pair t-test)  

ผลการวิจยัพบว่า (1) ส่ือการสอนท่ีพฒันาขึ้นเป็นส่ือจ าลองประเภทถงัขยะจ าลอง 4 ประเภทท่ีมีลกัษณะ
เสมือนของจริง มีภาพบรรยายลกัษณะของประเภทของถงัขยะเพื่อให้นักเรียนไดเ้รียนรู้และแยกประเภทขยะ                 
ได้ถูกต้อง (2) นักเรียนท่ีเรียนจากส่ือการสอนเร่ืองการแยกประเภทขยะส าหรับผูเ้รียนในโรงเรียนวัดสีล้ง                           
มีคะแนนจากการทดสอบหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 (3) ผลการประเมินทกัษะ   
การใชส่ื้อการสอน นกัเรียนท่ีสามารถแยกประเภทขยะไดถู้กตอ้งจ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 87.50 นกัเรียนท่ี
แยกประเภทขยะไม่ถูกตอ้งจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 และ (4) นกัเรียนอนุบาล 2 และ 3 โรงเรียนวดัสีลง้ 
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มีความพึงพอใจในส่ือการสอนเร่ือง การแยกประเภทขยะ มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก จ านวน 13 คน คิดเป็น
ร้อยละ 81.25 มีความพึงพอใจปานกลาง 3 คน คิดเป็นร้อยละ 18.75 

 
ค าส าคัญ: การพฒันาส่ือการสอน ผลการเรียนรู้ ทกัษะการเรียนรู้ 
 

ABSTRACT 
The objectives of research were 1) to develop teaching media in   waste separation for kindergarten 

students at Wat Seelong School 2) to compare learning outcome of students before and after using teaching media 
3) to evaluate learning skill after using teaching media and 4) to study students’ satisfaction by using teaching 
media in  waste separation for students. Population were used 16 students from Kindergarten 2 and 3 students at 
Wat Seelong School. Research instruments were used teaching media in waste separation, Pretest Posttest, 
evaluation form, Satisfaction questionnaire in teaching media. Statistical of analyze were used frequency, 
percentage, mean, standard deviation, t-test dependent    
 The result of research found that 1) teaching media was developed with virtual reality in waste 
separation describe 4 types of waste separation, students could learn and correct separate waste. 2) Students could 
learn with teaching media in waste separation at Wat Seelong School getting score posttest higher than pretest at 
significant .05 level. 3) Evaluation skill of student from teaching media that 14 students could correct separate 
waste 87.50% and 2 students could wrong separate waste 12.50% 4) 13 students in kindergarten 2 and 3 at               
Wat Seelong School have satisfaction about teaching media in waste separation at high level 81.25% and 3 
students at moderate level 18.75%  
 
Keywords: Teaching media development, learning outcome, learning skill 
 
1. ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
 ปัจจุบนัขยะเป็นปัญหาหน่ึงของโรงเรียนวดัสีลง้ ดว้ยบริเวณโรงเรียน อาคารเรียน มีขยะจ านวนมาก 
พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ทิ้งขยะไม่ลงถงั และทิ้งขยะไม่ตรงกบัประเภทของถงัขยะ ซ่ึงโรงเรียนมีถงัขยะหลาย
ประเภท เพ่ือใช้ในการแยกประเภทของขยะ แต่นักเรียนส่วนใหญ่ก็ยงัทิ้งขยะปะปนกัน ทั้งท่ีมีถงัขยะแยกสี           
แยกประเภทของขยะอยู่ในบริเวณโรงเรียน นกัเรียนส่วนใหญ่จะทิ้งขยะรวมกนัในถงัเดียวกนัทั้งหมด ผูวิ้จยัจึงมี
แนวคิดจดัท าส่ือการสอนเร่ือง การแยกประเภทของขยะ ใชใ้นการแกไ้ขปัญหาการทิ้งขยะผิดประเภทโดยการใช้
ส่ือการสอนกบันกัเรียนระดบัชั้นอนุบาล 2 และ 3 โรงเรียนวดัสีลง้ เพื่อปลูกฝังการเรียนรู้วิธีการแยกประเภทของ
ขยะตั้งแต่ระดบัชั้นอนุบาล สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์ (2545) ไดก้ล่าวว่าเด็กวยั 3 - 6 ปี เป็นวยัท่ีเรียนรู้เก่ียวกับ                
การอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นและจากส่ิงรอบตวั เด็กวยัน้ีจึงชอบเล่นเป็นกลุ่มมากกว่าการเล่นคนเดียวตอ้งการตวัแบบดา้น
สังคมและจริยธรรมเพ่ือเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ดงันั้น จึงควรส่งเสริมให้เด็กปฐมวยัมีพฤติกรรมทางสังคมท่ี
เหมาะสม เพื่อช่วยให้เด็กมีพฒันาการสามารถปรับตวัเขา้กบัสังคมและอยู่ร่วมกบัผูอ้ื่นไดอ้ย่างมีความสุข ศิริพร 
เลิศพนัธ์ (2548) ส าหรับการจดัประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างทกัษะทางสังคมของเด็กปฐมวยันั้นสามารถ
ท าไดห้ลายวิธี เช่น การแสดงบทบาทสมมติ การท างานหรือเล่นเป็นกลุ่ม การเล่นเกมส์ การแสดงละครต่าง ๆ  
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อพฒันาส่ือการสอนเร่ืองการแยกประเภทขยะส าหรับผูเ้รียนในโรงเรียนวดัสีลง้ 
2. เพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน ก่อนและหลงัการใชส่ื้อการสอน เร่ือง การแยกประเภทขยะ 

ส าหรับผูเ้รียนในโรงเรียนวดัสีลง้ 
3. เพื่อประเมินทกัษะการใชส่ื้อการสอนโดยการสังเกต การแยกประเภทขยะ ส าหรับผูเ้รียนในโรงเรียน

วดัสีลง้  
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใชส่ื้อการสอน เร่ือง การแยกประเภทขยะ ส าหรับผูเ้รียนในโรงเรียน

วดัสีลง้ 
 

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

สมมติฐานการวิจัย 
1. ผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน เร่ือง การแยกประเภทของขยะ ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 และ 3                     

ท่ีจดัการเรียนรู้โดยใชส่ื้อการสอนเร่ือง การแยกประเภทของขยะ มีผลการเรียนรู้หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
2. ทกัษะการเรียนรู้ของผูเ้รียน เร่ืองการแยกประเภทของขยะ ของนักเรียนระดบัชั้นอนุบาล 2 และ 3                 

ท่ีจดัการเรียนรู้โดยใชส่ื้อการสอนเร่ือง การแยกประเภทของขยะ ผลการประเมินทกัษะมากกว่าร้อยละ หรือ 80 
3. หลงัการเรียนรู้จากการใชส่ื้อการสอน เร่ือง การแยกประเภทขยะ นกัเรียนระดบัชั้นอนุบาล 2 และ 3    

มีความพึงพอใจในการใชส่ื้อการสอนอยูใ่นระดบัมาก 
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย  
เคร่ืองมือวิจัย Instrument  
1. ส่ือการสอน Teaching Media เร่ือง การแยกประเภทขยะ ลกัษณะบตัรค า หาค่า IOC โดยผูเ้ชียวชาญ 3 

ท่าน มีค่า IOC เกิน 0.5 

 
 
 
 
 
 
 
 

       ตัวแปรต้น 
ส่ือการสอนประเภท
อุปกรณ์ถงัขยะจ าลอง 

 

ตัวแปรตาม  
- ผลการเรียนรู้นกัเรียนระดบัชั้น
อนุบาล 2 และ 3 ท่ีเรียนด้วยส่ือ
การสอน เร่ืองการแยกประเภท
ของขยะ  
- ทักษะการแยกประเภทขยะ 
และ 
-ความพึงพอใจในการใชส่ื้อการ
สอนเร่ือง การแยกประเภทของ
ขยะ 
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2. แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ Learning Test เร่ือง การแยกประเภทขยะ” แบบหลายตวัเลือก จ านวน 
10 ขอ้ ผูวิ้จยัสร้างขึ้น หาค่า IOC โดยผูเ้ชียวชาญ 3 ท่าน แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้มีค่า IOC เกิน 0.5 ทุกขอ้ 

3. แบบสังเกตทกัษะการเรียนรู้ learning skill evaluation form เร่ือง การแยกประเภทขยะ เป็นแบบทกัษะ
การปฏิบติัการแยกขยะ หาค่า IOC โดยผูเ้ชียวชาญ 3 ท่าน มีค่า IOC เกิน 0.5  

4. แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้ส่ือการสอน เร่ือง การแยกประเภทขยะ แบบ rating scale                
แบ่งออกเป็น 2 ตอน 1. ขอ้มูลพ้ืนฐาน คือ อายุ ระดบัชั้น 2. ระดบัความพึงพอใจ คือ พึงพอใจมาก พึงพอใจปาน
กลาง พึงพอใจน้อย โดยใชรู้ปภาพประกอบระดบัความพึงพอใจ หาค่า IOC โดยผูเ้ชียวชาญ 3 ท่านแบบสอบถาม
ความพึงพอใจมีค่า IOC เกิน 0.5 ทุกขอ้  

สถิติที่ใช้ในการวิจัย (Research statistic)   
สถิติพื้นฐาน ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
สถิติเชิงอ้างอิง t-test dependent (Pair t-test)  

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจยัเร่ือง การพฒันาส่ือการสอนท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนในโรงเรียนวดัสีลง้ หัวขอ้ พฒันาส่ือการสอน

เร่ือง การแยกประเภทขยะ ส าหรับนกัเรียนอนุบาล 2 และ 3 มีวิธีการด าเนินการวิจยัดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
ขั้นท่ี 1 ศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้มีการจดัท าส่ือการสอนเร่ืองการแยกประเภทขยะ 

 1.1 ศึกษาทฤษฎี หลักการ เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อ
เสริมสร้างทกัษะทางสังคมของเด็กปฐมวยั 
 1.2 ศึกษาแนวทางการพฒันาส่ือการสอนเร่ือง การแยกประเภทขยะส าหรับเด็กปฐมวยั เพื่อต่อยอด
โครงการขยะมหศัจรรย ์ท่ีโรงเรียนไดเ้คยจดักิจกรรมไว ้
 ขั้นท่ี 2 น าแนวทางในการพฒันาส่ือการสอนส าหรับเด็กปฐมวยั ท่ีไดศึ้กษาจากขั้นท่ี 1 มาพฒันาส่ือการ
สอนเร่ือง การแยกประเภทขยะส าหรับนกัเรียนอนุบาล 2 และ 3 

ขั้นท่ี 3 น าส่ือการสอนเร่ืองการแยกประเภทขยะ ไปปรึกษาครูหวัหนา้ระดบัชั้นอนุบาล 
 

ประชากรในการวิจัย 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี นกัเรียนระดบัชั้นอนุบาล 2 และ 3 โรงเรียนวดัสีลง้ ส านกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 จ านวน 16 คน ปีการศึกษา 2562  
 

วิธีการด าเนินการทดลอง  
 ขั้นท่ี 1 ผูวิ้จยัสอบถามปัญหากบัครูประจ าชั้นอนุบาล โรงเรียนวดัสีลง้ ครูแจง้ว่าทางโรงเรียนไดจ้ดัท า
โครงการ ขยะมหศัจรรย ์เพ่ือสอนนกัเรียนให้ทิ้งขยะให้ถูกท่ี และแยกขยะให้ถูกประเภท แต่การจดัโครงการนั้นยงั
มีปัญหาในเร่ืองขาดส่ือการสอนเร่ืองการแยกประเภทขยะ ส าหรับนกัเรียนอนุบาล 2 และ 3 
 ขั้นท่ี 2 ผูวิ้จัยทราบปัญหาจากครูประจ าชั้นอนุบาลแล้วได้ศึกษาข้อมูลการพฒันาส่ือการสอนเร่ือง                  
การแยกประเภทขยะ ท่ีมีความเหมาะสมส าหรับนกัเรียนระดบัอนุบาล  
 ขั้นท่ี 3 ผูวิ้จยัพฒันาส่ือการสอนเร่ืองการแยกประเภทขยะ โดยการใชส่ื้อการสอน Teaching Media เร่ือง 
การแยกประเภทขยะ โดยจดัท าอุปกรณ์ถงัขยะจ าลอง และขยะจ าลอง 
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 ขั้นท่ี 4 ผูวิ้จยัไดน้ าส่ือท่ีพฒันาแลว้ไปด าเนินการจดัการเรียนการสอนให้กบันกัเรียนอนุบาล 2 และ 3 
โรงเรียนวดัสีลง้ ในวนัศุกร์ท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2563  
 1. จดัท าแผนการเรียนรู้เร่ือง การแยกประเภทขยะ 
 2. ท าการทดสอบก่อนเรียน เร่ือง การแยกประเภทขยะ 

 3. ด าเนินการจดัการเรียนการสอนโดยใชส่ื้อท่ีพฒันาแลว้ ส่ือ Teaching Media เร่ือง การแยก
ประเภทขยะ โดยมีอปุกรณ์ถงัขยะจ าลอง และขยะจ าลอง 
 4. ให้นกัเรียนไดป้ฏิบติัการแยกประเภทของขยะในสถานการณ์จ าลองจากส่ือท่ีเตรียมไว ้โดยครูจะ
ประเมินทกัษะการใชส่ื้อการสอนโดยการสังเกต 
 5. หลงัจากนั้นใหน้กัเรียนไดป้ฏิบติักบัสถานการณ์จริง โดยการช่วยกนัเก็บขยะบริเวณรอบ
โรงเรียนและน าไปทิง้ในถงัขยะแต่ละประเภท (ถงัขยะจริง) โดยมีครูสังเกตดูการปฏิบติัและให้ค  าแนะน านกัเรียน 
 6. เม่ือนกัเรียนไดป้ฏิบติัทั้งในสถานการณ์จ าลองและสถานการณ์จริง หลงัจากนั้นครูให้นกัเรียน
ประดิษฐ์กรอบรูปจากไมไ้อศกรีม ท่ีใชแ้ลว้เพื่อน ากลบัมาใชใ้หมใ่ห้เกิดประโยชน์ 
 7. ท าการทดสอบหลงัเรียน เร่ือง การแยกประเภทขยะ    

ขั้นท่ี 5 นกัเรียนประเมินความพึงพอใจในการเรียนจากส่ือการสอน เร่ือง การแยกประเภทขยะผา่นระบบ 
Google form 

ขั้นท่ี 6 สรุปผลการใชส่ื้อการสอนเร่ืองการแยกประเภทขยะ ส าหรับนกัเรียนอนุบาล 2 และ 3 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 1-2 การจดัการเรียนการสอนโดยใชส่ื้อการสอนเร่ือง การแยกประเภทขยะ 
ส าหรับผูเ้รียนในโรงเรียนวดัสีลง้ ส าหรับนกัเรียนอนุบาล 2 และ 3 

 
ผลการวิจัย 
ผลการวิจัย การพฒันาส่ือการสอน เร่ืองการแยกประเภทขยะส าหรับนักเรียนอนุบาล 2 และ 3 ของ 

โรงเรียนวดัสีลง้ ประกอบดว้ย 4 ตอน ดงัต่อไปน้ี 
ตอนที่ 1 ผลการพฒันาส่ือการสอนเร่ือง การแยกประเภทขยะส าหรับผูเ้รียนในโรงเรียนวดัสีลง้ ส าหรับ

นกัเรียนอนุบาล 2 และ 3  
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ภาพที่ 3-4 ส่ือการสอน เร่ือง การแยกประเภทขยะส าหรับผูเ้รียนในโรงเรียนวดัสีลง้  
 

ผูวิ้จยัไดพ้ฒันาส่ือการสอนเร่ือง การแยกประเภทขยะ โดยใชส่ื้อจ าลองประเภทถงัขยะจ าลอง 4 ประเภท
ท่ีมีลกัษณะเสมือนของจริงมีภาพบรรยายลกัษณะของประเภทของถงัขยะเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และแยก
ประเภทขยะไดถู้กตอ้ง 

ตอนที่ 2 ผลเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน ก่อนและหลงัการใชส่ื้อการสอน เร่ือง การแยกประเภท
ขยะ ส าหรับผูเ้รียนในโรงเรียนวดัสีลง้ 
 

ตารางท่ี 1  เปรียบเทียบคะแนนความรู้เร่ือง การแยกประเภทขยะ ก่อนเรียน และ หลงัเรียนของนกัเรียนระดบัชั้น 
 อนุบาล 2 และ 3 โรงเรียนวดัสีลง้ 

ล าดับ ช่ือ คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน 

1 นอ้งดร๊าฟ 4 6 
2 นอ้งเตอร์ 5 7 
3 นอ้งอิคิวซงั 1 6 
4 นอ้งเบส 5 2 
5 นอ้งฟีโน่ 6 8 
6 นอ้งเต้ิล 1 8 
7 นอ้งกนั 2 8 
8 นอ้งเต๋า 2 8 
9 นอ้งเมฆ 3 5 

10 นอ้งณิชา 5 6 
11 นอ้งปาลม์ 4 8 
12 นอ้งไอดา้ 4 6 
13 นอ้งนาว 1 3 
14 นอ้งเบีย 2 8 
15 นอ้งขา้วหอม 4 8 
16 นอ้งพลอย 3 8 

 
จากตารางท่ี 1 ผลการเปรียบเทียบคะแนน ความรู้เร่ือง การแยกประเภทขยะ หลงัเรียนสูงขึ้นกว่าก่อน

เรียน ร้อยละ 90 ของนกัเรียนระดบัชั้นอนุบาล 2 และ 3 โรงเรียนวดัสีลง้ ท่ีเรียนดว้ยส่ือการสอน เร่ือง การแยก
ประเภทขยะ 
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ตารางท่ี 2  เปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียน และ หลงัเรียนนกัเรียนระดบัชั้นอนุบาล 2 และ 3  
 โรงเรียนวดัสีลง้ 

 

จากตาราง 2 พบว่าผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน เร่ือง การแยกประเภทของขยะ ของนกัเรียนระดบัชั้นอนุบาล 
2 และ 3 ท่ีจดัการเรียนรู้โดยใช้ส่ือการสอนเร่ือง การแยกประเภทของขยะ มีผลการเรียนรู้หลงัเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ตอนที่ 3 การประเมินทกัษะการใชส่ื้อการสอนเร่ือง การแยกประเภทขยะ โดยการสังเกตส าหรับนกัเรียน
ระดบัชั้นอนุบาล 2 และ 3 โรงเรียนวดัสีลง้ 

 

 
 
 
 
  
 

 

ภาพที่ 5-6  ทกัษะการแยกขยะจากการปฏิบติัจริง 
 

ตารางท่ี 3  ผลประเมินทกัษะการแยกขยะ จากการใชส่ื้อการสอนโดยการสังเกต จากการปฏิบติัจริง เร่ือง การแยก 
 ประเภทขยะ นกัเรียนระดบัชั้นอนุบาล 2 และ 3 โรงเรียนวดัสีลง้ 

ล าดับ ช่ือ ปฏิบัติการทิ้งขยะถูก ปฏิบัติการทิ้งขยะผิด 
1 นอ้งดร๊าฟ /   
2 นอ้งเตอร์ /   
3 นอ้งอิคิวซงั /   
4 นอ้งเบส   / 
5 นอ้งฟีโน่ /   
6 นอ้งเต้ิล /   
7 นอ้งกนั /   
8 นอ้งเต๋า /   
9 นอ้งเมฆ /   

10 นอ้งณิชา /   
11 นอ้งปาลม์ /   
12 นอ้งไอดา้ /   
13 นอ้งนาว   / 
14 นอ้งเบีย /   
15 นอ้งขา้วหอม /   
16 นอ้งพลอย /   

ประชากร N 𝐗 S.D. t Sig 
ทดสอบก่อนเรียน 16 3.25 1.612 5.199* 0.000 
ทดสอบหลงัเรียน 16 6.56 1.896 
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จากตาราง 3 แสดงว่าผลประเมินทักษะการใช้ส่ือการสอนโดยการสังเกตมีนักเรียนท่ีสามารถแยก
ประเภทขยะไดถู้กตอ้งจ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 87.50 นักเรียนท่ีแยกประเภทขยะไม่ถูกตอ้งจ านวน 2 คน              
คิดเป็นร้อยละ 12.50 

ตอนที่ 4 ความพึงพอใจในการใช้ส่ือการสอน เร่ือง การแยกประเภทขยะ ส าหรับนักเรียนระดบัชั้น
อนุบาล 2 และ 3 โรงเรียนวดัสีลง้ 
 การศึกษาความพึงพอใจในการใชส่ื้อกสารสอน เร่ือง การแยกประเภทขยะ ส าหรับนกัเรียนชั้นอนุมบาล 
2 และอนุบาล 3 โรงเรียนวดัสีลง้ ดว้ยการใชแ้บบสอบถามจากนกัเรียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม  
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพที่ 2 ร้อยละความพึงพอใจในการใชส่ื้อการสอนเร่ืองการแยกประเภทขยะ 
ส าหรับนกัเรียนระดบัชั้นอนุบาล 2 และ 3 โรงเรียนวดัสีลง้ 

 
จากแผนภาพท่ี 2 พบว่านกัเรียนอนุบาล 2 และ 3 โรงเรียนวดัสีลง้ มีความพึงพอใจในส่ือการสอนเร่ือง 

การแยกประเภทขยะ อยูใ่นระดบัพึงพอใจมาก จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 81.25 และพึงพอใจปานกลาง จ านวน 
3 คน คิดเป็นร้อยละ 18.75 

 

5. สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการศึกษา การพฒันาส่ือการสอนท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนในโรงเรียนวดัสีลง้ 
หัวข้อ พฒันาส่ือการสอนเร่ืองการแยกประเภทขยะส าหรับนักเรียนอนุบาล 2 และ 3 โรงเรียนวดัสีล้ง สรุป
ผลการวิจยัไดด้งัน้ี  

1. ส่ือการสอนท่ีพฒันาขึ้นเป็นส่ือจ าลองประเภทถงัขยะจ าลอง 4 ประเภทท่ีมีลกัษณะเสมือนของจริงมี
ภาพบรรยายลกัษณะของประเภทของถงัขยะเพื่อให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้และแยกประเภทขยะไดถู้กตอ้ง และขยะ
จ าลองท่ีน ามาใชเ้ป็นส่ือการสอนเพื่อให้นกัเรียนไดป้ฏิบติัจริง 
 2. ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน ก่อนและหลงัการใชส่ื้อการสอน เร่ือง การแยกประเภท
ขยะ ส าหรับนักเรียนอนุบาล 2 และ 3 โรงเรียนวดัสีลง้ พบว่ามีผลการเรียนรู้หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ควำมพึงพอใจในกำรใช้สื่อกำรสอนเรื่องกำรแยกประเภทขยะ ส ำหรับนักเรียน
ระดับชั้นอนุบำล 2 และ 3 โรงเรียนวัดสีล้ง

ควำมพึงพอใจมำก ควำมพึงพอใจปำนกลำง ควำมพึงพอใจน้อย
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3. ผลการประเมินทกัษะการใชส่ื้อการสอนโดยการสังเกตนกัเรียนมีทกัษะในการแยกประเภทของขยะ 
ทั้ ง 4 ประเภทได้ถูกต้องคิดเป็นร้อยละ 87.50 จากการปฏิบัติการแยกขยะจริงในสถานการณ์จ าลอง และ
สถานการณ์จริง 

4. ผลการศึกษาความพึงพอใจในการใช้ส่ือการสอน เร่ือง การแยกประเภทขยะ นักเรียนส่วนใหญ่มี  
ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 81.25 

 

6. อภิปรายผล  
1. การพฒันาส่ือการสอนเร่ือง การแยกประเภทขยะ ส าหรับนกัเรียนอนุบาล 2 และ 3 โรงเรียนวดัสีลง้ 

จากการใชส่ื้อจดัการเรียนการสอนพบว่า ส่ือการสอนท่ีพฒันาขึ้นเป็นส่ือจ าลองประเภทถงัขยะจ าลอง 4 ประเภทท่ี
มีลกัษณะเสมือนของจริงมีภาพบรรยายลกัษณะของประเภทของถงัขยะเพื่อให้นักเรียนไดเ้รียนรู้และแยกประเภท
ขยะไดถู้กตอ้ง สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พระเทพสุรีย ์จนัขาว (2563:1-18) ซ่ึงไดพ้ฒันาออกแบบและประเมิน
ประสิทธิภาพของแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้เร่ือง “ การจดัการขยะมูลฝอย” โดยมีเคร่ืองมือในการถ่ายทอด
เน้ือหาและสร้างกระบวนการเรียนรู้ คือ เกม ส่ือมลัติมีเดีย และการบรรยาย ซ่ึงผลการประเมินพบว่า แผนการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสม สามารถน าไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนได ้จากแผนสามารถสร้างทกัษะ
ในการจดัการขยะมูลฝอยท่ีเหมาะสมส าหรับเด็ก มากกว่านั้นการท างานเป็นกลุ่มยงัช่วยให้เด็กรู้จกัช่วยเหลือ
เก้ือกูลกนั จนท าให้บรรลุเป้าหมายของการเรียนรู้  

2. ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน ก่อนและหลงัการใชส่ื้อการสอน เร่ือง การแยกประเภท
ขยะ ส าหรับนักเรียนอนุบาล 2 และ 3 โรงเรียนวดัสีลง้ พบว่าผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนหลงัเรียน มีค่าสูงกว่าผล                
การเรียนรู้ก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กรกต ธัชศฤงคารสกุล 
(2555:394-411)ท่ีไดเ้ปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ดว้ยส่ือมลัติมีเดีย เร่ืองดนตรีจีนบางหลวง ก่อนเรียนกบั      
หลงัเรียน พบว่าคะแนนเฉล่ียของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

3. ผลจากการประเมินทกัษะการใช้ส่ือการสอน เร่ือง การแยกประเภทขยะ ส าหรับนักเรียนอนุบาล 2 
และ 3 โรงเรียนวดัสีลง้ ทั้งน้ีประเมินจากการสังเกตของครูผูส้อน จะพบว่าผูเ้รียนมีทกัษะในการแยกประเภทของ
ขยะ ทั้ง 4 ประเภทไดถู้กตอ้ง ทั้งน้ีการประเมินจากการสังเกต จะพบว่าผูเ้รียนมีทกัษะสามารถท่ีจะทิ้งขยะ และ 
แยกขยะลงถงัไดถู้กตอ้งตามประเภทของขยะ ร้อยละ 87.50 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เบญจมาภรณ์ วงษ์สิน 
(2553:128-148)ท่ีศึกษาเร่ือง ผลของการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดการเรียนรู้จาก               
การปฏิบติัเพื่อส่งเสริมการจดัการขยะในครัวเรือนของกลุ่มแม่บา้น ไดมี้การลงมือปฏิบติัแยกขยะ ซ่ึงจะท าให้เห็น
ภาพของการจดัการขยะชดัเจนมากขึ้น 

4. ผลการสอบถามความพึงพอใจ นกัเรียนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 81.25 ใน
การใชส่ื้อการสอน เร่ือง การแยกประเภทขยะ และมีความพึงพอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 18.75 ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ น ้ าฝน คูเจริญไพศาลและคณะ (2561:116-132) ท่ีไดท้  าวิจยัผลการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้เร่ือง
ขยะพลาสติกโดยใช้ปัญหาเป็นฐานท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะการแกปั้ญหาของนักเรียนระดับ
มธัยมศึกษาตอนปลาย พบว่านกัเรียนมีผลระดบัความพึงพอใจมากต่อการเรียนดว้ยชุดกิจกรรม เน่ืองจากกิจกรรม
อาจมีความทา้ทาย และนกัเรียนยงัไดล้งมือปฏิบติัดว้ยตนเอง ท าให้นกัเรียนเกิดความรู้และสนุกกบัการเรียนรู้ 
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7. ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

1. ผูบ้ริหารควรส่งเสริมให้มีการใชส่ื้อการสอน ส าหรับนกัเรียนอนุบาล ท่ีมีลกัษณะเสมือนของจริงมี
ภาพบรรยาย ไดแ้ก่ ลกัษณะของประเภทของถงัขยะ นกัเรียนไดเ้รียนรู้และแยกประเภทขยะไดถู้กตอ้ง  

2. ครูควรออกแบบการสอนหลงัการใช้ส่ือการสอนเสมือนจริง ให้มีการประเมินทกัษะจากของจริง 
เพื่อให้นกัเรียนเกิดการเช่ือมโยงความรู้สู่การปฏิบติัจริงได ้ 

3. ครูควรเลือกใชเ้คร่ืองมือในการวิจยัท่ีเหมาะสมกบัระดบัของเด็ก หากเป็นเด็กเล็ก ระดบัอนุบาลควร
ใชเ้คร่ืองมือท่ีเป็นลกัษณะภาพแทนตวัอกัษร 

ข้อเสนอในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านเกมในการแยกขยะเพื่อสร้างความสนุกและทักษะให้กับ

นกัเรียน และเพ่ิมการวิเคราะห์หาสาเหตุส าหรับนกัเรียนท่ียงัไม่เป็นไปตามเกณฑ ์ 
2. ควรพฒันาส่ือการสอนในเน้ือหาอ่ืน ๆ ท่ีส่งเสริมพฒันาทกัษะการเรียนรู้และการปฏิบติัท่ีเช่ือมโยง

กบัชีวิตประจ าวนั  
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บทคัดย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) ศึกษาผลการเรียนรู้เก่ียวกบัการป้องกนัภาวะน ้ าหนกัเกินเกณฑ์
มาตรฐานและโรคอว้น โดยใชกิ้จกรรมเป็นฐาน (2) เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัการท ากิจกรรม 
เร่ืองการป้องกนัภาวะน ้าหนกัเกินเกณฑ์มาตรฐานและโรคอว้น โดยใชกิ้จกรรมเป็นฐาน (3) ศึกษาความพึงพอใจ 
เร่ืองการป้องกันภาวะน ้ าหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานและโรคอ้วน โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน เคร่ืองมือวิจัยเป็น
แบบทดสอบก่อนและหลงัเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการวิจยั คือ เจา้หน้าท่ี
หน่วยโรคระบบการหายใจและวณัโรค โรงพยาบาลศิริราช จ านวน 14 คน วิเคราะห์ขอ้มูลใช ้ค่าเฉล่ียเลขคณิต (x̅) 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ โดยใช ้Wilcoxon Signed Ranks Test  
 ผลการศึกษาวิจัย พบว่า (1) ได้พฒันากิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองการป้องกันภาวะน ้ าหนักเกินเกณฑ์
มาตรฐานและโรคอ้วน โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน ผ่าน 5 กิจกรรม ประกอบด้วย 1) ร่วมคิดวิเคราะห์ “ตุ ้ยนุ้ย                   
เกินพิกดั นะน้องนะ” 2) คิด จบัคู่ แลกเปล่ียน “จบัคู่ เรียนรู้ แคลอร่ี” 3) น ้ าป่ัน  healthy เพื่อสุขภาพดีชีวีสดใส                   
4) อกัษรไขว ้ลดพุงยอ้ย 5) Exercise ไวล้ายความอว้น จากกิจกรรมผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมไดรั้บความรู้เก่ียวกบัการดูแล
ป้องกนัสุขภาพจากภาวะน ้ าหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานและโรคอว้น (2) ผลการเรียนรู้เร่ือง การศึกษาการป้องกนั
ภาวะน ้าหนกัเกินเกณฑม์าตรฐานและโรคอว้น โดยใชกิ้จกรรมเป็นฐานหลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้สูงกว่าก่อน
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 (3) ผลการศึกษาความพึงพอใจ ของการเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้เร่ือง การศึกษาการป้องกนัภาวะน ้าหนกัเกินเกณฑม์าตรฐานและโรคอว้น โดยใชกิ้จกรรมเป็น
ฐาน อยูใ่นระดบัมาก 

 
ค าส าคัญ:  กิจกรรมการเรียนรู้ การสอนโดยใชกิ้จกรรมเป็นฐาน การป้องกนัภาวะน ้าหนกัเกินเกณฑ ์
 มาตรฐานและโรคอว้น  
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ABSTRACT 
 The objectives of this research were: (1) to study the learning management of prevention of overweight 
and obesity by activity based learning , (2) to compare the learning outcome between before and after learning 
on the topic of “Prevention of Overweight and Obesity by Activity based learning”, and (3) to study the 
satisfaction of prevention of overweight and obesity by activity based learning. The target group consisted of 14 
officials of the Division of Respiratory disease and Tuberculosis in Siriraj hospital. The research tools were used 
as an objective test before and after learning and an online questionnaire for the satisfaction. Data analysis were 
used mean, standard deviation and Wilcoxon Signed Ranks Test.  
 The results showed that: (1) develop learning activities on the topic of “Prevention of Overweight and 
Obesity by Activity based learning” from 5 activities which consisted of 1) Brainstorm “Chubby overweight, 
darling”, 2) Thinking and sharing pair “Learning calorie”, 3) Smoothies healthy for fresh life, 4) Crossword 
“Break down belly” and 5) Exercise versus against fat from these activities everyone deserve knowledge how to 
prevent of overweight and obesity, (2) the learning outcome in Prevention of Overweight and Obesity after 
learning management was higher than before learning at statistical significance at a level of .05, and (3) the 
satisfaction in a study of prevention  of overweight and obesity by activity based learning was at a high  level. 
 
Keywords:  Learning Activities, Activity Based Learning, Prevention Of Overweight And Obesity 
 

1. ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
 ปัจจุบนัจากรายงานสถานการณ์ภาวะน ้ าหนกัเกินเกณฑ์มาตรฐานและโรคอว้นขององคก์ารอนามยัโลก
พบว่ามีประชากรโลกท่ีเขา้ข่ายภาวะน ้าหนกัเกินเกณฑ์มาตรฐานถึง 1.9 พนัลา้นคน และมีภาวะโรคอว้น 650 ลา้น
คน (WHO, 2020) โดยให้นิยามของภาวะน ้าหนกัเกินเกณฑค์ือมีค่าดชันีมวลกาย (Body Mass Index :BMI) เท่ากบั
หรือมากกว่า 25 kg/m² และภาวะอว้นท่ีมีค่าดชันีมวลกายตั้งแต่ 30 kg/m² ขึ้นไป 
 ส าหรับในประเทศไทยจากการส ารวจสุขภาพประชาชนไทย โดยการตรวจร่างกาย คร้ังท่ี 5 (พ.ศ.2557) 
พบว่าความชุกของภาวะอว้น (BMI≥25 kg/m²) ในประชากรไทยอายุ 15 ปี ขึ้นไปร้อยละ 37.5 (ผูช้ายร้อยละ 32.9 
และผูห้ญิงร้อยละ 41.8) ความชุกของภาวะอว้นลงพุง (รอบเอว≥90 ซม.  ในชายและ ≥80 ซม. ในผูห้ญิง) มีร้อยละ 
26.0 ในผูช้าย และร้อยละ 51.3 ในผูห้ญิง เม่ือเปรียบเทียบกบัผลการส ารวจ คร้ังท่ี 4 (สถาบนัวิจยัระบบสาธารณสุข, 
2554) เม่ือปี 2552 ความชุกของภาวะอว้น (BMI≥25 kg/m²) มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างชัดเจน โดยเฉพาะในผูห้ญิง
ความชุกเพ่ิมจากร้อยละ 40.7 ในปี 2552 เป็นร้อยละ 41.8 ในปี 2557 ส่วนในผูช้ายเพ่ิมจากร้อยละ 28.4 เป็นร้อยละ 
32.9 ในการส ารวจปัจจุบนัภาวะอว้นลงพุงมีความชุกเพ่ิมขึ้นเช่นกนั ในผูห้ญิงร้อยละ 45 และผูช้ายร้อยละ 18.6  
ในปี 2552 เพ่ิมเป็นร้อยละ 51.3 และ 26.0 ในปี 2557 ตามล าดบั (สถาบนัวิจยัระบบสาธารณสุข, 2559) 
 สาเหตุของภาวะน ้ าหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานและภาวะโรคอ้วน อาจเกิดได้หลายปัจจัย โดยเฉพาะ
ทางดา้นพฤติกรรมเส่ียง เช่น การเลือกรับประทานอาหารท่ีมีคาร์โบไฮเดรต น ้ าตาลมากเกินไป การรับประทาน
อาหารจ าพวกฟาสตฟ์ู้ดบ่อย และขาดการออกก าลงักาย แมจ้ะมีการป้องกนัหลากหลายวิธี แต่ผูค้นยงัไม่ตระหนกั
ถึงภาวะน ้ าหนกัเกินเกณฑ์มาตรฐานและความอนัตรายของโรคอว้น ซ่ึงสามารถน าไปสู่การเกิดโรคมากมาย อาทิ 
โรคเบาหวาน โรคความดนั โรคไขมนัในเลือด และโรคหวัใจ เป็นตน้ แลว้ยงัมีผลต่อสุขภาพจิตดว้ย อาจก่อให้เกิด
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โรคซึมเศร้านอกจากนั้นประเทศไทยยงัมีผลกระทบของภาวะโรคอ้วนต่อเศรษฐกิจ คิดเป็น 27,000-51,000                  
ลา้นบาท ตั้งแต่ปี 2559 จนมาถึงปัจจุบนั (ศูนยอ์นามยัท่ี 7 ขอนแก่น กลุ่มพฒันาส่งเสริมสุขภาพวยัท างาน, 2562) 
 ดงันั้น การเรียนรู้ท่ีจะน าความรู้มาดูแลและป้องกนัตวัให้ห่างไกลจากภาวะน ้ าหนกัเกินเกณฑ์มาตรฐาน
และภาวะโรคอว้นจึงส าคญั เพื่อไม่ให้เกิดโรคแทรกซอ้นอื่นตามมา อนัจะก่อให้เกิดอนัตรายต่อร่างกาย 
 จากสถานการณ์ ดงักล่าวผูจ้ดัท าไดเ้ล็งเห็นถึงโทษของการเกิดภาวะน ้ าหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานและ   
โรคอว้น จึงสนใจท าวิจยัในหัวขอ้ “การป้องกนัภาวะน ้ าหนกัเกินเกณฑ์มาตรฐานและโรคอว้น โดยใชกิ้จกรรม
เป็นฐาน” เพราะการจดัการเรียนรู้มีหลากหลายรูปแบบดว้ยกนั แต่รูปแบบไหนจะเหมาะสมในการเ รียนรู้และ
ทนัสมยัทนัเหตุการณ์ในปัจจุบนัแลว้ส่งผลท าให้ผลการเรียนรู้ของผูเ้ รียนอยู่ระดบัดี ซ่ึงการจดัการเรียนการสอน   
ณ เวลาน้ี ยงัไม่สามารถจูงใจให้คนหันมาป้องกนัตวัจากภาวะน ้ าหนักเกินเกณฑ์และโรคอว้นไดดี้เท่าท่ีควร จึง
ศึกษาการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบใชกิ้จกรรมเป็นฐานท่ีมีวตัถุประสงค์กระตุน้การเรียนรู้ โดยผูเ้รียนสามารถ
สร้างองคค์วามรู้ใหม่ไดด้ว้ยตนเอง ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางในการด าเนินกระบวนการเรียนรู้ ลดบทบาทผูส้อน เน้น
ให้ผูเ้รียนไดฝึ้กทกัษะความคิด การอ่าน เขียน อภิปราย ผ่านการเขา้ร่วมกิจกรรม รวมถึงการไดฝึ้กการท างานเป็น
กลุ่มและความเป็นผูน้ าท่ีดี โดยผูส้อนตอ้งท าการสังเกตและทดลองเพื่อหารูปแบบของกิจกรรมท่ีจะกระตุน้ให้คน
เกิดความสนใจและใส่ใจในสุขภาพของตนเอง อีกทั้งยงัศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มทดลอง เพื่อน าไปพฒันาใน
การจดักิจกรรมการเรียนรู้คร้ังต่อไป 
 กลุ่มเป้าหมาย ไดเ้ลือกกลุ่มบุคลากรทางการแพทย ์มาเป็นกลุ่มทดลองในงานวิจยั เน่ืองจากเป็นกลุ่ม
บุคคลท่ีท างานใกลชิ้ดกบัผูป่้วย ซ่ึงหลงัจากเขา้ร่วมกิจกรรมแลว้ บุคคลเหล่าน้ีจะเป็นผูท่ี้แนะน าและเป็นแบบอยา่ง
ท่ีดีเก่ียวกบัผูท่ี้มีปัญหาภาวะน ้าหนกัเกินเกณฑม์าตรฐานและโรคอว้นได ้
 ส าหรับงานวิจยัคร้ังน้ี ไดค้น้ควา้หาขอ้มูลเก่ียวกบัการจดักิจกรรมต่าง ๆ จากเอกสารงานวิจยัโดยจะจดั
กิจกรรมให้ความรู้ดา้นการบริโภคอาหาร ดา้นการดูแลสุขภาพให้ห่างไกลจากภาวะน ้ าหนกัเกินเกณฑ์มาตรฐาน
และโรคอว้น รวมถึงไดเ้พ่ิมความสนุกสนานโดยน าเกมเขา้มาใช ้เพ่ือฝึกทกัษะการคิดวิเคราะห์ในภาพรวม ทั้งน้ี
การออกแบบกิจกรรมไดใ้ช ้ADDIE MODEL ซ่ึงเป็นโมเดลการออกแบบกระบวนการเรียนการสอน มาออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ ซ่ึงแบบจ าลองน้ี ประกอบดว้ยการวิเคราะห์ ออกแบบ พฒันา น าไปใช ้และประเมินผล เพื่อ
น ามาใชเ้ป็นกรอบแนวคิดท่ีมีความยืดหยุน่และสามารถน ามาปรับประยกุต์ใชใ้ห้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตรงตาม
วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีก าหนดไวแ้ละตอบสนองต่อศกัยภาพของผูเ้รียนแต่ละคน 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

(1) ศึกษาผลการเรียนรู้เร่ืองการป้องกนัภาวะน ้ าหนกัเกินเกณฑ์มาตรฐานและโรคอว้น โดยใชกิ้จกรรม
เป็นฐาน 

(2) เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัการท ากิจกรรม เร่ืองการป้องกนัภาวะน ้าหนกัเกินเกณฑ์
มาตรฐานและโรคอว้น โดยใชกิ้จกรรมเป็นฐาน 

(3) ศึกษาความพึงพอใจ ต่อการเรียนรู้ เร่ือง การป้องกนัภาวะน ้ าหนกัเกินเกณฑ์มาตรฐานและโรคอว้น 
โดยใชกิ้จกรรมเป็นฐาน 
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3. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

 สมมติฐานการวิจัย 
 ผูเ้รียนมีผลการเรียนรู้เร่ืองการป้องกนัภาวะน ้าหนกัเกินเกณฑม์าตรฐานและโรคอว้น โดยใชกิ้จกรรม
เป็นฐาน หลงัเขา้ร่วมกิจกรรมสูงกว่าก่อนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
  

4. วิธีด าเนินการวิจัย  
 4.1 แบบแผนการวิจัย  
 การวิจัยเร่ืองน้ีเป็นการวิจัยก่ึงทดลอง (Quasi-Experimental Research) ด าเนินการทดลองตามแบบ
แผนการวิจัย One Group Pretest-Posttest Design (Fitz-Gibbon, 1987) เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้และผลความพึง
พอใจ เร่ืองการป้องกนัภาวะน ้ าหนกัเกินเกณฑ์มาตรฐานและโรคอว้น ของเจา้หน้าท่ีหน่วยโรคระบบการหายใจ
และวณัโรค โรงพยาบาลศิริราช 
        4.2 ประชากรและตัวอย่าง 
        กลุ่มท่ีศึกษาใชใ้นการศึกษา คร้ังน้ี คือ เจา้หนา้ท่ีหน่วยโรคระบบการหายใจและวณัโรค โรงพยาบาล 
ศิริราช จ านวน 14 คน จากหน่วยตรวจวดัสมรรถภาพปอด จ านวน 5 คน หน่วยบริบาลการหายใจ จ านวน 7 คน 
และหน่วยวิจยั จ านวน 2 คน เขา้ร่วมดว้ยความสมคัรใจ  
       4.3 เคร่ืองมือวิจัย 
 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เ ร่ือง การป้องกันภาวะน ้ าหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานและโรคอ้วน 
(นวตักรรม) ซ่ึงมี 5 กิจกรรม  
 2) แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียน  เป็นขอ้ค าถามเก่ียวกบัการดูแลสุขภาพ
และการป้องกันภาวะน ้ าหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน จ านวน 10 ข้อ 4 ตัวเลือก น ามาหาคุณภาพ ประกอบด้วย                
ความยากง่าย อ านาจจ าแนก ความเท่ียงตรง และความเช่ือมัน่ 
 3) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง การป้องกนัภาวะ
น ้ าหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานและโรคอ้วน  โดยแบบสอบถามมีทั้งหมด 9 ข้อ ลักษณะของค าถามเป็นแบบ                
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 3 ระดบั คือ มาก ปานกลาง นอ้ย 
 

ตัวแปรต้น 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการออกแบบการเรียนรู้ตาม
แนวคิดของ ADDIE MODEL ซ่ึงมี 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1. ขั้นการวิเคราะห ์(Analysis) 
2. ขั้นการออกแบบ (Design) 

3. ขั้นการพฒันา (Development) 
4.ขั้นการน าไปใช ้(Implementation) 
5.ขั้นการประเมินผล (Evaluation) 

เร่ือง 
การป้องกนัภาวะน ้าหนกัเกินเกณฑม์าตรฐาน 

 

ตัวแปรตาม 
ผลการเรียนรู้ 

และ 
ผลความพึงพอใจ 

เร่ือง 
การป้องกนัภาวะน ้าหนกั
เกินเกณฑม์าตรฐาน 
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       4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูวิ้จยัด าเนินการเก็บขอ้มูลดว้ยตนเองทุกขั้นตอน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 5.1 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือ เจา้หนา้ท่ีสาขาโรคระบบการหายใจและวณัโรค โรงพยาบาล 
ศิริราช จ านวน 14 คน ซ่ึงไดม้าจากการใชวิ้ธีสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Selection) 
 5.2 ในการเก็บข้อมูลก่อนเรียนใช้แบบทดสอบ เก่ียวกับการดูแลสุขภาพและการป้องกันภาวะ
น ้าหนกัเกินเกณฑม์าตรฐานและโรคอว้น มีจ านวนทั้งหมด 10 ขอ้ 4 ตวัเลือก  
 5.3 จดักิจกรรมการเรียนรู้ จ านวน 5 กิจกรรม ดงัน้ี 
 5.3.1 ร่วมคิดวิเคราะห์ “ตุย้นุย้ เกินพิกดั นะนอ้งนะ” 
 5.3.2 คดิ จบัคู่ แลกเปล่ียน “จบัคู่ เรียนรู้ แคลอร่ี” 
 5.3.3 น ้าป่ัน  healthy เพื่อสุขภาพดีชีวีสดใส 
 5.3.4 อกัษรไขว ้ลดพุงยอ้ย 
 5.3.5 Exercise ไวล้ายความอว้น 
 5.4 เก็บขอ้มูลหลงัการเรียนรู้ โดยใชข้อ้สอบชุดเดิม 
 5.5 เก็บแบบสอบถามวดัความพึงพอใจ ผา่น google form  
 5.3 ด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ  
 5.4 สรุปผลการวิจยัตามล าดบั 
       4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 การวิเคราะห์ขอ้มูลแบ่งออกเป็น 2 ตอน  
 1. การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อตอบสมมติฐานการวิจยั  
 สถิติในการวิเคราะห์ ใช้ ค่าเฉล่ียเลขคณิต (x̅) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบ
สมมติฐานทางสถิติ โดยใช ้Wilcoxon Signed Ranks Test เป็นตน้ 
 2. การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อตอบความพึงพอใจ  
 สถิติในการวิเคราะห์ ใช ้ค่าเฉล่ียเลขคณิต (x̅) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เป็นตน้ 
 

5. สรุปผลการวิจัย 
 1. ไดพ้ฒันากิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองการป้องกนัภาวะน ้ าหนกัเกินเกณฑ์มาตรฐานและโรคอว้น โดยใช้
กิจกรรมเป็นฐาน ผ่าน 5 กิจกรรม ประกอบดว้ย 1) ร่วมคิดวิเคราะห์ “ตุย้นุ้ย เกินพิกดั นะน้องนะ”  2) คิด จบัคู่ 
แลกเปล่ียน “จบัคู่ เรียนรู้ แคลอร่ี” 3) น ้ าป่ัน  healthy เพื่อสุขภาพดีชีวีสดใส 4) อกัษรไขวล้ดพุงยอ้ย 5) Exercise 
ไวล้ายความอว้น จากกิจกรรมผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมไดรั้บความรู้เก่ียวกบัการดูแลสุขภาพให้ห่างไกลจากภาวะน ้ าหนกั
เกินเกณฑ์มาตรฐานและโรคอ้วน และสามารถน าไปใช้ในการเลือกรับประทานอาหาร การออกก าลังกาย                       
ในชีวิตประจ าวนัได ้ทั้งยงัสามารถน าความรู้ไปเผยแพร่กบัสมาชิกในครอบครัวไดอ้ีกดว้ย 
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ตารางท่ี 1 กิจกรรมการเรียนรู้การป้องกนัภาวะน ้าหนกัเกินเกณฑม์าตรฐานและโรคอว้น 

กิจกรรมขั้นตอน 
ร่วมคิดวิเคราะห์  
“ตุ้ยนุ้ย เกินพิกัด  
นะน้องนะ” 

คิด จับคู่ แลกเปล่ียน 
“จับคู่ เรียนรู้  
แคลอร่ี” 

น ้าป่ัน  healthy 
เพ่ือสุขภาพดีชีวี

สดใส 

อักษรไขว้ 
ลดพุงย้อย 

Exercise 
ไว้ลาย 

ความอ้วน 
1) ขั้นการวิเคราะห ์
(Analysis) 

การวางแผนกิจกรรม 
มีการน าเขา้ กิจกรรม 
โดยให้ค าถามใน 
การเปิดประเด็น และ
อธิบายวิธีการท า
แผนผงัความคิด  
เพื่อตอบค าถาม 

การวางแผนกิจกรรม 
มีการน าเขา้ กิจกรรม
โดยการให้ค าถาม
ปลายเปิดว่า อาหาร
ชนิดใดมีพลงังานต ่า
บา้ง 

การวางแผน 
กิจกรรม มีการน าเขา้
กิจกรรมโดยถามว่า
เคยรับประทานสูตร
น ้าป่ัน อะไรบา้ง 

การวางแผน
กิจกรรม สอนวิธี 
การเล่นเกมอกัษร
ไขว ้พร้อมบอก
กติกาการแข่งขนั 

การวางแผนกิจกรรม 
มีการน าเขา้ กิจกรรม
โดยถามว่าเคยออก
ก าลงักายแบบไหน
บา้ง และสอนวิธีการ
ถ่ายคลิปจาก tiktok 

2) ขั้นการออกแบบ 
(Design) 

ให้คน้ควา้หาค าตอบ
ใน google search 
และน ามาอธิบาย
ค าตอบโดยใช้
แผนผงัความคิด 
จากนั้นให้น าเสนอ
เป็นกลุ่ม 

ให้ค านวณค่า BMR 
ของตนเอง และจดั
อาหารในแต่ละวนั 
โดยให้มีอาหาร
พลงังานต ่าอยูใ่น
รายการอาหารดว้ย 

บรรยายประโยชน์
ของน ้าป่ันแต่ละ
ชนิด และให้ผูเ้รียน
ทดลองท าน ้าป่ัน
และชิมแต่ละสูตร 
จากนั้นให้จบัคู่
ภาพเมนูน ้ าป่ันกบั
ประโยชน์ของ 
แต่ละสูตร 

ให้หาค าศพัทใ์น
เกมอกัษรไขว้
จากนั้นให้อ่าน
ความหมายจาก
บตัรค า 

เปิด Youtube 
เก่ียวกบัการบริหาร
ร่างกายเพ่ือลด
น ้าหนกัให้ดู จากนั้น
ให้คิดท่าการออก
ก าลงักายเพ่ือลด
น ้าหนกั โดยการ
คิดคน้ท่าใหม่ แลว้
อดัวิดีโอลง tiktok 

3) ขั้นการพฒันา 
(Development) 

น าส่ิงท่ีออกแบบไว้
จากขั้นตอนก่อน
หนา้ มาทดลอง
ปฏิบติั แลว้ปรับปรุง
แกไ้ขให้เป็นไปตาม
แผน เพื่อน าไปใช้
ในการปฏิบติังาน
จริง 

น าส่ิงท่ีออกแบบไว้
จากขั้นตอนก่อน
หนา้ มาทดลอง
ปฏิบติั แลว้ปรับปรุง
แกไ้ขให้เป็นไปตาม
แผน เพื่อน าไปใช้
ในการปฏิบติังาน
จริง 

น าส่ิงท่ีออกแบบ
ไวจ้ากขั้นตอน
ก่อนหนา้ มา
ทดลองปฏิบติั แลว้
ปรับปรุงแกไ้ขให้
เป็นไปตามแผน 
เพื่อน าไปใชใ้น
การปฏิบติังานจริง 

น าส่ิงท่ีออกแบบ
ไวจ้ากขั้นตอน
ก่อนหนา้ มา
ทดลองปฏิบติั 
แลว้ปรับปรุง
แกไ้ขให้เป็นไป
ตามแผน เพื่อน า 
ไปใชใ้นการ
ปฏิบติังานจริง 

น าส่ิงท่ีออกแบบไว้
จากขั้นตอนก่อน
หนา้ มาทดลอง
ปฏิบติั แลว้ปรับปรุง
แกไ้ขให้เป็นไปตาม
แผน เพื่อน าไปใช้
ในการปฏิบติังาน
จริง 

4) ขั้นการน า 
ไปใช ้
(Implementation) 

น าความรู้ไปจดั
กิจกรรมการป้องกนั
และดูแลร่างกายให้
ห่างไกลจาก 
โรคอว้นได ้

น าความรู้ไปจดั
กิจกรรมการป้องกนั
และดูแลร่างกายให้
ห่างไกลจาก 
โรคอว้นได ้

น าความรู้ไปจดั
กิจกรรมการ
ป้องกนัและดูแล
ร่างกายให้ห่างไกล
จากโรคอว้นได ้

น าความรู้ไปจดั
กิจกรรมการ
ป้องกนัและดูแล
ร่างกายให้ห่าง 
ไกลจากโรคอว้น
ได ้

น าความรู้ไปจดั
กิจกรรมการป้องกนั
และดูแลร่างกายให้
ห่างไกลจาก 
โรคอว้นได ้

5) ขั้นการ
ประเมินผล 
(Evaluation) 

ประเมินผลจาก
แผนผงัความคิด 
ในดา้นของความ
ถูกตอ้งและความคิด
สร้างสรรค ์โดยการ
ประเมินจากผูส้อน
และเพ่ือน 

ประเมินผลจากการ
คิดรายการอาหาร
ใหม่ ในดา้น
ความคิดสร้างสรรค์
และการน าไปใชไ้ด้
จริงในชีวิต 
ประจ าวนั โดย
ประเมินโดยการ
จบัคู่กบัเพื่อนและ
ประเมินโดยผูส้อน 

ประเมินโดยผูส้อน
วดัผลจากการ
สังเกตการเขา้ร่วม
กิจกรรม 
 ประกอบไปดว้ย 
ความร่วมมือใน
การปฏิบติังาน 
ความส าเร็จใน 
การปฏิบติักิจกรรม 
ความถูกตอ้ง(จบัคู่) 

ประเมินจากการ
เล่นเกม โดยดู
จากใบงาน 
การเล่นเกม 
อกัษรไขว ้

ประเมินจากคลิป
วิดีโอ tiktok ในดา้น
ความคิดสร้างสรรค์
และการน าไปใชไ้ด้
จริงในชีวิต 
ประจ าวนัโดย
ประเมินจากผูส้อน
และเพ่ือน รวมถึง 
มีการประเมินโดย 
การสังเกตจากผูส้อน 

 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 15 ประจ าปี 2563 วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2563 

1317 

2. ผลการเรียนรู้เร่ือง การศึกษาการป้องกันภาวะน ้ าหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานและโรคอ้วน โดยใช้
กิจกรรมเป็นฐานหลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้สูงกว่าก่อนจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยมีคะแนนอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 

 
ตารางท่ี 2 แสดงคะแนนผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียน 

คนที่ ผลการเรียนรู้ก่อนเรียน ผลการเรียนรู้หลังเรียน ผลต่าง แปลผล 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

4 
6 
6 
4 
7 
7 
2 
6 
8 
6 
8 
7 
8 
9 

7 
9 
7 
8 
8 
9 
6 
5 
8 

10 
10 
8 

10 
9 

3 
3 
1 
4 
1 
2 
4 
-1 
0 
4 
2 
1 
2 
0 

ผา่น 
ผา่น 
ผา่น 
ผา่น 
ผา่น 
ผา่น 
ผา่น 

ไม่ผา่น 
ผา่น 
ผา่น 
ผา่น 
ผา่น 
ผา่น 
ผา่น 

 
ตารางท่ี 3 แสดงตารางเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียน 

 N Mean Std. Deviation Test statistics 

Post 
Pre 

14 
14 

8.14 
6.29 

1.512 
1.899 

Z   −𝟐. 𝟖𝟖𝟒𝒃 
Asymp. Sig. (2-tailed)   .004 

 
 3. ผลการศึกษาความพึงพอใจ ของการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้เร่ือง การศึกษาการป้องกันภาวะ
น ้ าหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานและโรคอ้วน โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน อยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉล่ีย 2.52                         
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 0.613 เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่าผูเ้ขา้ร่วมวิจยัมีความพึงพอใจต่อความเหมาะสมของ
เน้ือหาการเรียนรู้มากท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉล่ีย 2.67 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 0.651  รองลงมาคือการจดัการเรียนรู้
แบบกิจกรรมเป็นฐาน เ ร่ืองน้ีเป็นประโยชน์ คิดเป็นค่าเฉล่ีย 2.58 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 0.669 และ                         
ความเหมาะสมของการวดัผลและการประเมิน นอ้ยท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉล่ีย 2.42 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 0.669 
 

6. อภิปรายผล  
 จากวตัถุประสงคก์ารวิจยัขอ้ท่ี 1.ไดพ้ฒันากิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองการป้องกนัภาวะน ้ าหนักเกินเกณฑ์
มาตรฐานและโรคอ้วน โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน ผ่าน 5 กิจกรรม ดังน้ี (1) ร่วมคิดวิเคราะห์ “ตุ้ยนุ้ย เกินพิกดั                    
นะน้องนะ” (2) คิด จบัคู่ แลกเปล่ียน “จบัคู่ เรียนรู้ แคลอร่ี” (3) น ้าป่ัน healthy เพื่อสุขภาพดีชีวีสดใส (4) อกัษรไขว ้
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ลดพุงยอ้ย (5) Exercise ไวล้ายความอว้น จากการเก็บขอ้มูลโดยการสังเกตและการประเมิน พบว่าการจดักิจกรรม
การเรียนรู้แบบกิจกรรมเป็นฐาน จะกระตุน้ให้ผูเ้รียน สามารถสร้างการเรียนรู้ดว้ยตนเอง โดยการจดักิจกรรม          
การเรียนรู้ลกัษณะน้ีจะเน้นให้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางในการด าเนินการเรียนรู้ ลดบทบาทของผูส้อนเป็นเพียงโคช้
หรือผูอ้  านวยความสะดวกในการเรียนรู้ การจดักิจกรรมประเภทน้ีจะช่วยฝึกทกัษะดา้นความคิด การอ่าน เขียน 
อภิปราย ผา่นการลงมือท า รวมถึงฝึกความมีมนุษยสัมพนัธ์และความเป็นผูน้ าท่ีดี สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ศศิธร 
ลิจันทร์พร (2556) ท่ีกล่าวว่า การเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมี
จุดประสงค ์เพื่อเนน้ให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ ฝึกทกัษะดา้นความคิด ผา่นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติัดว้ย
ตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้จากการทดลอง จากการเล่นเกม การสร้างสรรคผ์ลงาน และการท างานร่วมกบัผูอ้ื่น 
โดยมีการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมต่อการเรียนรู้ และตอ้งมีการวางแผนในการใช้ส่ือท่ีดี ซ่ึงจะช่วยน าไปสู่    
การพฒันาความรู้และศกัยภาพในตวับุคคล และสอดคลอ้งกับเพ็ญนภา ตลบักลางและภทัร์ธีรา เทียนเพ่ิมพูน 
(2562) ไดใ้ห้ความหมายว่า การเรียนการสอนโดยใชกิ้จกรรมเป็นฐานนั้น เป็นกระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้
ท่ีกระตุน้ให้นกัเรียนสามารถสร้างองคค์วามรู้ไดด้ว้ยตนเอง โดยใชป้ระสบการณ์ตรง ท่ีนกัเรียนไดรั้บจากการท า
กิจกรรม มากไปกว่านั้นนกัเรียนยงัไดรั้บประสบการณ์ท างานร่วมกบัผูอ่ื้น ไดฝึ้กแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้า ท าให้
เกิดการเรียนรู้ท่ีคงทนและมีประสิทธิภาพ ไม่ใช่เป็นการเรียนรู้แบบเดิมท่ีเป็นการเรียนการสอนแบบบรรยายใน
ห้องเรียน แลว้ยงัสอดคลอ้งกบัBonwell & Eison (1991) ท่ีไดอ้ธิบายแนวคิดของการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็น
ฐานว่าเป็นการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนมีส่วนร่วม โดยอาศยักระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนไดล้งมือกระท าผา่นการอ่าน 
เขียน อภิปราย เขา้ร่วมกิจกรรมฝึกทกัษะ ฝึกวิเคราะห์ ซ่ึงท าให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้จากการสังเกต การลงมือท า 
และยงัเป็นการส่งเสริมปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนกบัผูเ้รียนและผูเ้รียนกบัผูส้อนมากขึ้น 
 อีกทั้งผูวิ้จยัยงัไดก้ าหนดกิจกรรมท่ีมีรูปแบบของการใชแ้ผนผงัความคิดในการน าเสนอ ในกิจกรรมร่วม
คิดวิเคราะห์ “ตุย้นุ้ย เกินพิกดั นะน้องนะ” เป็นการถ่ายทอดความคิด หรือขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ในสมองลงกระดาษ 
โดยการใชภ้าพ สี เส้น และการโยงใย แทนการจดย่อแบบเดิม ๆท่ีเป็นบรรทดั ๆ เรียงจากบนลงล่าง ซ่ึงจะช่วยให้
เกิดความคิดสร้างสรรคไ์ด ้รวมไปถึงการฝึกให้สมองคิดเป็นรูปภาพผงัความคิด สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ สุวิทย ์
มูลค า (2547) ท่ีว่า การท าแผนผงัความคิด เป็นวิธีหน่ึงท่ีจะน ามาใชแ้สดงโครงสร้างของการคิด กระบวนการคิด
และความสัมพนัธ์ของกระบวนการคิดตั้งแต่ตน้จนจบ นอกจากนั้นยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิด กุสุมาลย ์ตรีเนตร 
(2549) ท่ีว่าแผนผงัความคิดจะช่วยเพ่ิมพูนทกัษะในการเรียนรู้ ท าให้ผูเ้รียนคิดเป็นระบบมากย่ิงขึ้น นอกจากน้ียงั
น ารูปแบบของเกมมาใชใ้นการจดักิจกรรม ในกิจกรรมอกัษรไขว ้ลดพุงยอ้ย ซ่ึงเกมปริศนาอกัษรไขวท้ั้งภาษาไทย 
และภาษาองักฤษ จะเป็นการเล่นเกมท่ีเป็นกระบวนการหาค าศพัทใ์ห้ตรงกบัค าท่ีก าหนดให้ แลว้วงตอบบนตาราง
อกัษรท่ีไขวไ้ปมา ส่งผลให้เพ่ิมทักษะการใช้ค  าศพัท์ สะกดค า และกระบวนการคิดหาเหตุผล ช่วยฝึกทักษะ
ความคิดสอดคลอ้งกบัสุวิทย ์มูลค า (2553) ท่ีว่า เกม ช่วยพฒันาความคิดริเร่ิม ทั้งยงัมีโอกาสแลกเปล่ียนความรู้
และประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกบัผูอ้ื่น 
 จากวตัถุประสงค์การวิจยัขอ้ท่ี 2. ไดวิ้เคราะห์ผลการเรียนรู้ เร่ืองการป้องกนัภาวะน ้ าหนักเกินเกณฑ์
มาตรฐานและโรคอว้น โดยใชกิ้จกรรมเป็นฐาน ของเจา้หน้าท่ีสาขาหน่วยระบบหายใจและวณัโรค โรงพยาบาล             
ศิริราช พบว่าหลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 ทั้งน้ีเพราะ กิจกรรมการเรียนรู้มีสาระเน้ือหาและความสนุกสนาน ท าให้ไม่เกิดความรู้สึกเบ่ือหน่อยใน
การเขา้ร่วมกิจกรรม ส่งผลให้มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ ท าให้ผูร่้วมเขา้กิจกรรมเขา้ใจเน้ือหาไดเ้ป็นอยา่งดี 
โดยเฉพาะการดูแลสุขภาพป้องกนัตวัเองให้ห่างไกลจากภาวะน ้าหนกัเกินเกณฑม์าตรฐานและโรคอว้น ผูเ้รียนจึง
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สามารถจดจ าไดอ้ย่างแม่นย  า คงทน ส่งผลให้มีผลการเรียนรู้ทางการเรียนสูงขึ้นเป็นอย่างมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจัยของ ภูริ วงศ์วิเชียร (2560) ได้พฒันาทกัษะและทศันคติในการเรียนรู้ดา้นการวิจยั ของนักเรียนระดบั
ปริญญาตรี สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ ผ่านการจดัการเรียนรู้แบบกิจกรรมเป็นฐาน ผลปรากฏว่าผลสัมฤทธ์ิทาง  
การเรียนดา้นการวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้หลงัการเรียนรู้สูงกว่าก่อนไดรั้บการจดัการเรียนรู้ อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ มณัฑนา เลิศเสรีพฒันกุล และทรงชยั อกัษรคิด (2562) การศึกษา
ผลการจดัการเรียนรู้ โดยใชกิ้จกรรมเป็นฐานร่วมกบัการฝึกให้นกัเรียนยกตวัอย่างสนบัสนุนและยกตวัอย่างคา้น 
เร่ือง “ความน่าจะเป็น” ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 มีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาผลการจดัการเรียนรู้ โดยใช้
กิจกรรมเป็นฐาน ร่วมกบัการฝึกให้นักเรียนยกตัวอย่างสนับสนุนและยกตวัอย่างคา้น เร่ือง “ความน่าจะเป็น”                 
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ผลการวิจยัพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง “ความน่าจะเป็น” ของนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และความสามารถในการให้
เหตุผล โดยการยกตวัอย่างสนับสนุนหรือยกตวัอย่างคา้น พบว่านักเรียนมีผลคะแนนมากกว่าร้อยละ 80 ทุกขอ้ 
แลว้ยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Hussain, Anwar and Majoka (2011) ท่ีไดศึ้กษาผลของกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน 
โดยการจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมเป็นฐาน ในวิชาฟิสิกส์ ระดบัมธัยมศึกษา มีกลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนเกรด 10 
จ านวน 88 คน โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มทดลองให้เป็นกลุ่มท่ีจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมเป็นฐาน และ
กลุ่มควบคุมสอนโดยการบรรยาย ทั้งสองกลุ่มถูกสอน 4 สัปดาห์ (40 นาทีต่อวนั) ผลปรากฎว่า ผลการเรียนรู้ของ
กลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมในดา้นของความรู้ ความเขา้ใจ การน าไปประยกุต ์ซ่ึงแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ ท่ี .05 แต่ในดา้นการพฒันาทกัษะ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 ทั้งน้ี มีผูเ้ขา้ร่วมวิจยั 1 คน ท่ีมีคะแนนก่อนเรียนสูงกว่าหลงัเรียน เพียง 1 คะแนน เป็นขอ้ท่ีถามเก่ียวกบั
สูตรน ้ าป่ันแต่ละชนิดว่ามีประโยชน์อย่างไร ซ่ึงอาจเป็นไปไดว่้าผูเ้ขา้ร่วมวิจยัคนดงักล่าวมีความสับสนเก่ียวกบั
ประโยชน์ของสูตรน ้าป่ันแต่ละชนิด 
 จากวตัถุประสงคก์ารวิจยัขอ้ท่ี 3.ไดวิ้เคราะห์ผลความพึงพอใจ เร่ืองการป้องกนัภาวะน ้ าหนกัเกินเกณฑ์
มาตรฐานและโรคอว้น โดยใชกิ้จกรรมเป็นฐาน ของเจา้หน้าท่ีสาขาหน่วยระบบหายใจและวัณโรค โรงพยาบาล        
ศิริราช พบว่าผลของระดบัความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก จากผลการประเมินแบบสอบถาม เม่ือพิจารณารายขอ้
แลว้จะพบว่าผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อความเหมาะสมของเน้ือหาในการจดักิจกรรมมากท่ีสุด รองลงมา
มีความพึงพอใจดา้นการจดัการเรียนรู้แบบกิจกรรมเป็นฐาน ซ่ึงมีประโยชน์ต่อผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ทั้งน้ี เป็นเพราะ
ผูวิ้จัยได้เรียงล าดับเน้ือหาความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาพให้ห่างไกลจากภาวะน ้ าหนักเกินเกณฑ์
มาตรฐานและโรคอ้วนอย่างเป็นระบบตามล าดับของกิจกรรม และได้ด าเนินรูปแบบการสอนแบบกิจกรรม           
เป็นฐาน โดยเน้นให้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางของการเรียนรู้ ท าให้ผูเ้รียนมีอิสระในความคิด จึงเกิดความสุขและ      
ความพึงพอใจตามมา สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ธีราภรณ์ พลายเล็ก (2561) ไดจ้ดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมเป็น
ฐานเพื่อเสริมสร้างความคิดเชิงมโนทศัน์ เร่ือง สัทศาสตร์ของนักศึกษา สาขาวิชาภาษาองักฤษ คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา ผลการวิจยัพบว่า หลงัการเรียนโดยใชกิ้จกรรมเป็นฐาน มีนกัศึกษาผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 70 ค่าเฉล่ียท่ีร้อยละ 79.33 ในส่วนความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของเพ็ญนภา ตลบักลาง และภทัร์ธีรา เทียนเพ่ิมพูน (2562)  ไดศึ้กษาเก่ียวกบั การพฒันาผลสัมฤทธ์ิ 
การเรียนรู้ค าศพัทภ์าษาองักฤษโดยใชวิ้ธีสอนกิจกรรมเป็นฐาน ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนวดั
เขียนเขต จงัหวดัปทุมธานี  ผลการวิจยัพบว่าผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ค าศพัทภ์าษาองักฤษโดยใชวิ้ธีสอนกิจกรรมเป็น
ฐานของนักเรียน หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ท่ี 0.05  ความคิดเห็นท่ีมีต่อการเรียนรู้
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ค าศพัท์ภาษาองักฤษ อยู่ ในระดับมาก ความคงทนในการจ าค าศพัท์ภาษาองักฤษหลงัเรียนพบว่านักเรียนมี                    
ความคงทนทางการจ าค าศพัท ์ภาษาองักฤษหลงัเรียนและก่อนเรียน แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
 1. ควรเสนอแนะหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งน ากิจกรรมการเรียนรู้ ภาวะน ้ าหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน                 
ทั้ง 5 กิจกรรม ไดแ้ก่  1) ร่วมคิดวิเคราะห์ “ตุย้นุ้ย เกินพิกดั นะน้องนะ”  2) คิด จบัคู่ แลกเปล่ียน “จบัคู่ เรียนรู้                 
แคลอร่ี” 3) น ้ าป่ัน   healthy เพื่อสุขภาพดีชีวีสดใส  4) อักษรไขว้ ลดพุงย้อย  5) Exercise ไว้ลายความอ้วน                          
ไปประยกุตใ์ชก้บับุคคลวยัท างานอื่น ๆ  
 2. ควรน าส่ือจากกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีพฒันาขึ้นไปเผยแพร่ผ่านส่ือออนไลน์โซเชียลมีเดีย ไดแ้ก่ 
กิจกรรม Exercise ไวล้ายความอว้น โดยอาจจะท าส่ือผา่นแอพพลิเคชนั tiktok 
 3. ควรน าเน้ือหาการควบคุมภาวะน ้าหนกัเกินไปถ่ายทอดให้กบับคุคลท่ีมีคา่ดชันีมวลกายเกินเกณฑ์
มาตรฐาน เพือ่ให้ตระหนกัและดูแลสุขภาพของตนเอง 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรท าการศึกษาการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียนระหว่าง 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ี
เรียนรู้กิจกรรมในชั้นเรียนกบักลุ่มท่ีเรียนรู้กิจกรรมผา่นออนไลน์ 
 2. ควรศึกษาเก็บข้อมูลต่อเน่ืองส าหรับกลุ่มตัวอย่างท่ีผ่านกิจกรรมไปแล้ว หลายช่วงเวลา                         
เพื่อศึกษาความคงทนและประสิทธิภาพของการเรียนรู้ 
 3. ควรน ากิจกรรมน้ีไปใชใ้นการจดักิจกรรม Active Learning ในรูปแบบอื่น ๆ และการจดักิจกรรม
ผา่นระบบออนไลน์ เพื่อขยายกลุ่มเป้าหมาย 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์ เพ่ือพฒันาโปรแกรมประยุกต์ส่งเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์เสมือนจริง
ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 บนระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ซ่ึงระบบจะแบ่งเป็น 3 โหมดการเรียนรู้ 
ไดแ้ก่ โหมดคณิตคิดเร็ว บวก ลบ คูณ หาร เลขคณิตศาสตร์ โหมดรูปร่างรูปทรงเรขาคณิตและพ้ืนท่ี ท่ีมีการใช้
เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality: AR) เพื่อจดัการเรียนรู้เก่ียวกบัรูปทรงเรขาคณิตและการหา
พ้ืนท่ี โหมดสุดทา้ย คือ โหมดเกมผจญภยัคณิตศาสตร์ ใชส้ าหรับเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ โปรแกรมประยกุต์
ทั้งหมดน้ีพฒันาโดยใช้โปรแกรมยูนิต้ี (Unity) ร่วมกบัปลัก๊อินวุโฟเรีย (Vuforia Plugin) และภาษาซีชาร์ป (C#)  
รวมถึงการใช้โปรแกรมไฟร์เบส (Firebase) เป็นฐานขอ้มูลสถิติคะแนน จากการทดลองน าไปใช้และสอบถาม
ความพึงพอใจท่ีมีต่อการใชง้านโปรแกรมประยกุต์ของกลุ่มตวัอยา่ง นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ของโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ จ านวน 25 คน พบว่ามีค่าเฉล่ียระดบัความพึงพอใจอยู่ท่ี 4.21 คะแนน และค่า
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูท่ี่ 0.56 เม่ือแปลผลตามตามเกณฑพ์บว่าอยูใ่นระดบั มาก 
 
ค าส าคัญ: โปรแกรมประยกุตบ์นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม ระบบปฏิบติัการแอนดรอยด ์
 

ABSTRACT 
 This research aims to study and develop the augmented reality application of mathematics supplementary 
learning for grade 5th students on android operating system. The system is divided into 3 learning modes.  
The first mode is basic arithmetic operations of addition, subtraction, multiplication, and division mode. The 
second mode is geometry and space mode that apply virtual reality technology Augmented Reality (AR) for 
learning about geometry and area. The last mode is math game mode to enhance cognitive skills. This application 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 15 ประจ าปี 2563 วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2563 

1323 

was developed using Unity program with Vuforia plugins and C# language, including Firebase is a database for 
stores score statistics. From the experiment and satisfaction enquiry with 25 samples of grade 5th students in 
Chiangmai Rajabhat University Demonstration School, showed that the average score of satisfaction is 4.21 and 
the standard deviation is 0.56. The result indicated that satisfaction score high-level. 
 
Keywords: Mobile Application, Augmented reality, Android Operating System 
 

1. ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
 วิชาคณิตศาสตร์จัดอยู่ในหลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศกัราช 2551 (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2551)  มีบทบาทส าคญัอยา่งย่ิงต่อการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ช่วยให้เยาวชน
มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถคิดวิเคราะห์ คาดการณ์ วางแผน และ
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม นอกจากน้ีคณิตศาสตร์ยงัเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและศาสตร์อื่น ๆ คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด า เนินชีวิต ช่วยพฒันาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และ
สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ื่นได้อย่างมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ , 2560) โดยการเรียนคณิตศาสตร์ท่ีมีใช้ส่ือ                  
การสอนมลัติมีเดีย ท าให้ผูเ้รียนเกิดแรงจูงใจในการเรียน และช่วยให้เขา้ใจเน้ือหามากขึ้น (พรไพลิน เฉิดละออ 
และอจัฉรีย ์พิมพิมูล, 2562) ดงันั้น ผูวิ้จยัจึงไดพ้ฒันาโปรแกรมประยกุตส่์งเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์เสมือนจริง 
ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 บนระบบปฏิบติัการแอนดรอยด ์โดยมีการใชเ้ทคโนโลยคีวามเป็นจริงเสริม 
(Augmented Reality: AR) มาประยกุตใ์ช ้เพื่อท าให้การเรียนเกิดความน่าสนใจมากขึ้น มุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนมีบทบาท
ในการแสวงหาความรู้และเรียนรู้อยา่งมีปฏิสัมพนัธ์จนเกิดความรู้ และพฒันาตนเองเต็มความสามารถ ซ่ึงจะช่วย
เสริมสร้างทักษะในด้านการคิด การตัดสินใจ ส่งเสริมทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ในเร่ือง การค านวณ                   
การจ าแนกรูปร่าง และการหาพ้ืนท่ี ท าให้เกิดการเรียนรู้ท่ีแปลกใหม่ สนุกสนานและใชค้วามคิดสร้างสรรค ์ 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อพฒันาโปรแกรมประยุกต์ส่งเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์เสมือนจริงส าหรับนักเรียนชั้นประถม 
ศึกษาปีท่ี 5 บนระบบปฏิบติัการแอนดรอยด ์ 

 

3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 3.1 แนวคิด ทฤษฎแีละงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality: AR) เป็นการผสานโลกแห่งความเป็นจริงเขา้กบั
โลกเสมือน (Virtual) ผ่านกลอ้งโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท าให้สามารถมองเห็นภาพวตัถุ 3 มิติ ลอยอยู่เหนือพ้ืนผิวจริง 
(จิราภรณ์ ปกรณ์, 2560) สามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการเรียนการสอนให้น่าสนใจย่ิงขึ้น จากงานวิจยัท่ีผา่นมาใน
การพฒันาโปรแกรมประยกุตส่ื์อการเรียนรู้และฝึกทกัษะภาษาองักฤษส าหรับเด็กอาย ุ3-5 ปีดว้ยเทคโนโลยีเสมือน
จริง (วีนา โชติช่วง และชนาภา กระจง, 2560) พบว่า เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมสามารถดึงดูดความสนใจ ท า
ให้เขา้ใจเน้ือหาไดง้่ายขึ้น และเกิดการเรียนรู้ไปพร้อมกบัความสนุกสนาน ช่วยให้ผูส้อนมีวิธีการสอนใหม่ขึ้นจาก
การเรียนในแบบเดิม ผลการประเมินความพึงพอใจ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.58 อยู่ในระดบัมากท่ีสุด และจากงานวิจยั
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีมีการใชเ้ทคโนโลยีความจริงเสริม เร่ือง ดาราศาสตร์และอวกาศ ส าหรับนกัเรียน
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 (จิรวดี โยยรัมย์ และสิทธิโชค น้อยเกิดพะเนาว, 2562) พบว่า ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้และ
ทบทวนบทเรียนไดด้ว้ยตนเอง ผลการประเมินความพึงพอใจมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.73 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
 3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

งานวิจยัน้ีมีการน าโปรแกรมประยุกต์ท่ีพฒันาขึ้นไปทดลองใชง้านในกลุ่มตวัอย่าง โดยมีตวัแปรอิสระ 
คือ โปรแกรมประยุกต์ส่งเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์เสมือนจริงส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5                          
บนระบบปฏิบติัการแอนดรอยด ์ส่วนตวัแปรตาม คือ ผลประเมินความพึงพอใจในการใชโ้ปรแกรมประยกุต์  

 

 
 

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย  
4.1 แบบแผนการวิจัย  
การพฒันาโปรแกรมประยุกต์ส่งเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์เสมือนจริงส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีท่ี 5 บนระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ เป็นการวิจยัก่ึงทดลอง (Quasi - Experimental Research) (สุรวาท ทองบุ, 
2550)  

4.2 ประชากรและตัวอย่าง 
 (1) กลุ่มประชากร คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภัฏ

เชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ จ านวน 2 ห้อง มีจ านวนนกัเรียน 71 คน 
 (2) กลุ่มตัวอย่าง ท าการสุ่มเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลือกจากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

จ านวน 25 คน  
4.3 เคร่ืองมือวิจัย 
  (1) เคร่ืองมือในการพฒันาโปรแกรมประยุกต์ส่งเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์เสมือนจริงส าหรับ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 บนระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ ไดแ้ก่ โปรแกรมยูนิต้ี (Unity) เวอร์ชนั 2019.4.0 
และปลัก๊อิน วุโฟเรีย (Vuforia Plugin) ใช้ท าเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม ภาษาซีชาร์ป (C#) ใช้ในการเขียน
โปรแกรม และ โปรแกรมไฟร์เบส (Firebase)ใชจ้ดัการฐานขอ้มูลสถิติคะแนนบนเคร่ืองแม่ข่าย (Server) 

 (2) แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อโปรแกรมประยุกต์ส่งเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์เสมือน
จริงส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 บนระบบปฏิบติัการแอนดรอยด ์ 

4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ศึกษาขอ้มูลจากหนงัสือ เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง  และคน้ควา้ทางเว็บไซต์ ท่ีเก่ียวกบัการพฒันาโปรแกรม

ประยกุตเ์สมือนจริง และเน้ือหาในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  
 
 

ตัวแปรอิสระ 
โปรแกรมประยกุตส่์งเสริมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์เสมือนจริงส าหรับนกัเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 บนระบบ 
ปฏิบติัการแอนดรอยด ์

ตัวแปรตาม 
ผลประเมินความพึงพอใจในการใชโ้ปรแกรม 
ประยกุตข์องนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่ 
จ านวน 25 คน 
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4.5 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
การวิเคราะห์ความต้องการขอบเขตของงาน และการออกแบบการท างานของโปรแกรมประยุกต์

ส่งเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์เสมือนจริงส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 บนระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ 
ทั้ง 3 โหมด สามารถแสดงในรูปแบบของแผนผงัการท างานแบบล าดบัปฏิสัมพนัธ์ (Sequence Diagram) ดงัน้ี  

 (1) กรณีท่ีผูใ้ชเ้ลือกโหมดคณิตคิดเร็ว จากหน้าจอหลกั (Main Menu) จะแสดงระดบัความยากให้
เลือก (Show Level) จากนั้นระบบจะสุ่มค าถามและค าตอบ (Random Question & Answer) โดยจะแสดงค าถาม 
(Show Question) และตวัเลือกค าตอบ (Show Answer) พร้อมทั้งเร่ิมนบัเวลาถอยหลงั (Start Countdown) เม่ือผูใ้ช้
เลือกค าตอบ (Select Answer) จะแสดงคะแนนขึ้นมา (Show Score) เม่ือผูใ้ชต้อบค าถามต่อไปเร่ือย ๆ  จนเวลาหมด 
(Timeout) จะแสดงคะแนนรวมทั้งหมดท่ีท าได ้(Show Total Score) ดงัแผนภาพท่ี 2 

 

 
 

แผนภาพที่ 2 กรณีท่ีผูใ้ชเ้ลือกโหมดคณิตคดิเร็ว 
 

 (2) กรณีท่ีผูใ้ชเ้ลือกโหมดรูปร่าง รูปทรง จากหน้าจอ Main Menu จะท าการโหลดกลอ้ง (Load AR 
Camera) และแสดงกลอ้งโทรศพัท์ (Show AR Camera) ให้น ากลอ้งไปส่องท่ีแผ่นมาร์คเกอร์ (Scan Marker) แลว้
ระบบจะโหลดภาพมาร์คเกอร์ (Load Image Target) เขา้สู่กลอ้ง พร้อมกบัโหลดแบบจ าลอง (Load Model) แลว้ส่ง
แบบจ าลอง (Send Model) ไปท่ีระบบ และท าการค านวณพ้ืนท่ีและขนาดของรูปทรงท่ีเกิดขึ้น (Calculate Area) 
แสดงผลให้ผูใ้ชดู้ทั้งตวัแบบจ าลอง (Show Model) ลกัษณะรูปทรง (Show Shapes) พ้ืนท่ีและเส้นรอบรูปท่ีค านวณ
ได ้(Show Area Size)  เม่ือผูใ้ชเ้ลือกดูคลิปวีดีโอ (Select Video) ระบบจะโหลดคลิปวีดีโอ (Load Video) มาแสดง
วิธีการค านวณพ้ืนท่ี (Show Display) ดงัแผนภาพท่ี 3 
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แผนภาพที่ 3 กรณีท่ีผูใ้ชเ้ลือกโหมดรูปร่าง รูปทรง 
 

 (3) กรณีท่ีผูใ้ชเ้ลือกโหมดเกมผจญภยั จากหนา้จอ Main Menu จะเร่ิมตน้เกม (Start Game) และผูใ้ช้
จะบังคบัตวัละคร (Control) เพื่อไปยงัไอเทมค าถาม (Go to Question) ท่ีจะแสดงค าถามพร้อมให้เลือกค าตอบ 
(Show Question) เม่ือผูใ้ช้เลือกค าตอบ (Select Answer) ระบบจะตรวจสอบค าตอบ (Check Answer) หากตอบ
ค าถามถูกตอ้ง (Correct Answer) จะสามารถไปยงัขอ้ต่อไปได ้(Go to  Next Question) หรือหากตอบค าถามผิด 
(Wrong Answer) จะให้ผูใ้ชน้ ากลอ้งโทรศพัท์ไปส่องยงัมาร์คเกอร์ ( Load Image Target) และโหลดแบบจ าลอง 
(Load Model) มาแสดงผลให้ผูใ้ช้ดูเฉลยของค าถาม (Show Model) เม่ือผูใ้ช้ตอบค าถามจนครบแล้ว (Question 
Finish) ระบบจะท าการโชวห์นา้จอจบเกม (Show End Display) ดงัแผนภาพท่ี 4 

 

 
 

 

แผนภาพที่ 4 กรณีท่ีผูใ้ชเ้ลือกโหมดเกมผจญภยั 
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 4.6 การพฒันาและด าเนินการ  
  ผูวิ้จยัไดด้ าเนินการพฒันาโปรแกรมประยุกต์ส่งเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์เสมือนจริงส าหรับนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 บนระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ ดงัแผนภาพท่ี 5-8 การใชง้านโปรแกรมประยุกต์ จะเขา้สู่
หน้าจอเร่ิมตน้ ดงัแผนภาพท่ี 5 (ก) จากนั้นตอ้งสมคัรใชง้าน (Register) ดงัแผนภาพท่ี 5 (ข) และล็อกอิน (Login) 
เขา้สู่ระบบ ดงัแผนภาพท่ี 5 (ค) แลว้เลือกโหมดการเรียนรู้ ซ่ึงจะแบ่งการท างานเป็น 3 โหมด ดงัแผนภาพท่ี 5 (ง) 
 

    
(ก) (ข) (ค) (ง) 

 

แผนภาพที่ 5 หนา้จอการเขา้ใชโ้ปรแกรมประยกุต ์
 

  (1) โหมดท่ี 1 โหมดบวก ลบ คูณ หาร เม่ือเขา้สู่การท างานจะมีค าช้ีแจงวิธีเล่น ดงัแผนภาพท่ี 6 (ก) 
และสามารถเลือกระดบัความยากมี 5 ระดบั ดงัแผนภาพท่ี 6 (ข) ดงัน้ี 

  ระดบั 1 คือ บวก เลข 1-2 หลกั มีการจบัเวลา เวลา 10 วินาที  
  ระดบั 2 คือ ลบ เลข 1-2 หลกัมีการจบัเวลา เวลา 10 วินาที  
  ระดบั 3 คือ คูณ เลข 1-2 หลกั มีการจบัเวลา 10 วินาที  
  ระดบั 4 คือ หาร เลข 1-2 หลกั มีการจบัเวลา 10 วินาที  
  ระดบั 5 คือ บวก ลบ คูณและหาร เลข 1-2 หลกัมีการจบัเวลา 10 วินาที 
 ผูเ้รียนจะสามารถเรียนรู้ผ่านการเล่นเกม และตอบค าถามแบบเลือกตอบ ดงัแผนภาพท่ี 6 (ค) เม่ือ

หมดเวลาจะจบเกมและแสดงคะแนนท่ีผูเ้ล่นท าไดค้ร้ังล่าสุด และคะแนนท่ีผูเ้ล่นท าไดดี้ท่ีสุด ดงัแผนภาพท่ี 6 (ง) 
 

    
(ก) (ข) (ค) (ง) 

 

แผนภาพที่ 6 หนา้จอโหมดคณิตคิดเร็ว 
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 (2) โหมดท่ี 2 โหมดรูปทรงเรขาคณิตและพ้ืนท่ี เม่ือเขา้สู่การท างานจะมีค าช้ีแจงวิธีเล่น ดงัแผนภาพ

ท่ี 7 (ก) ผูเ้รียนตอ้งใชก้ลอ้งส่องไปยงัมาร์คเกอร์ ตั้งแต่ 3-5 มาร์คเกอร์ ท าให้เกิดรูปทรง 3 มิติ ไดแ้ก่ สามเหล่ียม 
ส่ีเหล่ียม และห้าเหล่ียม ดังแผนภาพท่ี 7 (ข) 7 (ค) และ 7 (ง) ตามล าดับ โดยสามารถค านวณค่าความยาวของ               
เส้นรอบรูป ค่าพ้ืนท่ี ไดอ้ยา่งอตัโนมติั และมีวิดีโอสอนวิธีค านวณหาพ้ืนท่ีของรูปสามเหล่ียม และส่ีเหล่ียม 
      

    
(ก) (ข) (ค) (ง) 

 

แผนภาพที่ 7 หนา้จอโหมดรูปร่าง รูปทรง 
 

(3) โหมดท่ี 3 เกมผจญภยัคณิตศาสตร์ เม่ือเขา้สู่การท างานจะมีค าช้ีแจงวิธีเล่น ดงัแผนภาพท่ี 8 (ก) 
เม่ือเร่ิมตน้เล่นเกมจะมีตวัละครอยูบ่นแผนท่ีในหน้าจอ ดงัแผนภาพท่ี 8 (ข) มีปุ่ มบงัคบัทิศทางให้ตวัละครนั้นเดิน
ไปยงัจุดหมายท่ีมีค าถามเกิดขึ้นภายในแผนท่ี เม่ือตวัละครเดินไปถึงแลว้จะให้ตอบค าถาม ดงัแผนภาพท่ี 8 (ค) เม่ือ
ตอบถูกจะสามารถเก็บไอเทม (Item) ไวไ้ด ้หากตอบผิดจะให้ผูเ้ล่นตอบค าถามใหม่อีกคร้ัง และหากเก็บไอเทม
ครบแลว้ ให้ผูเ้ล่นเดินไปยงัแท่นหนงัสือเพื่อเขา้สู่กลอ้ง AR  น ามาร์คเกอร์มาส่องเพื่อคน้หากุญแจ และท าการเก็บ
กุญแจนั้นไว ้ดงัแผนภาพท่ี 8 (ง) จากนั้นให้จึงให้ผูเ้ล่นเดินตามหาประตูทางออกและใชกุ้ญแจนั้นเพ่ือจบภารกิจ 
 

  
(ก) (ข) 

  
(ค) (ง) 

 

แผนภาพที่ 8 หนา้จอโหมดเกมผจญภยั 
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4.7 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีสร้างขึ้น น าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้      

มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท (Linkert) และใช้วิธีการวิเคราะห์เน้ือหา (Content 
Analysis)  

4.8 การวิเคราะห์ข้อมูล  
ส าหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลในงานวิจยัน้ีเป็นการใชส้ถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย 

(Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD)  
 

5. ผลการวิจัย 
 ผูวิ้จัยน าแบบสอบถามให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ จ านวน 25 คน ทดลองใช้งานโปรแกรมประยุกต์ส่งเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์เสมือนจริงส าหรับ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 บนระบบปฏิบติัการแอนดรอยด ์และน าไปวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ ไดผ้ลประเมิน 
ดงัตารางท่ี 1  
 

ตารางท่ี 1  ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการใชง้านโปรแกรม 
 ประยกุตส่์งเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์เสมือนจริง ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  
 บนระบบปฏิบติัการแอนดรอยด ์
 

ข้อที่ ข้อค าถาม ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 

1. ความพึงพอใจดา้นเน้ือหา    
 1.1 เน้ือหาครอบคลุมครบถว้น 4.12 0.97 มาก 

 1.2 โครงสร้างเน้ือหามีความกะทดัรัด 4.08 1.04 มาก 
 1.3 เน้ือหาสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ 4.20 0.82 มาก 
 1.4 เน้ือหาเรียบเรียงถูกตอ้งตามหลกัภาษา 4.28 1.06 มาก 

2. ความพึงพอใจดา้นการออกแบบส่วนติดต่อของผูใ้ช ้      
 2.1 การจดัรูปแบบเมนูต่าง ๆ 4.12 0.83 มาก 
 2.2 การจดัวางองคป์ระกอบแต่ละส่วนในหนา้ 4.04 0.98 มาก 
 2.3 สีพ้ืนหลงักบัสีตวัอกัษร 4.00 1.29 มาก 

 2.4 ขนาดตวัอกัษรและรูปแบบตวัอกัษร 4.32 0.85 มาก 
 2.5 การออกแบบหนา้จอมีความน่าสนใจ 4.36 0.81 มาก 

3. ความพึงพอใจในโปรแกรมประยกุตท่ี์พฒันาขึ้น      
 3.1 โปรแกรมประยกุตส์ามารถน าไปใชง้านไดจ้ริง 4.24 0.83 มาก 

 3.2 โปรแกรมประยกุตท่ี์พฒันาขึ้นมีประโยชน์ต่อผูใ้ช ้ 4.68 0.63 มากท่ีสุด 
 3.3 โปรแกรมประยกุตส์ามารถน าไปพฒันาต่อยอดได ้ 4.32 0.75 มาก 

 3.4 โปรแกรมประยกุตส์ามารถพฒันาให้เกิดการเรียนรู้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

4.04 1.14 มาก 

 3.5 โปรแกรมประยกุตท่ี์พฒันาขึ้นมีความรวดเร็วในการท างานและ
ประมวลผล 

4.04 1.14 มาก 

 3.6 โปรแกรมประยกุตท่ี์พฒันาขึ้นสามารถกระตุน้ให้สนใจใน
เน้ือหาวิชาคณิตศาสตร์มากขึ้น 

4.44 0.87 มาก 

รวม 4.21 0.56 มาก 
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6. อภิปรายผล  
จากตารางท่ี 1 พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีทดลองใชโ้ปรแกรมประยุกต์ มีความพึงพอใจเฉล่ียรวมทั้งหมดอยู่

ในระดับมาก  คิดเป็นคะแนนเฉล่ีย 4.21 คะแนน และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.56 โดยประเด็นท่ีนักเรียนมี                 
ความพึงพอใจเฉล่ียมากกว่าประเด็นอื่น โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ โปรแกรมประยกุตท่ี์พฒันาขึ้นมีประโยชน์ต่อผูใ้ช ้
มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นคะแนนเฉล่ีย 4.68 คะแนน และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.63  และ
ประเด็นท่ีนกัเรียนมีความพึงพอใจล าดบัรองลงมาคือ โปรแกรมประยุกต์ท่ีพฒันาขึ้นสามารถกระตุน้ให้สนใจใน
เน้ือหาวิชาคณิตศาสตร์มากขึ้น มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก คิดเป็นคะแนนเฉล่ีย 4.44 และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.87 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของวีนา โชติช่วง และชนาภา กระจง (2560) จิรวดี โยยรัมย ์และสิทธิโชค 
น้อยเกิดพะเนาว (2562) ท่ีพบว่าการใช้โปรแกรมประยุกต์เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมท าให้เกิดการกระตุ้น               
การเรียนรู้ และดึงดูดความสนใจ ท าให้การเรียนน่าสนใจมากขึ้นและเกิดการเรียนรู้ไปพร้อมกบัความสนุกสนาน 
เช่นเดียวกบังานวิจยัน้ี  

โดยการเรียนการสอนท่ีมีการใช้โปรแกรมประยุกต์ส่งเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์เสมือนจริงส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ท่ีพฒันาขึ้นมาน้ี ช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ของ
นกัเรียน ในระหว่างท่ีท ากิจกรรมการเรียนรู้ นกัเรียนจะไดท้บทวนเน้ือหาและฝึกทกัษะพร้อมกนั โดยในโหมดท่ี 
1 คณิตคิดเร็ว มีแบบฝึกหัดเพื่อฝึกฝนทกัษะ และวดัความเขา้ใจของนกัเรียน โดยจบัเวลาในการตอบค าถามและ
เก็บคะแนนสะสม เม่ือตอบถูกนกัเรียนจะแสดงพฤติกรรมดีใจ เป็นการสร้างแรงจูงใจ ท าให้ไดรั้บทั้งความรู้และ
ความสนุกสนาน  ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของอวิกา จันทรชิต, นุชนาฏ ใจด ารงค์ และวลัลยา ธรรมอภิบาล                
อินทนิน (2559) ณัฐชนานันท์ ไชยพลงาม และอภิชาติ เหล็กดี (2560) ท่ีพบว่า การใช้โปรแกรมประยุกต์ให้ทั้ง
ความรู้ ความเพลิดเพลิน สามารถสร้างแรงจูงใจให้กบัผูเ้รียนท าให้ผูเ้รียนสนุกสนานต่ืนเตน้เกิดความกระตือรือร้น 
ส่วนในโหมดท่ี 2 โหมดรูปร่าง รูปทรง และโหมดท่ี 3 โหมดเกมผจญภยั ท่ีมีการน าเสนอส่ือเน้ือหาในลกัษณะ
เทคโนโลยคีวามเป็นจริงเสริม 3 มิติ มีภาพเคล่ือนไหว วีดีโอและเสียงประกอบ ท่ีท าให้เกิดปฏิสัมพนัธ์ระหว่างส่ือ
กบันักเรียน แสดงให้เห็นว่า การใช้ส่ือมลัติมีเดียมาประกอบการเรียนการสอน สามารถกระตุน้ให้นกัเรียนเกิด
ความสนใจในการเรียน เม่ือนกัเรียนมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ือจึงมีความตั้งใจในการศึกษาบทเรียน ซ่ึงมีความสอดคลอ้ง
กับงานวิจัยของสุรีรัตน์  แสนนอก (2559) ท่ีพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเ ดีย  ท าให้นักเ รียนมี                                 
ความกระตือรือร้นในการศึกษาดว้ยตนเอง ช่วยกระตุน้การเรียนรู้ ดว้ยภาพประกอบท่ีมีสีสันงดงาม ท าให้ไม่เกิด
ความเบื่อหน่ายขณะเรียน และช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการเรียนรู้  ส่งเสริมให้ผูเ้รียนคิดแกปั้ญหา ฝึกคิดอย่างมี
ระบบ และมีเหตุผล  
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

การใชง้านโปรแกรมประยกุตค์วรใชก้บัโทรศพัทมื์อถือ ท่ีมีค่าความละเอียดของกลอ้งเร่ิมตน้ 1280x720 
พิกเซล (Pixel) ขึ้นไป และขนาดของหนา้จอ 5 น้ิวขึ้นไป รวมทั้งมีหน่วยความจ าหลกั (Random Access Memory: 
RAM) ขนาด 2 จิกะไบต ์(Giagabyte) ขึ้นไป และระบบปฏิบติัการแอนดรอยดเ์วอร์ชนั 4.0 ขึ้นไป  

7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
(1) ควรเพ่ิมเน้ือหาใหค้รอบคลุมกบัทุกหน่วยการเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  
(2) ควรพฒันาให้มีแบบจ าลอง 3 มิติท่ีหลากหลายมากขึ้น และให้มีปฏิสัมพนัธก์บัผูเ้รียนเพ่ิมขึ้น  
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8. กติติกรรมประกาศ 
 ขอขอบพระคุณ อาจารยพ์ิเชษฐ์ คนสูง จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ท่ีให้ความ
อนุเคราะห์ให้ค  าแนะน าปรึกษา ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลเน้ือหาท่ีน าไปใช ้และอ านวยความสะดวกใน
การแจกแบบสอบถามความพึงพอใจ 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาองักฤษ เร่ือง 

Passive Voice ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร     
(ฝ่ายมธัยม) ระหว่างก่อนและหลงัจากใชเ้กมการ์ด The Charming Beauties 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้
เกมการ์ด The Charming Beauties กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัน้ีเป็นนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 59 คน 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ (1) แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจเร่ือง Passive Voice (2) เกมการ์ด                         
The Charming Beauties (3) แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีน าเกมการ์ด The Charming Beauties มาใชป้ระกอบการสอน 
และ (4) แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้เกมการ์ด The Charming Beauties การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ
ทดสอบที (Dependent t-Test) ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยัพบว่า 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้
ด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เ ร่ือง Passive Voice ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างภายหลังจากการใช้เกมการ์ด                          
The Charming Beauties สูงกว่าก่อนใชเ้กมการ์ดอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 2) ความพึงพอใจจากการใช้
เกมการ์ด The Charming Beauties อยูใ่นระดบัมาก (X̅= 2.71) 

 
ค าส าคัญ:  บอร์ดเกม  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน ไวยากรณ์ภาษาองักฤษ 
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ABSTRACT 
 The objectives of this study were 1) to compare the achievement of Mathayomsuksa 3 students of 
Srinakharinwirot University Prasarnmit Demonstration Secondary School in learning English passive voice 
before and after using The Charming Beauties card game 2) to investigate the students’ satisfaction towards                  
The Charming Beauties card game. The sample of this study comprised 59 Mathayomsuksa 3 students of 
Srinakharinwirot University Prasarnmit Demonstration Secondary School who studied in the first semester of              
the 2020 academic year. The research instruments included 1) the learning achievement test on passive voice                 
2) The Charming Beauties card game 3) The teaching lesson plan in which The Charming Beauties card game 
was used, and 4) the questionnaire on the satisfaction towards The Charming Beauties card game. The data were 
analyzed by dependent t-test, mean, and standard deviation. The results of the study showed that 1) the learning 
achievement in English passive voice of the sample group of students after using The Charming Beauties card 
game was higher than their learning achievement before using it at the 0.5 level of statistical significance 2) the 
satisfaction towards The Charming Beauties card game was at the high level (X̅= 2.71). 
 
Keywords:  Game board, Students’ learning achievement, English grammar 
 

1. ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
 ภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศท่ีประชากรโลกจ านวนมากใช้ในการติดต่อส่ือสารระหว่างกัน 
กระทรวงศึกษาธิการไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัดงักล่าว จึงก าหนดให้วิชาภาษาองักฤษอยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศท่ีสถานศึกษาตอ้งจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมุ่งเนน้
การพฒันาทกัษะการใชภ้าษาดา้นต่าง ๆ ของผูเ้รียน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)  

เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถใชภ้าษาองักฤษในการส่ือสารไดอ้ย่างถูกตอ้ง การจดัการเรียนการสอนไวยากรณ์
ภาษาองักฤษจึงมีความส าคญั แต่ปัญหาท่ีพบมากท่ีสุดในการสอนไวยากรณ์คือ ผูเ้รียนไม่ให้ความสนใจ มีทศันคติ
แง่ลบต่อการเรียนไวยากรณ์ และมีพ้ืนความรู้ดา้นไวยากรณ์ต ่า ครูผูส้อนจึงตอ้งท ากิจกรรมต่างๆ เพื่อดึงดูดผูเ้รียน
และท าให้ผูเ้รียนเขา้ใจเน้ือหาไดง้่ายขึ้น (กาโสม หมาดเด็น, 2559, น. 5)  

วิธีการสอนไวยากรณ์ภาษาองักฤษสามารถท าไดห้ลายรูปแบบซ่ึงแตกต่างกนัไปตามลกัษณะของผูเ้รียน
และบริบทอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ในปัจจุบนัมีการใช้เกมในการจดัการเรียนการสอนอย่างแพร่หลาย เพราะเกมมี                 
ส่วนช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามธรรมชาติและเหมาะสมตามวยั  ช่วยสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้มีความ
สนุกสนานและมีชีวิตชีวามากย่ิงขึ้น อีกทั้งเกมยงัมีประโยชน์ในการชักจูงผูเ้รียนให้เกิดความสนใจในบทเรียน 
เขา้ใจบทเรียนไดดี้ขึ้น และไดฝึ้กทกัษะทางภาษา (อจัฉราพรรณ โพธ์ิตุ่น, 2559, น. 3) นอกจากน้ี การสอนโดยใช้
เกมส่งเสริมการเรียนรู้เป็นวิธีการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั ท าให้ผูเ้รียนไดรั้บทั้งความรู้ และความเพลิดเพลิน
ไปพร้อม ๆ กนั (พยพุล สุทธโทธน และ พชัรากราณต ์อินทะนาค, 2556, น. 95)  

ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 ผูวิ้จยัไดรั้บมอบหมายให้สอนวิชาภาษาองักฤษพ้ืนฐานแก่นักเรียน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) และพบว่า
นกัเรียนไม่ให้ความสนใจในการเรียนไวยากรณ์และไม่เขา้ใจในบทเรียนเท่าท่ีควร ซ่ึงตรวจสอบไดจ้ากคะแนน
การท าแบบฝึกหัดหลงัเรียนท่ีค่อนขา้งน้อย และจากผลการทดสอบกลางภาคเรียนท่ี 1 พบว่ามีนกัเรียนสอบผ่าน
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เพียงแค่ร้อยละ 50 จากจ านวนนกัเรียนทั้งหมด ผูวิ้จยัจึงมีความสนใจท่ีจะพฒันากิจกรรมเสริมการเรียนการสอน
ด้วยนวัตกรรมในรูปแบบของบอร์ดเกม (Board Game) เพื่อช่วยพัฒนาผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ไวยากรณ์
ภาษาองักฤษของนกัเรียน ซ่ึงบอร์ดเกมถือเป็นเคร่ืองมือนวตักรรมการเรียนรู้ท่ีช่วยเสริมกระบวนการการจดัการ
เรียนรู้ท่ีผู ้เ รียนได้เป็นผู ้ลงมือกระท า (Active Learning) (Yoon et al., 2014) และขณะเดียวกันยงัช่วยส่งเสริม                    
การท างานเป็นทีมในระหว่างการเล่นเกมอยา่งสนุกสนาน โดยบอร์ดเกมท่ีผูวิ้จยัพฒันาเพื่อน ามาใชใ้นบริบทน้ีอยู่
ในรูปแบบของเกมการ์ดท่ีมีช่ือว่า The Charming Beauties   

เน้ือหาท่ีน ามาพฒันานวตักรรมเกมการ์ด The Charming Beauties น้ีจะเก่ียวกบัไวยากรณ์ภาษาองักฤษ
เร่ือง Passive Voice ซ่ึงเป็นเน้ือหาในคร่ึงเทอมหลงัของภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 โดยประโยคในรูปแบบ 
Passive Voice เป็นประโยคท่ีประธานของประโยคเป็นผูถู้กกระท า ซ่ึงในภาษาไทยไม่มีการจดัเรียงประโยคใน
รูปแบบดงักล่าว จึงอาจท าให้ผูเ้รียนเกิดความสับสน อีกทั้งโครงสร้างของประโยคในรูปแบบ Passive Voice ท่ีมี
การสลบัต าแหน่งระหว่างประธานและกรรมของประโยคท่ีมีโครงสร้างมาจากรูปแบบ Active Voice อาจท าให้
ผูเ้รียนน าโครงสร้างดงักล่าวไปใชอ้ย่างไม่ถูกวิธี นอกจากน้ี รูปแบบประโยค Passive Voice ท่ีมีโครงสร้าง Verb 
to be + V.3 ท่ีผูเ้รียนจะตอ้งน าไปประยุกต์ใช้กับอีก 7 Tenses ได้แก่ Present Simple Tense, Present Continuous 
Tense, Present Perfect Tense, Past Simple Tense, Past Continuous Tense, Past Perfect Tense และ Future Simple 
Tense ท่ีปรากฏอยู่ในหนงัสือ Activity Book ของโรงเรียน มีกฎการใชจ้ านวนมาก ยากแก่การจดจ า อาจจะท าให้
ผูเ้รียนตอ้งใชร้ะยะเวลานานในการจดจ ารูปแบบของประโยคดงักล่าวไดท้ั้งหมด ผูวิ้จยัจึงเลง็เห็นว่าเกมการ์ด The 
Charming Beauties ท่ีเปิดโอกาสให้นกัเรียนไดฝึ้กการวางแผน พูดคุย และท าความเขา้ใจกบัผูเ้ล่นท่านอื่น เหมาะท่ี
จะเป็นตวัช่วยในการฝึกฝนการใช้ Passive Voice ไดเ้ป็นอย่างดี น่าจะช่วยพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ของ
นกัเรียนและท าให้การเรียนการสอนไวยากรณ์มีความน่าสนใจมากย่ิงขึ้น  

 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

(1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาองักฤษ เร่ือง Passive Voice ของนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) ระหว่างก่อนและ
หลงัจากใชเ้กมการ์ด The Charming Beauties  

(2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการใชเ้กมการ์ด The Charming Beauties 

 

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 

 
 
 

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

ต่อ 

การใชน้วตักรรม The Charming 
Beauties เป็นกิจกรรมเสริมบทเรียนเร่ือง 

Passive Voice 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้เร่ือง  
    Passive Voice 

2. ความพึงพอใจต่อการใชน้วตักรรม  
    The Charming Beauties 

ต่อ 
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4. สมมติฐานการวิจัย  
1. นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม)

มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เร่ือง Passive Voice หลังจากใช้เกมการ์ด The Charming 
Beauties ประกอบการเรียนการสอนสูงกว่าก่อนใชเ้กมการ์ด 

2. นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการใชเ้กมการ์ด The Charming Beauties อยูใ่นระดบัมาก 

 

5. วิธีด าเนินการวิจัย  
5.1 แบบแผนการวิจัย  
การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงทดลอง ท่ีศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาองักฤษ เร่ือง Passive 

Voice ของกลุ่มทดลองกลุ่มเดียว โดยมีการทดสอบระหว่างก่อนและหลงัจากใชเ้กมการ์ด The Charming Beauties 
เป็นกิจกรรมเสริมบทเรียน จ านวน 1 คร้ัง 

5.2 ประชากรและตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนระดับชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย                             

ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ นักเรียนระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3/3 และ 3/4 ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 59 คน โดยกลุ่มตวัอยา่งไดม้าจากการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

จากการวิเคราะห์เบ้ืองตน้ พบว่าอายเุฉล่ียของนกัเรียนอยูร่ะหว่าง 14-15 ปี ซ่ึงเป็นช่วงวยัรุ่นตอนกลางท่ี
มีพฒันาการดา้นสติปัญญาและวุฒิภาวะ สามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล และเกิดความคิดรวบยอดในส่ิงท่ีเป็น
นามธรรม (พิมพาภรณ์ กลั่นกล่ิน และ ฐิติมา สุขเลิศตระกูล, 2559) อีกทั้ง เป็นวยัท่ีต้องการเพ่ือน ต้องการ                   
การยอมรับและความอบอุ่นทางสังคม (ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2560, น. 8) จากการสังเกต
การเรียนรู้ของนักเรียนเป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ ผูวิ้จยัพบว่านักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้เป็นไปตามทฤษฎี
ดงักล่าว โดยนกัเรียนจะชอบท ากิจกรรมในรูปแบบคู่หรือกลุ่มมากกว่าการท ากิจกรรมเด่ียว ชอบการแสดงออก 
และมีความคิดสร้างสรรค ์ 

5.3 เคร่ืองมือวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยมี 4 ชุด ได้แก่ (1) แบบทดสอบวดัความรู้ความเข้าใจเร่ือง Passive Voice                     

(2) เกมการ์ด The Charming Beauties (3) แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีน า เกมการ์ด The Charming Beauties มาใช้
ประกอบการสอน และ (4) แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใชเ้กมการ์ด The Charming Beauties 

(1) แบบทดสอบวดัความรู้ความเขา้ใจเร่ือง Passive Voice  
ผูวิ้จยัจดัท าแบบทดสอบวดัความรู้ความเขา้ใจเร่ือง Passive Voice โดยศึกษาเน้ือหาและจุดมุ่งหมาย

ในการเรียนเร่ือง Passive Voice จากหนังสือ Activity Book ซ่ึงเป็นเอกสารประกอบการเรียนวิชาภาษาองักฤษ
พ้ืนฐานระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 และเวบ็ไซตแ์หล่งการเรียนรู้วิชาภาษาองักฤษต่าง ๆ จากนั้นผูวิ้จยัไดอ้อกแบบ
แบบทดสอบท่ีมีขอ้ค าถามทั้งหมด 20 ขอ้ มีลกัษณะเป็นแบบเลือกตอบ (Multiple Choice) ชนิด 4 ตวัเลือก และ
ปรนัย และน าแบบทดสอบดังกล่าวให้ผูเ้ช่ียวชาญประเมิน และใช้วิธีการค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างแบบทดสอบและเน้ือหา/วตัถุประสงค ์(IOC) อยูร่ะหว่าง .05 – 1.0 
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 ตวัอยา่งขอ้สอบท่ีใชว้ดัความรู้ความเขา้ใจ เร่ือง Passive Voice 
  Vitamin C ______ by the human body. It gets into the bloodstream very quickly. 

a. absorbs easily   b. absorbed easily 
c. is easily absorbing     d. is easily absorbed 

(2) เกมการ์ด The Charming Beauties 
The Charming Beauties เป็นบอร์ดเกมชนิดเกมการ์ดท่ีผูวิ้จยัไดป้ระยุกต์รูปแบบและวิธีการเล่นมา

จากเกมการ์ด Sleeping Queens ทั้งน้ี เกมการ์ด The Charming Beauties ประกอบไปด้วยการ์ดหลากหลายชนิด
จ านวน 74 ใบ ไดแ้ก่ การ์ด Beauties จ านวน 20 ใบ การ์ดพิเศษจ านวน 9 ใบ แบ่งเป็น การ์ดยานอนหลบัจ านวน 2 
ใบ การ์ดอศัวินจ านวน 2 ใบ และการ์ดฮีโร่จ านวน 5 ใบ และการ์ดค าถามเก่ียวกบัไวยากรณ์ภาษาองักฤษ เร่ือง 
Passive Voice จ านวน 45 ใบ แบ่งเป็น การ์ดค าถาม เร่ือง Active Vs. Passive การ์ดค าถามการเปล่ียนรูปค ากริยาให้
ถูกต้องตามหลกัการของ Passive Voice และการ์ดค าถามการเปล่ียนประโยคในรูปแบบ Active Voice ไปเป็น 
Passive Voice อยา่งละ 15 ใบ 

เกมการ์ดน้ีเป็นนวตักรรมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้แบบกลุ่ม ผูเ้ล่นฝ่ายตรงข้ามสามารถตรวจสอบ
ค าตอบจากค าถาม เร่ือง Passive Voice ของผูเ้ล่นท่านอื่นไดจ้ากสมุดเฉลยท่ีออกแบบมาเพื่อป้องกนัไม่ให้ผูเ้ล่นที่
ท  าหนา้ท่ีตรวจสอบค าตอบเปิดดูค าตอบของค าถามในขอ้อื่น ๆ ท่ีเหลือได ้ทั้งน้ี ผูเ้ล่นจะมีความเพลิดเพลินกบัการ
แย่งชิงการ์ดจากผูเ้ล่นฝ่ายตรงขา้ม มีความสนุกกับการตอบค าถามเพื่อให้ได้มาซ่ึงการ์ด Beauties ท่ีมีคะแนน
ปรากฏอยู ่และยงัส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้แบบ Active Learning ดว้ยเช่นกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 2 เกมการ์ด The Charming Beauties 
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 เกมการ์ด The Charming Beauties สามารถรองรับผูเ้ล่นไดต้ั้งแต่ 2 ถึง 6 คน โดยมีวิธีการเล่น
ดงัน้ี 
 1) วางการ์ด Beauties จ านวน 20 ใบบริเวณตรงกลางระหว่างผูเ้ล่นทั้งหมด โดยวางการ์ดให้อยู่
ในรูปแบบ 4 แถว จ านวนแถวละ 5 ใบ ซ่ึงลกัษณะของการวางการ์ดจะเป็นการหงายดา้นท่ีมีสีฟ้าขึ้นดา้นบน 
 2) สับชุดการ์ดท่ีมีด้านหลงัสีด าให้อยู่ในรูปแบบสุ่ม แจกการ์ดเหล่านั้นให้แก่ผูเ้ล่นทุกคน 
จ านวนคนละ 5 ใบ จากนั้น วางการ์ดท่ีเหลือบริเวณตรงกลางระหว่างผูเ้ล่นทั้งหมดและเรียกการ์ดกองนั้นว่า                 
กองจัว่ 
 3) ก าหนดล าดบัการวางการ์ดของผูเ้ล่นแต่ละคน 
 4) รูปแบบการวางการ์ดกบัโอกาสในการเปิดการ์ด Beauties (ท่ีมีคะแนนปรากฏอยูบ่นการ์ด) 
 4.1) หากผูเ้ล่นเลือกวางการ์ดค าถาม เร่ือง Passive Voice จ านวน 1 ใบ ผูเ้ล่นจะตอ้งตอบ
ค าถามท่ีปรากฏอยู่บนการ์ดนั้นให้ถูกตอ้ง จึงจะสามารถเลือกเปิดการ์ด Beauties ท่ีวางอยู่ตรงกลางระหว่างผูเ้ล่น
ทั้งหมดไดจ้ านวน 1 ใบ โดยผูเ้ล่นท่านอื่นสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งของค าตอบไดจ้ากสมุดเฉลย (Key) ได ้
 4.2) หากผูเ้ล่นเลือกวางการ์ดฮีโร่ จ านวน 1 ใบ ผูเ้ล่นจะสามารถเลือกเปิดการ์ด Beauties 
ท่ีวางอยูต่รงกลางระหว่างผูเ้ล่นทั้งหมดไดจ้ านวน 1 ใบ 
 4.3) หากผูเ้ล่นเลือกวางการ์ดยานอนหลบั จ านวน 1 ใบ ผูเ้ล่นจะสามารถขโมยการ์ด 
Beauties จากผูเ้ล่นท่านใดก็ไดจ้ านวน 1 ใบ แต่หากผูเ้ล่นท่านนั้นมีการ์ดอศัวินและเลือกวางการ์ดอศัวินทนัที 
จ านวน 1 ใบ ผูเ้ล่นที่วางการ์ดยานอนหลบัจะไม่สามารถขโมยการ์ด Beauties จากผูเ้ล่นท่านนั้นได ้
 5) ผูเ้ล่นด าเนินการเล่นเกมการ์ดต่อไปจนกว่าการ์ด Beauties จะถูกเปิดจนหมด จากนั้น ผูเ้ล่น
นบัคะแนนท่ีปรากฏอยูบ่นการ์ด Beauties เพื่อหาผูช้นะของเกมท่ีมีคะแนนสะสมมากท่ีสุด 
 ผูวิ้จยัไดน้ าเกมการ์ด The Charming Beauties ไปทดลองใช้ (Try Out) กบันักเรียนระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
(ฝ่ายมธัยม) จ านวน 10 คน เพ่ือประเมินการใชง้านขั้นตน้และเพ่ือปรับปรุงนวตักรรมดงักล่าวก่อนน าไปใช้เป็น
กิจกรรมเสริมการเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาองักฤษ เร่ือง Passive Voice ในห้องเรียนจริง 
 (3) แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีน าเกมการ์ด The Charming Beauties มาใชป้ระกอบการสอน 
 เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ส าหรับการจดัการเรียนการสอน 1 คาบเรียน ระยะเวลา 90 นาที โดยมี                 
5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ การเตรียมการ การสอน การท ากิจกรรมกลุ่ม การประเมินผล และการสรุปบทเรียน ซ่ึงผูวิ้จยัวาง
แผนการใช้เกมการ์ด The Charming Beauties ในการท ากิจกรรมกลุ่มและได้ให้ผู ้เช่ียวชาญตรวจสอบแผน                   
การจดัการเรียนรู้ดงักล่าวก่อนน ามาใชจ้ริง 
 (4) แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใชเ้กมการ์ด The Charming Beauties 
 แบบประเมินความพึงพอใจจากการใช้เกมการ์ด The Charming Beauties เป็นแบบประเมินท่ีมี
ลกัษณะเป็นมาตรประมาณค่า (Rating Scale) จ านวน 3 ระดบั มีหัวขอ้การประเมินทั้งหมด 10 หัวขอ้ ซ่ึงผูวิ้จยั
ประยุกต์มาจากแบบประเมินความพึงพอใจจากงานวิจยัเร่ือง เกมการเลือกเคร่ืองมือท่ีถูกตอ้ง ของยุวลกัษณ์ นาค
สวสัด์ิ และคณะ (2559) เพ่ือให้สอดคลอ้งกบันวตักรรมท่ีสร้างขึ้น ผูวิ้จยัไดต้รวจสอบคุณภาพของแบบประเมิน
ความพึงพอใจโดยให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบก่อนใชง้านจริง  
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5.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผูวิ้จัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยใช้เวลาด าเนินการในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 เป็น
ระยะเวลา 2 สัปดาห์ แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 

(1) วดัความรู้ก่อนเรียนของนักเรียน เร่ือง Passive Voice โดยใช้แบบทดสอบความรู้ไวยากรณ์
ภาษาองักฤษ เร่ือง Passive Voice 

(2) ท าการจัดการเรียนการสอนไวยากรณ์ภาษาองักฤษ เร่ือง Passive Voice ให้แก่นักเรียนกลุ่ม
ตวัอย่างทั้ง 2 ห้องเรียน โดยใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้แบบเดียวกนั และให้นกัเรียนกลุ่มตวัอย่างใช้เกมการ์ด The 
Charming Beauties เป็นกิจกรรมเสริมความเข้าใจ เร่ือง Passive Voice หลังจากท่ีนักเรียนได้เรียนไวยากรณ์
ภาษาองักฤษ เร่ือง Passive Voice ไปแลว้จ านวน 2 คาบเรียน โดยนกัเรียนจะไดท้ดลองใชน้วตักรรมดงักล่าวเป็น
จ านวนห้องเรียนละ 1 คร้ัง 

(3) หลงัจากนั้นใชแ้บบทดสอบความรู้ไวยากรณ์ภาษาองักฤษ เร่ือง Passive Voice วดัความรู้ความ
เขา้ใจหลงัเรียนเร่ือง Passive Voice  

(4) ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนหลังจากใช้เกมการ์ด The Charming Beauties โดยใช้
แบบสอบถามวดัความพึงพอใจหลงัจากใชเ้กมการ์ด The Charming Beauties 
       5.5 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 (1) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้เร่ือง Passive Voice ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) ระหว่างก่อนและหลงัจากใชเ้กมการ์ด 
The Charming Beauties เป็นกิจกรรมเสริมบทเรียน ใชส้ถิติทดสอบที (Dependent Samples t-Test) 
 (2) การศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้เกมการ์ด The Charming Beauties ของนักเรียนหลงัจากใช้
เกมการ์ด เป็นกิจกรรมเสริมบทเรียนเร่ือง Passive Voice วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน โดยมีเกณฑก์ารประเมินความพึงพอใจดงัน้ี 

 คะแนน  1.00 - 1.67 หมายถึง  ระดบัความพึงพอใจนอ้ย 
 คะแนน  1.68 – 2.35 หมายถึง  ระดบัความพึงพอใจปานกลาง 
 คะแนน  2.36 – 3.00 หมายถึง  ระดบัความพึงพอใจมาก 

 

6. ผลการวิจัย 
 6.1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เร่ือง Passive Voice ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ระหว่างก่อนและ
หลังจากใช้เกมการ์ด The Charming Beauties เป็นกิจกรรมเสริมบทเรียน 

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความรู้และความเขา้ใจจากการเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาองักฤษ เร่ือง Passive 
Voice ก่อนทดลองและหลงัทดลองใชเ้กมการ์ด The Charming Beauties ประกอบการสอน มีผลดงัตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาองักฤษ เร่ือง Passive Voice ก่อนทดลอง 
 และหลงัทดลองใชเ้กมการ์ด The Charming Beauties  
  

ผลการเรียนรู้ N �̅� SD. MIN MAX t Sig 

ก่อนการทดลอง 59 10.46 4.44 3 19 11.14* .000 
หลงัการทดลอง 59 15.53 4.45 4 20 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

จากตาราง พบว่า คะแนนเฉล่ียจากการทดสอบความรู้ความเขา้ใจเร่ือง Passive Voice ก่อนทดลองและ
หลงัทดลองใช้เกมการ์ด The Charming Beauties มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมี
คะแนนเฉล่ียก่อนการทดลองเท่ากบั 10.46 และหลงัการทดลองเท่ากบั 15.53  

6.2 การศึกษาความพงึพอใจต่อการใช้เกมการ์ด The Charming Beauties  
ผลการประเมินความพึงพอใจจากการใช้เกมการ์ด The Charming Beauties ของนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 3/3 และ 3/4 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) จ านวน 59 คน สามารถหาค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจจากแบบสอบถามในแตล่ะดา้น 
ดงัตารางต่อไปน้ี  
 
ตารางท่ี 2  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความพึงพอใจของนกัเรียน จากการใชเ้กมการ์ด  
 The Charming Beauties  
ความพึงพอใจจากการใชเ้กมการ์ด The Charming Beauties X̅ SD. ระดบัการประเมิน 
1. เน้ือหาของเกมมีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นการ

เรียนไวยากรณ์ เร่ือง Passive Voice 
2.68 0.47 มาก 

2. เน้ือหาของเกมมีความถูกตอ้ง เหมาะสม 2.75 0.44 มาก 
3. การส่งเสริมการทบทวนไวยากรณ์เร่ือง Passive Voice 2.73 0.45 มาก 
4. การใชค้วามคิดริเร่ิม สร้างสรรค ์ 2.81 0.39 มาก 
5. การอธิบายวิธีการเล่นเกมมีความเหมาะสมเขา้ใจง่าย 2.63 0.52 มาก 
6. การมีส่วนร่วมกบักิจกรรมกลุ่มภายในห้องเรียน 2.78 0.42 มาก 
7. ระยะเวลาในการเล่นเกม 2.66 0.48 มาก 
8. ความน่าสนใจของเกม 2.68 0.47 มาก 
9. ความสนุกสนานระหว่างการเล่นเกม 2.66 0.48 มาก 
10. ความพึงพอใจต่อการเล่นเกมน้ีในภาพรวมทั้งหมด 2.68 0.47 มาก 

 รวม 2.71 0.46 มาก 

 
จากตารางท่ี 2 พบว่านักเรียนระดับชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีความพึงพอใจต่อการใช้เกมการ์ด                             

The Charming Beauties เป็นกิจกรรมเสริมบทเรียนเร่ือง Passive Voice อยู่ในระดบัมาก (X ̅= 2.71) เม่ือพิจารณา
ตามรายการประเมินพบว่าดา้นการใช้ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และดา้นการมีส่วนร่วมกบักิจกรรมกลุ่มภายใน
ห้องเรียน อยูใ่นระดบัมาก  (X̅ = 2.81 และ X̅ = 2.78) ตามล าดบั 
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7. อภิปรายผล  
จากการศึกษาวิจยัเร่ืองการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาองักฤษ เร่ือง Passive Voice 

ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) จาก
การใชเ้กมการ์ด The Charming Beauties สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี  

1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้เร่ือง Passive Voice ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) ระหว่างก่อนและหลงัจากใชเ้กมการ์ด 
The Charming Beauties เป็นกิจกรรมเสริมบทเรียน พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ด้านไวยากรณ์
ภาษาองักฤษเร่ือง Passive Voice สูงขึ้น ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ผลการวิจยัน้ีสอดคลอ้งกบัผลการวิจยั
ดา้นการใชบ้อร์ดเกมเพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลายช้ินทั้งในและต่างประเทศ ยกตวัอย่างเช่น งานวิจยั
ของปริศนา ศรีภูวงศ์ (2563) ซ่ึงศึกษาการใช้บอร์ดเกมเพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและส ารวจความ                     
พึงพอใจต่อการใช้เกม Timeline ในรายวิชาเร่ืองประวติัศาสตร์ศิลป์ตะวนัตกของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 6                   
สายการเรียนองักฤษ-ศิลปะ พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งเพ่ิมขึ้นหลงัจากมีการจดัการ
เรียนการสอนโดยใช้บอร์ดเกม และงานวิจยัของ Jonny Viray (2016) ซ่ึงศึกษาการสร้างความผูกพนักบัผูเ้รียน               
โดยใชบ้อร์ดเกมพบว่านกัเรียนท่ีอยูใ่นกลุ่มทดลองท่ีมีการใชบ้อร์ดเกมเป็นส่วนหน่ึงของการจดัการเรียนการสอน
มีผลการเรียนสูงกว่ากลุ่มท่ีไม่ไดใ้ช้บอร์ดเกม ซ่ึงงานวิจยัเหล่าน้ีสนับสนุนแนวคิดของอจัฉราพรรณ โพธ์ิตุ่น 
(2559, น. 3) ท่ีเห็นว่าการใชเ้กมมีประประโยชน์ในการชกัจูงผูเ้รียนให้สนใจบทเรียนรวมทั้งไดฝึ้กทกัษะทางภาษา 
ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะการใชเ้กมอยา่งบอร์ดเกมสามารถช่วยสนบัสนุนการเรียนรู้แบบท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  

2.  ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้เกมการ์ด The Charming Beauties ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา 
ปีท่ี 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) หลังจากใช้ เกมการ์ด                                  
The Charming Beauties เป็นกิจกรรมเสริมบทเรียนเร่ือง Passive Voice พบว่านกัเรียนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั
มาก ซ่ึงตรงกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ผลการศึกษาน้ีสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัดา้นการใชบ้อร์ดเกมเป็นส่ือในการเรียน
การสอนของนทั กุลวานิช และ อคัรินทร์ ไพบูรณ์พานิช (2561) ซ่ึงพบว่าผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อวิธีการสอน    
การแจกแจงแบบทวินามในรูปแบบท่ีใช้บอร์ดเกมเป็นส่ือในการเรียนการสอนสูงกว่าวิธีการสอนแบบบรรยาย
เพียงอยา่งเดียว นอกจากน้ี เม่ือพิจารณาผลการศึกษาความพึงพอใจรายดา้น พบว่านกัเรียนมีความพึงพอใจดา้นการ
ใชค้วามคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์และดา้นการมีส่วนร่วมกบักิจกรรมกลุ่มภายในห้องเรียน อยู่ในระดบัมาก แสดงให้
เห็นว่าเกมการ์ด The Charming Beauties เป็นนวตักรรมการจัดการเรียนรู้ท่ี ช่วยส่งเสริมเร่ืองความคิดริเ ร่ิม
สร้างสรรค ์และช่วยสนบัสนุนให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมกบักิจกรรมกลุ่มภายในห้องเรียน หรือการเรียนรู้แบบ Active 
Learning ได ้ขณะเดียวกนัผลการวิจยัน้ีขดัแยง้กบัผลการวิจยัของปริศนา ศรีภูวงศ ์(2563) ท่ีศึกษาการใชบ้อร์ดเกม
เพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและส ารวจความพึงพอใจต่อการใชเ้กม Timeline ในรายวิชาเร่ืองประวติัศาสตร์
ศิลป์ตะวนัตกของนักเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 6 สายการเรียนองักฤษ-ศิลปะ ซ่ึงพบว่าแมน้ักเรียนกลุ่มตวัอย่างจะมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยเฉล่ียเพ่ิมขึ้นหลงัจากมีการจดัการเรียนการสอนโดยใชบ้อร์ดเกม แต่นกัเรียนกลบัมี
ความพึงพอใจต่อความน่าสนใจของบอร์ดเกมอยูใ่นระดบัปานกลางและมีความพึงพอใจดา้นความสนุกในการเลน่
เกมในระดบัน้อย ซ่ึงเป็นไปไดว่้าบอร์ดเกมแต่ละแบบแต่ละประเภทมีรูปแบบและลกัษณะการเล่นแตกต่างกนั           
ซ่ึงบางเกมอาจจะไม่อยู่ในความสนใจของผูเ้รียนก็เป็นได้ เพราะฉะนั้นในการเลือกใช้บอร์ดเกมเป็นส่ือใน                    
การจดัการเรียนการสอนจึงควรพิจารณาให้รอบคอบ 
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8. ข้อเสนอแนะ 
 8.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

การน านวตักรรมเกมการ์ด The Charming Beauties ไปต่อยอดเพื่อประยุกตใ์ชก้บัการเรียนการสอนวิชา
ภาษาองักฤษหรือสาขาวิชาอื่น ๆ ต่อไป ควรตอ้งค านึงถึงปัจจยัอื่นท่ีไม่ไดป้รากฏอยู่ในขอบเขตของการศึกษา
คน้ควา้ในคร้ังน้ีท่ีอาจจะท าให้ผลการวิจยัมีความคลาดเคล่ือนได ้เช่น การศึกษาทบทวนบทเรียนดว้ยตนเองของ
ผูเ้รียน และการเรียนกวดวิชาเพื่อเสริมความรู้ เป็นตน้ 

8.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
(1) ควรศึกษาตัวแปรอื่นท่ีไม่ไดอ้ยู่ในขอบเขตของการศึกษาคน้ควา้ในคร้ังน้ี เช่น ลกัษณะและ

ความสนใจของผูเ้รียน เน้ือหาหรือบทเรียนท่ีจะน าไปประยกุตใ์ช ้และระยะเวลาของการใชน้วตักรรม เป็นตน้ 
(2) ควรศึกษาโดยแยกตามความแตกต่างของผูเ้รียน เช่น แบ่งเป็นกลุ่มเก่ง ปานกลาง และอ่อน                

เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้จากการใชน้วตักรรม 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้              
โดยการบูรณาการบริการวิชาการกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเวชกรรมแผนไทย และศึกษาความ                  
พึงพอใจของประชาชนท่ีเขา้ร่วมโครงการการบูรณาการบริการวิชาการกบัการจดัการเรียนการสอนในรายวิชา             
เวชกรรมแผนไทย โดยน ากระบวนการ PDCA มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการวิจัย กลุ่มตวัอย่าง คือ นักศึกษา
หลกัสูตรการแพทยแ์ผนไทยประยุกต์ ชั้นปีท่ี 2 จ านวน 46 คน และประชาชนท่ีเขา้ร่วมโครงการบริการวิชาการ 
จ านวน    30 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นวิจยัคร้ังน้ีคือ แบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดบั สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   

ผลการศึกษา พบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยการบูรณาการ
บริการวิชาการกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเวชกรรมแผนไทย ในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด                              
(x̅ = 4.75, S.D. = 0.45) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  ทั้งดา้นความรู้ประสบการณ์ 
(x̅  = 4.75, S.D = 0.44) และดา้นประโยชน์ (x̅  = 4.75, S.D = 0.46)  

ความพึงพอใจของประชาชนท่ีเขา้ร่วมโครงการการบูรณาการบริการวิชาการกบัการจดัการเรียนการ
สอนในรายวิชาเวชกรรมแผนไทย ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (x̅ = 4.49, S.D. = 0.63) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น
พบว่า ดา้นกระบวนการ มีค่าเฉล่ียสูงสุด (x̅ = 4.63, S.D. = 0.47) หากพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ทุกขอ้อยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด โดยท่ีความเหมาะสมของกิจกรรมในโครงการ มีค่าเฉล่ียสูงสุด (x̅ = 4.73, S.D. = 0.44)  

 
ค าส าคัญ: บูรณาการ, บริการวิชาการ, การเรียนการสอน 
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ABSTRACT 
 This study aims to study students' satisfaction with learning activities and to study the satisfaction of 
the people participating in the integrated academic service with teaching and learning of the thai traditional 
medicine. PDCA processes are applied to the research process. Data were collected from the population of 46 
students in applied Thai traditional medicine course, 2th year and 30 people who joined in academic service. The 
instrument was used in data collection was a 5 point rating scale questionnaire. Statistics were used in data 
analysis were frequency, percentage, mean, and standard deviation. 

Findings of the study, students' satisfaction with learning activities about integrating academic services 
of the thai traditional medicine. Overall, it was at the highest level (x̅ = 4.75, S.D. = 0.45). When considering              
the individual, it was found that all aspects were at the highest level.  Knowledge and experience (x̅ = 4.75,                   
S.D = 0.44) and benefits. (x̅ = 4.73, S.D. = 0.44).  

The satisfaction of the people participating in the integrated academic service with teaching and learning 
of the thai traditional medicine. Overall, it was very high (x̅ = 4.49, S.D. = 0.63). When considering the 
individual, it was found that the process has the highest average (x̅ = 4.63, S.D. = 0.47). If considered on a case-
by-case basis,  It found that all the most advanced and the appropriateness of the activities in the project. has the 
highest average (x̅ = 4.73, S.D. = 0.44)  
 
Keywords: integrated, academic service, teaching and learning 
 

1. ความส าคัญและท่ีมาของปัญหาวิจัย  
จากแผนพฒันามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามแผนยุทธศาสตร์การพฒันามหาวิทยาลยั                

20 ปี ระยะท่ี 1 (พ.ศ.2561–2564) ไดก้ าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพฒันางานบริการวิชาการเพื่อตอบสนอง
คุณภาพชีวิตท่ีย ัง่ยืนของชุมชนและเศรษฐกิจเมืองใหม่ และจากประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ได้ก าหนด
เป้าประสงคใ์ห้งานบริการวิชาการสามารถขบัเคล่ือนและตอบสนองต่อการพฒันาคุณภาพชีวิตตามความตอ้งการ
ของสังคมอย่างมีส่วนร่วม และก าหนดกลยุทธ์ในการพฒันาพ้ืนท่ี (Area based) ให้ย ัง่ยืนดว้ย Social Engagement 
และ Smart City (กองนโบบายและแผน, 2560)   

มหาวิทยาลยัเป็นแหล่งรวมทรัพยากรบุคคลของชาติและองค์ความรู้ทุกสาขาทั้งในดา้นวิทยาศาสตร์
สุขภาพ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โดยมีการด าเนินงานตามพนัธกิจหลกั 4 ดา้น คือ 
ดา้นการเรียนการสอน ดา้นการวิจยั ดา้นการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม และดา้นท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ไดใ้ห้ความส าคัญต่อภารกิจดา้นการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม
อยา่งมาก เน่ืองจากเป็นภารกิจหลกัอย่างหน่ึงของมหาวิทยาลยัฯ  โดยมีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการ
แก่สังคมอย่างเป็นรูปธรรม  ซ่ึงมีภารกิจหลกัในการน าความรู้และประสบการณ์ในการเรียนการสอน ไปเผยแพร่
ในรูปแบบของการให้บริการแก่ชุมชนโดยตรง  มีวตัถุประสงค์เพื่อตอ้งการยกระดบัคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน 
ชุมชน ให้มีความยัง่ยืน โดยการถ่ายทอดนวตักรรมและเทคโนโลยีแบบบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม เพื่อแกปั้ญหา
และผลกระทบของหมู่บา้น ชุมชนอย่างเขม้แขง็และยัง่ยืน ซ่ึงทางมหาวิทยาลยัฯ ด าเนินภารกิจการบริการวิชาการ
แก่สังคมแบบมีส่วนร่วม โดยมีการบูรณาการองคค์วามรู้ของคณะ 11 คณะ 1 วิทยาลยั ร่วมกบัผูน้ าชุมชน ชุมชน 
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เครือข่ายฯ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการถ่ายทอดนวตักรรมและเทคโนโลยี เพื่อแกปั้ญหาและผลกระทบ
ของหมู่บา้น ชุมชน ในการน้ีมหาวิทยาลยัด าเนินการก าหนดเลือกชุมชนพ้ืนท่ีเป้าหมายในการให้บริการวิชาการแก่
สังคม คือ ชุมชนบึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี (สถาบนัวิจยัและพฒันา, 2562) 

วิทยาลยัการแพทยแ์ผนไทย ผลิตบณัฑิตนกัปฏิบติัมืออาชีพ (Hands-on) มีทกัษะเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
ท่ีมีความรู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา มีทักษะวิชาชีพ ทักษะสังคม (Soft skills) และ
ประสบการณ์ในการท างานจริง โดยการร่วมมือกับสถานประกอบการ (ฝ่ายบริหารและวางแผน วิทยาลัย
การแพทย์แผนไทย, 2562) รวมทั้ งบูรณาการภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทย โดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการจดัการศึกษาและบริการวิชาการตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อน ามาประยกุต์ใชใ้น
การดูแลสุขภาพประชาชนและผูป่้วย (วิทยาลยัการแพทยแ์ผนไทย มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี, 2559) 
วิทยาลยัฯ จึงให้ความส าคญักบัการบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนและสังคม การส่งเสริมสุขภาพดว้ย
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีเป็นประโยชน์แก่สังคม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัพนัธกิจของมหาวิทยาลยั และเพื่อเป็นการบูรณาการ
องค์ความรู้ ประสบการณ์วิชาชีพ ผูวิ้จัยจึงพฒันารูปแบบการเรียนการสอนในรายวิชาเวชกรรมแผนไทยดว้ย
การบูรณาการบริการวิชาการกบัการจดัการเรียนการสอนในโครงการส่งเสริมสุขภาพและสร้างคุณค่าเพ่ิมจาก
ทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาไทย ณ ชุมชนบึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี เพื่อให้นกัศึกษามีส่วนร่วมใน
การบริการวิชาการของวิทยาลยัฯ สามารถน าความรู้จากรายวิชาไปถ่ายทอดให้แก่ชุมชน ซ่ึงเป็นประโยชน์
ทางดา้นการจดัการเรียนการสอนในรายวิชาเวชกรรมแผนไทยให้นกัศึกษาไดฝึ้กปฏิบติัจริงและยงัเพ่ิมพูนความรู้
และประสบการณ์ รวมทั้งพฒันารูปแบบการจดักิจกรมโครงการบริการวิชาการให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ประชาชนและชุมชนต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

(1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยการบูรณาการบริการ
วิชาการกบัการจดัการเรียนการสอนในรายวิชาเวชกรรมแผนไทย 

(2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนท่ีเขา้ร่วมโครงการการบูรณาการบริการวิชาการกบัการจดัการ
เรียนการสอนในรายวิชาเวชกรรมแผนไทย 

 

3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 3.1 แนวคิด ทฤษฎแีละงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  

การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การจดัสรร
ทรัพยากรการปฏิบติัการ ผลลพัธ์ และการวิเคราะห์ เพื่อสนบัสนุนเป้าประสงคท่ี์ส าคญัของสถาบนั (organization-
wide goal) การบูรณาการท่ีมีประสิทธิผล เป็นมากกว่าความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน (alignment)                         
ซ่ึงการด าเนินการของแต่ละองคป์ระกอบภายในระบบการจดัการผลการด าเนินการมีความเช่ือมโยงกนัเป็นหน่ึง
เดียวอยา่งสมบูรณ์ (ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน), 2554) 

การบริการวิชาการแก่สังคม หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการให้บริการแก่สังคมภายนอกสถาบนัการศึกษา 
หรือเป็นการบริการท่ีจดัในสถาบนัการศึกษาโดยมีบุคคลภายนอกเขา้มาใชบ้ริการ (ส านกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา, 2554) 
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การให้บริการวิชาการ หมายถึง การท่ีสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษา ซ่ึงอยู่ในฐานะท่ีเป็นท่ีพึ่งของชุมชน
หรือสังคม เป็นแหลง่อา้งอิงทางวิชาการหรือท าหนา้ท่ีใดท่ีมีผลต่อการพฒันาชุมชนในดา้นวิชาการหรือการพฒันา
ความรู้ ตลอดจนความเขม้แขง็ประเทศชาติและนานาชาติ การบริการวิชาการเป็นการบริการท่ีมีค่าตอบแทนและ
บริการวิชาการให้เปล่า โดยมีการน าความรู้และประสบการณ์มาใชพ้ฒันาหรือบูรณาการเขา้กบัการเรียนการสอน
และการวิจยั (ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน, 2554) 

การบูรณาการบริการวิชาการกบัการเรียนการสอน หมายถึง การน าเอาศาสตร์ของการเรียนการสอน 
และบริการวิชาการ ท่ีมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกนั มาผสมผสานเขา้ดว้ยกนัให้กลมกลืนเป็นเน้ือเดียวกนั จนมี
ความสมบูรณ์ครบถว้นในตวัเอง (ระบบบริหารยทุธศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม, 2563) 

ก่ิงกาญจน์ ทองงอก และคณะ (2560) กล่าวถึงการบูรณาการโครงการบริการทางวิชาการกับ
กระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมจิตสาธารณะ โดยสถาบนัการศึกษาจะตอ้งมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมให้เกิด
อุปนิสัยจิตสาธารณะกบันกัเรียน นักศึกษา โดยการสอดแทรกเน้ือหาให้ผสมกลมกลืนไปกบัการเรียนการสอน 
โดยการบูรณาการการบริการวิชาการเขา้กบัการจดัการเรียนการสอนดว้ยโครงงานจดัเป็นวิธีการท่ีไดผ้ลและนิยม
ใช ้กระบวนการหลกัคือ 1) ก าหนดโจทยห์วัขอ้โครงการบริการวิชาการสู่สังคมท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาในรายวิชา 
2) วางแผนส าหรับการด าเนินงานเพื่อการแกปั้ญหา 3) ลงมือปฏิบติัโครงการบริการวิชาการตามท่ีวางแผนไว ้                
4) สรุปวิเคราะห์ผลของการด าเนินโครงการบริการ 

กมลรัตน์ เทอร์เนอร์ และคณะ (2553) ศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาองักฤษ ส าหรับ
นักศึกษาพยาบาล โดยบูรณาการกับโครงการบริการวิชาการท่ีจัดให้กับชาวต่างชาติของโรงเรียนสอนภาษา 
Bangkok Baptist Learning Center (BBLC) ซ่ึงเป็นการจดัการเรียนการสอนเพื่อเปิดโอกาสให้นกัศึกษาไดฝึ้กใช้
ภาษาองักฤษในสถานการณ์จริง พบว่าการจดัการเรียนการสอนแบบโครงงานในวิชาภาษาองักฤษ โดยบูรณาการ
กบัโครงการบริการวิชาการ ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของผูเ้ รียนโดยรวมอยู่ในระดบัท่ีดีมีสมรรถนะ               
การใชภ้าษาองักฤษดีขึ้น และนกัศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนในระดบัมาก 

คมสันท์ิ ขจรปัญญาไพศาล (2556) ศึกษาผลและความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย                  
การบูรณาการการวิจยั และการบริการวิชาการแก่สังคม ในรายวิชาการพฒันาความเป็นครูวิชาชีพ คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏักาฬสินธ์ุ พบว่า 1) เกิดการพฒันาโครงการสอนรายวิชาการพฒันาความเป็น
ครูวิชาชีพ โดยได้บรรจุกิจกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม ใช้กลยุทธ์การบริการวิชาการแก่สังคมเป็นฐาน               
การเรียนรู้ ประกอบดว้ย PDCA 2) นกัศึกษาเกิดกระบวนการเรียนรู้ในทกัษะความเป็นครูจากประสบการณ์จริง
จากการบริการวิชาการแก่สังคม 3) ความพึงพอใจของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมการในรายวิชา พบว่า 
นกัศึกษามีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 

สมจินดา ชมพูนุท และวรรณเพญ็ อินทร์แกว้ (2560) ศึกษาการบูรณาการบริการวิชาการกบัการจดัการ
เรียนการสอนวิชาปฏิบัติการพยาบาลเลือกสรร สาขาการพยาบาลอนามัยชุมชน พบว่า 1) ภายหลังเข้าร่วม
โครงการสมรรถนะการปฏิบติัการพยาบาล ทุกสมรรถนะมีค่าเพ่ิมขึ้นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากบั 
4.58 ส าหรับทศันคติการให้บริการสุขภาพและการปฏิบติังานในชุมชนโดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.29 2) คะแนนเฉล่ียสมรรถนะการปฏิบัติการพยาบาลหลังการเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการกับ                    
การเรียนการสอนมากกว่าก่อนเขา้ร่วมโครงการอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (p < .01) ทั้งสมรรถนะรายดา้นและ
โดยรวม และ 3) คะแนนเฉล่ียทศันคติการให้บริการสุขภาพและการปฏิบติังานในชุมชนหลงัการเขา้ร่วมโครงการ
บริการวิชาการกบัการเรียนการสอนมากกว่าก่อนเขา้ร่วมโครงการอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p < .001) 
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ศิริอมร กาวีระ (2559) ศึกษาการพฒันาคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายดุว้ยการบูรณาการการเรียนการสอนกบั
การบริการวิชาการและงานวิจยั : กรณีศึกษากลุ่มผูสู้งอายุ บา้นตน้งิ้ว หมู่ท่ี 2 ต าบลสันผกัหวาน อ าเภอหางดง 
จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า 1) กระบวนการการบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชาสัมมนา หัวขอ้การประกอบการ
เขา้กบัการบริการวิชาการและการวิจยั เป็นกระบวนการท่ีใชว้งจรคุณภาพ (PDCA) 2) ผลของการบริการวิชาการ
และงานวิจยัในรายวิชาสัมมนาหวัขอ้การประกอบการ พบว่า กลุ่มผูสู้งอายุมีความพึงพอใจในภาพรวมต่อการจดั
โครงการบริการวิชาการทุกคร้ังในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายการพบว่า มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุดทุกรายการ โดยรายการท่ีมีค่าเฉล่ียมากเป็นอนัดบัแรก คือ สามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไปใชไ้ดจ้ริง รองลงมา
คือ โครงการกิจกรรมตรงตามความต้องการและความคาดหวงัของกลุ่มผูสู้งอายุและได้รับความรู้ ทกัษะและ
ประสบการณ์ใหมจ่ากโครงการและกิจกรรม 
 3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

กรอบแนวคิดในการวิจัยน้ีมาจากแนวคิดของการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน              
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการบูรณาการบริการวิชาการกับ              
การจดัการเรียนการสอน ท าให้ผูเ้รียนไดฝึ้กปฏิบติัจริงและยงัเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ และเพ่ือศึกษาความ
พึงพอใจของประชาชนท่ีเข้าร่วมโครงการการบูรณาการบริการวิชาการกับการจัดการเรียนการสอน ท าให้
ประชาชนน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเองได ้ดงันั้นจึงสรุปเป็นกรอบแนวคิดใน             
การวิจยัดงัภาพท่ี 1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

4. วธิีด าเนินการวิจัย  
 4.1 แบบแผนการวิจัย  
 (1) ศึกษากระบวนการการบูรณาการบริการวิชาการกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา                       
เวชกรรมแผนไทย และกระบวนการ Plan (การวางแผน) DO (การปฏิบัติ) Check (การตรวจสอบ) และ Act                  
(การปรับปรุง) 
 (2) วิทยาลยัฯ ส ารวจความตอ้งการของชุมชนบึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี พบว่า ประชาชน
ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร และมีปัญหาสุขภาพเก่ียวกบักลุ่มอาการปวดกลา้มเน้ือ 

การบูรณาการบริการ
วิชาการกบัการเรียน
การสอนในรายวิชา
เวชกรรมแผนไทย 

ความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีเขา้ร่วม
โครงการการบูรณา
การบริการวิชาการ 

ความพึงพอใจของ
นกัศึกษาท่ีมีตอ่การ
จดักิจกรรมการเรียนรู้ 
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 (3) วิทยาลยัฯ จดัท าแผนโครงการบริการวิชาการตรงตามความตอ้งการของชุมชน  
 (4) อาจารยผ์ูส้อนก าหนดรายวิชาเพื่อบูรณาการกบับริการวิชาการโดยเลือกวิชาเวชกรรมแผนไทย 
และระบุกิจกรรมการบูรณาการบริการวิชาการกบัการเรียนการสอน ดงัน้ี 
 - มอบหมายให้นกัศึกษาสอบถามขอ้มูลทัว่ไปของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ การตรวจสัญญาณชีพ 
ตรวจร่างกาย และวิเคราะห์ธาตุเจา้เรือน เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์การเจ็บป่วยและให้ค  าแนะน า 
 - มอบหมายให้นักศึกษาถ่ายทอดความรู้แก่ผูเ้ขา้ร่วมโครงการเก่ียวกบัชาสมุนไพรตามธาตุ            
เจา้เรือน 
 - มอบหมายให้นักศึกษาถ่ายทอดความรู้แก่ผูเ้ขา้ร่วมโครงการเก่ียวกบัการอบสมุนไพรเพื่อ
สุขภาพ 
 (5) ด าเนินโครงการโดยให้นกัศึกษาลงพ้ืนท่ีเป้าหมาย ณ ชุมชนบึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี   
เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่ชุมชน 
 (6) อาจารยผ์ูส้อนประเมินผล และสรุปผลการด าเนินงานโครงการ โดยอาจารยสั์งเกตพฤติกรรม 
และประเมินผลการเรียนรู้จากผลงานของนกัศึกษา 

4.2 ประชากรและตัวอย่าง 
กลุ่มเป้าหมาย ท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 

 - ประชาชนท่ีเขา้ร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพและสร้างคุณค่าเพ่ิมจากทรัพยากรชีวภาพและภูมิ
ปัญญาไทย ณ ชุมชนบึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี จ านวน 30 คน ท่ีมีความสนใจในการดูแลสุขภาพและการ
พฒันาผลิตภณัฑส์มุนไพร โดยใชวิ้ธีการเลือกตวัอยา่งแบบลูกโซ่ (Snowball Sampling)  
 - นกัศึกษาหลกัสูตรการแพทยแ์ผนไทยประยุกต ์ชั้นปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 วิทยาลยั
การแพทยแ์ผนไทย มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ านวน 46 คน ท่ีลงทะเบียนในรายวิชาเวชกรมแผน
ไทย  

4.3 เคร่ืองมือวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ย 

1. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้ เป็นแบบมาตรวดั
ประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดบั 

2. แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนท่ีเขา้ร่วมโครงการการบูรณาการบริการวิชาการ เป็น
แบบมาตรวดัประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดบั 

การหาคุณภาพของเคร่ืองมือ มีดงัน้ี 
การบูรณาการบริการวิชาการกับการจดัการเรียนการสอนในรายวิชาเวชกรรมแผนไทย ได้ผ่านการ

ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (content validity) โดยผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความเช่ียวชาญดา้นการแพทยแ์ผนไทย ดา้น
สถิติ และดา้นศึกษาศาสตร์ จ านวน 3 ท่าน โดยมีการแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะก่อนน าไปใช ้

4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
       เม่ือเสร็จส้ินการจัดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการ ผูวิ้จัยให้ค  าช้ีแจงกับกลุ่มเป้าหมายทั้ง 2 กลุ่ม
เก่ียวกบัการประเมินความพึงพอใจของการจดักิจกรรมการบูรณาการบริการวิชาการกบัการจดัการเรียนการสอน
ในรายวิชาเวชกรรมแผนไทย โดยแจกแบบสอบถามกับกลุ่มเป้าหมาย จากนั้ นจึงเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
แบบสอบถาม และน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปวิเคราะห์ สรุปผลต่อไป 
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       4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล  
  การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 

5. ผลการวิจัย 
      การบูรณาการบริการวิชาการกบัการจดัการเรียนการสอนในรายวิชาเวชกรรมแผนไทย เป็นกระบวนการ 
PDCA คอื Plan (การวางแผน) DO (การปฏิบติั) Check (การตรวจสอบ) และ Act (การปรับปรุง) ผูวิ้จยัไดน้ าขอ้มูล
ท่ีไดม้าวิเคราะห์และน าเสนอขอ้มูลตามล าดบั ดงัน้ี 

นักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ช้ันปีท่ี 2 
ขอ้มูลทัว่ไป พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 86.96 และเพศชาย 

จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 13.04 
ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการบูรณาการบริการวิชาการกับ                   

การจดัการเรียนการสอนในรายวิชาเวชกรรมแผนไทย ในภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (x̅ = 4.75, S.D. = 0.45) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านความรู้และประสบการณ์ อยู่ในระดับมากท่ีสุด  (x̅  = 4.75, S.D = 0.44)                
หากจ าแนกเป็นรายขอ้ พบว่า ทุกขอ้อยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยท่ีกิจกรรมมีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหาสาระท่ีเรียน 
มีค่าเฉล่ียสูงสุด (x̅ = 4.80, S.D = 0.40) ส่วนด้านประโยชน์ อยู่ในระดับมากท่ีสุดเช่นเดียวกัน (x̅  = 4.75,                          
S.D = 0.46) หากจ าแนกเป็นรายขอ้ พบว่า ทุกขอ้อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงการร่วมกิจกรรมช่วยให้เรียนรู้การท างาน
เป็นขั้นตอน มีค่าเฉล่ียสูงสุด (x̅  = 4.85, S.D. = 0.36) ดงัตารางท่ี 1 

 
ตารางท่ี 1  ความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยการบูรณาการบริการวิชาการกบั 
 การจดัการเรียนการสอน 

ข้อที่ ข้อค าถาม x̅ S.D. แปลผล 

 
1 
2 
 
3 
 
4 

ด้านความรู้และประสบการณ์ 
กิจกรรมมีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหาสาระท่ีเรียน 
การร่วมกิจกรรมท าให้มีความเขา้ใจในเน้ือหาวิชาท่ีเรียนมากขึ้น  
ไดรั้บประสบการณ์ตรงหรือไดเ้รียนรู้วิถีชีวิตของผูค้นจากกรณี
ตวัอยา่ง/การลงพ้ืนท่ีด าเนินการร่วมกบัอาจารย ์ 
ไดรั้บความรู้และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์นอกเหนือจาก
ต าราและการเรียนในชั้นเรียน 

 
4.80 
4.65 

 
4.76 

 
4.78 

 
0.40 
0.53 

 
0.43 

 
0.42 

 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 

รวม 4.75 0.44 มากท่ีสุด 
 

1 
2 
3 

ด้านประโยชน์ 
สามารถน าความรู้และประสบการณ์ท่ีไดรั้บไปปรับใช ้
การร่วมกิจกรรมท าให้เรียนรู้การท างานร่วมกบัผูอ้ื่น  
การร่วมกิจกรรมช่วยให้เรียนรู้การท างานเป็นขั้นตอน  

 
4.65 
4.74 
4.85 

 
0.48 
0.53 
0.36 

 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

รวม 4.75  0.46 มากท่ีสุด 

โดยรวม 4.75 0.45 มากท่ีสุด 
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ประชาชนท่ีเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ 
พบว่า ประชาชนท่ีเขา้ร่วมโครงการฯ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 73.33 มีอายุ

เฉล่ีย 41-50 ปี และ 51-60 ปี  มีวุฒิการศึกษาระดบัประถมศึกษาโดยเฉล่ีย จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 43.33 และ
ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 

ความพึงพอใจของประชาชนท่ีเข้าร่วมโครงการการบูรณาการบริการวิชาการกับการจัดการเรียน                           
การสอนในรายวิชาเวชกรรมแผนไทย ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (x̅ = 4.49,  S.D. = 0.63) เม่ือพิจารณาเป็น              
รายดา้นพบว่า ดา้นกระบวนการ มีค่าเฉล่ียสูงสุด (x̅ = 4.63, S.D. = 0.47) หากพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกขอ้              
อยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยท่ีความเหมาะสมของกิจกรรมในโครงการ มีค่าเฉล่ียสูงสุด (x̅ = 4.73, S.D. = 0.44)               
ในดา้นคุณภาพ พบว่า ทุกขอ้อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงความเหมาะสมของสถานท่ีในการจดัโครงการ มีค่าเฉล่ีย
สูงสุด (x̅ = 4.63, S.D. = 0.49) และด้านประโยชน์ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อประโยชน์ท่ีไดรั้บจาก               
การเขา้ร่วมโครงการ มีค่าเฉล่ียสูงสุด (x̅ = 4.73, S.D. = 0.55) ดงัตารางท่ี 2 

 
ตารางท่ี 2 ความพงึพอใจของประชาชนท่ีเขา้ร่วมโครงการการบูรณาการบริการวิชาการ 

ขอ้ท่ี ขอ้ค าถาม x̅ S.D. แปลผล 
 

1 
2 

ด้านกระบวนการ 
กระบวนการการให้บริการ/การจดักิจกรรมโครงการ 
ความเหมาะสมของกิจกรรมในโครงการ 

 
4.53 
4.73 

 
0.51 
0.44 

 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

รวม 4.63 0.47 มากท่ีสุด 
 

1 
 
2 
3 

ด้านคุณภาพ 
วิทยากรมีความสามารถในการบรรยาย ให้ค าแนะน าและ             
ตอบค าถาม 
ความเหมาะสมของเวลาในการจดัโครงการ 
ความเหมาะสมของสถานท่ีในการจดัโครงการ 

 
4.43 

 
4.40 
4.63   

 
1.00 

 
0.60 
0.49 

 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

รวม 4.48 0.69 มาก 
 

1 
2 
3 
4 
5 

ด้านประโยชน์ 
หวัขอ้และเน้ือหาท่ีบรรยายตรงกบัความตอ้งการ 
ความรู้ความเขา้ใจต่อเน้ือหาท่ีบรรยาย ก่อนเขา้รับการอบรม 
ความรู้ความเขา้ใจต่อเน้ือหาท่ีบรรยาย หลงัเขา้รับการอบรม 
ประโยชน์ที่ไดรั้บจากการเขา้ร่วมโครงการ 
สามารถน าความรู้จากการอบรมไปใชป้ระโยชน์ไดม้ากนอ้ย
เพียงใด 

 
4.70 
3.23 
4.50 
4.73 
4.70 

 

 
0.47 
1.21 
0.95 
0.55 
0.47 

 

 
มากท่ีสุด 
ปานกลาง
มากท่ีสุด
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

 
รวม 4.37 0.73 มาก 

โดยรวม 4.49 0.63 มาก 
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6. อภิปรายผล  
 การบูรณาการบริการวิชาการกบัการจดัการเรียนการสอนในรายวิชาเวชกรรมแผนไทย มีวตัถุประสงค์
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการบูรณาการบริการวิชาการกับ                
การจดัการเรียนการสอน และศึกษาความพึงพอใจของประชาชนท่ีเขา้ร่วมโครงการการบูรณาการบริการวิชาการ
กบัการจดัการเรียนการสอน จากวตัถุประสงค ์พบว่า ความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้
โดยการบูรณาการบริการวิชาการกบัการจดัการเรียนการสอนในรายวิชาเวชกรรมแผนไทย  ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดบัมากท่ีสุด อาจเป็นเพราะว่าการบูรณาการ
บริการวิชาการกับการจัดการเรียนการสอนเป็นประโยชน์กับนักศึกษาและท าให้นักศึกษาได้รับความรู้และ
ประสบการณ์จริง สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ คมสันท์ิ ขจรปัญญาไพศาล (2556) ศึกษาผลและความพึงพอใจใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการบูรณาการการวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคม ในรายวิชาการพฒันา               
ความเป็นครูวิชาชีพ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธ์ุ พบว่า นักศึกษาเกิด
กระบวนการเรียนรู้ในทกัษะความเป็นครูจากประสบการณ์จริงจากการบริการวิชาการแก่สังคม และนกัศึกษามี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากในการเข้าร่วมกิจกรรมการในรายวิชา นอกจากน้ียงัสอดคล้องกับ สมจินดา 
ชมพูนุท และวรรณเพ็ญ อินทร์แกว้ (2560) ศึกษาการบูรณาการบริการวิชาการกบัการจดัการเรียนการสอนวิชา
ปฏิบัติการพยาบาลเลือกสรร สาขาการพยาบาลอนามัยชุมชน พบว่า ทัศนคติการให้บริการสุขภาพและ                         
การปฏิบติังานในชุมชนโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด พบว่า สามารถ
น าความรู้และประสบการณ์ท่ีไดรั้บไปปรับใช้ในระดบัมากท่ีสุด สอดคลอ้งกบั หทยัรัตน์ ขาวเอี่ยม และคณะ 
(2014) ได้ศึกษาทักษะการดูแลสุขภาพด้านอนามัยเจริญพนัธ์ุของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มูลนิธิ                 
วดัสระแก้ว จังหวดัอ่างทอง จากการจัดโครงการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนการพยาบาล                 
สูติศาสตร์ วิทยาลยัพยาบาลกองทพับก พบว่า การจดัโครงการบูรณาการบริการวิชาการกบัการ เรียนการสอนมี
ประโยชน์อย่างสูงสุดท่ีนกัเรียนพยาบาลไดน้ าความรู้ท่ีไดใ้นชั้นเรียนประยกุต์ใชใ้นสถานการณ์จริง เช่นเดียวกบั 
เรขา อรัญวงศ์ (2553) ท่ีศึกษาการบูรณาการการเรียนการสอน และการบริการวิชาการแก่สังคมในรายวิชา                 
การจดัการเรียนรู้ พบว่า นกัศึกษามองเห็นประโยชน์และเกิดประสบการณ์จากการเขา้ร่วมกิจกรรม 
 ความพึงพอใจของประชาชนท่ีเข้าร่วมโครงการการบูรณาการบริการวิชาการกับการจัดการเรียน                      
การสอนในรายวิชาเวชกรรมแผนไทย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เ ม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า                                 
ด้านกระบวนการ มีค่าเฉล่ียสูงสุด ทั้ งน้ีเพราะกิจกรรมและกระบวนการมีความเหมาะสมกับประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของกาญจนา ดงสงคราม (2560) ศึกษาแนวทางการจดักิจกรรมการเรียนรู้
แบบบูรณาการสู่การบริการวิชาการชุมชนโดยใช้หลกัการคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาผล              
การยอมรับแนวทางการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่การบริการวิชาการชุมชน พบว่า การยอมรับและ
น าไปใชแ้นวทางการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่การบริการวิชาการชุมชนโดยใชห้ลกัการคอมพิวเตอร์
เบ้ืองตน้โดยรวมอยู่ในระดบัมาก นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบั Dhanit Pladornrittirong (2559) ไดศึ้กษาการบูรณาการ
การเรียนการสอนกบัการบริการวิชาการแก่ชุมชุนวิชาการออกแบบเคร่ืองประดบัดว้ยภูมิปัญญาและอตัลกัษณ์ไทย 
มีวตัถุประสงค์เพ่ือให้บริการวิชาการแก่สังคมท่ีมีการบูรณาการเขา้กับการเรียนการสอนในรายวิชาออกแบบ
เคร่ืองประดับของนิสิตภาควิชาศิลปะและการออกแบบคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผลการวิจยัพบว่า ผูรั้บบริการมีความพึงพอใจในกิจกรรมอยูใ่นระดบัสูง เช่นเดียวกบัศิริอมร กาวีระ (2559) ศึกษา
การพฒันาคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุดว้ยการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการและงานวิจยั : 
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กรณีศึกษากลุ่มผูสู้งอายุบา้นตน้งิ้ว หมู่ท่ี 2 ต าบลสันผกัหวาน อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาผลของการบริการวิชาการในรายวิชาสัมมนาหวัขอ้การประกอบการต่อกลุ่มผูสู้งอายุ ผลของการบริการ
วิชาการในรายวิชาสัมมนาหัวขอ้การประกอบการ พบว่า กลุ่มผูสู้งอายุมีความพึงพอใจในภาพรวมต่อการจดั
โครงการบริการวิชาการในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายการพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุด        
ทุกรายการ โดยรายการท่ีมีค่าเฉล่ียมากเป็นอนัดบัแรกคือสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไปใชไ้ดจ้ริง 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

(1) สามารถน าไปปรับใชใ้นการจดัการเรียนการสอนในรายวิชาเวชกรรมแผนไทยของแต่ละชั้นปี
เพื่อให้นกัศึกษาไดเ้รียนรู้จากสถานการณ์จริง และเพ่ิมทกัษะการปฏิบติั 

(2) สามารถน าไปประยุกต์ใช้ร่วมกับกิจกรรมการศึกษาดูงานท่ีเก่ียวขอ้งกับทางดา้นการแพทย์             
แผนไทย เพื่อกระตุน้ความสนใจต่อการเรียนการสอนในรายวิชาเวชกรรมแผนไทยเพ่ิมขึ้น 

(3) ท าให้ทราบถึงความตอ้งการของประชาชนและชุมชนในการดูแลสุขภาพดว้ยศาสตร์การแพทย์
แผนไทย 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
(1) ควรท าการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างอื่นๆ เช่น นักศึกษาชั้นปีอ่ืน เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานใน                       

การพฒันาการจดัการศึกษาและหลกัสูตรรวมทั้งการจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้กบัผูเ้รียนต่อไป  
(2) ควรมีการด าเนินโครงการการบูรณาการการบริการวิชาการกบัการเรียนการสอนอยา่งต่อเน่ือง 

เพื่อให้นกัศึกษาไดมี้การพฒันาตนเองมากขึ้น 
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บทคัดย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค ์1) เพื่อพฒันาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
เร่ือง หน่วยพ้ืนฐานของส่ิงมีชีวิต ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ให้มีตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 2)                
เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน ก่อนและหลงัจากการเรียน เร่ือง หน่วยพ้ืนฐานของส่ิงมีชีวิต 
ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน เ ร่ือง                          
หน่วยพ้ืนฐานของส่ิงมีชีวิต ดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และดว้ยวิธีการสอนแบบปกติ 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยในคร้ังน้ีคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก 
(เจริญจิตต์วิทยา) จ านวน 1 ห้องเรียน ไดม้าโดยใชวิ้ธีการสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) โดยวิธีการจบั
ฉลากห้องเรียน ไดก้ลุ่มตวัอย่างในการวิจยั คือ กลุ่มทดลอง ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1/1 จ านวน 20 คน
ใชวิ้ธีสอนโดยใชชุ้ดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ และกลุ่มควบคุม ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1/2 จ านวน 20 คน 
ใชวิ้ธีสอนแบบปกติ สถิติท่ีใชวิ้เคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที 
(t-test) 
 

mailto:Wilailuk5230@gmail.com
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 ผลการวิจยัพบว่า 
 1. การพฒันาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง หน่วยพ้ืนฐานของ
ส่ิงมีชีวิต ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 มีประสิทธิภาพ เท่ากบั 81.13/83.58 เป็นไปตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 
80/ 80 
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน ก่อนและหลงัจากการเรียน เร่ือง หน่วยพ้ืนฐานของส่ิงมีชีวิต 
ดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พบว่า หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน เร่ือง หน่วยพ้ืนฐานของส่ิงมีชีวิต ดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ และดว้ยวิธีการสอนแบบปกติ พบว่า นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สูงกว่า
การสอนแบบปกติ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
ค าส าคัญ: ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน, ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์, หน่วยพ้ืนฐานของส่ิงมีชีวิต 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were 1) to develop and determine the efficiency of a set of science 
learning activities on the Basic Units of Living Organisms among Mathayomsuksa 1 students to achieve the 80/80 
efficiency criterion, 2) to compare learning achievement of students on the Basic Units of Living Organisms 
between pretest and posttest periods using a set of science learning activities , 3) to compare learning achievement 
on  the Basic Units of Living Organisms between pretest and posttest periods using a conventional instruction 
method, and 4) to compare students' learning achievement on the Basic Units of Living Organisms between a set 
of science learning activities and a conventional instruction method. 
 The sample of this research was Mathayomsuksa 1 students from one classroom at Bandontalumpuk 
(Charernjitwithaya) School, which were obtained by using cluster random sampling through classroom drawing 
method. The sample was divided into an experimental group (Mathayomsuksa 1/1 students learning with a set of 
science learning activities) and a control group (Mathayomsuksa 1/2 students learning with a conventional 
instruction method). Data were analyzed using statistics, including percentage, mean, standard deviation, and                 
t-test. 
 The results of this research indicated as follows: 
 1. The efficiency of a set of science learning activities on the Basic Units of Living Organisms among 
Mathayomsuksa 1 students was 81.13/83.58, which met the 80/80 efficiency criteria. 
 2. Learning achievement of the experimental group learning with a set of science learning activities on 
the Basic Units of Living Organisms at posttest period was higher than that at pretest period with a statistical 
significance level of .05.   
 3. Learning achievement of the experimental group learning with a set of science learning activities on 
the Basic Units of Living Organisms was higher than that of the control group learning with a conventional 
instruction method with a statistical significance level of .05. 
 

Keywords: Academic Achievement, a set of science learning activities, Basic Units of Living Organisms 
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1. ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
 การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะต้องสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม
สภาพแวดล้อม และความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เพื่อพฒันา และ
เสริมสร้างศกัยภาพคนของชาติให้สามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ โดยการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและมาตรฐานระดบัสากลสอดคลอ้งกบัประเทศไทย 4.0 และโลกใน
ศตวรรษท่ี 21 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) 
 ในปัจจุบนัวิทยาศาสตร์เขา้มามีความส าคญัในชีวิตประจ าวนั เพราะวิทยาศาสตร์เก่ียวขอ้งกบัทุกคนใน
การด ารงชีวิตทั้งในเร่ืองการศึกษา หรือการประกอบอาชีพ ตลอดจนเทคโนโลยี เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้และผลผลิต
ต่าง ๆ ท่ีมนุษยน์ ามาใชเ้พ่ืออ านวยความสะดวกในชีวิต ส่ิงเหล่าน้ีลว้นเป็นผลท่ีไดจ้ากความรู้ทางดา้นวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ร่วมกับความคิดสร้างสรรค์อ่ืน ๆ ทั้ งส้ิน วิทยาศาสตร์จึงมีส่วนช่วยให้มนุษย์ได้พัฒนา
กระบวนการคิด ให้มีความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค ์คิดวิเคราะห์ ทั้งยงัมีทกัษะส าคญัในการคน้ควา้หา
ความรู้ ใชค้วามรู้และทกัษะเพื่อแกปั้ญหาหรือพฒันางานดว้ยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม มีความสามารถ
ในการแกปั้ญหาอย่างเป็นระบบ รวมทั้งสามารถคน้หาขอ้มูลหรือสารสนเทศ ประเมินสารสนเทศ ประยุกต์ใช้
ทกัษะการคิดเชิงค านวณและความรู้ดา้นวิทยาการคอมพิวเตอร์ ส่ือดิจิทลั เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
เพื่อแกปั้ญหาในชีวิตประจ าวนัอย่างสร้างสรรค ์สามารถตดัสินใจโดยใชข้อ้มูลท่ีหลากหลายและมีประจกัษพ์ยาน
ท่ีตรวจสอบได ้วิทยาศาสตร์เป็นวฒันธรรมของโลกสมยัใหม่ ซ่ึงเป็นสังคม  
แห่งการเรียนรู้ (knowledge-based society) ดงันั้นทุกคนจึงจ าเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันาให้รู้วิทยาศาสตร์ เพ่ือท่ีจะมี
ความรู้ความเขา้ใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีท่ีมนุษยส์ร้างสรรค์ขึ้น สามารถน าความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล 
สร้างสรรค ์และมีคุณธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560, หนา้ 30) 
 จากการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลผลการทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิระดบัชาติ (O-NET) ของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนบา้นดอนตะลุมพุก (เจริญจิตตวิ์ทยา) ปรากฏว่าผลการทดสอบวดั
ผลสัมฤทธ์ิระดบัชาติ (O-NET) วิชาวิทยาศาสตร์ต ่ากว่าระดบัประเทศ มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 26.96 ซ่ึงคะแนน
เฉล่ียระดบัประเทศอยู่ท่ีร้อยละ 30.07 เม่ือมาวิเคราะห์ตามสาระการเรียนรู้ (โรงเรียนบา้นดอนตะลุมพุก , 2563, 
หน้า 6) พบว่าสาระท่ี 1 ส่ิงมีชีวิตกบักระบวนการด ารงชีวิต มาตรฐานการเรียนรู้ท่ี 1.1 เขา้ใจหน่วยพ้ืนฐานของ
ส่ิงมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าท่ีของระบบต่าง ๆ ของส่ิงมีชีวิตท่ีท างานสัมพันธ์กัน                                  
มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิตของตนเองและดูแล
ส่ิงมีชีวิต อยู่ในระดับท่ีต้องปรับปรุง ทั้งน้ีส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 จัดท า
แผนพฒันาการศึกษาโดยก าหนดขอ้ตกลงร่วมกนักบัโรงเรียนท่ีอยู่ในสังกดัในการสอบวดัผลสัมฤทธ์ิระดบัชาติ 
(O-NET) ตอ้งมีคะแนนเฉล่ียเพ่ิมขึ้นทุกปี 
 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ คือ ส่ือประกอบการเรียนการสอน หรือนวตักรรมการเรียนการสอนหลายอยา่งท่ี
ผูส้อนสร้างขึ้น เพ่ือใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ ซ่ึงจัดกิจกรรมไวอ้ย่างเป็นระบบในชุดหรือกล่องเดียวกนั              
ชุดกิจกรรมท่ีสร้างขึ้นนั้นเป็นชุดกิจกรรมท่ีให้ผูเ้รียนไดมี้โอกาสศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองอยา่งมีระบบเป็นขั้นตอน 
เพื่อเป็นการเพ่ิมทกัษะดา้นการเรียนรู้ของผูเ้รียนเพ่ือให้บรรลุจุดประสงคก์ารเรียนรู้ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีได ้
ก าหนดไว ้และท าให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะการคิดแกปั้ญหา การคิดวิเคราะห์ไดอ้ย่างถูกตอ้ง โดยครูคอย ให้ค  าแนะน า
และให้ค  าปรึกษาเท่านั้น (สุวธิดา สันสา, 2558, หน้า 33) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัอริยาภรณ์ ขุนปักษี (2561, หน้า 19)                
ชุดกิจกรรม หมายถึง นวตักรรมทางการศึกษาเพ่ือใชป้ระกอบในการเรียนการสอนโดยให้มีเน้ือหาสอดคลอ้งกบั
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ส่ิงท่ีผูเ้รียนจะตอ้งเรียนรู้ ซ่ึงครูผูส้อนเป็นผูส้ร้างขึ้น วางแผน ก าหนดเป้าหมาย วตัถุประสงค์ของ การเรียนรู้  
เพื่อให้ผูเ้รียนไดศึ้กษาควา้ และปฏิบติักิจกรรม เกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเองได้ โดยครูมีหน้าท่ีให้ค  าแนะน าเพื่อ
ส่งเสริมให้ผูเ้รียนประสบความส าเร็จ  
 ดว้ยเหตุผลและประโยชน์จากชุดกิจกรรม ผูวิ้จยัจึงเห็นความส าคญัของการจดัประสบการณ์เรียนรู้ และ
เห็นความส าคญัท่ีจะน าชุดกิจกรรมมาใช้ในการเรียนการสอนจึงสนใจท่ีจะศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ
ความพึงพอใจ วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เร่ือง หน่วยพ้ืนฐานของส่ิงมีชีวิต ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 
1 โรงเรียนบา้นดอนตะลุมพุก (เจริญจิตต์วิทยา) ท่ีเรียนโดยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เป็นการพฒันา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้สูงขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

(1) เพ่ือพฒันาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง หน่วยพ้ืนฐานของ
ส่ิงมีชีวิต ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ให้มีตามเกณฑป์ระสิทธิภาพ 80/ 80 

(2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน ก่อนและหลงัจากการเรียน เร่ือง หน่วยพ้ืนฐาน
ของส่ิงมีชีวิต ดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

(3) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน เร่ือง หน่วยพ้ืนฐานของส่ิงมีชีวิต ด้วยชุด
กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และดว้ยวิธีการสอนแบบปกติ 
 

3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 3.1 แนวคิด ทฤษฎแีละงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ชุดกิจกรรม มีหลายช่ือท่ีใช้เรียนกัน ไม่ว่าจะเป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู้หรือชุดการสอน ( learning 
package, instructional package) เป็นนวตักรรมทางการศึกษาอย่างหน่ึงท่ีรวบรวมส่ือ กระบวนการ และกิจกรรม
การเรียนรู้ต่าง ๆ เพ่ือเป็นส่ือกลางระหว่างผูส้อนกบัผูเ้รียน ให้เกิดการเรียนรู้แก่ผูเ้รียนตามจุดประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพ องคป์ระกอบของชุดกิจกรรมไวห้ลายรูปแบบ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้นั้นจะตอ้งมีองคป์ระกอบ คือ 
ช่ือชุดกิจกรรมการเรียนรู้ คู่มือการใชชุ้ดกิจกรรม เน้ือหา  กิจกรรมการเรียน และการประเมินผล  
 การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม 
 หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเป็นขั้นตอนท่ีจะพิสูจน์ว่า ชุดกิจกรรมท่ีสร้างขึ้นเม่ือน าไปใชจ้ริงจะเกิด
ประโยชน์ สามารถแกปั้ญหา ปรับปรุงหรือพฒันา ผูเ้รียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ คุม้ค่าตรงตามวตัถุประสงค์และ
เป้าหมายท่ีตอ้งการ หลงัจากค านวณ ค่า E1/E2 ออกมาแลว้ หากไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไวจ้ะตอ้งพฒันา
ปรับปรุงชุดกิจกรรมท่ีสร้างขึ้นแลว้ทดลองซ ้าจนกว่าจะไดชุ้ดกิจกรรมท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ี์ก าหนด 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความสามารถทางสมองของผูเ้รียนในดา้นความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะ
ทางวิชาการ เกิดการเปล่ียนแปลงทางพฤติกรรม และประสบการณ์การเรียนรู้หลงัจากการเรียนแลว้ สามารถวดั
การเปล่ียนแปลงไดจ้ากคะแนนสอบหรือคะแนนจากงาน 
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 3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย  
  ตัวแปรอิสระ                                                                                ตัวแปรตาม                      
 

 
 

 
 
 

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

3.3 สมมติฐานการวิจัย 
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง หน่วยพ้ืนฐานของส่ิงมีชีวิต ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา

ปีท่ี 1 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/ 80 
2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลงัการเรียน เร่ือง หน่วยพ้ืนฐานของส่ิงมีชีวิต ดว้ยชุด

กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน เร่ือง หน่วยพ้ืนฐานของส่ิงมีชีวิต ท่ีเรียนดว้ยชุดกิจกรรม

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์สูงกว่าการเรียนดว้ยวิธีการสอนแบบปกติอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย  
4.1 รูปแบบการวิจัย 
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัก่ึงทดลอง (Quasi-Experimental Research) โดยใช้แบบแผนการทดลองท่ีมี

กลุ่มควบคุมและท่ีมีการทดสอบก่อนและหลงัเรียน  
4.2 ประชากรและตัวอย่าง 
 1. ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ี คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบา้นดอนตะลุมพุก 

(เจริญจิตตวิ์ทยา) จ านวน 2 ห้องเรียน มีนกัเรียน 40 คน 
 2. กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบา้นดอนตะลุมพกุ 

(เจริญจิตต์วิทยา) จ านวน 1 ห้องเรียน ไดม้าโดยใชวิ้ธีการสุ่มแบบกลุ่ม (cluster random sampling) โดยวิธีการจบั
ฉลากห้องเรียน ไดก้ลุ่มตวัอย่างในการวิจยั คือ กลุ่มทดลอง ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1/1 จ านวน 20 คน 
ใชวิ้ธีสอนโดยใชชุ้ดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ และกลุ่มควบคุม ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1/2 จ านวน 20 คน 
ใชวิ้ธีสอนแบบปกติ 

4.3 เคร่ืองมือวิจัย 
 1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง หน่วยพ้ืนฐานของส่ิงมีชีวิต ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา

ปีท่ี 1 ซ่ึงจดัท าทั้งหมด 5 ชุด พบว่าไดป้ระสิทธิภาพเท่ากบั 81.13/83.58  
 2. แผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จ านวน 5 แผน รวม 10 ชั่วโมง 

พบว่าตรวจสอบความเหมาะสมและความถูกตอ้ง โดยใชม้าตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) อยู่ในระดบัมาก
ขึ้นไป ทุกแผนการจดัการเรียนรู้ 

การเรียนโดยใชวิ้ธีสอนแบบปกติ 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ เร่ือง หน่วยพ้ืนฐาน

ของส่ิงมีชีวิต 

การเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ 
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3.  แผนการจดัการเรียนรู้แบบปกติ จ านวน 5 แผน รวม 10 ชัว่โมง พบว่าตรวจสอบความเหมาะสม
และความถูกตอ้ง โดยใชม้าตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) อยูใ่นระดบัมากขึ้นไปทุกแผนการจดัการเรียนรู้ 

4.  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ไดค้่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.90 
4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. นกัเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน 
 2. ด าเนินการทดลองตามแผนการจดัการเรียนรู้ โดยเรียนดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

และการสอนแบบปกติ 
  3. เม่ือจดักิจกรรมการเรียนรู้ครบตามแผนการจดัการเรียนรู้แลว้ นักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่ม

ควบคุม ท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน 
4. น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิไปวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ 

        4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล  
  การวิเคราะห์ขอ้มูล ผูวิ้จยัวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
 1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง หน่วยพ้ืนฐานของส่ิงมีชีวิต วิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย
ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามเกณฑ ์80/80 โดยการหาค่า (E1/E2)  
 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน และหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ สถิติท่ีใช ้ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย (�̅�) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และเปรียบเทียบผลต่างของคะแนน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช ้t – test Dependent samples  
 3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน เร่ือง หน่วยพ้ืนฐานของส่ิงมีชีวิต ท่ีเรียนดว้ย
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์กบัการเรียนดว้ยวิธีการสอนแบบปกติ สถิติท่ีใช ้ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย (x̅) ค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และเปรียบเทียบผลต่างของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช ้t – test Independent 
samples  
 

5. ผลการวิจัย 
 1. การพฒันาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง หน่วยพ้ืนฐานของ
ส่ิงมีชีวิต ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 มีประสิทธิภาพ เท่ากบั 81.13/83.58 เป็นไปตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 
80/ 80 
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน ก่อนและหลงัจากการเรียน เร่ือง หน่วยพ้ืนฐานของส่ิงมีชีวิต 
ดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พบว่า หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน ก่อนและหลงัจากการเรียน เร่ือง หน่วยพ้ืนฐานของส่ิงมีชีวิต 
ดว้ยวิธีการสอนแบบปกติ พบว่า หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 4. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน เร่ือง หน่วยพ้ืนฐานของส่ิงมีชีวิต ดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ และดว้ยวิธีการสอนแบบปกติ พบว่า นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สูงกว่า
การสอนแบบปกติ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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6. อภิปรายผล  
 การวิจยัเร่ือง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง หน่วยพ้ืนฐานของส่ิงมีชีวิต 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก (เจริญจิตต์วิทยา) ท่ีเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม                       
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์กบัการสอนแบบปกติ สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
 1. ผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เร่ือง หน่วยพ้ืนฐานของ
ส่ิงมีชีวิต ตามกระบวนการในการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่า 
ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง หน่วยพ้ืนฐานของส่ิงมีชีวิต มีประสิทธิภาพเท่ากบั 
81.13/83.58 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ท่ีตั้ งไว ้นั่นคือนักเรียนมีผลการท ากิจกรรมในชุดกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ตามแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีวางไว ้ทั้งน้ีอาจเป็นผลมาจากชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไดจ้ดั
กิจกรรมให้นกัเรียนเป็นผูศึ้กษาหาความรู้ และลงมือปฏิบติักิจกรรมดว้ยตนเอง ท าให้นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจ
ในเน้ือหาสาระ ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีขึ้น โดยมีผูวิ้จัยคอยให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ           
ให้ค  าปรึกษา และควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาในการท ากิจกรรมการเรียน รู้ สอดคล้องกับ อัจฉรา                    
เพชรอ่อน (2553) ไดศึ้กษาการพฒันาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เร่ือง ความหลากหลายของพืชและสัตว ์ท่ีส่งเสริม
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ผลการวิจยั พบว่า ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เร่ือง 
ความหลากหลายของพืชและสัตว ์ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปี ท่ี 5 มีประสิทธิภาพ 80.37/81.48 สอดคลอ้ง
กบั ภาณุวฒัน์ เปรมปรี (2556) ไดศึ้กษา การพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง ระบบนิเวศน ้าจืด ส าหรับนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน จงัหวดัสระบุรี พบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองระบบนิเวศ 
น ้าจืด มีประสิทธิภาพ 82.98/80.53  
 2. จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน นกัเรียนท่ีเรียนโดยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
เร่ือง หน่วยพ้ืนฐานของส่ิงมีชีวิต มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ สูงกว่าการเรียนแบบปกติ อย่างมี
นัยส าคญัท่ีระดบั .05 ในภาพรวมนักเรียนท่ีเรียนโดยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีคะแนนเฉล่ีย เท่ากบั 
33.30 และนกัเรียนท่ีเรียนโดยวิธีแบบปกติมีคะแนนเฉล่ีย เท่ากบั 29.85 เม่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนกัเรียนท่ีเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์พบว่า หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคญัท่ี
ระดับ .05 โดยมีคะแนนเฉล่ียก่อนเรียน เท่ากับ 13.45 คะแนนเฉล่ียหลงัเรียน เท่ากับ 33.30 ซ่ึงสอดคล้องกับ 
อจัฉรา เพชรอ่อน (2553) ไดศึ้กษาการพฒันาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เร่ือง ความหลากหลายของพืชและสัตว ์                   
ท่ีส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้สาระ
วิทยาศาสตร์ หลงัการใชชุ้ดกิจกรรมสูงกว่าก่อนการใชชุ้ดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เร่ืองความหลากหลายของพืชและ
สัตว ์อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 สอดคลอ้งกบั อรทยั น้อยญาโณ (2554) ไดศึ้กษาผลการจดัการเรียนรู้
ดว้ยชุดกิจกรรมพฒันาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง แรงและการเคล่ือนท่ี วิชา
วิทยาศาสตร์ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 พบว่า คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนรู้ดว้ย
ชุดกิจกรรมพฒันาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง แรงและการเคล่ือนท่ี หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยมีคะแนน
เฉล่ียก่อนเรียนเท่ากบั 8 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2.31 และคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนเท่ากบั 17.14 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 1.35 สอดคล้องกับ มงคล ทะนันไธสง (2556) ได้ศึกษา การพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง                        
การด ารงชีวิตของพืช โดยใชก้ารเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส าหรับนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมกรเรียนรู้ เร่ือง                        
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การด ารงชีวิตของพืช โดยใชก้ารเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 สูงกว่าก่อน
เรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

(1) การจดักิจกรรมดว้ยชุดกิจกรรมกาเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในกระบวนการทดลอง ท่ีลงมือปฏิบติัจริง
ในแต่ละขั้นตอนอาจใชเ้วลาท่ีแตกต่างกนัของแต่ละกลุ่ม ในบางกลุ่มอาจมีการยืดหยุน่ไดต้ามความเหมาะสม หรือ
ให้นกัเรียนบางกลุ่มท่ีไม่เสร็จมาท ากิจกรรมนอกเวลาครูผูส้อนตอ้งดูแลอยา่งใกลชิ้ด 

(2) ครูควรจดัหาวสัดุอุปกรณ์ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้เพียงพอต่อนกัเรียนทุกกลุ่ม 
และเตรียมวสัดุอุปกรณ์ส ารองในกรณีมีวสัดุอุปกรณ์ช ารุดเสียหาย 

(3) การจดักิจกรรมครูผูส้อนจะตอ้งกระตุน้ความสนใจนกัเรียนเพือ่ให้การสอนเป็นไปตามกิจกรรม
ท่ีก าหนดไว ้พร้อมทั้งกระตุน้นกัเรียนท่ีเก่งช่วยเหลือเพ่ือภายในกลุ่มของตนเอง 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
(1) ควรมีการศึกษาพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดบัชั้นอ่ืน ๆ เพ่ือใหน้กัเรียน

ไดรั้บประสบการณ์ท่ีหลากหลาย 
(2)  ควรมีการศึกษาออกแบบนวตักรรมท่ีส่งเสริมทกัษะในดา้นต่าง ๆ  ของผูเ้รียน 

 
8. กติติกรรมประกาศ 
 ขอกราบขอบพระคุณท่านผูท้รงคุณวุฒิทุกท่าน ท่ีให้ความอนุเคราะห์สละเวลาในการตรวจสอบความ
เท่ียงตรงของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แผนการจดัการเรียนรู้ 
รวมทั้งให้ค  าแนะน า เพ่ิมเติมท่ีเป็นประโยชน์ในการท าสารนิพนธ์ฉบบัน้ี ให้สมบูรณ์ย่ิงขึ้น 
 ขอขอบพระคุณ ผูบ้ริหาร คณะครูและนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นดอนตะลุมพุก (เจริญจิตต์
วิทยา) ท่ีช่วยเหลือให้ความร่วมมือและอ านวยความสะดวกในการทดลองอยา่งดีย่ิง 
 ขอกราบของพระคุณ คุณครอบครัวและเพื่อน ๆ ท่ีเป็นก าลงัใจให้ความช่วยเหลือให้ฟันฝ่าอุปสรรค             
ต่าง ๆ รวมถึงการสนบัสนุนผูวิ้จยัในการท าสารนิพนธ์ฉบบัน้ีให้ส าเร็จดว้ยดี 
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THE STUDY OF STUDENT LEARNING OUTCOMES IN  STUDENT 
INFOGRAPHIC DESIGN USING PROJECT BASED LEARNING 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์จ านวน 2 ข้อ ได้แก่ 1) เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ออกแบบ                          

อินโฟกราฟฟิก ของนกัเรียน โดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน 2) เพื่อประเมินผลการเรียนรู้การพฒันากิจกรรมการเรียนรู้
ออกแบบ อินโฟกราฟฟิก ของนักเรียน โดยใช้โครงงานเป็นฐาน กลุ่มตวัอย่างท่ีเลือกใชค้ือนักเรียนในชุมชน
แพรกษา เคร่ืองมือวิจยั คือ แอปพลิเคชัน่ แคนวา การวิเคราะห์ขอ้มูลใชแ้บบประเมินรูบริคสกอล ์

จากผลการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ออกแบบ อินโฟกราฟฟิก ของนักเรียนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
พบว่านักเรียน จ านวน 16 คนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ออกแบบอินโฟกราฟฟิก  โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
นกัเรียนสามารถออกแบบอินโฟกราฟฟิก  โดยใช ้แอพพลิเคชัน่ แคนวา ไดจ้ริงป้ายประชาสัมพนัธ์มีความสวย
งาน สีสันสะดุดตา น่าดึงดูด และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ เพราะเน่ืองจากว่าการจัดการเรียนรู้ ออกแบบ                     
อินโฟกราฟฟิก โดยใชโ้ครงงานเป็นฐานเป็นกระบวนการ ช่วยให้ผูเ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเอง ส่งเสริมให้เกิดความคิด
สร้างสรรค ์ทกัษะ สร้างสภาพแวดลอ้มและประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีแปลกใหม่ น่าสนใจ และท าให้ผูเ้รียนอยากรู้
อยากเห็นอยากทดสอบ ทดลองและปฏิบติั รวมถึงส่งเสริมการมีกิจกรรมร่วมกนัระหว่างผุเ้รียนภายในกลุ่ม 
 
ค าส าคัญ: การเรียนรู้ในการออกแบบอินโฟกราฟิก , โครงงานเป็นฐาน , การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 
 

ABSTRACT 
This research consists of 2 items: 1) to develop design learning activities.Infos dance of students using 

the work thickness as a base 2) to study learning outcomes, development of learning activities, design student 
infos by using the project as a foundation, which are chosen by students in the research education community.              
Is a data analysis canvas application used by Rubiksgol. 

As a result of the development of learning activities, design the infographic of students using the project 
as a base. It was found that 16 students who participated in an infographic design learning activity. By using the 
project as a base, students can actually design infographics using the canvas application. Billboards are beautiful, 
colorful, eye-catching, attractive and creative. Because because of the learning management, infographic design 
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by using the project as the base as a process It helps people learn by themselves. Fostering creativity, skills, 
creating new and interesting learning environments and experiences that make the learner curious to test. 
Experiment and practice Including promoting joint activities among students within the group 

 
Keywords: Learning to design infographics, project Base, Project-based learning 
 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
เทศบาลเมืองแพรกษาตั้งอยู่ทางทิศตะวนัออกของจงัหวดัสมุทรปราการห่างจากท่ีว่าการอ าเภอเมือง

สมุทรปราการ6กิโลเมตรมีพ้ืนท่ีทั้งหมด ประมาณ 20 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 12.586 ตารางกิโลเมตรหรือ
ประมาณ 7,866 ไร่ เทศบาลเมืองแพรกษาเดิมเป็นพ้ืนท่ีส่วนหน่ึงของต าบลบางเมือง ต่อมาปี พ.ศ.2472 ได้มี                    
การแยกพ้ืนท่ีบางส่วนออกจากต าบลบางเมือง จดัตั้งเป็นต าบลใหม่ เรียกว่า ต าบลแพรกตาสา สาเหตุเพราะพ้ืนท่ีน้ี
แต่เดิมมีคนช่ือตาสาไดม้าบุกเบิกท ามาหากินเป็นคนแรก จึงเรียกพ้ืนท่ีแถบน้ีว่า แพรกตาสา ต่อมาปี 2480 จึงได้
เปล่ียนช่ือมาเป็นต าบลแพรกษาและใชม้าจนถึงปัจจุบนัน้ี  

การเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning ) หมายถึง การเรียนรู้ท่ีจดัประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงานให้แก่ผูเ้รียนเหมือนกับการท างานในชีวิตจริงอย่างมีระบบ  เพ่ือเปิดโอกาสให้ผูเ้ รียนได้มี
ประสบการณ์ตรง  ไดเ้รียนรู้วิธีการแกปั้ญหา  วิธีการหาความรู้ความจริงอยา่งมีเหตุผล  ไดท้  าการทดลอง ไดพ้ิสูจน์
ส่ิงต่าง ๆ ดว้ยตนเอง  รู้จกัการวางแผนการท างาน  ฝึกการเป็นผูน้ า  ผูต้าม  ตลอดจนไดพ้ฒันากระบวนการคิด
โดยเฉพาะการคิดขั้นสูง  และการประเมินตนเอง  โดยมีครูเป็นผูก้ระตุน้เพื่อน าความสนใจท่ีเกิดจากตวัผูเ้รียนมา
ใช้ในการท ากิจกรรมคน้ควา้หาความรู้ดว้ยตวัเอง น าไปสู่การเพ่ิมความรู้ท่ีไดจ้ากการลงมือปฏิบติั การฟัง และ     
การสังเกตจากผูรู้้  โดยผูเ้รียนมีการเรียนรู้ผ่านกระบวนการท างานเป็นกลุ่ม ท่ีจะน ามาสู่การสรุปความรู้ใหม่              
มีการเขียนกระบวนการจดัท าโครงงานและไดผ้ลการจดักิจกรรมเป็นผลงานแบบรูปธรรม (ดุษฎี โยเหลาและคณะ, 
2557: 19-20) 

นอกจากน้ีการจดัการเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน ยงัเน้นการเรียนรู้ท่ีให้ผูเ้รียนไดรั้บประสบการณ์
ชีวิตขณะท่ีเรียน ไดพ้ฒันาทกัษะต่างๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัพฒันาการตามล าดบัขั้นความรู้ความคิดของบลูม           
ทั้ง 6 ขั้น คือ ความรู้ความจ า ความเขา้ใจ การประยกุตใ์ช ้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินค่า และการคิด
สร้างสรรค์  การจดัการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ถือไดว่้าเป็น การจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั 
เน่ืองจากผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติัเพ่ือฝึกทกัษะต่างๆดว้ยตนเองทุกขั้นตอน โดยมีครูเป็นผูใ้ห้ การส่งเสริม สนบัสนุน 
ซ่ึงตรงกบัหวัขอ้ผูวิ้จยัท่ีไดใ้ช ้อินโฟกราฟิกในการสร้างช้ินงานช่วยเหลือชุมชน โดยใช ้Project Based เขา้มาช่วย
ในการเรียนการสอน (ดุษฎี โยเหลาและคณะ, 2557: 19-20) 

ผูวิ้จัยจึงได้เสนอโครงงานวิจยัการศึกษาผลการเรียนรู้ออกแบบอินโฟกราฟฟิกของนักเรียนโดยใช้
โครงงานเป็นฐาน โดยให้เยาวชนได้มีส่วนร่วม  ด้วยการให้ผูเ้รียนฝึกการท างานร่วมกันเป็นกลุ่มเพื่อชุมชน 
โดยเฉพาะ การใช้เทคโนโลยีเพื่อออกแบบอินโฟกราฟฟิก  และเป็นแผนในการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมใน
ชุมชน และเพ่ือให้ผูเ้รียนเขา้ใจถึงการท าอินโฟกราฟฟิกไดดี้ย่ิงขึ้น และ ผูส้อนไดท้  าการประเมินผลการเรียนรู้                
การพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ออกแบบ อินโฟกราฟฟิก โดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน ไดผ้ลตอบรับเป็นท่ีน่าสนใจ 
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ออกแบบ อินโฟกราฟฟิก ของนกัเรียน โดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน 

2. เพื่อประเมินผลการเรียนรู้กิจกรรมการเรียนรู้ออกแบบ อินโฟกราฟฟิก ของนกัเรียน โดยใชโ้ครงงาน
เป็นฐาน 

 

3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 
3.1 แนวคิด ทฤษฎแีละงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2543 อ้างถึงใน วฒันา มังคสมัน, 2551) ได้ให้

ความหมายของการสอนแบบโครงงานไวว่้าเป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผูเ้รียนได้เลือกและสร้าง  
กระบวนการเรียนรู้เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงอย่างลุ่มลึกดว้ยตนเองโดยใช้วิธีการและแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลายและ
สามารถน าผลการเรียนรู้ไปใชใ้นชีวิตได ้

ลัดดา ภู่เกียรติ (2544 อ้างถึงใน อังคณา ตุงคะสมิต , 2559) ได้สรุปความหมายของโครงงานไวว่้า 
โครงงานเป็นวิธีการเรียนรู้ท่ีเกิดจากความสนใจใคร่รู้ของผูเ้รียนท่ีตอ้งการศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึง หรือ
หลาย ๆ ส่ิงท่ีสงสัยและอยากรู้ค าตอบให้ลึกซ้ึงชดัเจนหรือตอ้งการเรียนรู้ในเร่ืองนั้น ๆ ให้มากขึ้นกว่าเดิมโดยใช้
ทกัษะกระบวนการท่ีมีวิธีการศึกษาอย่างเป็นระบบและมีขั้นตอนต่อเน่ืองมีการวางแผนในการศึกษาอย่างละเอียด
แลว้ลงมือปฏิบติัตามแผนงานท่ีวางไวจ้นไดข้อ้สรุปหรือผลการศึกษาหรือค าตอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองนั้น ๆ และมี
การน าเสนอเพื่อให้ผูอ้ื่นเขา้ใจ  หรืออาจกล่าวไดอ้ีกนยัหน่ึงว่า โครงงานเป็นรูปแบบหน่ึงของการท าวิจยัโดยเด็ก ๆ  
เพราะไดค้น้หาความรู้ดว้ยตนเองจากประเด็นปัญหาท่ีก าหนดขึ้นร่วมกนัมีการตั้งสมมติฐานเพ่ือไปสู่ค าตอบ และ
น าเสนอในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีท าให้เขา้ใจง่ายและเป็นระบบ 

บุญเล้ียง ทุมทอง (2548) ไดใ้ห้ความหมายของโครงงานไวว่้า เป็นการจดัการเรียนรู้รูปแบบหน่ึงท่ีเนน้
ผูเ้รียนเป็นส าคญัท่ีตอ้งการให้ผูเ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเอง ไดป้ฏิบติัจริงในการศึกษา ส ารวจ ทดลอง คน้ควา้ และ
ประดิษฐ์ดว้ยตนเอง โดยมีครูเป็นท่ีปรึกษาอยา่งใกลชิ้ด 

วฒันา มงัคสมนั (2551) ซ่ึงใชค้  าว่า “โครงการ” ไดส้รุปความหมายของรูปแบบการสอนแบบโครงการ
ว่า เป็นการจดัประสบการณ์ท่ีเปิดโอกาสให้เด็กไดศึ้กษาเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงอย่างลุ่มลึก โดยเร่ืองท่ีเรียนและประเด็น
ปัญหาท่ีศึกษามาจากความสนใจของตวัเด็กเอง การจดักิจกรรมการเรียนการสอนมุ่งให้เด็กมีประสบการณ์ตรงกบั
เร่ืองท่ีศึกษานั้น โดยการเปิดโอกาสให้เด็กไดสั้งเกตอย่างใกลชิ้ดจากแหล่งความรู้เบ้ืองตน้ อาจใช้ระยะเวลาท่ี
ยาวนานอยา่งเพียงพอตามความสนใจของเด็ก เพื่อท่ีจะให้เด็กไดค้น้พบค าตอบและคล่ีคลายความสงสัย ในการจดั
กิจกรรมเด็กอาจประสบกบัความส าเร็จและความลม้เหลวในวิธีการแสงหาความรู้ และเม่ือเขาพบค าตอบก็จะน า
ความรู้ท่ีไดม้าเสนอในรูปแบบต่าง ๆ ตามความตอ้งการของเด็กเอง  

ทิศนา แขมมณี (2560) ให้ความหมายของการจดัการเรียนการสอนโดยใชโ้ครงการเป็นหลกัไวว่้า เป็น
การจดัสภาพการณ์ของการเรียนการสอน โดยให้ผูเ้รียนไดร่้วมกนัเลือกท าโครงการท่ีตนสนใจ โดยร่วมกนัส ารวจ 
สังเกต และก าหนดเร่ืองท่ีตนสนใจ วางแผนในการท าโครงการร่วมกนั ศึกษาหาขอ้มูลความรู้ท่ีจ าเป็น และลงมือ
ปฏิบัติงานตามแผนงานท่ีวางไวจ้นได้ข้อค้นพบหรือส่ิงประดิษฐ์ใหม่ แล้วจึงเขียนรายงานและน าเสนอต่อ
สาธารณชน เก็บข้อมูล แล้วน าผลงานประสบการณ์ทั้งหมดมาอภิปรายแลกเปล่ียนความรู้ ความคิดกัน และ
สรุปผลการเรียนรู้ท่ีไดรั้บจากประสบการณ์ท่ีไดรั้บทั้งหมด 
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บุญเล้ียง ทุมทอง (2548) ไดใ้หค้วามหมายของโครงงานไวว่้า เป็นการจดัการเรียนรู้รูปแบบหน่ึงท่ีเนน้
ผูเ้รียนเป็นส าคญัท่ีตอ้งการให้ผูเ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเอง ไดป้ฏิบติัจริงในการศึกษา ส ารวจ ทดลอง คน้ควา้ และ
ประดิษฐ์ดว้ยตนเอง โดยมีครูเป็นท่ีปรึกษาอยา่งใกลชิ้ด 
          วฒันา มงัคสมนั (2551) ซ่ึงใชค้  าว่า “โครงการ” ไดส้รุปความหมายของรูปแบบการสอนแบบโครงการ
ว่า เป็นการจดัประสบการณ์ท่ีเปิดโอกาสให้เด็กไดศึ้กษาเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงอย่างลุ่มลึก โดยเร่ืองท่ีเรียนและประเด็น
ปัญหาท่ีศึกษามาจากความสนใจของตวัเด็กเอง การจดักิจกรรมการเรียนการสอนมุ่งให้เด็กมีประสบการณ์ตรงกบั
เร่ืองท่ีศึกษานั้น โดยการเปิดโอกาสให้เด็กไดสั้งเกตอย่างใกลชิ้ดจากแหล่งความรู้เบ้ืองตน้ อาจใช้ระยะเวลาท่ี
ยาวนานอยา่งเพียงพอตามความสนใจของเด็ก เพื่อท่ีจะให้เด็กไดค้น้พบค าตอบและคล่ีคลายความสงสัย ในการจดั
กิจกรรมเด็กอาจประสบกบัความส าเร็จและความลม้เหลวในวิธีการแสงหาความรู้ และเม่ือเขาพบค าตอบก็จะน า
ความรู้ท่ีไดม้าเสนอในรูปแบบต่าง ๆ ตามความตอ้งการของเด็กเอง  

3.2กรอบแนวคิดของงานวิจัย 
 

        ตวัแปรตน้      ตวัแปรตาม 
 

 
 

 

รูปท่ี 1 กรอบแนวคดิในการวิจยั 
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย 
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนหาดอมราอกัษร 

ลกัษณ์วิทยา ท่ีไดม้าจากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 
 2. กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ คือ  นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนหาดอมรา

อกัษรลกัษณ์วิทยา ท่ีไดม้าจากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 
4.2 แบบแผนของการวิจัย 
การวิจยัคร้ังน้ีมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลการวิจยัเชิงทดลอง 
4.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี 

1. แบบฝึกปฏิบติัจ านวน 4 แผน 
 สัปดาห์ที่ 1  

แผนที่ 1 แนะน าการใชง้าน Application Canva และการพฒันาช้ินงานการออกแบบป้าย
ประชาสัมพนัธ์ชุมชนแพรกษา 

แผนที่ 2 การสอนเทคนิคและวิธีการใช ้Application Canva   

สัปดาห์ที่ 2 
  แผนที่ 3 จดักลุ่มให้ผูเ้รียนออกแบบป้ายประชาสัมพนัธ์ชุมชนแพรกษาและให้ออกมาน าเสนอ 

       การใช้โครงงานเป็นฐาน ผลการเรียนรู้ของนกัเรียนในการออกแบบอินโฟกราฟฟิก 

 

 

 

https://www.mangoconsultant.com/th/news-knowledge/knowledge/274-application-%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3
https://www.mangoconsultant.com/th/news-knowledge/knowledge/274-application-%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3
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  แผนท่ี 4 จดัการแข่งขนัให้ผูเ้รียนประกวดการท าป้ายประชาสัมพนัธ์ชุมชนแพรกษาเพื่อวดัผล
การประเมิน 

4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1. ติดต่อประชากรกลุ่มตัวอย่างท่ีอาศยัอยู่ในหมู่บ้านศิวะนคร  จังหวดัสมุทรปราการท่ี มีอายุ

ระหว่าง 13-18 ปี 
  2. ผูวิ้จยัสอบถามอายขุองประชากรกลุ่มตวัอยา่งว่ามีช่วงอายเุท่าไหร่บา้ง เพื่อคดักรอง ผูเ้ขา้ร่วมวิจยั

ให้เป็นไปตามเกณฑท่ี์ผูวิ้จยัก าหนด 
  3. เม่ือสอบถามเสร็จแลว้ ผูวิ้จยัสอบถามผูเ้ขา้ร่วมวิจยัว่าใครในท่ีน้ีรู้จกัแอพ Canva หรือไม่  
   4. ผูวิ้จยัให้แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน  โดยท่ีแต่ละกลุ่มจะตอ้งมี เด็กเล็กเด็กโตปนกนัไป เพื่อให้เกิด

การช่วยเหลือกนัและกนั  
   5. สอนการใชง้าน แอพ Canva โดยให้นกัเรียนดูคลิปการสอนการใช ้แอพ Canva ประมาณ 20 นาที 

หลงัจากนั้นผูวิ้จยัจะถามอีกคร้ังว่า แอพ Canva คืออะไรใชท้  าอะไรไดบ้า้ง  
   6. ผูวิ้จยัจะแจกกระดาษโป๊สเตอร์แผ่นใหญ่จ านวน 1 แผ่น ให้แต่ละกลุ่มพร้อมเคร่ืองมือ เขียนและ

สี ให้ทุกกลุ่ม    
  7. ผูวิ้จยัจะตั้งโจทยใ์ห้นกัเรียนออกแบบ โป๊สเตอร์แนวนอนให้ท าใน เร่ือง สุขสันตว์นัเด็ก 
  8. ให้นักเรียนออกแบบป้ายโป๊สเตอร์ ในแต่ละกลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มจะได้โจทยค์นละแบบกัน               

โดยการสุ่มจบัฉลาก ให้ตวัแทนกลุ่มเป็นคนจบั ให้เวลา 1 ชม ในการท า แลว้ให้แต่ ละกลุ่มออกมาพรีเซนว่าท าไม
ถึงตกแต่งแบบน้ี ป้ายน้ีความหมายว่าอยา่งไร  

  9. นักเรียนท่ีจบักลุ่มไว ้มาแข่งขนัท าป้ายน้ีอีกรอบ เพ่ือเป็นการแกมื้อและทดสอบ ความรู้ความ
เขา้ใจ คราวน้ีจะไดโ้จทยเ์ดียวกนั แต่เน้นดูท่ีขอ้ความท่ีใส่ และการตกแต่ง สวยงาม และการพรีเซน โดยเสริมแรง
คือมีรางวลัให้ส าหรับกลุ่มท่ีชนะ กลุ่มท่ี 1 ได ้600 กลุ่ม 2 ได ้400 กลุ่ม 3 ได ้200 เพื่อเป็นการกระตุน้ให้นกัเรียน 
โดยจะมีคุณครู 3 ท่านเป็น คณะกรรมการ เพื่อการตดัสินท่ียติุธรรม 

  

5. ผลการวิเคราะห์ 
ตอนที่ 1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออกแบบ Infographic ของนักเรียน โดยใช้โครงงานเป็นฐานของ

นักเรียน  
โดยผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออกแบบ Infographicโดยใช้โครงงานเป็นฐาน ประกอบไปด้วย

ขั้นตอน 2 ขั้นตอน ดงัน้ี 
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัการพฒันาแผนการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 
  1.1 ผูวิ้จยัศึกษา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้โดยใชโ้ครงงาน
เป็นฐาน และ การจดัการเรียนรู้โดยใชอ้ินโฟกราฟฟิก 
  1.2 น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษามาก าหนดแผนการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 
 ขั้นตอนที่ 2 จดัแผนการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานเพื่อน ามาสอน 
  2.1 ผูวิ้จัย จัดแผนการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานทั้งหมด 4 แผน ระยะเวลา 2 สัปดาห์  
สัปดาห์ละ 2 วนั 2สัปดาห์ 4 แผน 
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  2.2 น าแผนการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานไปใช้กบักลุ่มเป้าหมาย จ านวน 16 คน เพื่อเก็บ
ขอ้มูลการด าเนินการ โดยใชแ้ผนการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานทั้งหมด 4 แผน ระยะเวลา 2 สัปดาห์  สัปดาห์
ละ 2 วนั 2สัปดาห์ 4 แผน  

ตอนที่ 2 การประเมินผลการเรียนรู้การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ออกแบบ Infographic ของนักเรียน 
โดยใช้โครงงานเป็นฐาน  

ผูวิ้จยัประเมินผลการเรียนรู้การพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ออกแบบ อินโฟกราฟฟิกของนกัเรียนโดยใช้
โครงงานเป็นฐานใชก้ารประเมินแบบรูบริค สกอล ์( Scoring Rubric) โดยไดผ้ลรวมของคะแนนดงัตาราง 

 
ตารางท่ี 1 ผลรวมของคะแนนแตล่ะกลุ่ม 

กลุ่ม 
แบบประเมินชิ้นงาน 

50 คะแนน 
แบบประเมินกลุ่มเพ่ือน 

50 คะแนน 
คะแนนเต็ม  
100 คะแนน 

กลุ่มท่ี 1 43 44 87 
กลุ่มท่ี 2 40 43 83 
กลุ่มท่ี 3 42 44 86 
กลุ่มท่ี 4 42 43 85 

 

6. อภิปรายผล 
จากผลการวิจยัเร่ือง การศึกษาผลการเรียนรู้การออกแบบอินโฟกราฟฟิกโดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน เพื่อ

ประชาสัมพนัธ์ชุมชนแพรกษา ผูวิ้จยัอภิปรายผลตามวตัถุประสงคข์องการวิจยัดงัต่อไปน้ี 
การพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ออกแบบ อินโฟกราฟฟิก ของนักเรียน โดยใช้โครงงานเป็นฐานพบว่า

นกัเรียน จ านวน 16 คนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ออกแบบ อินโฟกราฟฟิก โดยใชโ้ครงงานเป็นฐานนกัเรียน
สามารถออกแบบ อินโฟกราฟฟิก โดยใช้ แอพพลิเคชั่นแคนวา ไดจ้ริง เน่ืองจาก การจดัการเรียนรู้ ออกแบบ 
อินโฟกราฟฟิกโดยใชโ้ครงงานเป็นฐานเป็นกระบวนการ ช่วยให้ผูเ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเอง ส่งเสริมให้เกิดความคิด
สร้างสรรค ์ทกัษะ สร้างสภาพแวดลอ้มและประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีแปลกใหม่ น่าสนใจ และท าให้ผุเ้รียนอยากรู้
อยากเห็นอยากทดสอบ ทดลองและปฏิบติั รวมถึงส่งเสริมการมีกิจกรรมร่วมกนัระหว่างผุเ้รียนภายในกลุ่มซ่ึง
สอดคลอ้งกบัขั้นตอนการจดัการเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานเป็นฐานของ ดุษฎี โยเหลาและคณะ (2557)  โดยมีทั้งหมด 
6 ขั้นตอน ดังน้ี  1. ขั้นให้ความรู้พ้ืนฐาน ได้แก่ครูให้ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับการท าโครงงานก่อนการเรียนรู้ 
เน่ืองจากการท าโครงงานมีรูปแบบและขั้นตอนท่ีชัดเจนและรัดกลุ่ม ดงันั้นนักเรียนจึงมีความจ าเป็นอย่างย่ิงท่ี
จะตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัโครงงานไวเ้ป็นพ้ืนฐาน เพ่ือใช้ในการปฏิบติัขณะท างานโครงงานจริง ในขั้นแสวงหา
ความรู้ 2. ขั้นกระตุน้ความสนใจ ไดแ้ก่ครูเตรียมกิจกรรมท่ีจะกระตุน้ความสนใจของนกัเรียน โดยตอ้งคิดหรือ
เตรียมกิจกรรมท่ีดึงดูดให้นักเรียนสนใจ ใคร่รู้ ถึงความสนุกสนานในการท าโครงงานหรือกิจกรรมร่วมกัน             
โดยกิจกรรมนั้นอาจเป็นกิจกรรมท่ีครูก าหนดขึ้น หรืออาจเป็นกิจกรรมท่ีนกัเรียนมีความสนใจตอ้งการจะท าอยู่
แลว้ ทั้งน้ีในการกระตุน้ของครูจะตอ้งเปิดโอกาสให้นกัเรียนเสนอจากกิจกรรมท่ีไดเ้รียนรู้ผ่านการจดัการเรียนรู้
ของครูท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุมชนท่ีนกัเรียนอาศยัอยู่หรือเป็นเร่ืองใกลต้วัท่ีสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง   3. ขั้นจดักลุ่ม
ร่วมมือ ไดแ้ก่ ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกนัแสวงหาความรู้ ใช้กระบวนการกลุ่มในการวางแผนด าเนินกิจกรรม              
โดยนกัเรียนเป็นผูร่้วมกนัวางแผนกิจกรรมการเรียนของตนเอง โดยระดมความคิดและหารือ แบ่งหน้าท่ีเพื่อเป็น
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แนวทางปฏิบัติร่วมกัน หลังจากท่ีได้ทราบหัวข้อส่ิงท่ีตนเองต้องเรียนรู้ในภาคเรียนนั้ นๆเรียบร้อยแล้ว                             
4. ขั้นแสวงหาความรู้  ในขั้นแสวงหาความรู้มีแนวทางปฏิบติัส าหรับนกัเรียนในการท ากิจกรรม ดงัน้ีนกัเรียนลง
มือปฏิบติักิจกรรมโครงงาน ตามหัวขอ้ท่ีกลุ่มสนใจนกัเรียนปฏิบติัหนา้ท่ีของตนตามขอ้ตกลงของกลุ่ม พร้อมทั้ง
ร่วมมือกนัปฏิบติักิจกรรม โดยขอค าปรึกษาจากครูเป็นระยะเม่ือมีขอ้สงสัยหรือปัญหาเกิดขึ้นนกัเรียนร่วมกนัเขยีน
รูปเล่ม สรุปรายงานจากโครงงานท่ีตนปฏิบติั  5. ขั้นสรุปส่ิงท่ีเรียนรู้  ครูให้นักเรียนสรุปส่ิงท่ีเรียนรู้จากการท า
กิจกรรม โดยครูใชค้  าถาม ถามนกัเรียนน าไปสู่การสรุปส่ิงท่ีเรียนรู้ 6. ขั้นน าเสนอผลงาน  ครูให้นกัเรียนน าเสนอ
ผลการเรียนรู้ โดยครูออกแบบกิจกรรมหรือจดัเวลาให้นกัเรียนไดเ้สนอส่ิงท่ีตนเองไดเ้รียนรู้ เพ่ือให้เพ่ือนร่วมชั้น 
และนกัเรียน อื่นๆ ในโรงเรียนไดช้มผลงานและเรียนรู้กิจกรรมท่ีนกัเรียนปฏิบติัในการท าโครงงาน 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
7.1 จากผลการทดลองพบว่าการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานส่งผลให้ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจ

และมีทกัษะขั้นตอนการใชแ้อพพลิเคชัน่แคนวา  เป็นกระบวนการ ช่วยให้ผูเ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเอง ส่งเสริมให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์ ทกัษะ สร้างสภาพแวดลอ้มและประสบการณ์การเรียนรู้ ท่ีแปลกใหม่ น่าสนใจ และท าให้                
ผูเ้รียนอยากรู้อยากเห็นอยากทดสอบ ทดลองและปฏิบติั รวมถึงส่งเสริมการมีกิจกรรมร่วมกนัระหว่างผูเ้รียน
ภายในกลุ่ม 

7.2 ครูผูส้อนควรวางแผนก่อนการจดัการเรียนรู้โดยใช้อินโฟกราฟิกร่วมกบักระบวนการเรียนแบบ
โครงงานเป็นฐานให้รอบคอบ ก่อนท่ี จะด าเนินการตามแผน เพื่อให้การด าเนินกิจกรรมเป็นไปอยา่งราบร่ืน เม่ือมี
ปัญหาในระหว่างการ ด าเนินกิจกรรม ผูส้อนสามารถแกปั้ญหาท่ีเหมาะสมและรวดเร็ว 

7.3 ผูส้อนควรมีการพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้โดยใชอ้ินโฟกราฟิกร่วมกบักระบวนการเรียนแบบ
โครงงานเป็นฐานในระดบัช่วงอายท่ีุสูงขึ้น 

 

8. กติติกรรมประกาศ 
สารนิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จได ้ดว้ยความกรุณาจาก ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กนัยารัตน์ ศรีวิสทิยกุล อาจารย ์

ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วราภรณ์ ไทยมา และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สิรินธร สินจินดาวงศ์               
ท่ีให้ความกรุณาเป็นท่ีปรึกษาในเร่ืองวิชาการและระเบียบวิธีวิจยั อนุเคราะห์และอ านวยความสะดวกในดา้นต่าง ๆ  
ท่ีเก่ียวเน่ืองงานวิจยัทั้งปวง 

ขอขอบพระคุณประธานกรรมการสอบสารนิพนธ์ และกรรมการสอบสารนิพนธ์ ท่ีกรุณาให้ค  าช้ีแนะ 
และขอ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาวิทยานิพนธ์ 

ขอบคุณผูเ้ช่ียวชาญทุกท่านท่ีกรุณาให้ค  าแนะน า ตรวจสอบเคร่ืองมือวิจยั และขอบคุณกลุ่มเป้าหมาย  
การวิจยั รวมไปถึงผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

คุณค่าและประโยชน์ของสารนิพนธ์ฉบบัน้ี ผูวิ้จยัขอน้อมร าลึกถึง คุณพ่อนุกุล สาดแล่น ท่ีสนับสนุน
ทุนการศึกษา  

 ครูอาจารย ์ผูซ่ึ้งเคยให้การอบรมส่ังสอนมาแต่หนหลงั ตลอดจนทั้งท่านผูเ้ป็นกลัยาณมิตร และบณัฑิต
ทางวิชาการทุกรูปนาม ขอความเจริญงอกงามแห่งสรรพวิทยาคมการศึกษาทั้งปวง จงบงัเกิดมีแก่มวลมนุษยชาติ 
ให้เป็นผูท้รงไวซ่ึ้งภูมิปัญญาอนัประเสริฐและบริสุทธ์ิสถิติสถาพรนะมงคลจกัรวาลน้ีสืบไป 

 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 15 ประจ าปี 2563 วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2563 

1371 

9.เอกสารอ้างองิ 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร. (2558). eGovernment Forum 2015. สืบคน้จาก 

http://www.mict.go.th/view/1/ข่าวทั้งหมด/ข่าวกระทรวง/1336/. 
ปาลิดา ศรีทาบตุร และ นฤมล อินทิรักษ.์ 2559. การพัฒนาส่ืออินโฟกราฟิก เร่ือง “เพราะอะไร ท าไมถึงอ้วน”. 

The 2 National Conference on Technology and Innovation Management NCTIM. มหาวิทยาลยัราชภฏั
มหาสารคาม. มหาสารคาม 

พงษพ์ิพฒัน์ สายทอง. 2557. การออกแบบส่ืออินโฟกราฟิกแอนิเมชนัเพื่อการเรียนการสอน. วารสารวิชาการ
ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์, คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม. มหาสารคาม 

พทัน์ ภทัรนุธาพร. (2556). ว่าด้วยอินโฟกราฟิกการส่ือสารข้อมูลผ่านกราฟิก. สืบคน้จาก
http://www.slideshare.net/patpataranutaporn/infographic-23318901. 

พิเชฐ สุวรรณพนัธ์. (2557). การพัฒนานิตยสารอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีน าเสนอด้วยรูปแบบอินโฟกราฟิก ด้านกีฬา
ฟุตบอล ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น. การคน้ควา้อิสระปริญญา มหาบณัฑิต, มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลธญับรุ 

นฤมล ถ่ินวิรัตน์. (2555). อิทธิพลของอินโฟกราฟิกต่อการส่ือสารข้อมูลเชิงซ้อน กรณีศึกษา โครงการ “รู้สู้ 
flood”. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต), มหาวิทยาลยัศิลปากร, กรุงเทพฯ 

บณัฑิต สุวรรณโท, และมณีรัตน์ ผลประเสริฐ. (2559). ผลการจดัการเรียนรู้วิชาการออกแบบกราฟิกบน
คอมพิวเตอร์ดว้ย เทคนิคการเรียนรู้แบบโครงงาน. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ การจัดการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม คร้ังท่ี 2. (น. 115-120). มหาสารคาม : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม. 

ธรรมรัตน์ เจริญพงศ.์ (2558). Infographic คืออะไร. สืบคน้จาก https://www.slideshare.net/ 
YuiNawaporn/infographic-54911959. 

สุดาพร ศรีพรมมา. (2557). การพัฒนาชุดส่ือฝึกอบรมโดยการใช้อินโฟกราฟิกเพ่ือให้ความรู้เร่ือง ลด ภาวะโรค
อ้วนและปัจจัยเส่ียงด้วยหลัก 6 อ. ของโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประถมศึกษา
สมุทรสงคราม ตอนตน้. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต, มหาวิทยาลยั เทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธญับุรี. 

Dolmans, Diana H. J. M.; Van Merriënboer, Jeroen J. G. 2019. A Review to Identify Key Perspectives in PBL 
Meta-Analyses and Reviews: Trends, Gaps and Future Research Directions. [ระบบออนไลน์]. 
แหล่งท่ีมาhttps://eric.ed.gov/?q=research+PBL&id=EJ1237217 . (12 สิงหาคม 2563) 

Kingston, S. (2018). Project Based Learning & Student Achievement: What Does the Research Tell Us? PBL 
Evidence Matters, Volume 1, No. 1 . [ระบบออนไลน์]. แหล่งท่ีมา
https://eric.ed.gov/?q=research+PBL&id=ED590832. (12 สิงหาคม 2563) 

Quint, Janet; Condliffe, Barbara(2018). Project-Based Learning: A Promising Approach to Improving Student 
Outcomes. Issue Focus. [ระบบออนไลน์]. แหล่งท่ีมาhttps://eric.ed.gov/?q=research+PBL.                          
(12 สิงหาคม 2563) 

Shahin, Amir(2020). Employing Infographics Based on Tablet Applications to Improve Professional 
Competence in the Light of the Digital Transformation of Education Technology Specialists. [ระบบ
ออนไลน์]. แหล่งท่ีมาhttps://eric.ed.gov/?q=research+Infographic&id=ED605551. (12 สิงหาคม 2563) 

http://www.mict.go.th/view/1/ข่าวทั้งหมด/ข่าวกระทรวง/1336/


การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 15 ประจ าปี 2563 วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2563 

1372 

VanderMolen, Julia; Spivey, Christyv (2017). Creating Infographics Based on the Bridge21 Model for Team-
Based and Technology-Mediated Learning. [ระบบออนไลน์]. แหล่งท่ีมา
https://eric.ed.gov/?q=research+Infographic&id=EJ1228604. (12 สิงหาคม 2563) 

 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 15 ประจ าปี 2563 วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2563 

1373 

ผลการพฒันาการฝึกทักษะกฬีาเปตองเทคนิค การตีชู้ติง้ ส าหรับเยาวชน 
A STUDY DEVELOPMENT OF PATANQUE SKILLS ON TECHNIC  

THE SHOOTING FOR YOUTH 
 

สาวิตรี ไชยเสนา 
นักศึกษา ศษ.ม. นวัตกรรมการเรียนรู้และการสอน มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

E-mail : sawitree5890@gmail.com 
 

สิรินธร  สินจินดาวงศ์ 
ผู้อ านวยการหลกัสูตร ศษ.ม. นวัตกรรมการเรียนรู้และการสอน มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

E-mail: sirinthorn.si@spu.ac.th 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์ไดแ้ก่ เพ่ือ 1) สร้างโปรแกรมการฝึกทกัษะกีฬาเปตองเทคนิค การตีชูต้ติ้ง 
2) ศึกษาผลฝึกทักษะกีฬาเปตองเทคนิค การตีชู้ตติ้ง ตามโปรแกรมการฝึก 8 แผน 5 สถานีและ3) ศึกษาผล                     
การแข่งขนักีฬาเปตองเทคนิคการตีชูต้ติ้ง กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ เยาวชนอายุ13-20 ปี ท่ีสนใจ
กีฬาเปตองสามารถเล่นกีฬาเปตองดว้ยการตีชู้ตติ้งได ้และน าไปใช้ในการแข่งขนักีฬาเปตองได ้จ านวน 30 คน 
วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล ตอนท่ี 1 จดัเตรียมแบบฝึกทกัษะกีฬาเปตอง เร่ือง การตีชูต้ติ้ง จ านวน 8 แผน 5 สถานี              
ท่ีผูวิ้จยัจดัท าขึ้นเอง ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้ความถ่ี และร้อยละการฝึกทกัษะการตีชู้ตติ้งรายบุคคล 
ตอนท่ี 3 สรุปผลการแข่งขนั 

ผลวิจยัพบว่า  
1. ไดส้ร้างโปรแกรมการฝึกทกัษะกีฬาเปตองเทคนิคการตีชูต้ติ้ง ดว้ยการใชแ้บบฝึกทกัษะกีฬาเปตอง 8 

แผน 5 สถานี ไดแ้ก่ 1) กายบริหาร 2) โยนห่วงเพื่อเตรียมความพร้อม 3) ตีลูกเด่ียว 4) ตีลูกบนเป้า 5) ตีลูกเด่ียว
กลางระหว่างลูกด า 6) ตีลูกเด่ียว (สีขาว) ระหว่างลูกเด่ียว (สีด า) 7) ตีลูกเป้า 8) จดัการแข่งขนั ซ่ึงแต่ละสถานีมี 
ทั้งหมด 4 ระยะ คือ 6 เมตร 7 เมตร 8 เมตร และ 9 เมตร ท าให้ไดฝึ้กความแม่นย  าในการตีชูต้ติ้ง  

2. ผลการฝึกทักษะกีฬาเปตองเทคนิค การตีชู้ตติ้ง ตามโปรแกรมการฝึก 5 สถานี ซ่ึงแต่ละสถานีมี
ทั้งหมด 4 ระยะ คือ 6 เมตร 7 เมตร 8 เมตร และ 9 เมตร  ดงัน้ี สถานีท่ี 1 ระยะ 6 เมตร โยนลูกผ่าน 1 คร้ังสูงสุด
จ านวน 16 คน 35.33 ระยะ 7 เมตร โยนลูกผา่น 1 คร้ังสูงสุด จ านวน 16 คน (35.33%) ระยะ 8 เมตร โยนลูกผ่าน 1 
คร้ังสูงสุด จ านวน 13 คน (43.33%) ระยะ 9 เมตร โยนลูกผ่าน 3 คร้ังสูงสุด จ านวน 11 คน (36.67%) สถานีท่ี 2 
ระยะ 6 เมตร โยนลูกผา่น 1 คร้ังสูงสุด จ านวน 15 คน (50%) ระยะ 7 เมตร โยนลูกผา่น 2 คร้ังสูงสุด จ านวน 12 คน 
(40%) ระยะ 8 เมตร โยนลูกผา่น 2 คร้ังสูงสุด จ านวน 9 คน (30%) ระยะ 9 เมตร โยนลูกผ่าน 3 คร้ังสูงสุด จ านวน 
10 คน (33.33%) สถานีท่ี 3 ระยะ 6 เมตร โยนลูกผ่าน 1 คร้ังท่ีสูงสุด จ านวน 10 คน (33.33%) ระยะ 7 เมตร                    
โยนลูกผา่น 2 คร้ังสูงสุด จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ (33.33%) ระยะ 8 เมตร โยนลูกผา่น 1 คร้ังท่ีสูงสุด จ านวน 
3 คน (10%) ระยะ 9 เมตร โยนลูกผ่าน 2 คร้ังสูงสุด จ านวน 10 คน (33.33%)สถานีท่ี 4 ระยะ 6 เมตร โยนลูกผ่าน               

mailto:sawitree5890@gmail.com
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3 คร้ังสูงสุด จ านวน 10 คน (33.33%) ระยะ 7 เมตร โยนลูกผา่น 1 และ 2 คร้ังสูงสุดเท่ากนั จ านวน 10 คน (33.33%) 
ระยะ 8 เมตร โยนลูกผ่าน 1 คร้ังสูงสุด จ านวน 9 คน (30%) ระยะ 9 เมตร โยนลูกผ่าน 4 คร้ังสูงสุด จ านวน 8 คน 
(26.67%)สถานีท่ี 5 ระยะ 6 เมตร โยนลูกผ่าน 1 คร้ังสูงสุด จ านวน 12 คน (40%) รองลงมา โยนลูกผ่าน 2 คร้ัง 
จ านวน 12 คน (40%) ระยะ 7 เมตร โยนลูกผ่าน 1 และ 2 คร้ังสูงสุดเท่ากนั จ านวน 10 คน (33.33%) ระยะ 8 เมตร 
โยนลูกผา่น 1 คร้ังสูงสุด จ านวน 10 คน (33.33%) ระยะ 9 เมตร โยนลูกผา่น 4 คร้ังสูงสุด จ านวน 8  (26.67%) 

 3.ผลการแข่งขนักีฬาเปตอง พบว่า คนที่ 20 ชนะเลิศ ดว้ยคะแนน 27 คะแนน 
 

ความส าคัญ: โปรแกรมการฝึกทกัษะกีฬาเปตอง, การตีชูติ้้ง, การแข่งขนักีฬาเปตอง 
 

ABSTRACT 
This research consists of 3 items:  
1) Create a program for training skills in the sport of petanque techniques 2) To study the results of the 

technique of petanque technique. Hitting shooting According to 8 training programs, 5 stations and 3) study the 
results of the technical petanque sports competition Hitting shooting. The target group used in this study was 
youth aged 13-20 years. Those interested in petanque can play petanque by hitting and shooting. And used in the 
petanque competition 

The results of the research were as follows: 
1. The sporting skills training program for Petanque was created for shooting shooting With the use of 

the 8 Petanque Skill Training Plan, 5 stations, including 1) exercise 2) throw the ring to prepare 3) hit a single 
ball 4) hit the ball on the target 5) Hit the middle single ball between the black balls. 6) Single hit (white) between 
single balls (black) 7) Hit the target 8) Hold a match Each station has a total of 4 distances: 6 meters, 7 meters, 8 
meters and 9 meters. 

2. The results of competence in sports petanque techniques hit shooting according to the 5 training 
program stations, each of which has a total of 4 distances: 6 meters, 7 meters, 8 meters and 9 meters as follows: 
Station 1: 6 meters, 1 pass, maximum number of 16 people (35.33%), at 7 meters, throw the ball 1 time pass, 
maximum number of 16 people (35.33%), 8 meters distance, throw the ball 1 time pass, maximum number 13 
people (43.33%), distance 9 meters throwing the ball through 3 times, maximum pass of 11 people (36.67%). 
Station 2: 6 meters, 1 pass, maximum 15 people (50%), 7 meter distance, 2 passes, maximum 12 people (40%), 
8 meters distance, 2 passes, maximum 9 people (30%). Distance 9 meters, throwing the ball through 3 times pass, 
maximum of 10 people (33.33%). Station 3: 6 meters distance, throwing the ball 1 time pass, the maximum 
number of 10 people (33.33%), the distance 7 meters throwing the ball 2 times pass, the maximum number of 10 
people (33.33%). Number of 3 people (10%) at 9 m distance, 2 throws the ball through, maximum 10 people 
(33.33%) Station 4: 6 meters throws the ball 3 times pass, the maximum number of 10 (33.33%). 7 meters throws 
the ball through 1 and 2 timespass, the maximum of the same number 10 (33.33%), at 8 meters throw the ball 
through 1 time pass, the maximum number of 9 People (30%), 9 meters distance, 4 times pass, maximum 8 people 
(26.67%). Station5: 6 meters throw 1 time pass, 12 people (40%), 7 meters throw , 1 time and 2 times pass higher 
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than each other, 10 people (16.67%), 8 meters distance, 1 time pass, maximum 10 people (33.33%). 9-minute 
period, the ball passes 4 times, the maximum number of 8 (26.67%) 

 
Importance: Sports training program for Petanque, it shooting, The Petanque competition 
 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 เปตองเป็นกีฬาท่ีเล่นกลางแจง้ประเภทหน่ึง เร่ิมแพร่หลายดงัเช่นปัจจุบนัเม่ือราว ค.ศ. 1910 โดยกลุ่ม

โปรวงัซาล (Provoncal) ซ่ึงเดิมทีเป็นการโยนลูกทรงกลม ท าดว้ยไมล้งัตอกย  ้าดว้ยหมุดหวัตะปู และปรับแต่งโดย
ช่างฝีมือ และมีการว่ิงโยนลูกดงักล่าว ต่อมาผูเ้ป็นแชมป์ โปรวงัซาลเกิดพิการ ตอ้งนัง่รถเขน็ แต่ยงัมีความสามารถ
ในการโยนลูกบูลแต่อยู่กบัท่ี ดงันั้นลูกโปรวงัซาลจึงถูกดดัแปลงให้เล็กลง และโยนโดยไม่ตอ้งว่ิง ค  าว่า “เปตอง” 
น้ี ในภาษาฝร่ังเศสหมายถึง สองเทา้คู่อยู่กบัท่ี  ผูน้ ากีฬาเปตองเขา้มาเผยแพร่ในประเทศไทยคนแรก คือ อาจารย ์
จนัทร์ โพยหาญ เม่ือปีพ.ศ. 2519 และต่อมาไดมี้คณะรณรงคเ์ผยแพร่กีฬาเปตอง คือ นายศรีภูมิ สุขเนตร (นกัเรียน
เก่าฝร่ังเศส) ซ่ึงมีความรู้ ความสามารถในการเล่นกีฬาเปตอง พร้อมด้วยชัยรัตน์ ค  านวณ และนายดนัย                                  
ตรีทศันถาวร และต่อมาก็ไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น “สมาคมเปตองแห่งประเทศไทย” เม่ือวนัท่ี 18 มิถุนายน พ.ศ. 2519 
ปัจจุบันได้เปล่ียนช่ือเป็น “ สมาคมเปตองแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ์ สมเด็จ  พระศรีนครินทรา                
บรมราชชนนี” โดยมีนายศรีภูมิ สุขเนตร เป็นนายกสมาคมคนแรก  

ปัจจุบนักีฬาเปตองเป็นท่ีนิยมเล่นกนัแพร่หลายทัว่ทุกภาคของประเทศไทย  เป็นกีฬาพ้ืนฐานของกีฬา
ประเภทอื่น มีลกัษณะการออกก าลงัแบบค่อยเป็น ค่อยไป ไม่หักโหม ไม่ต้องใช้ก าลงัมากหรือเกิดการปะทะ 
สามารถเล่นไดทุ้กเพศทุกวยั เป็นกีฬาท่ีพฒันาดา้นร่างกาย ดา้นสติปัญญา ดา้นจิตใจและดา้นสังคมอีกดว้ย ไม่มี
ความไดเ้ปรียบเสียเปรียบในเร่ืองรูปร่างเพียงแต่ตอ้งอาศยัการฝึกฝนทกัษะอย่างสม ่าเสมอ การคิด การคาดคะเน 
ความมีสมาธิ คิดหาวิธีการเล่น เกมรุก เกมรับ หรือวางแผนแกปั้ญหา เพื่อพลิกเกมการเล่นให้เป็นฝ่ายไดเ้ปรียบใน
การท าคะแนน ทั้งในประเภท เด่ียว คู่ ทีม และชู้ตติ้ง เอนก ภูก๊ก (2559) การเล่นเปตองจึงมีบทบาท ส าคญัใน                 
การพัฒนาด้านร่างกาย การฝึกฝนท่ีแม่นย  า สมาธิ และ จิตใจท่ีแน่วแน่ เพื่อให้การเล่นกีฬาเปตองประสบ
ความส าเร็จตามกติกาของกีฬาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

การแข่งขนัเปตองประเภทชู้ติ้ง (Shooting)  สหพนัธ์เปตองนานาชาติ F.I.P.J.P. ได้เป็นผูก้  าหนดให้
ประเทศสมาชิกของสหพนัธ์เปตองนานาชาติไวเ้พื่อเป็นการฝึกซ้อมการตีลูกเปตองให้กับนักกีฬาเปตองของ
ประเทศสมาชิกทัว่โลกไดใ้ช้แข่งขนั ให้บงัเกิดความแข็งแกร่ง ความแม่นย  า และให้มีสมาธิในการยิงหรือตีลูก               
เปตองตามแบบมาตรฐานสากลท่ีทัว่โลกไดใ้ชป้ฏิบติักนั  โดยสหพนัธ์เปตองนานาชาติ F.I.P.J.P. ไดบ้รรจุรายการ
แข่งขนัเปตองประเภท Shooting เขา้ร่วมแข่งขนัเปตองชิงแชมเป้ียนโลก ซ่ึงมีการฝึกทกัษะและการแข่งขนัการตี            
ชูต้ติ้ง (Shooting) ทั้งหมด 5 สถานี คือ สถานีท่ี 1 ตีลูกเด่ียว สถานีท่ี 2 ตีลูกเด่ียว(ขาว) บนลูกเป้า สถานีท่ี 3 ตีลูก
กลางเด่ียว (ขาว) ระหว่างลูกด า สถานีท่ี 4 ตีลูกเด่ียว (ขาว) บนลูกเด่ียว (ด า) สถานีท่ี 5 ตีลูกเป้า รวม 4 ระยะ  คือ  6, 
7, 8, และ 9 เมตร ของทุกสถานี 

การพฒันาการฝึกทกัษะเปตอง เร่ืองการตีชู้ตติ้ง เพ่ือการแข่งขนั ผูวิ้จยัใจมีความสนใจ เพ่ือยกระดับ                
การเล่นกีฬาเปตองไปใช้ในการออกก าลงักายและฝึกทกัษะการตีชู้ตติ้ง ของกลุ่มเยาวชนอายุ 13-18 ปี ท่ีสนใจ
กีฬาเปตองสามารถเล่นกีฬาเปตองดว้ยการตีชูต้ติ้งได ้และน าไปใชใ้นการแข่งขนักีฬาเปตองได ้
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2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือสร้างโปรแกรมการฝึกทกัษะกีฬาเปตอง เร่ือง การตีชูต้ติ้ง  
2. เพ่ือศึกษาผลฝึกทกัษะกีฬาเปตองเร่ือง การตีชูต้ติ้ง ตามโปรแกรมการฝึก 8 แผน 5 สถานี 
3. เพ่ือศึกษาผลการแขง่ขนักีฬาเปตอง เร่ือง การตีชูต้ติ้ง 
กีฬาเปตอง เป็นกีฬาท่ีเล่นง่ายไม่ตอ้งใช้ก าลงัมาก ซ่ึงตอ้งอาศยัการฝึกซ้อมอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้เกิด

ความแม่นย  า เปตองสามารถเล่นไดทุ้กเพศทุกวยั ไม่จ ากัดอายุ และเปตองยงัท าให้ผูเ้ล่น มีพฒันาการในดา้น
ร่างกาย จิตใจสติ ปัญญา สมาธิ และสังคมอีกดว้ย 

 

3.  กรอบแนวคิดของงานวิจัย 
 

           ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 
 
 
 

 

ตวัแปรตน้ คือโปรแกรมการฝึกกีฬาเปตองเทคนิค การตีชู้ตติ้ง ซ่ึงช่วยส่งผลให้นักกีฬาสามรถน าไป
แข่งขนั การตีชู้ตติ้งได้ ซ่ึงสอดคล้องกับ ภราดร กรรข า (2560) ศึกษาผลการฝึกโปรแกรมความแข็งแรงของ
กลา้มเน้ือแขนดว้ยน ้ าหนักตวัท่ีมีต่อกีฬาเปตอง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ โปรแกรมการฝึกความแข็งแรง
ของแขนดว้ยน ้ าหนักตวั และแบบทดสอบความแม่นย  าในการโยนลูกเปตอง ท าการทดสอบก่อนการฝึกและ             
หลงัการฝึก 6 สัปดาห์และน าคะแนนมาวิเคราะห์ตามวิธีทางสถิติโดยการหาค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและ
ทดสอบค่า  

 

4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 4.1ขอบเขตกลุ่มเป้าหมาย 
  กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ เยาวชนอาย1ุ3-20ปี ท่ีสนใจกีฬาเปตองสามารถเล่นกีฬาเปตอง
ดว้ยการตีชูต้ติ้งได ้และน าไปใชใ้นการแข่งขนักีฬาเปตองได ้จ านวน 30 คน 
 4.2 แบบแผนของการวิจัย 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีการเก็บรวบรวมขอ้มูล เป็นการวดัซ ้าหลายคร้ัง 
Test1   Test2   Test3   Test4   Test5   Final 
 
 
 
 
 
 
 
 

โปรแกรมการฝึก 
5 สถานี 8 แผน 

 

    ผลการแข่งขนัการตีชูต้ติ้ง 
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 4.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี 

1. แบบฝึกทกัษะกีฬาเปตองเทคนิค การตีชูต้ติ้ง จ านวน 8 แผน  

 
ภาพที่ 2 แบบฝึกทกัษะกีฬาเปตองเทคนิค การตีชูตติ้ง 

 
2. แบบประเมินทกัษะกีฬาเปตองเทคนิค การตีชูต้ติ้ง จ านวน 5 สถานี เกณฑ์ผ่าน 3 คะแนน ขึ้นไป 

ของทุกระยะ และเก็บคร้ังท่ีโยนจนผา่นเกณฑ ์
 

 
 

ภาพที่ 3 แบบประเมินทกัษะกีฬาเปตองเทคนิคการตีชูตติง้ 5 สถานี 
 

สถานีท่ี 1 ตีลูกเด่ียว (สีขาว)  รวม 4 ระยะ  คือ  6, 7, 8, และ 9 เมตร 
- ตีลูกเด่ียวออกจากวง  และลูกของผูตี้ติดอยูใ่นวงกลม (ตีติด)  ได ้5 คะแนน 
- ตีลูกเด่ียวออกจากวง  และลูกของผูตี้ออกจากวงดว้ย  ได ้3 คะแนน 
- ตีโดนลูกเด่ียว  แต่ลูกท่ีถูกตีไม่ออกจากวง ได ้1 คะแนน 
- ตีไม่โดนลูกเด่ียว (ตีไม่โดน)   ได ้0 คะแนน 

สถานีท่ี 2 ตีลูกเด่ียว (สีขาว)  บนลูกเป้า โดยให้ระยะห่างของผิวลูกเปตองและลูกเป้าห่างกนั  
12 เซนติเมตร  รวม 4 ระยะ  คือ  6, 7, 8, และ 9 เมตร 

- ตีลูกเด่ียวออกจากวง  และลูกของผูตี้ติดอยูใ่นวงกลม (ตีติด)  ได ้5 คะแนน 
- ตีโดนลูกเด่ียว  แต่ลูกท่ีถูกตีไม่ออกจากวง    ได ้1 คะแนน 
- ตีโดนลูกเด่ียวบน (สีขาว) ก่อน  แต่ลูกของผูตี้โดนลูกเป้า ได ้1 คะแนน 
- ตีไม่โดนลูกเด่ียว (ตีไม่โดน) และตีโดนลูกเป้าทุกกรณี ได ้0 คะแนน 

สถานีท่ี 3 ตีลูกเด่ียวกลาง (สีขาว) ระหว่างลูกด า โดยให้ระยะห่างของผิวลูกเปตองสีขาวและ             
สีด าห่างกนั 3 เซนติเมตร รวม 4 ระยะ คือ 6, 7, 8, และ 9 เมตร 
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-  ตีลูกเด่ียวกลางออกจากวง  และลูกของผูตี้ติดอยูใ่นวงกลม   
 (ตีติดโดยไม่โดนลูกด า) ได ้5 คะแนน 
-    ลูกเด่ียวกลางออกจากวง  และลูกของผูตี้ออกจากวงดว้ย  
 โดยไม่โดนลูกดว้ยด า  ได ้3 คะแนน 
-    ตีโดนลูกเด่ียวกลาง  แต่ลูกท่ีถูกตีไม่ออกจากวง      ได ้1 คะแนน 
-    ตีโดนลูกเด่ียวกลาง (สีขาว) ก่อน  แต่ลูกของผูตี้โดนลูกด า  ได ้1 คะแนน 
-  ตีไม่โดนลูกเด่ียวกลาง (ตีไม่โดน) และตีโดนลูกด า  
  (ลูกซา้ย-ขวา) ทุกกรณี  ได ้0 คะแนน 

สถานีท่ี 4 ตีลูกเด่ียว (สีขาว)  บนลูกเด่ียว (สีด า)  โดยให้ระยะห่างของผิวลูกเปตองสีขาวและ            
สีด าห่างกนั 10 เซนติเมตร  รวม 4 ระยะ  คือ  6, 7, 8, และ 9 เมตร 

- ตีลูกเด่ียวบน (สีขาว)  ออกจากวง  และลูกของผูตี้ติดอยูใ่น  
 วงกลม(ตีติด) โดยไม่โดนลูกด า ได ้5 คะแนน                
- ตีลูกเด่ียวบน (สีขาว)  ออกจากวง  และลูกของผูตี้ออกจากวงดว้ย  
 โดยไม่โดนลูกด า   ได ้3 คะแนน 
- ตีโดนลูกเด่ียวบน (สีขาว)    แต่ลูกท่ีถูกตีไม่ออกจากวง ได ้1 คะแนน 
- ตีโดนลูกเด่ียวบน (สีขาว) ก่อน  แต่ลูกของผูตี้โดนลูกด า ได ้1 คะแนน 
- ตีผิด (ตีไม่โดน) ทุกกรณี  ได ้0 คะแนน 

สถานีท่ี 5 ตีลูกเป้า  รวม 4 ระยะ  คือ  6, 7, 8, และ 9 เมตร 
- ตีโดนลูกเป้า  และลูกเป้าออกจากวงกลม  ได ้5 คะแนน 
- ตีโดนลูกเป้า  และลูกเป้าหลุดออกจากเบา้ท่ีตั้งและ 
 ไม่ออกจากวงกลม ได ้3 คะแนน 
- ตีโดนลูกเป้า  แต่ลูกเป้าไม่หลุดออกจากเบา้ท่ีตั้ง 
 โดยไม่โดนลูกเป้า  ได ้ 1 คะแนน 
- ตีผิด (ตีไม่โดน) ทุกกรณี  ได ้0 คะแนน 

3. แบบจดัการแข่งขนั 
 

 
 

ภาพที่ 4 แบบจดัการแข่งขนัเปตอง 
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- ท าการแข่งขนั โดยการ ตี 1 คร้ัง ต่อ 1ลูก โดยนับคะแนน ตามเกณฑ์การให้คะแนนรวม
ทั้งหมด 5 สถานี รวมกนั 

- จดัล าดบัตามคะแนนสูงท่ีสุด 1 - 8  
- ท าการตีคร้ังท่ี2 เพื่อจดัล าดบัคะแนนสูงสุด  
- ท าการตีคร้ังท่ี 3  โดยการประกบคู่ 1 พบกบั 4 และ 2 พบกบั 3 แต่ละคู่ฝ่ายไหนชนะด้วย

คะแนนสูงกว่าอีกฝ่าย 
- ท าการตดัสิน ผลชนะ  
 

4. ผลการวิเคราะห์ 
 ตอนที่ 1 การสร้างโปรแกรมการฝึกทักษะกีฬาเปตองเทคนิค การตชู้ีตติง้ 

สร้างโปรแกรมการฝึกทกัษะกีฬาเปตองเทคนิค การตีชูต้ติ้ง ส าหรับเยาวชน ดว้ยการใชแ้บบฝึกทกัษะ
กีฬาเปตอง 8 แผน 5 สถานี ไดแ้ก่ 1) กายบริหาร 2)โยนห่วงเพื่อเตรียมความพร้อม 3) ตีลูกเด่ียว 4) ตีลูกบนเป้า                 
5) ตีลูกเด่ียวกลางระหว่างลูกด า 6) ตีลูกเด่ียว (สีขาว) ระหว่างลูกเด่ียว (สีด า) 7) ตีลูกเป้า 8) จดัการแข่งขนั ซ่ึงแต่ละ
สถานีมี ทั้งหมด 4 ระยะ คือ 6 เมตร 7 เมตร 8 เมตร และ 9 เมตร ท าให้ไดฝึ้กความแม่นย  าในการตีชูต้ติ้ง  
 ตอนที่ 2 ผลการฝึกทักษะกีฬาเปตองเทคนิค การตีชู้ตติง้ ตามโปรแกรมการฝึก 5 สถาน ี
  แสดงผลการฝึกทกัษะกีฬาเปตอง เร่ือง การตีชูต้ติ้ง ในโปรแกรมการฝึก 5 สถานี ดงัรายละเอียด 
 

  
 

ภาพที่ 5 สถานีท่ี 1 ตีลูกเด่ียว (สีขาว) 
  

ภาพที่ 6 สถานีท่ี 2 ตีลูกเด่ียว (สีขาว) บนลูกเป้า 
 

  
 

ภาพที่ 7 สถานท่ี 3 ตีลูกเด่ียวกลาง (สีขาว) ระหว่างลูกด า 
 

ภาพที่ 8 สถานท่ี 4 ตีลูกเด่ียว (สีขาว) บนลูกเด่ียว (สีด า) 
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ภาพที่ 9 สถานท่ี 5 ตีลูกเป้า 
 

ภาพท่ี 5 ผูฝึ้กซ้อมกีฬาเปตองเทคนิค การตีชู้ตติ้ง ในสถานีท่ี 1 ระยะ 6 เมตร โยนลูกผ่าน 1 คร้ังสูงสุด
จ านวน 16 คน 35.33 รองลงมา 2 คร้ัง จ านวน 10 คน (33.3%) ระยะ 7 เมตร โยนลูกผ่าน 1 คร้ังสูงสุด จ านวน 16 
คน (35.33%) รองลงมา 2 คร้ัง จ านวน 11 คน (36.67%) ระยะ 8 เมตร โยนลูกผ่าน 1 คร้ังสูงสุด จ านวน 13 คน 
(43.33%) รองลงมา 3 คร้ัง จ านวน 6 คน (20%) ระยะ 9 เมตร โยนลูกผ่าน 3 คร้ังสูงสุด จ านวน 11 คน (36.67) 
รองลงมา 2 คร้ัง จ านวน 6 คน (20%)  

ภาพท่ี 6  ผูฝึ้กซ้อมกีฬาเปตองเทคนิค การตีชูต้ติ้ง ในสถานีท่ี 2 ระยะ 6 เมตร โยนลูกผ่าน 1 คร้ังสูงสุด 
จ านวน 15 คน (50%) รองลงมา 3 คร้ัง จ านวน 9 คน 30 ระยะ 7 เมตร โยนลูกผ่าน 2 คร้ังสูงสุด จ านวน 12 คน 
(40%) รองลงมา 1 คร้ัง จ านวน11 คน (36.67%) ระยะ 8 เมตร โยนลูกผ่าน 2 คร้ังสูงสุด จ านวน 9 คน (30%) 
รองลงมา 3 คร้ัง จ านวน 8 คน (26.67%) ระยะ 9 เมตร โยนลูกผา่น 3 คร้ังสูงสุด จ านวน 10 คน (33.33%) รองลงมา 
2 คร้ัง จ านวน 7 คน (23.33%)  

ภาพท่ี 7  ผูฝึ้กซ้อมกีฬาเปตองเทคนิค การตีชูต้ติ้ง ในสถานีท่ี 3 ระยะ 6 เมตร โยนลูกผ่าน 1 คร้ังท่ีสูงสุด 
จ านวน 10 คน (33.33%) รองลงมา โยนลูกผ่าน 2 คร้ัง จ านวน 10 คน (33.33%) ระยะ 7 เมตร โยนลูกผ่าน 2 คร้ัง
สูงสุด จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ (33.33%) รองลงมา โยนลูกผา่น 1 คร้ัง จ านวน9 คน (30%) ระยะ 8 เมตร โยน
ลูกผ่าน 1 คร้ังท่ีสูงสุด จ านวน 3 คน (10%) รองลงมา โยนลูกผ่าน 2 คร้ัง จ านวน 10 คน (33.33%)  ระยะ 9 เมตร 
โยนลูกผา่น 2 คร้ังสูงสุด จ านวน 10 คน (33.33%) รองลงมา โยนลูกผา่น 4 คร้ัง จ านวน 8 คน (26.67%)  

ภาพท่ี 8  ผูฝึ้กซ้อมกีฬาเปตองเทคนิค การตีชูต้ติ้ง ในสถานีท่ี 4 ระยะ 6 เมตร โยนลูกผ่าน 3 คร้ังสูงสุด 
จ านวน 10 คน (33.33%) รองลงมา โยนลูกผ่าน 2 คร้ัง จ านวน 9 คน 30 ระยะ 7 เมตร โยนลูกผ่าน 1 และ 2 คร้ัง
สูงสุดเท่ากนั จ านวน 10 คน (33.33%) รองลงมา โยนผ่านคร้ังท่ี 3 จ านวน 5 คน (16.67%) ระยะ 8 เมตร โยนลูก
ผา่น 1 คร้ังสูงสุด จ านวน 9 คน (30%) รองลงมา โยนลูกผา่น 4 คร้ัง จ านวน 6 คน (20%) ระยะ 9 เมตร โยนลูกผา่น 
4 คร้ังสูงสุด จ านวน 8 คน (26.67%) รองลงมา โยนลูกผา่น 5 คร้ัง จ านวน 6 คน (20%)  

ภาพท่ี 9  ผูฝึ้กซ้อมกีฬาเปตองเทคนิค การตีชูต้ติ้ง ในสถานีท่ี 5 ระยะ 6 เมตร โยนลูกผ่าน 1 คร้ังสูงสุด 
จ านวน 12 คน (40%) รองลงมา โยนลูกผ่าน 2 คร้ัง จ านวน 12 คน (40%) ระยะ 7 เมตร โยนลูกผ่าน 1 และ 2 คร้ัง
สูงสุดเท่ากนั จ านวน 10 คน (33.33%) รองลงมา โยนผ่านคร้ังท่ี 3 จ านวน 5 คน (16.67%) ระยะ 8 เมตร โยนลูก
ผา่น 1 คร้ังสูงสุด จ านวน 10 คน (33.33%) รองลงมา โยนลูกผา่น 4 คร้ัง จ านวน 6 คน (20%) ระยะ 9 เมตร โยนลูก
ผา่น 4 คร้ังสูงสุด จ านวน 8  (26.67) รองลงมา โยนลูกผา่น 5 คร้ังจ านวน 6 คน (20%)  
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  ตอนที่ 3 ผลการแข่งขันกีฬาเปตองเทคนิค การตีชู้ตติง้ 
 

ตารางท่ี 1 ผลการแข่งขนัรายบคุคคร้ังท่ี 1 

หมายเลข 
คะแนนรวม 5 สถานี 

(คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
ล าดับที่ หมายเหตุ 

1 44 1  
7 32 4  

18 34 3  
20 36 2  

 
จากตารางท่ี 1 ผูแ้ข่งขนักีฬาเปตองเทคนิค การตีชูต้ติ้งรายบุคคล 5 สถานี  จากทั้งหมด 30 คน ไดค้ะแนน

อนัดบัท่ี 1-4 ประกอบดว้ย ระยะ 6 เมตร 7 เมตร 8 เมตร และ 9 เมตร คะแนนรวม เต็ม 100 คะแนน พบว่า เม่ือ
พิจารณา พบว่า คนท่ี 1 ไดล้  าดบัที่ 1 ไดค้ะแนนสูงสุดเท่ากบั 44  รองลงมา ล าดบัที่ 2 คนท่ี 20 ไดค้ะแนน 36 ล าดบั
3 คนท่ี18 ไดค้ะแนน 34 ล าดบัที่ 4 คนท่ี 7 ไดค้ะแนน 32 ส่วนคนท่ี 25 ไดค้ะแนนต ่าสุดคือ 4 คะแนน 

 
ตารางท่ี 2 ผลการแข่งขนัรายบคุคลคร้ังท่ี 2  

คนท่ี 1 พบกบั คนท่ี 7 คนท่ี 20 พบกบั คนท่ี 18 
33 30 37 14 
ชนะ แพ ้ ชนะ แพ ้

 
จากตารางท่ี 2 ผูแ้ข่งขนักีฬาเปตองเทคนิค การตีชูต้ติ้งรายบุคคล 5 สถานี รอบท่ี 2 ประกอบดว้ย ระยะ 6 

เมตร 7 เมตร 8 เมตร และ 9 เมตร โดยการแข่งขนัแบบจบัคู ่ล  าดบัที่ 1 พบกบั ล าดบัที่4 และล าดบัที่ 2 พบกบั ล าดบั
ท่ี 3 คะแนนรวม เต็ม 100 คะแนน พบว่า คนท่ี 1 ไดค้ะแนน 33  สูงกว่า คนท่ี 7 ไดค้ะแนน 30 และ คนท่ี 20 ได้
คะแนน 37 สูงกว่า คนท่ี 18 ไดค้ะแนน 14  

 
ตารางท่ี 3 ผลการแข่งขนัรายบุคคลคร้ังท่ี 3 รอบชิงชนะเลิศ 

คนท่ี 1 พบกบั คนท่ี 20 
16 27 
แพ ้ ชนะ 

 
จากตารางท่ี 3 ผูแ้ข่งขนักีฬาเปตองเทคนิค การตีชู้ตติ้งรายบุคคล 5 สถานี คร้ังท่ี 3 รอบชิงชนะเลิศ 

ประกอบดว้ย ระยะ 6 เมตร 7 เมตร 8 เมตร และ 9 เมตร คะแนนรวม เต็ม 100 คะแนน พบว่า คนท่ี 20 ไดค้ะแนน 
27 สูงกว่าคนท่ี 1 ไดค้ะแนน 16   

สรุป คนท่ี 20 ชนะเลิศ ดว้ยคะแนน 27 คะแนน 
 
 

6. อภิปรายผลการวิจัย 
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จากการศึกษา เร่ือง ผลการฝึกทกัษะกีฬาเปตองเทคนิค การตีชูต้ติ้ง ส าหรับเยาวชน ผูวิ้จยัอภิปรายผลตาม
วตัถุประสงคก์ารวิจยัได ้ดงัน้ี 

1. ผลการสร้างโปรแกรมการฝึกทกัษะกีฬาเปตองเทคนิค การตีชู้ตติ้ง ดว้ยการใช้แบบฝึกทกัษะกีฬา          
เปตอง 8 แผน 5 สถานี เพื่อพฒันาความสามรรถของนกักีฬาให้บรรลุตาม จุดมุ่งหมายจะตอ้งค านึงถึงสภาวะความ
พร้อมของนกักีฬาเป็นส าคญั เช่น อายุ เพศ รูปร่างและระดบั ความพร้อมของร่างกายเป็นตน้ ฉะนั้นการก าหนด
โปรแกรมในการฝึกให้ถูกต้อง และเหมาะสมจึง เป็นส่ิงจ าเป็นท่ีจะต้องมีการวางแผนให้ตรงตามสภาพของ
นักกีฬาในแต่ละประเภทเพื่อให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุดในการฝึกซ้อมดังท่ี ศิลปชัย สุวรรณธาดา(2548) ได้
กล่าวถึง องคป์ระกอบความส าเร็จในนกักีฬาทั้งในขณะฝึกซอ้มหรือการแข่งขนัว่ามีองคป์ระกอบส าคญั 3 ประการ 
ดังน้ี ทักษะ สมรรถภาพทางกาย และสมรรถภาพทางจิตใจ ชูศกัด์ิ เวชแพศย ์และกัลยา ปาละ วิวธัน์ (2536)                     
ไดก้ล่าวถึงหลกัการฝึกทกัษะว่า ทกัษะ (Skill) เป็นความสามารถในการกระท าการเคล่ือนไหวเฉพาะหลายๆ อยา่ง
ร่วมกันอย่างมี ประสิทธิภาพและเรียบร้อย ในทางสรีรวิทยาของกล้ามเน้ือและประสาทนั้นนับได้ว่าเป็น                        
การร่วมงาน กนัของกลา้มเน้ือกลุ่มต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มท างาน (Agonists) กลุ่มตรงขา้ม (Antagonists) หรือ 
กลุ่มท่ีตรึงไวเ้ป็นพ้ืนฐาน (Stabilizers) อีกนยัหน่ึงอาจกล่าวไดว่้า ทกัษะเป็นความสามารถในการใช ้กลา้มเน้ือท่ี
ถูกตอ้ง ในเวลาท่ีถูกตอ้งดว้ย โดยการใชแ้รงท่ีจ าเป็นเพื่อท่ีจะเคล่ือนไหวตามความ ตอ้งการตามล าดบัเวลาและ
จงัหวะท่ีถูกตอ้ง 

2. ผลการฝึกทักษะกีฬาเปตองเทคนิค การตีชู้ตติ้ง ตามโปรแกรมการฝึก 5 สถานี ซ่ึงแต่ละสถานีมี
ทั้งหมด 4 ระยะ คือ 6 เมตร 7 เมตร 8 เมตร และ 9เมตร สอดคล้องกับภราดร กรรข า(2560) ศึกษาผลการฝึก
โปรแกรมความแข็งแรงของกลา้มเน้ือแขนดว้ยน ้ าหนกัตวัท่ีมีต่อกีฬาเปตอง กลุ่มตวัอย่างท่ีใชก้ารวิจยัคร้ังน้ีเป็น
นกักีฬาเปตองรุ่นอาย ุ10 -12 ปี โรงเรียนบา้นเขาราบ จงัหวดัลพบุรี จ านวน 20 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ 
โปรแกรมการฝึกความแข็งแรงของแขนด้วยน ้ าหนักตวั และแบบทดสอบความแม่นย  าในการโยนลูกเปตอง                   
ท าการทดสอบก่อนการฝึกและหลงัการฝึก 6 สัปดาห์และน าคะแนนมาวิเคราะห์ตามวิธีทางสถิติโดยการหา
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและทดสอบคา่ พบว่ามีความแตกต่างอยา่งนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 มีผลหลงั
การฝึกษะกีฬาเปตอง ท่ีดีกว่า ก่อนการฝึกตามโปรแกรม 

3. การแข่งขนักีฬาเปตองเทคนิค การตีชู้ตติ้ง  สอดคลอ้งกบั ภทัร อญัชลีนุกูล (2560) ศึกษาผลการจดั
กิจกรรมพลศึกษากีฬาเปตองดว้ยวิธีการ THINK-PAIR-CHARE ท่ีมีต่อความสามารถในการแกปั้ญหาการเล่น
กีฬาเปตองของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มตวัอย่างคือ นกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนหน่ึงใน
เขตลาดกะบงั จ านวน 40 คน ค่าเฉล่ียความสามารถในการแกปั้ญหาการเล่นกีฬาเปตองหลงัการทดลองของกลุ่ม
ทดลองในการจัดกิจกรรมทางพลศึกษาด้วยวิธี  THINK-PAIR-CHARE สูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.5 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

1. ผูฝึ้กสอนกีฬาเปตองควรน าโปรแกรมการฝึกกีฬาเปตองเทคนิค การตีชูต้ติ้ง ไปใชใ้นการจดัการเรียน
การสอน และจดัโปรแกรมการฝึกทกัษะกีฬาเปตองในดา้นการตีชูต้ติ้ง ใชส้ าหรับเด็ก และเยาวชน 

2. หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรน าผลการวิจยัไปใชใ้นการออกแบบการฝึกทกัษะกีฬาเปตอง และส่งเสริม
การพฒันากีฬาเปตองให้มีทกัษะในการตีลูกชูต้ติ้ง 
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3. ชมรมเปตองควรน าโปรแกรมการฝึกกีฬาเปตองไปใช้ในการพัฒนานักกีฬาและการแข่งขนักีฬา                 
เปตองเทคนิค การตีชูต้ติ้ง 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรท าการวิจยัแบบฝึกทกัษะกีฬาในทุก ๆดา้น อาทิ การฝึกทกัษะ การเขา้ลูกเปตอง และการแข่งขนั

เป็นทีม และพฒันาสมรรถนะนกักีฬา 
2. ควรท าการวิจยัท่ีมีการเปรียบเทียบ ผลของแบบฝึก กีฬาเปตองในกลุ่มอนัไดแ้ก่ ผูใ้หญ่ ผูสู้งวยั เป็นตน้ 
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บทคัดย่อ 
ประเทศท่ีมีพลเมืองท่ีคิดสร้างสรรคจ์ านวนมากจะมีแนวคิดและองคค์วามรู้ใหม่ ๆ อนัน าไปสู่การสร้าง

นวตักรรมและเทคโนโลยีสมยัใหม่เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่มวลมนุษยชาติ ทั้งความคิดสร้างสรรค์และวิชา
ภาษาองักฤษไดถู้กก าหนดไวภ้ายใตก้รอบแนวคิดเชิงมโนทศัน์ส าหรับทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 กล่าวคือ ความคิด
สร้างสรรค์เป็นหน่ึงในทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรมท่ีส าคญัย่ิงส าหรับผูเ้รียน ด้านวิชาภาษาองักฤษได้ถูก
ก าหนดไวเ้ป็นหน่ึงในวิชาหลกัส าหรับผูเ้รียนในศตวรรษน้ีดว้ยเช่นเดียวกนั ดว้ยเหตุน้ี ครูผูส้อนภาษาองักฤษใน
ศตวรรษท่ี 21 จึงต้องท างานหนักขึ้ นในการจัดบรรยากาศแห่งการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศท่ีเอ้ือให้ผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติัจริง ตลอดจนถ่ายทอดเน้ือหาดว้ยกลยุทธ์การสอนท่ีเหมาะสม
เพ่ือให้ผูเ้รียนไดรั้บทั้งความรู้ดา้นภาษาองักฤษและเกิดทกัษะความคิดสร้างสรรคจ์ากการเรียนรู้ บทความน้ีจึงมี
วตัถุประสงคเ์พื่อมุ่งน าเสนอแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาความคิดสร้างสรรคข์องผูเ้รียนตามกรอบ
แนวคิดเชิงมโนทศัน์ส าหรับทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 และแนวทางการจดัการเรียนการสอนเพื่อพฒันาความคิด
สร้างสรรคข์องผูเ้รียนในบริบทของการสอนภาษาองักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศดว้ยการบูรณาการวิธีการสอน
แบบสร้างสรรคเ์ป็นฐาน จากการศึกษา พบว่า ความคิดสร้างสรรคเ์ป็นความสามารถทางสมองท่ีไวต่อปัญหาหรือ
ส่ิงท่ีบกพร่องขาดหายไปในหลากหลายทิศทาง จากนั้นตั้งเป็นสมมติฐานและรวบรวมข้อมูลเพ่ือทดสอบ
สมมติฐานนั้น ส าหรับแนวทางการปฏิบติัท่ีดีเพื่อพฒันาความคิดสร้างสรรค์ในการสอนภาษาองักฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศดว้ยการบูรณาการวิธีการสอนแบบสร้างสรรคเ์ป็นฐาน ประกอบไปดว้ย 5 ขั้นตอนส าคญั คือ    
ขั้นกระตุน้ ขั้นตั้งปัญหา ขั้นการคน้และคิด ขั้นน าเสนออยา่งสร้างสรรค ์และขั้นประเมินผล ตามล าดบั 
 

ค าส าคัญ:  ทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ความคิดสร้างสรรค ์วิชาภาษาองักฤษ การสอนภาษาองักฤษในฐานะ 
 ภาษาต่างประเทศ การสอนแบบสร้างสรรคเ์ป็นฐาน 
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ABSTRACT 
 A nation with a great number of creative populations will have new ideas and knowledge that lead to 
the creation of innovations and modern technologies to facilitate the world citizens. Both Creativity and English 
subject have been specified in the conceptual framework of the 21st century skills. That is, creativity is one of the 
most significant learning and innovation skills for learners. Additionally, English has been set as the key subject 
for the 21st century learners. For this reason, teachers of English have to work harder to provide the atmosphere 
of teaching English as a foreign language (TEFL) that allows learners to take action as well as the content with 
appropriate teaching strategies in order to get the learners to gain both knowledge in English and creative thinking 
skill. This article, therefore, aims to suggest concepts and theories concerning the development of learners' 
creativity according to the conceptual framework of the 21st century skills and a guideline for teaching and 
learning to enhance learners' creativity in TEFL context with the integration of creativity-based learning (CBL). 
According to the study, it was found out that creativity is a brain capacity that is sensitive to problems or defects 
in various directions. Then they form a hypothesis and collect data to test that hypothesis. The best practice to 
develop creativity in the context of TEFL with the integration of CBL consists of 5 respective important steps: 
stimulation, problem raising, seeking and thinking, creative presentation, and evaluation. 
 
Keywords:  21st Century Skills, Creativity, English Subject, Teaching English as a Foreign Language (TEFL),  
 Creativity-based Learning (CBL) 
 

1. บทน า 
 เราอยู่ในโลกท่ีตอ้งการคนท่ีมีความคิดสร้างสรรคม์ากขึ้นเร่ือย ๆ เห็นไดจ้ากลกัษณะของงานทุกวนัน้ี 
ตอ้งการผูท่ี้มีทกัษะการคิดมากขึ้นกว่าเดิม สังคมท่ีเปล่ียนไปตอ้งการคนท่ีมีความคิดสร้างสรรคม์ากกว่าท่ีผา่นมา 
ประเทศท่ีขาดคนคิดสร้างสรรค์จะพฒันาไดช้้าและตอ้งขายทรัพยากรต่าง ๆ ท่ีมีอยู่อย่างจ ากดัเพื่อน ารายไดม้า
พฒันาประเทศ ส่วนประเทศท่ีมีคนคิดสร้างสรรคจ์ านวนมากจะมีแนวคิดและองคค์วามรู้ใหม่ท่ีน ามาต่อยอดและ
พฒันาประเทศชาติในดา้นต่าง ๆ อนัน าไปสู่การการสร้างนวตักรรมและเทคโนโลยีสมยัใหม่ เพื่ออ านวยความ
สะดวกแก่มวลมนุษยชาติ รวมถึงความพยายามในการประดิษฐ์คิดคน้ส่ิงใหม่ ๆ ท่ีแตกต่างจากส่ิงท่ีเป็นอยู่เดิม    
ขายความคิดท่ีแปลกใหม่ และน ารายไดม้าพฒันาประเทศไดอ้ย่างย ัง่ยืน ส่ิงเหล่าน้ีลว้นแลว้เกิดขึ้นมาจากบุคคลใน
ชาติท่ีมีคุณลกัษณะพิเศษเป็นผูมี้ความคิดสร้างสรรค์ อนัหมายถึงผูท่ี้ชอบคิดนอกกรอบและน าไปสู่การริเร่ิมท า      
ส่ิงท่ีแปลกใหม่ 

ศาสตราจารย ์อี. พอล ทอแรนซ์ (Torrance. 1962) นกัจิตวิทยาชาวอเมริกา เป็นผูบุ้กเบิกในเร่ืองความคิด
สร้างสรรค ์(Creative Thinking) และเป็นผูค้ิดแบบทดสอบไอคิว (IQ) ซ่ึงใชว้ดัสติปัญญาและความฉลาดท่ีใชก้นั
อย่างแพร่หลายจนถึงปัจจุบัน การวดัความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์ท่ีสร้างขึ้นน้ีถึงแม้ว่าจะได้รับ                       
การยอมรับไม่มากนกัในแวดวงการศึกษาในขณะนั้น ต่อมา ดร.การ์เน็ต มิลลาร์ (Millar. 2001) เพื่อนร่วมงานของ
ศาสตราจารยท์อแรนซ์ไดติ้ดตามเด็ก ๆ ท่ีเคยท าแบบทดสอบผลปรากฏว่า เด็กท่ีท าคะแนนความคิดสร้างสรรคไ์ด้
สูงล้วนแต่ประสบความส าเร็จเป็นเจ้าของสิทธิบัตร เป็นผูก่้อตั้งกิจการใหม่ ๆ เป็นนักโฆษณาท่ีมีช่ือเสียง                
เป็นผูส้ร้างนวตักรรมดา้นคอมพิวเตอร์ และส่วนมากยงัเป็นผูน้ าองค์กรดา้นต่าง ๆ นอกจากน้ียงัมีงานวิจยัยืนยนัว่า
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เด็กท่ีไดค้ะแนนความคิดสร้างสรรคสู์งต่อมาจะประสบความส าเร็จในหนา้ท่ีการงานมากกว่าเด็กท่ีมีคะแนนไอคิว
สูงอีกดว้ย (วิริยะ ฤๅชยัพาณิชย ์และกมลรัตน์ ฉิมพาลี, 2559) 

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking, Creativity) ได้ถูกกล่าวถึงมาเป็น
ระยะเวลากว่าห้าทศวรรษ แต่ในแวดวงการศึกษายุคปัจจุบนัน้ีทกัษะดา้นความคิดสร้างสรรค์ยงัคงถูกพูดถึงกนั
อย่างกวา้งขวางและมากย่ิงขึ้นในฐานะทกัษะท่ีจ าเป็นและส าคญัอย่างย่ิงของผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 เพราะได้               
ถูกก าหนดให้เป็นหน่ึงในทกัษะส าคญัดา้นการเรียนรู้และนวตักรรม (Learning and Innovation Skills) ประกอบ
ไปดว้ย 4 ทกัษะส าคญั  (4 Cs) คือ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) การส่ือสาร (Communication)                  
การท างานร่วมกัน (Collaboration) และความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) (Partnership for 21st Century Skills. 
2009) ท่ีครูผูส้อนจะตอ้งพฒันาใหเ้กิดขึ้นแก่ผูเ้รียนโดยผา่นการจดัการเรียนการสอนและกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ  
อยา่งหลากหลายทั้งในชั้นเรียนผา่นรายวิชาหลกั (Key Subjects) เช่น วิชาภาษาองักฤษ วิชาศิลปะ วิชาคณิตศาสตร์ 
วิชาวิทยาศาสตร์ เป็นตน้ และนอกห้องเรียนอยา่งเป็นระบบและมีแบบแผน  

ในบทความน้ี ผูอ้่านจะไดท้ราบถึงแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาความคิดสร้างสรรคข์อง
ผูเ้รียนตามกรอบแนวคิดเชิงมโนทศัน์ส าหรับทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 และแนวทางการจดัการเรียนสอนเพื่อ
พฒันาความคิดสร้างสรรคข์องผูเ้รียนในบริบทของการสอนภาษาองักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ  (Teaching 
English as A Foreign Language: TEFL) ผูเ้ขียนหวงัเป็นอย่างย่ิงว่าบทความน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อครูผูส้อนท่ีมี
ความตอ้งการใชกิ้จกรรมการเรียนรู้เพื่อกระตุน้ให้ผูเ้รียนมีความคิดสร้างสรรค ์ตลอดจนผูอ้่านท่ีมีความสนใจได้
ทราบถึงแนวทางการปฏิบติัท่ีดีในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรคใ์ห้แก่เยาวชนในชาติให้เติบโตไปเป็นพลเมืองท่ี
มีคุณภาพต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 (1) เพื่อน าเสนอแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาความคิดสร้างสรรค์ของผูเ้รียนตามกรอบ
แนวคิดเชิงมโนทศัน์ส าหรับทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 
 (2) เพื่อน าเสนอแนวทางการจดัการเรียนการสอนเพื่อพฒันาความคิดสร้างสรรคข์องผูเ้รียนในบริบท
ของการสอนภาษาองักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ (TEFL) 
 

3. ความคิดสร้างสรรค์: ความหมายและองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ 
(1) ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ 
Torrance (1965) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นกระบวนการของความรู้สึกท่ีไวต่อปัญหาหรือส่ิงท่ี

บกพร่องขาดหายไป แลว้รวบรวมความคิดตั้งเป็นสมมติฐาน ต่อจากนั้นก็ท าการรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ เพ่ือทดสอบ
สมมติฐานนั้น ความคิดสร้างสรรคม์าจากองคป์ระกอบ 4 อย่าง ไดแ้ก่ ความคิดคล่อง (Fluency) ความคิดยืดหยุน่ 
(Flexibility) ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) และความคิดริเร่ิม (Originality) 

Guilford (1967) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรคเ์ป็นความสามารถทางสมองในการคิดหลายทิศทาง ซ่ึงมี
องคป์ระกอบ คือ ความสามารถในการริเร่ิม ความคล่องในการคิด ความยืดหยุน่ในการคิด รวมถึงความสามารถใน
การแต่งเติมและให้ค  าอธิบายใหม่ ๆ ท่ีเป็นการติดตามหลกัเหตุและผลเพื่อหาค าตอบ 
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 (2) องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ 
 Torrance (1972) ผูบุ้กเบิกเร่ืองความคิดสร้างสรรคค์นแรกของโลกบอกว่า ความคิดสร้างสรรคม์าจาก
องคป์ระกอบ 4 อยา่ง ไดแ้ก่ 
 2.1) ความคิดคล่องแคล่ว (Fluency) เป็นความสามารถในการคิดหาแนวทางท่ีคล้ายกันใน                       
การแกปั้ญหาไดห้ลายแนวทางในเวลาท่ีก าหนด ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 ชนิด คือ ความคิดคล่องแคล่วในดา้นถอ้ยค า 
(Word Fluency) ความคิดคล่องแคล่วในเร่ืองการโยงความสัมพนัธ์ (Associational Fluency) ความคิดคล่องแคล่ว
ทางการแสดงออก (Expressional Fluency) และความคล่องแคล่วในการคิด (Ideational Fluency) 
 2.2) ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility) เป็นความสามารถในการคิดหลากหลายไม่วนเวียนอยู่กับ
แนวคิดเดิม ๆ ความคิดยืดหยุ่นท าให้สามารถมองเห็นส่ิงต่าง ๆ ในแง่มุมท่ีแปลกใหม่ และหาค าตอบได้หลาย
หมวดหมู่หรือหลายประเภท คนคิดสร้างสรรค์คือคนท่ีมองต่างมุม ท าให้สามารถหาค าตอบไดม้ากมายภายใต้
ปัญหาเดียวกนั เช่น การให้ผูเ้รียนคิดหาค าคุณศพัทท่ี์ลงทา้ยดว้ย “-able” ภายในเวลาท่ีก าหนด เป็นตน้ ซ่ึงความคิด
ยืดหยุ่นสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ชนิด คือ ความคิดยืดหยุ่นท่ีเกิดขึ้นในทนัทีทนัใด (Spontaneous Flexibility) 
เป็นความสามารถท่ีจะคิดได้หลายทิศทางในเวลาท่ีก าหนด และความคิดยืดหยุ่นในการดัดแปลง (Adaptive 
Flexibility) เป็นความสามารถในการดดัแปลงความรู้หรือประสบการณ์ให้เกิดประโยชน์หลาย ๆ ดา้น 
 2.3) ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) เป็นการคิดเสริมเพ่ิมเติมในรายละเอียดต่าง ๆ ความคิด
แบบน้ีสัมพนัธ์กบัความสามารถในการสังเกต คนคิดสร้างสรรค์มกัจะสนใจในรายละเอียดท่ีคนทัว่ไปอาจไม่
สนใจ เป็นผูท่ี้มีมิติของการมองท่ีละเอียดกว่าคนทัว่ไป น าไปสู่การปฏิบติัการสร้างการกระท าให้เป็นผลส าเร็จ อนั
ก่อให้เกิดผลงานหรือผลิตผลสร้างสรรคข์ึ้นมาเพ่ือท าให้ความคิดสร้างสรรคน์ั้นสมบูรณ์ย่ิงขึ้น 
 2.4) ความคิดริเร่ิม (Originality) เป็นความสามารถในการริเร่ิม เป็นความคิดท่ีแตกต่างจากแนวคิด
ของคนทัว่ไป คนคิดสร้างสรรคจึ์งมกัคิดและท าอะไรท่ีแตกต่างจากคนอ่ืน ไม่ชอบท าอะไรตาม ๆ กนัไป แต่ถนดั
ท่ีจะคิดอะไรแปลกใหม่ท่ีไม่เคยมีมาก่อน ความคิดริเร่ิมจึงเป็นลกัษณะความคิดท่ีเกิดขึ้นเป็นคร้ังแรกจึงเป็น
ลกัษณะความคิดท่ีเกิดขึ้นดว้ยการอาศยัความกลา้คิดและกลา้ลอง 
 

4. กรอบแนวคิดเชิงมโนทัศน์เกี่ยวกับทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21: ความคิดสร้างสรรค์กับวิชา
ภาษาองักฤษ 
 กรอบแนวคิดเชิงมโนทศัน์ส าหรับทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 เป็นท่ียอมรับในการสร้างทกัษะการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 อยา่งกวา้งขวาง เน่ืองดว้ยเป็นกรอบแนวคดิท่ีเนน้ผลลพัธ์ท่ีเกิดกบัผูเ้รียน (Student Outcomes) ทั้ง
ในดา้นความรู้สาระวิชาหลกั และทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ท่ีจะช่วยให้ผูเ้รียนไดเ้ตรียมความพร้อมในหลากหลาย
ดา้น รวมทั้งระบบสนับสนุนการเรียนรู้ ไดแ้ก่ มาตรฐานและการประเมิน หลกัสูตรและการเรียนการสอน การ
พฒันาครูผูส้อน และสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมต่อการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ดังกรอบความคิดเชิงมโนทศัน์
เก่ียวกบัทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ดงัภาพท่ี 1  
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ภาพที่ 1 กรอบความคิดเชิงมโนทศันเ์ก่ียวกบัทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 
ท่ีมา: Schrum & Levin (2015) 

 
จากแนวคิดดังกล่าวเห็นไดว่้า บทบาทของผูเ้รียนซ่ึงแต่เดิมเรียนรู้ดว้ยวิธีการรับ (Passive Learning)               

ควรถูกปรับเปล่ียนมาเป็นการเรียนรู้แบบรุก (Active Learning) อนัเกิดจากการท่ีผูเ้รียนอยู่ในบริบทท่ีสอดคลอ้ง
กบัสังคมรอบตวัและเน้ือหา บริบทท่ีผูเ้รียนสามารถถ่ายทอดความคิดเห็น ผูเ้รียนเรียนรู้วิธีการเรียน และผูเ้รียน
ติดต่อส่ือสารกนัเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความสามารถในลกัษณะดงักล่าว Schrum & Levin 
(2015) จึงได้มีการน าเสนอการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 อนัประกอบดว้ย
ความรู้และทกัษะ 4 ดา้นหลกั ไดแ้ก่ 

(1) วิชาหลัก (Key Subjects) ไดแ้ก่ ภาษาองักฤษ การอ่าน ศิลปะการใชภ้าษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ภาษาต่างประเทศ หน้าท่ีพลเมือง การปกครอง เศรษฐศาสตร์ ศิลปะ และประวติัศาสตร์เพื่อให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้
เน้ือหาท่ีจ าเป็น นอกจากนั้น ยงัมีการเรียนรู้เพ่ือตอบสนองต่อเป้าหมายการสร้างคนให้มีคุณภาพ มีคุณค่าเป็นท่ี
ยอมรับ สามารถท างานและใช้ชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ได้ (Century Theme) จึงต้องรู้ในลักษณะสหวิทยาการ 
(Interdisciplinary) ได้แก่ จิตส านึกต่อโลก เศรษฐกิจ การเงิน การประกอบธุรกิจ หน้าท่ีพลเมือง สุขภาพ 
ส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ 

(2) ทักษะชีวิตและอาชีพ (Life and Career Skills) ความรู้เพียงอยา่งเดียวอาจจะไม่สามารถด ารงชีวิตได้
อย่างปกติสุขจึงจ าเป็นต้องมีทักษะชีวิตและอาชีพดว้ย ได้แก่ การเข้ากับผูอ่ื้นและการปรับตัว (Flexibility and 
Adaptability) การริ เ ร่ิมและการน าตนเอง ( Initiative and Self-direction) การผลิตผลงานและการยอมรับ                           
การตรวจสอบ (Productivity and Accountability) และภาวะผู ้น าและความรับผิดชอบ (Leadership and 
Responsibility) 

(3) ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills: 4 Cs) การเรียนรู้ต้องเรียนรู้
ตลอดชีวิต ครูผูส้อนจึงตอ้งมีการฝึกฝนและพฒันาผูเ้รียนให้เกิดทกัษะโดยเนน้การเรียนรู้ดว้ยการปฏิบติั (Learning 
by doing) เพื่อตอบสนองต่อทกัษะ 4 ทกัษะ (4 Cs) ดงัน้ี การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) การส่ือสาร 
(Communication) การท างานร่วมกนั (Collaboration) และความคิดสร้างสรรค ์(Creativity) 

(4) ทักษะด้านสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี  ( Information, Media and Technology Skills) คือ 
ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีเพื่อพฒันาความรู้และทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ในบริบทของการเรียนรู้เน้ือหา
และทกัษะท่ีผูเ้รียนจะได้รู้จกัวิธีเรียนรู้ การคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์ การแกปั้ญหา การใชข้อ้มูลข่าวสาร การส่ือสาร 
การผลิตนวตักรรม และการท างานร่วมกนั 
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  จากกรอบแนวคิดเชิงมโนทศัน์ส าหรับทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 พบว่า ทั้งทกัษะความคิดสร้างสรรค์ 
(Creativity) และวิชาภาษาองักฤษ (English Subject)ได้ถูกก าหนดไวอ้ย่างชัดเจนในกรอบแนวคิดน้ี โดยมีวิชา
ภาษาองักฤษเป็นหน่ึงในวิชาหลกั (Key Subject) ซ่ึงบริบทของการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษในประเทศ
ไทยนั้น ภาษาองักฤษถูกสอนในฐานะภาษาต่างประเทศ (Teaching English as a Foreign Language: TEFL) และ
ทกัษะความคิดสร้างสรรค ์(Creativity) ก็ยงัถูกก าหนดไวเ้ป็นหน่ึงในทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม  (Learning 
and Innovation Skills) ท่ีนับว่าเป็นทักษะสนับสนุนให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู้ ท่ีต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต ดังนั้น 
ครูผูส้อนในยุคน้ีจึงตอ้งท างานหนกัมากย่ิงขึ้นในการจดัให้มีบริบทของการเรียนรู้ในรายวิชาหลกัท่ีเอ้ือให้ผูเ้รียน
ไดล้งมือปฏิบติัจริง (Learning by doing) เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดความรู้ในรายวิชาและทกัษะดงักล่าวไปพร้อม ๆ กนั 
กล่าวคือ ผูเ้รียนจะตอ้งไดรั้บทั้งความรู้ดา้นภาษาองักฤษและเกิดทกัษะความคิดสร้างสรรคจ์ากการเรียนในคร้ัง 
นั้น ๆ นัน่หมายความว่าครูผูส้อนภาษาองักฤษในศตวรรษท่ี 21 จ าเป็นตอ้งมีความสามารถในออกแบบการเรียนรู้ 
ส่ือ และกิจกรรมท่ีแปลกใหม่ในการถ่ายทอดเน้ือหาดว้ยกลยทุธ์ท่ีเป็นระบบและมีแบบแผน 
 

5. แนวทางการจัดการเรียนสอนเพ่ือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนในบริบทของการสอน
ภาษาองักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ (TEFL) 
 มีนักการศึกษาหลายท่านได้น าเสนอวิธีการสอนเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของผูเ้รียน เช่น                   
การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) การสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based 
Leaning) เป็นตน้ แต่อย่างไรก็ตามพบว่า มีการสอนเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรคโ์ดยตรง คือ การสอนแบบ
สร้างสรรคเ์ป็นฐาน (Creativity-based Learning) (วิริยะ ฤๅชยัพาณิชย ์และกมลรัตน์ ฉิมพาลี, 2559) มีรายละเอียด 
ดงัน้ี 

การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity-based Learning: CBL)  
การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity-based Learning: CBL) เป็นการวิจัยต่อยอดมาจาก                    

การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning: PBL) ท่ีเป็นหน่ึงในแบบการสอนท่ีมีผูเ้รียนเป็น
ศูนยก์ลาง และเป็นการสอนแบบรุก (Active Learning) การวิจยัไดจ้ดัท าโดยน ารูปแบบ PBL และทฤษฎีความคิด
สร้างสรรค์ท่ีมีผู ้ศึกษาวิจัยไว้หลายท่าน เช่น ศาสตราจารย์ทอแรนซ์ ผู ้บุกเบิกเร่ืองความคิดสร้างสรรค์ 
ศาสตราจารยกิ์ลฟอร์ด ผูเ้ช่ียวชาญดา้นจิตวิทยา และดร.เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน (De Bono. 1970) ผูน้ าดา้นความคิด
สร้างสรรค์มาสร้างแบบร่างรูปแบบการสอน (Draft Model) แลว้น าไปสอนเพื่อหารูปแบบการสอนท่ีสามารถ
พฒันาความคิดสร้างสรรคไ์ด ้และผลการทดลองสุดทา้ยพบว่าการสอนแบบ CBL ท าให้ผูเ้รียนพฒันาความคิด
สร้างสรรค์ไดทุ้กวิชาท่ีท าการทดลอง กระบวนการจดัการเรียนการสอนแบบ CBL ประกอบดว้ย กระบวนการ
สอน 8 กระบวนการ ดงัน้ี 
 1) ครูผูส้อนสร้างแรงบนัดาลใจ และกระตุน้ความอยากรู้ให้แก่ผูเ้รียน (Inspiration) 
 2) ผูเ้รียนคน้หา รวบรวม แยกแยะ และน าขอ้มูลมาสร้างเป็นความรู้และค าตอบ (Self-study) 
 3) ครูผูส้อนจะสอนผูเ้รียนเม่ือมีค าถาม และเป็นการสอนแบบรายบุคคลหรือรายกลุ่มมากว่า                  
การสอนรวม 
 4) ให้ผูเ้รียนไดมี้โอกาสหาทางแกปั้ญหาดว้ยตนเอง (Individual Problem Solving) 
 5) ใชแ้นวทางของเกมเป็นส่วนหน่ึงของการเรียนรู้ในห้องเรียน (Game-based Learning) 
 6) ครูผูส้อนแบ่งกลุ่มผูเ้รียนท าโครงงาน (Team Project) 
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 7) ให้ผูเ้รียนน าเสนองานดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย เช่น การพูด การเขียน การแสดง หรือการจดัท า
เป็นส่ือต่าง ๆ (Creative Presentation)  
 8) ครูผูส้อนวดัผลดา้นต่าง ๆ ออกมาตามเป้าหมายท่ีไดอ้อกแบบไวล้่วงหน้า (Informal Assessment 
and Multidimensional Assessment Tools) เช่น วดัผลความรู้ วดัทกัษะการน าขอ้มูลมาใชอ้ย่างมีเหตุผล วดัทกัษะ
การน าเสนอผลงาน วดัทกัษะการท างานเป็นทีม โดยอาจมีการแบ่งการวดัผลหลายคร้ัง เพ่ือให้ผูเ้รียนพฒันาทกัษะ
ดา้นต่าง ๆ ท่ีตนเองยงัขาดไป และครูผูส้อนก็จะสรุปผลการเรียนท่ีไม่ไดมี้แค่เกรด แต่มีรายงานผลดา้นอื่น ๆ ดว้ย 
 อย่างไรก็ตาม จากกระบวนการ CBL ขา้งตน้ครูผูส้อนสามารถน ามาออกแบบการเรียนการสอนตาม
แนวทางและบริบทที่เหมาะสมได ้(วิริยะ ฤๅชยัพาณิชย ์และกมลรัตน์ ฉิมพาลี, 2559) ดงัเช่น ผูเ้ขียนสอนรายวิชา
ภาษาองักฤษเพื่องานสร้างสรรคซ่ึ์งผูเ้รียนเป็นนกัศึกษาครู ครูผูส้อนอาจจะจดัรูปแบบการสอนเป็น 5 ขั้นตอน คือ 
ขั้นกระตุน้ ขั้นตั้งปัญหา ขั้นการคน้และคิด ขั้นน าเสนออยา่งสร้างสรรค ์และขั้นประเมินผล ตามล าดบั ดงัน้ี 
 1) ขั้นกระตุ้น ครูผูส้อนอาจแบ่งกลุ่มผูเ้รียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน และให้ผูเ้รียนร่วมกนัศึกษาสภาพ
ปัญหาในทอ้งถ่ินของตนเก่ียวกบัประเด็นการใชภ้าษาองักฤษ เช่น โรงเรียน สถานท่ีท่องเท่ียว ร้านอาหาร ตลาด
ชุมชน เป็นตน้ หรือครูผูส้อนอาจแสดงสถิติผลการจดัอนัดบัความสามารถการใชภ้าษาองักฤษของแต่ละประเทศ
เพื่อให้ผูเ้รียนมีความตระหนกัถึงความส าคญัของการใชภ้าษาองักฤษ เช่น ผลการส ารวจของ  EF Education First 
(2018) ท่ีได้ท าการส ารวจเก่ียวกับผลการจัดอนัดับความสามารถการใช้ภาษาองักฤษของแต่ละประเทศ ท่ีมี                   
การแบ่งระดบัออกเป็น 5 ระดบั คือ สูงมาก สูง ปานกลาง ต ่า และต ่ามากในแถบเอเชีย ปรากฏว่าอนัดบั 1 ประเทศ
สิงคโปร์ อนัดบั 2 ประเทศฟิลิปินส์ และอนัดบั 3 ประเทศมาเลเซีย ส าหรับประเทศไทยนั้นอยูใ่นอนัดบัท่ี 64 ของ
โลก และอนัดบัที่ 16 ของเอเชีย โดยมีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 48.54 ซ่ึงอยูใ่นระดบัต ่า เป็นตน้ 
 2) ขั้นตั้งปัญหา ในขั้นน้ีครูผูส้อนให้ผูเ้รียนรวมกลุ่มและคน้หาความรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัประเด็นปัญหาการ
ใชภ้าษาองักฤษท่ีแต่ละกลุ่มสนใจ เช่น วดั ตลาดชุมชน หรือร้านอาหารบางแห่งมีชาวต่างชาติเขา้มาในพ้ืนท่ีเป็น
จ านวนมากแต่ไม่มีป้ายหรือขอ้ความท่ีเป็นภาษาองักฤษท่ีคอยอ านวยความสะดวกแก่กลุ่มคนเหล่าน้ีเลย ถา้หากมี
ป้ายขอ้ความภาษาองักฤษ เช่น ป้ายบอกทาง ป้ายบอกช่ืออาหาร เป็นตน้ จะท าให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนใน
ทอ้งถ่ินนั้น ๆ ดีขึ้นหรือไม่ หรือสามารถดึงดูดนกัท่องเท่ียวเขา้มายงัในพ้ืนท่ีไดม้ากขึ้นหรือไม่ และวิธีการท่ีจะช่วย
ให้ผูเ้รียนคิดอย่างสร้างสรรค ์ผูส้อนอาจบูรณาการเทคนิคแผนภาพกา้งปลา (Fishbone Diagram) ในการท่ีจะให้
ผูเ้รียนช่วยกนัระดมสมองในการหาสาเหตุของปัญหานั้น ๆ  โดยท่ีหวัปลา คือ ประเด็นปัญหา และส่วนกา้งปลา คือ 
สาเหตุของปัญหา  
 3) ขั้นการค้นและคิด  ในขั้นน้ีหลงัจากท่ีผูเ้รียนไดป้ระเด็นปัญหาตามความสนใจของกลุ่มแลว้ ให้แต่ละ
กลุ่มร่วมกนัวิเคราะห์ว่าอะไรคือสาเหตุของปัญหาเหล่านั้นโดยแต่ละปัญหาอาจจะมีหลายสาเหตุก็ได ้จากนั้นให้
แต่ละกลุ่มร่วมกนัคน้และคิดหาวิธีการแกปั้ญหาดงักล่าวท่ีตน้เหตุ  โดยในขั้นน้ีหากครูผูส้อนให้ผูเ้รียนท าเป็น
โครงงานท่ีตอ้งใชเ้วลานาน ผูเ้รียนตอ้งคน้ควา้หาความรู้และเตรียมงานเป็นเวลานาน ครูผูส้อนอาจก าหนดให้ใช้
เวลาค้นและคิดนานย่ิงขึ้น และอาจท าต่อเน่ืองกันหลายคร้ัง โดยในขั้นน้ีส่ิงส าคญัคือครูผูส้อนจะตอ้งเดินให้
ค  าแนะน าเป็นรายกลุ่ม บอกแหล่งคน้ควา้ขอ้มูลให้ผูเ้รียน บางคร้ังครูผูส้อนอาจจะตอ้งช่วยคน้ หลงัจากผูเ้รียนรู้ถึง
วิธีการแกปั้ญหาแลว้แต่ละกลุ่มจะตอ้งช่วยกันประเมินความเป็นไปไดว่้าวิธีการใดเป็นวิธีการท่ีเหมาะสมภายใต้
ข้อจ ากัดต่าง ๆ เช่น งบประมาณ ระยะเวลา ทรัพยากรท่ีสามารถหาได้ในท้องถ่ิน เป็นต้น และให้แต่ละกลุ่ม
น าเสนอแนวทางในการแกปั้ญหาในชั้นเรียนโดยมีครูผูส้อนคอยตั้งค  าถามและขอ้สังเกตต่าง ๆ อยา่งสร้างสรรค ์
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ภาพที่ 2 การระดมสมองเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตดุว้ยเทคนิคแผนภาพกา้งปลา (Fishbone Diagram) 
ท่ีมา: ภาพถ่ายโดยสุทธิศิลป์ สุขสบาย 

 

4) ขั้นน าเสนออย่างสร้างสรรค์ ครูผูส้อนให้ผูเ้รียนน าเสนอในรูปแบบใดก็ไดต้ามความถนดั เช่น การพูด 
การเขียน การจดันิทรรศการร่วมกนั เป็นตน้ และหลงักิจกรรมการน าเสนอครูผูส้อนอาจจดักิจกรรมเพื่อถอด
บทเรียนร่วมกนัและให้ผูเ้รียนร่วมกนัสะทอ้นความคิดและส่ิงท่ีไดรั้บจากการท ากิจกรรมหรือการเรียนในคร้ังน้ี 

 

   
 

ภาพที่ 3 การน าเสนอโครงงานภาษาองักฤษอยา่งสร้างสรรค ์
ท่ีมา: ภาพถ่ายโดยสุทธิศิลป์ สุขสบาย 

 

5) ขั้นประเมินผล ในขั้นน้ีครูผูส้อนจะวดัผลดา้นต่าง ๆ ตามสภาพจริงท่ีไดว้างแผนไวล้่วงหน้าโดยใช้
เกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค (Rubric Scoring) เช่น ด้านภาพรวมของโครงงาน ด้านความคิดสร้างสรรค์                 
ดา้นการน าเสนอ เป็นตน้ และผูเ้รียนควรทราบเกณฑก์ารประเมินก่อนมีการจดักิจกรรมล่วงหนา้ทุกคร้ัง 
 

ตารางท่ี 1 ตวัอยา่งการประเมินโดยใชเ้กณฑก์ารให้คะแนนแบบรูบริคดา้นความคิดสร้างสรรค ์
ประเด็นการประเมิน น ้าหนัก คะแนนที่ได้ 

• ด้านความคิดสร้างสรรค์ (25 คะแนน) 
 5 คะแนน = โครงงานท่ีสร้างส่ิงใหม่ไมม่ีใครเคยท ามาก่อน ( Original Creation)   
 4 คะแนน = โครงงานท่ีแปลงสภาพหรือแนวคิดจากโครงงานท่ีเคยท ามาแลว้ แต่ไม่เหมือนโครงงานเดิม  

                          (Transformation) 
 3 คะแนน = โครงงานท่ีเกิดจากการรวมแนวคิดจากโครงงานท่ีเคยท ามาแลว้ตั้งแต่ 2 แนวคดิขึ้นไปและ 

                           มีบางส่วนเหมือนโครงงานเดิม (Combination) 
 2 คะแนน = โครงงานท่ีเกิดจากการปรับเปล่ียนจากโครงงานเดิม (Variation) 
 1 คะแนน = โครงงานท่ีเลียนแบบมาจากโครงงานท่ีมีอยูแ่ลว้ (Imitation) 

5  

ท่ีมา: สุทธิศิลป์ สุขสบาย (2562) 
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อย่างไรก็ตาม ในขั้นน้ีครูผูส้อนไม่ควรเป็นผูป้ระเมินผูเ้รียนเพียงฝ่ายเดียว ควรให้ผูเ้รียนไดป้ระเมิน
ตนเอง และผูส้อนท่านอื่น ๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งหรือเช่ียวชาญในสาขาเดียวกนัหรือใกลเ้คียงเขา้มามีส่วนร่วมใน
การประเมินดว้ย 
 

 
 

ภาพที่ 4 การประเมินผลผูเ้รียนโดยมีผูเ้ช่ียวชาญในสาขาเดียวกนัหรือใกลเ้คียงร่วมดว้ย 
ท่ีมา: ภาพถ่ายโดยสุทธิศิลป์ สุขสบาย 

 

6. สรุป 
ความคิดสร้างสรรค ์(Creativity) เป็นทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม (Learning and Innovation Skills) 

ท่ีส าคญัในศตวรรษท่ี 21 ท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในชาติบ้านเมือง การสร้างนวตักรรม และเทคโนโลยี
สมยัใหม่ ครูผูส้อนในยคุน้ีจึงตอ้งมีการฝึกฝนและพฒันาผูเ้รียนให้เกิดทกัษะความคิดสร้างสรรคผ์า่นรายวิชาหลกั
(Key Subjects) ทั้งในและนอกห้องเรียนอย่างเป็นระบบและมีแบบแผน ดงัเช่น การจดัการเรียนการสอนรายวิชา
ภาษาองักฤษซ่ึงในบริบทของสอนวิชาน้ีในประเทศไทย วิชาภาษาองักฤษถูกสอนในฐานะภาษาต่างประเทศ 
(TEFL) และเป็นหน่ึงในวิชาหลกัท่ีถูกก าหนดไวต้ามกรอบแนวคิดเชิงมโนทศัน์ส าหรับทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 
อย่างชดัเจน ครูผูส้อนภาษาองักฤษในศตวรรษน้ีจึงมีบทบาทส าคญัย่ิงในการออกแบบการเรียนการสอนท่ีแปลก
ใหม่เพ่ือให้ผูเ้รียนไดรั้บทั้งทกัษะความรู้ดา้นภาษาองักฤษและเกิดทกัษะความคิดสร้างสรรค์ดว้ยกลยุทธ์การสอน
ท่ีเหมาะสมซ่ึงการสอนแบบสร้างสรรคเ์ป็นฐาน (CBL) ถือเป็นหน่ึงในวิธีการสอนท่ีครูผูส้อนสามารถน ามาปรับ
ใช้ในบริบทของการเรียนการสอนรายวิชาภาษาองักฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแนวทางการปฏิบัติท่ีดี
ประกอบไปดว้ยขั้นตอนการสอน 5 ขั้นตอนส าคญั คือ ขั้นกระตุน้ ขั้นตั้งปัญหา ขั้นการคน้และคิด ขั้นน าเสนอ
อยา่งสร้างสรรค ์และขั้นประเมินผล ตามล าดบั 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 (1) ข้อเสนอแนะในการน าวิธีการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐานไปใช้ 

1) การสอนแบบ CBL ครูผูส้อนควรเหลือเวลาให้ผูเ้รียนคน้ควา้มาก ๆ พูดคุยมาก ๆ น าเสนอมาก ๆ 
และใชเ้วลาในการสอนให้นอ้ยลง 

2) การสอนแบบ CBL ครูผูส้อนหลีกเล่ียงการอธิบายอย่างละเอียด แต่พยายามให้ผูเ้รียนค้นหา
ค าตอบเอง ครูผูส้อนควรจะตอบค าถามดว้ยค าถามเพื่อให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจและคน้หาต่อ 
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3) การสอนแบบ CBL ครูผูส้อนจะตอ้งหลีกเล่ียงการตดัสินแบบเด็ดขาดว่าค าตอบของผูเ้รียนนั้นถูก
หรือผิด แต่ให้ใชวิ้ธีการถาม เช่น แน่ใจหรือ ท าไมคิดอยา่งนั้น หรือเพ่ือน ๆ คิดเห็นอยา่งไรในเร่ืองน้ี  

4) การสอนแบบ CBL ครูผูส้อนจะเป็นผูรั้บฟังเร่ืองราวท่ีผูเ้รียนคิดและน าเสนอ และเรียนรู้ไป
พร้อม ๆ กบัผูเ้รียน ครูผูส้อนอาจมีการเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็นในจงัหวะท่ีเหมาะสม แต่ส่ิงท่ีจ าเป็นมาก
คือการให้ก าลงัใจ  

5) ระยะเวลาของการสอนแบบ CBL ควรยาวกว่า 90 นาที และอาจจะเรียนหลายวิชาพร้อม ๆ 
กนั ขึ้นอยู่กบัว่าปัญหาท่ีตั้งนั้นเก่ียวโยงกบัวิชาใดบา้ง โดยครูผูส้อนอาจสอนพร้อม ๆ กนั 2-3 วิชาในห้องเรียน
เดียวกนัก็ได ้   
 (2) ข้อเสนอแนะในการน าวิธีการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐานไปท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 ในการการพฒันาแนวคิดและวิธีการสอนแบบสร้างสรรคเ์ป็นฐาน (CBL) เพื่อให้เป็นท่ีรู้จกัแพร่หลาย
มากย่ิงขึ้น ผูเ้ขียนเห็นว่าควรมีการศึกษาวิจยัเพ่ิมเติมในประเด็นต่อไปน้ี 
 1) ควรมีการศึกษาวิจยัและพฒันาการจดัการเรียนการสอนโดยใช้ CBL ในระดบัการศึกษา อื่น ๆ 
เช่น ประถมศึกษา มธัยมศึกษา หรืออาชีวศึกษา หรือในรายวิชาอื่น ๆ นอกเหนือจากวิชาภาษาองักฤษ ท่ีเป็นวิชา
หลกัตามกรอบแนวคิดของทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 เช่น วิชาการอ่าน วิชาศิลปะการใชภ้าษา วิชาหน้าท่ีพลเมือง 
วิชาการปกครอง วิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาศิลปะ วิชาประวติัศาสตร์ วิชาภูมิศาสตร์ เป็นตน้ 
 2) ควรมีการวิจยัเพื่อศึกษาเปรียบเทียบหรือมีการบูรณาการส่ือและเทคโนโลยีสมยัใหม่ หรือเทคนิค
อื่น ๆ ร่วมกบัการสอนแบบ CBL 
 3) ควรมีการศึกษาวิจยัเพื่อพฒันารูปแบบการสอนแบบ CBL ในการพฒันาความคิดสร้างสรรค์
เฉพาะศาสตร์ เช่น การสอนแบบ CBL ส าหรับวิชาภาษาองักฤษ เพ่ือให้ไดข้ั้นตอนการสอนท่ีเหมาะกบัศาสตร์นั้น 
ๆ อยา่งแทจ้ริง 
 4) ควรมีการศึกษาถึงปัจจยัอื่น ๆ ท่ีส่งผลถึงประสิทธิภาพการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษใน
ฐานะภาษาต่างประเทศเพื่อให้ผูเ้รียนเกิดความคิดสร้างสรรคใ์นศตวรรษท่ี 21 เช่น ลกัษณะหรือวิธีการใชส่ื้อเพื่อ
เสนอเน้ือหาภาษาองักฤษให้กับผูเ้รียน เทคโนโลยีท่ีสามารถน ามาใช้พฒันาความคิดสร้างสรรค์ในรายวิชา
ภาษาองักฤษอยา่งเหมาะสม การสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้รายวิชาภาษาองักฤษเพื่อพฒันาความคิดสร้างสรรค ์
เป็นตน้  
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บทคัดย่อ 
 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) พฒันารูปแบบการเรียนคณิตศาสตร์โดยใชเ้ทคโนโลยีการประมวลผล
แบบคลาวด์เพื่อพฒันาความคิดทางคณิตศาสตร์ส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครู และ 2) ประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบการเรียนคณิตศาสตร์โดยใชเ้ทคโนโลยีการประมวลผลแบบคลาวด์เพื่อพฒันาความคิดทางคณิตศาสตร์
ส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ 1) รูปแบบการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้เทคโนโลยี                   
การประมวลผลแบบคลาวดเ์พื่อพฒันาความคิดทางคณิตศาสตร์ส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครู 2) แบบประเมินความ
เหมาะสมของรูปแบบการเรียน ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้เทคโนโลยี                                  
การประมวลผลแบบคลาวดเ์พื่อพฒันาความคิดทางคณิตศาสตร์ส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครู  มีองคป์ระกอบส าคญั 
3 ขั้นตอน คือ (1) ลว้งความคิด เคร่ืองมือบนคลาวด์ท่ีใช้ส าหรับขั้นตอนน้ี ประกอบดว้ย เคร่ืองมือในการสร้าง
เน้ือหา เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล และเคร่ืองมือในการน าเสนอ (2) สนับสนุนความคิด เคร่ืองมือบน
คลาวด์ท่ีใช้ส าหรับขั้นตอนน้ี ประกอบดว้ย เคร่ืองมือในการท างานร่วมกนัและเคร่ืองมือในการน าเสนอ และ                  
(3) ขยายความคิด เคร่ืองมือบนคลาวด์ท่ีใช้ส าหรับขั้นตอนน้ี ประกอบด้วย เคร่ืองมือในการท างานร่วมกัน 
เคร่ืองมือในการส่ือสาร และเคร่ืองมือในการน าเสนอ 2) ผลการประเมินรูปแบบการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้
เทคโนโลยีการประมวลผลแบบคลาวด์เพื่อพฒันาความคิดทางคณิตศาสตร์ส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู โดยการ
ประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 7 คน พบว่า มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

 
ค าส าคัญ: เทคโนโลยีการประมวลผลแบบคลาวด,์ ความคิดทางคณิตศาสตร์, นกัศึกษาวิชาชีพครู  
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ABSTRACT 
 The purposes of this research were to 1) develop the mathematics learning model using cloud 
technology to develop mathematical thinking of pre-service teachers, and 2) evaluate the suitability of the model. 
The research instruments were 1) the mathematics learning model using cloud technology to develop 
mathematical thinking for pre-service teachers and 2) the suitability assessment form of the model. The data was 
analyzed using content analysis and descriptive statistics. The research findings showed that 1) the model has 3 
key components, namely (1) eliciting; cloud-based tools for this step consist of content creation tools, presentation 
tools and data gathering tools, (2) supporting; cloud-based tools for this step consist of collaboration tools and 
presentation tools, and (3) extending; cloud-based tools for this step consist of collaboration tools, presentation 
tools, and communication tools. 2) The evaluation of the mathematics learning model using cloud technology to 
develop mathematical thinking for pre-service teachers assessed by 7 experts, the suitability was in the very high 
level. 
 
Keywords: Cloud Technology, Mathematical Thinking, Pre-Service Teachers 
 

1. ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
 ในยุคท่ีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความเจริญกา้วหน้าไปอย่างรวดเร็ว ท าให้สภาพสังคมการศึกษา
เปล่ียนแปลงไป สถาบนัการศึกษาหลายแห่งน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นส่วนหน่ึงในการบริหารจดัการ
สถาบนัและบูรณาการไปสู่การบริหารจดัการภายในชั้นเรียน ส่งผลให้การเขา้ถึงองคค์วามรู้ของแต่ละบุคคลเป็น
เร่ืองท่ีง่ายและเกิดขึ้นในท่ีใดก็ตามท่ีมีการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตเขา้กบัอุปกรณ์พกพา (Militsopoulos, Sakellariou 
and Armakolas, 2016: 27)  ระบบอินเทอร์เน็ตเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานซ่ึงขอ้มูลต่างๆ ท่ีถูกเก็บไวบ้นเว็บไซต์ได้
พฒันาไปสู่ระบบการจดัเก็บขอ้มูลขนาดใหญ่ท่ีเรียกว่า เทคโนโลยีการประมวลผลแบบคลาวด์ เป็นการท างาน
ร่วมกนัของทรัพยากรในมหาวิทยาลยัและแหล่งการเรียนรู้อื่นๆ โดยให้บริการดา้นการประมวลผลผ่านเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ภายใต้ความพร้อมของเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ มีลักษณะเด่นคือเป็นการจัดหา
ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ซ่ึงสามารถเรียกใช้งานได้ตามท่ีผู ้ใช้งานต้องการ(Breeding, 2012; Denton, 2012) 
นอกจากน้ี ยงัมีบทบาทต่อการจดัการเรียนรู้ ดังจะเห็นจากงานวิจยัหลายเร่ืองท่ีศึกษาเทคนิคการสอนร่วมกบั                 
การใชเ้ทคโนโลยีในชั้นเรียน พบว่านกัศึกษามีความคาดหวงัให้มีการใชเ้ทคโนโลยีร่วมกบัการเรียนในหลกัสูตร 
(Jackson, Helms, Jackson and Gum, 2011: 294)   
 คณิตศาสตร์เป็นหน่ึงในทกัษะและเน้ือหาท่ีจ าเป็นส าหรับการพฒันาผูเ้รียน เป็นศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กระบวนการใชค้วามคิด การคิดทางคณิตศาสตร์เป็นพ้ืนฐานในการส่งเสริมสติปัญญาเพ่ือให้ผูเ้รียนเกิดสมรรถนะ
ส าคญัสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงทางสังคม การส่ือสารและเทคโนโลยีในยุคศตวรรษท่ี 21 (Nadeyah, 2016) 
และเป็นปัจจยัท่ีส าคญัในการพฒันาตนเองของนกัศึกษาวิชาชีพครูในการเรียนและการท างานดา้นวิชาการ  ดงันั้น 
การคิดทางคณิตศาสตร์ท่ีดี จะไม่สามารถเกิดขึ้นไดห้ากขาดการฝึกฝนอย่างจริงจงัและการให้ความร่วมมือของ
ผูเ้รียน และจากงานวิจยัพบว่า การใชเ้ทคโนโลยีสามารถน ามาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่งเสริมการใชค้วามคิดและ
การขยายความคิดทางคณิตศาสตร์ (Manouchehri, 2002) ผูวิ้จัยจึงมีแนวคิดท่ีจะพฒันาแนวทางการเรียนท่ีให้
ความรู้ตามเน้ือหาไปพร้อมกบัการพฒันาความคิดทางคณิตศาสตร์ของผูเ้รียน ซ่ึงเป็นทกัษะทางปัญญาท่ีก าหนดไว้
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ในมาตรฐานการเรียนรู้ของหลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต และผูวิ้จัยได้เล็งเห็นความส าคญัของการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีเพื่อเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้สนับสนุนการเรียนคณิตศาสตร์ในดา้นต่างๆ เช่น ดา้นการค านวณ ดา้นการ
น าเสนอและดา้นการท างานร่วมกนั ซ่ึงจะช่วยส่งเสริมและกระตุน้ความสนใจของผูเ้รียน  จากแนวคิดและเหตุผล
ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูวิ้จยัจึงตอ้งการศึกษาพฒันารูปแบบการเรียนคณิตศาสตร์ท่ีเน้นกระบวนการคิดร่วมกบัการน า
เทคโนโลยีการประมวลผลแบบคลาวดเ์ป็นเคร่ืองมือในการพฒันาความคิดทางคณิตศาสตร์  
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

(1) เพื่อสร้างรูปแบบการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้เทคโนโลยีการประมวลผลแบบคลาวด์เพื่อพฒันา
ความคิดทางคณิตศาสตร์ส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครู  

(2) เพื่อประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนคณิตศาสตร์โดยใชเ้ทคโนโลยีการประมวลผลแบบ
คลาวดเ์พื่อพฒันาความคดิทางคณิตศาสตร์ส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครู  

 

3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 การวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดศึ้กษา วิเคราะห์แนวคดิและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
 เทคโนโลยีการประมวลผลแบบคลาวด์ 

เทคโนโลยีการประมวลผลแบบคลาวด์เป็นการท างานร่วมกนัของทรัพยากรในมหาวิทยาลยัและแหล่ง
การเรียนรู้อื่นๆ โดยให้บริการดา้นการประมวลผลผ่านเคร่ืองคอมพิวเตอร์ภายใตค้วามพร้อมของเทคโนโลยี
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ มีลกัษณะเด่นคือ  เป็นการจดัหาทรัพยากรคอมพิวเตอร์ทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ท่ี
ยืดหยุ่นตามความตอ้งการของผูใ้ช้ (Breeding, 2012; Denton, 2012) ประกอบดว้ย การให้บริการ 4 ประเภท คือ                
1) Private Cloud 2) Public Cloud 3) Hybrid Cloud และ  4) Community Cloud   

รูปแบบการให้บริการของเทคโนโลยีประมวลผลแบบคลาวด์ ประกอบดว้ย  3 รูปแบบ คือ 1) การให้ 
บริการโครงสร้างพ้ืนฐาน  (Infrastructure as a Service: IaaS) 2) การให้บริการแพลตฟอร์ม (Platform as a Service: 
PaaS) และ 3) การให้บริการซอฟตแ์วร์ (Software as a Service: SaaS) (Shyshkina, Kohut & Popel, 2017) Breeding 
(2012) และ Denton (2012)  ได้จ าแนกประเภทของเคร่ืองมือบนคลาวด์ส าหรับการรู้สารสนเทศ ซ่ึงสามารถ
น ามาใชจ้ดัการเรียนรู้ ได ้5 ประเภท ดงัน้ี 1) เคร่ืองมือในการท างานร่วมกนั (Collaboration tools) 2) เคร่ืองมือใน
การรวบรวมขอ้มูล (Data gathering tools)   3) เคร่ืองมือในการสร้างเน้ือหา (Content creation tools) 4) เคร่ืองมือ
ในการน าเสนอ (Presentation tools) และ 5) เคร่ืองมือในการส่ือสาร (Communication tools)     

ความคิดทางคณิตศาสตร์ 
คณิตศาสตร์เป็นศาสตร์แห่งการคิด มีการใชภ้าษาเฉพาะของตวัเอง ซ่ึงภาษานั้นก าหนดโดยสัญลกัษณ์

ต่างๆ แทนความคิด ผูวิ้จยัวิเคราะห์โครงสร้าง ลกัษณะและองคป์ระกอบของความคิดทางคณิตศาสตร์ดงัแสดงใน
ตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1  การวิเคราะห์องคป์ระกอบของความคิดทางคณิตศาสตร์ 
โครงสร้าง ลกัษณะของ
ความคิดทางคณิตศาสตร์ 

ขั้นตอนกระบวนการทางปัญญา (Tall, 2000) 
ความสามารถทางปัญญา (Greenwood, 1993) 

องคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความคิดทางคณิตศาสตร์ 

การระลึกได ้การใชค้วามจ า (Krulik & Rudnick, 1993) 
การสร้างมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ (Tall, 2000) 
การวิเคราะห์ (Krulik & Rudnick, 1993; Henderson, 2002)  
การแกปั้ญหาและคิดค านวณ (Henderson, 2002) 
การน าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์ต่างๆ (Henderson, 2002)  
การให้เหตุผลและการพิสูจน์ ( Henderson, 2002; Manouchehri, 2002; Cai, 2003 & 
Kriegler, 2008)  
การส่ือสาร การเสนอแนวคิดหรือตวัแบบทางคณิตศาสตร์ (Henderson, 2002) 

 
จากการวิเคราะห์ความคิดทางคณิตศาสตร์สรุปได้ว่า เป็นกระบวนการทางสมองในการหาวิธีการ

แกปั้ญหาคณิตศาสตร์ท่ีสมเหตุสมผลโดยใช้หลกัและขั้นตอนทางคณิตศาสตร์ ซ่ึงจะเก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบ
หลกัของความสามารถทางปัญญาใน 3 ดา้น ดงัน้ี 1) การแกปั้ญหา 2) การให้เหตุผล และ 3) การน าเสนอตวัแทน
ความคิดทางคณิตศาสตร์  
 
ตารางท่ี 2   การวิเคราะห์คุณลกัษณะการท างานของเทคโนโลยีการประมวลผลแบบคลาวดท่ี์เก่ียวขอ้งกบั 
  การเรียนคณิตศาสตร์  

 
รายการ 

แนวคิดที่เก่ียวข้อง 
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การน าเสนอ ✓     
การท างานร่วมกนั ✓ ✓  ✓ ✓ 
สะทอ้นผลการคิด    ✓  
สรุปแนวความคิด ✓     
การแลกเปล่ียนความรู้  ✓  ✓  
การใชส้ัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์     ✓ ✓ 
การค านวณ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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ตารางท่ี 3  การวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวทางในการพฒันาความคิดทางคณิตศาสตร์ 
    

 
แนวทางในการพัฒนาความคิดทางคณิตศาสตร์ 
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การแกโ้จทยปั์ญหา ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

แนะน าแนวทางการแกปั้ญหา ✓    ✓ ✓ 

การให้เหตุผล   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

การวิเคราะห์วิธีการแกปั้ญหา  ✓   ✓ ✓ ✓ 

การขยายปัญหาเดิม ✓   ✓ ✓ ✓ 

การสะทอ้นผลการคิด  ✓    ✓ ✓ 

การสรุปแนวคิด ✓  ✓  ✓ ✓ 

การน าเสนอตวัแทนความคิด  ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ 
การเช่ือมโยงความรู้กบัหลกัการ ✓  ✓   ✓ 

การฝึกคิดอยา่งสม ่าเสมอ ✓    ✓ ✓ 

การใชเ้ทคโนโลยีแกปั้ญหา  ✓    ✓ 

 

4. วิธีด าเนินการวิจัย  
4.1 แบบแผนการวิจัย  
การด าเนินการวิจยัในระยะท่ี 1 ผูวิ้จยัใชวิ้ธีการวิจยัเชิงเอกสาร (Documentary Research) และระยะท่ี 2 

ใชวิ้ธีการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  
4.2 ขั้นตอนการวิจัย  
 ระยะที่ 1 การศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง เพื่อใช้เป็น

แนวทางในการก าหนดกรอบแนวคิดของรูปแบบการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้เทคโนโลยีการประมวลผลแบบ
คลาวดเ์พ่ือพฒันาความคิดคณิตศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

 1. ศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัความคิดทางคณิตศาสตร์ แนวทางการพฒันาความคิดทางคณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยีการประมวลผลแบบคลาวด์ท่ีสามารถน ามาใช้เป็นเคร่ืองมือส่งเสริมการเรียนคณิตศาสตร์จาก
แหล่งขอ้มูลทั้งในและต่างประเทศ 

 2. น าผลการวิเคราะห์ได้มาสังเคราะห์เป็นรูปแบบการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้เทคโนโลยีการ
ประมวลผล แบบคลาวดเ์พ่ือพฒันาความคิดทางคณิตศาสตร์ส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครู ดงัน้ี  

      2.1 ก าหนดขั้นตอนหลกัของรูปแบบการเรียนท่ีเนน้การพฒันาความคิดทางคณิตศาสตร์ โดย
พิจารณาแนวทางท่ีสอดคลอ้งองคป์ระกอบของความคิดทางคณิตศาสตร์ 

  2.2 ก าหนดรูปแบบการใช้เทคโนโลยีการประมวลผลแบบคลาวด์ในการสนับสนุนการ
จดัการเรียนรู้ในแต่ละองคป์ระกอบ โดยเลือกประเภทเคร่ืองมือบนคลาวด์ (Cloud-based tool) ท่ีสามารถน ามาใช้
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จัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดของ Breeding (2012) และ Denton (2012)  ดังน้ี 1) เคร่ืองมือในการท างานร่วมกัน 
(Collaboration tools)  2) เคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูล (Data gathering tools) 3) เคร่ืองมือในการสร้างเน้ือหา 
(Content creation tools) 4) เค ร่ืองมือในการน าเสนอ (Presentation tools) และ 5) เค ร่ืองมือในการส่ือสาร 
(Communication tools)     

 ระยะที่ 2  การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้เทคโนโลยีการ
ประมวลผลแบบคลาวดเ์พื่อพฒันาความคิดทางคณิตศาสตร์ส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครู 

 ผูวิ้จยัน ารูปแบบการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้เทคโนโลยีการประมวลผลแบบคลาวด์เพื่อพฒันา
ความคิดทางคณิตศาสตร์ส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครูท่ีพัฒนาขึ้นไปให้ผูเ้ ช่ียวชาญด้านการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์จ านวน  3 คน และและดา้นเทคโนโลยีทางการศึกษา 4 คน รวม 7 คน ท่ีมีประสบการณ์การสอนใน
ระดบัอุดมศึกษาไม่ต ่ากว่า 5 ปี  เพื่อตรวจสอบและประเมินความเหมาะสม 

4.3 เคร่ืองมือวิจัย 
เคร่ืองมือวิจยัวิจยัส าหรับการด าเนินการวิจยัในระยะท่ี 1 ไดแ้ก่ 1) ตารางวิเคราะห์องค์ประกอบของ

ความคิดทางคณิตศาสตร์ 2) ตารางวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวทางการพฒันาความคิดทางคณิตศาสตร์ และ                   
3) ตารางวิเคราะห์คุณลกัษณะและเคร่ืองมือของเทคโนโลยีการประมวลผลแบบคลาวด์ท่ี เก่ียวขอ้งกบัการเรียน
คณิตศาสตร์ 

เคร่ืองมือวิจยัวิจยัส าหรับการด าเนินการวิจยัในระยะที่ 2 ไดแ้ก่ แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ
การเรียนคณิตศาสตร์โดยใชเ้ทคโนโลยีการประมวลผลแบบคลาวดเ์พื่อพฒันาความคิดทางคณิตศาสตร์ ผูวิ้จยัเลือก
ปรับปรุงขอ้ความและประเด็นการประเมินจากงานวิจยัของ Shyshkina, Kohut and Popel (2017) ซ่ึงประกอบดว้ย
ประเด็นการประเมิน 2 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ความเหมาะสมดา้นเทคโนโลยี และ 2) ความเหมาะสมดา้นหลกัการและ
กระบวนการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั โดยผูวิ้จยัก าหนดเกณฑ์ใน  
การแปลผล ดงัน้ี (Kultawanich, Koraneekij and Na-Songkhla, 2015)  

 ค่าเฉล่ีย 4.50–5.00  หมายถึง เหมาะสมมากท่ีสุด 
 ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49  หมายถึง เหมาะสมมาก 
 ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49  หมายถึง เหมาะสม 
 ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49  หมายถึง เหมาะสมนอ้ยท่ีสุด 
 ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49  หมายถึง ไม่เหมาะสม     
4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 4.5.1 ผูวิ้จยัน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีมาวิเคราะห์เพื่อให้ไดแ้นวทางการพฒันา

ความคิดทางคณิตศาสตร์ท่ีสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบของความคิดทางคณิตศาสตร์ร่วมกบัการใชเ้ทคโนโลยีการ
ประมวลผลแบบคลาวด์ โดยใช้การจดักลุ่มขอ้ความตามประเด็นท่ีสอดคลอ้งและใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงเน้ือหา 
(Content Analysis) 

 4.5.2 ผูวิ้จยัน าผลการประเมินท่ีไดจ้ากผูเ้ช่ียวชาญ มาวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงบรรยายโดยการหา
ค่าเฉล่ีย (x̅) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
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5. ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัย พบว่า การท างานของเทคโนโลยีการประมวลผลแบบคลาวด์สามารถน ามาใช้ร่วมกับ                    
การเรียนคณิตศาสตร์ดา้นการแกปั้ญหา การให้เหตุผล และการน าเสนอตวัแทนความคิดทางคณิตศาสตร์ ซ่ึงผูวิ้จยั
เลือกใชอ้งคป์ระกอบหลกัในการพฒันาความคิดทางคณิตศาสตร์ตามกรอบแนวคิดของ Fraivillig (2001) โดยใช้
เคร่ืองมือบนคลาวด์ (Cloud-based tool) ตามแนวคิดของ Breeding (2012) และ Denton (2012) ในการสนบัสนุน
ในแต่ละองคป์ระกอบสรุปผลการวิจยั ดงัน้ี 
 1. รูปแบบการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้เทคโนโลยีการประมวลผลแบบคลาวด์เพ่ือพัฒนาความคิดทาง
คณิตศาสตร์ส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู มีองคป์ระกอบส าคญั 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 
  (1) ล้วงความคิด (Eliciting) เป็นกระบวนการท่ีไดม้าซ่ึงค าตอบตามกระบวนการคิดของผูเ้รียน 
โดยใชก้ลวิธีดงัน้ี ผูส้อนกล่าวถึงสถานการณ์หรือปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบับทเรียน แลว้ใชค้  าถามเพ่ือกระตุน้ให้ผูเ้รียน
แสดงความคิดดว้ยการอธิบายและวิเคราะห์วิธีการหาค าตอบดว้ยตัวเอง ในขั้นน้ีใช้หลกัการของเคร่ืองมือบน
คลาวด์ คือ เคร่ืองมือในการสร้างเน้ือหา (Content Creation tools) เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล (Data 
Gathering tools)  และเคร่ืองมือในการน าเสนอ (Presentation tools)   
 (2) สนับสนุนความคิด (Supporting) เป็นการสนับสนุนให้ผูเ้รียนมีความเข้าใจมโนทัศน์ทาง
คณิตศาสตร์และส่งเสริมความคิดของผูเ้รียน โดยใชก้ลวิธีดงัน้ี ทบทวนความรู้พ้ืนฐานท่ีจ าเป็นต่อการแกปั้ญหา 
กระตุน้ให้ผูเ้รียนระลึกถึงปัญหาท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั ผูเ้รียนร่วมกนัอภิปรายผลการคิด และน าเสนอตวัแทน
ความคิดทางคณิตศาสตร์ ในขั้นน้ีใช้หลักการของเคร่ืองมือบนคลาวด์ คือ เคร่ืองมือในการท างานร่วมกัน 
(Collaboration tools) และเคร่ืองมือในการน าเสนอ (Presentation tools)   
 (3) ขยายความคิด (Extending) เป็นการน าองค์ความรู้ท่ีมีอยู่มาต่อยอดเพื่อเป็นความรู้ใหม่ใน                   
การแกปั้ญหา โดยใช้กลวิธีดงัน้ี การปรับปัญหาเดิมหรือเปล่ียนปัญหาใหม่ การให้ผูเ้รียนสะทอ้นความคิดทาง
คณิตศาสตร์ เปรียบเทียบการใช้วิธีการแกปั้ญหาท่ีมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้รักความทา้ทายและสรุปแนวคิด      
ในขั้นน้ีใชห้ลกัการของเคร่ืองมือบนคลาวด ์คือ เคร่ืองมือในการท างานร่วมกนั (Collaboration tools) เคร่ืองมือใน
การส่ือสาร (Communication tools) และเคร่ืองมือในการน าเสนอ (Presentation tools) 
 

 
 

ภาพที่ 1 รูปแบบการเรียนคณิตศาสตร์โดยใชเ้ทคโนโลยีการประมวลผลแบบคลาวด ์
เพื่อพฒันาความคิดทางคณิตศาสตร์ส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครู 
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2. ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้เทคโนโลยีการประมวลผล
แบบคลาวด์เพ่ือพฒันาความคิดทางคณิตศาสตร์ส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู แสดงดังตารางที่ 4 

ผลการประเมินพบว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า การใช้
เคร่ืองมือสนับสนุน และมีความยืดหยุ่นสามารถประยุกต์ใช้ร่วมกบัทฤษฎีการสอนอื่น มีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด แสดงให้เห็นว่าผูเ้ช่ียวชาญเห็นดว้ยอยา่งย่ิงกบัการน ารูปแบบการเรียนน้ีไปใชง้านจริง 

 
ตารางท่ี 4   ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนคณิตศาสตร์โดยใชเ้ทคโนโลยีการประมวลผล 
 แบบคลาวดเ์พื่อพฒันาความคิดทางคณิตศาสตร์ส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครู 

 
ล าดับ 

 
รายการประเมิน 

ระดับความเหมาะสม  
แปลผล       x̅ S.D. 

 ด้านเทคโนโลยี    
1 การใชเ้คร่ืองมือสนบัสนุน 5.00 - มากท่ีสุด 
2 ส่งเสริมการท างานร่วมกนั 4.60 0.89 มากท่ีสุด 
3 สามารถน าไปรวมกบัแหล่งความรู้ต่างๆ ตามความสนใจ 4.80 0.44 มากท่ีสุด 
4 ความมีประโยชน์ 4.80 0.44 มากท่ีสุด 
 ด้านหลักการและกระบวนการเรียนรู้คณิตศาสตร์    

5 องคป์ระกอบของรูปแบบการเรียน 4.40 0.89 มาก 
6 กระบวนการและกลวิธีในแต่ละองคป์ระกอบของ 

รูปแบบการเรียน 
4.80 0.44 มากท่ีสุด 

7 การส่งเสริมการใชค้วามคิดและสติปัญญา 4.80 0.44 มากท่ีสุด 
8 มีความยืดหยุน่สามารถประยกุตใ์ชร่้วมกบัทฤษฎีการสอนอื่น 5.00 - มากท่ีสุด 

รวม 4.77 0.44 มากท่ีสุด 

 
6. อภิปรายผล  
 งานวิจยัน้ีน าเสนอรูปแบบการเรียนคณิตศาสตร์โดยใชเ้ทคโนโลยีการประมวลผลแบบคลาวดเ์พ่ือพฒันา
ความคิดทางคณิตศาสตร์ส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด แสดงให้เห็นว่ารูปแบบดงักล่าวสามารถน าไปใชง้านได ้ซ่ึงประกอบไปดว้ยขั้นตอนดงัน้ี 
 ขั้นตอนการลว้งความคิดเป็นกระบวนการท่ีผูเ้รียนตอ้งหาเหตุผลเพ่ือแกปั้ญหานั้น สอดคลอ้งกบั แนวคิด
เก่ียวกบัการเรียนคณิตศาสตร์ของ Denton (2012) ท่ีสรุปไดว่้า ผูเ้รียนควรไดรั้บการกระตุน้ปลูกฝังให้มีส่วนร่วม
ในการสร้างองค์ความรู้ใหม่จากความรู้เดิม ขั้นตอนการสนับสนุนความคิด ผูเ้รียนไดท้บทวนความรู้พ้ืนฐานท่ี
จ าเป็นต่อการแกปั้ญหา ท าให้มีความพร้อมส าหรับการเรียนเร่ืองใหม่ สอดคลอ้งกบังานวิจยัรูปแบบการสอน
คณิตศาสตร์ท่ีเน้นกระบวนการเรียนรู้คู่กบัความสนุกสนาน (5T Model) ของยุภาดี ปณะราช (2558) ท่ีไดพ้ฒันา
เป็นรูปแบบการเรียนท่ีส่งเสริมผูเ้รียนให้มีการเรียนรู้การท างานเป็นกลุ่ม การอภิปรายร่วมกัน สอดคล้องกบั
งานวิจยัของ Muhammad,  Yabit  & Lim Sei (2016) ท่ีศึกษาการการใชแ้หล่งขอ้มูลการเรียนรู้ออนไลน์ซ่ึงเป็นแนวคิด
การจดัการเรียนรู้ท่ีพฒันาต่อยอดจากการเรียนแบบเดิมควบคู่กบัการเรียนรู้แบบร่วมมือกนัโดยใชป้ระโยชน์จาก
ทรัพยากรออนไลน์ในรูปแบบคลาวดเ์ทคโนโลยีท่ีมีขอ้ดีท่ีรองรับการเรียนรู้ท่ีแพร่หลายไดทุ้กท่ีและทุกเวลาท าให้
ผูเ้รียนไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้การส่ือสาร ส่ือความหมายดา้นสัญลกัษณ์ ตลอดจนแนวคิดต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ของ
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ตนเอง จึงตอ้งมีการขยายความคิด ซ่ึงเป็นขั้นตอนท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนใชค้วามรู้ ความเขา้ใจ แนวคิดท่ีพฒันาขึ้น
ใหม่มาสร้างขอ้สรุปเพ่ือการสะทอ้นผลการคิด รวมทั้งการน าไปใชใ้นสถานการณ์ท่ีคุน้เคยและไม่คุน้เคย 
 จากผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนคณิตศาสตร์โดยใชเ้ทคโนโลยีการประมวลผล
แบบคลาวด์เพื่อพฒันาความคิดทางคณิตศาสตร์ส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดบั
มากท่ีสุด ทั้งน้ีเพราะว่า รูปแบบการเรียนดงักล่าวไดม้าจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งอนัเป็น
พ้ืนฐานในการพิจารณากระบวนการขององคป์ระกอบในแต่ละขั้นตอน ซ่ึงผูวิ้จยัไดศึ้กษาในเร่ืองของการพฒันา
ความคิดทางคณิตศาสตร์โดยการใชเ้ทคโนโลยีมาเป็นเคร่ืองมือสนบัสนุน แลว้น าผลการวิเคราะห์เน้ือหาท่ีไดม้า
ก าหนดแนวทางของรูปแบบการเรียนท่ีเน้นให้นกัศึกษาไดใ้ชค้วามคิดทางคณิตศาสตร์อยู่ตลอดเวลาในการเรียน 
ส่งผลให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย จึงเป็นการปรับแนวทางการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาการคิด
ส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครูอีกรูปแบบหน่ึงท่ีมีการผสมผสานเทคโนโลยีการประมวลผลแบบคลาวด์ซ่ึงเป็น
เคร่ืองมือท่ีผูเ้รียนสามารถเขา้ถึงไดทุ้กท่ีทุกเวลา (Denton, 2012) และยงัเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไปว่าเป็นแนวคิด
ส าคญัท่ีสามารถส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้และประสบการณ์ของผูเ้รียนไดอ้ย่างมีความหมาย (Neha & 
Amit, 2015) 

 
7. ข้อเสนอแนะ 
 ผูส้อนอาจศึกษาผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนหรือตวัแปรอื่นท่ีสนใจจากการน ารูปแบบดงักล่าวไปใช ้และ
พิจารณาน ารูปแบบการเรียนน้ีไปประยกุตใ์ชร่้วมกบัทฤษฎีการสอนอื่นๆ  
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บทคัดย่อ  
 การจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานวิศวกรรมศาสตร์ในยุคสังคมความปกติ
ใหม่ นั้น เน้ือหาวิชาท่ีสอนตอ้งมีความครบถว้นตามค าอธิบายรายวิชา การจดักิจกรรมการเรียนการสอน ควรเป็น
แบบคู่ขนานโดยการเรียนเองในระบบ e-Learning เรียนสดผ่านระบบออนไลน์และการเรียนในชั้นเรียนร่วมกบั
เพื่อน  เพื่อพฒันาการทางสังคมของผูเ้รียน การจดักิจกรรมการเรียนการสอนควรแบ่งหรือย่อยเน้ือหาวิชาให้เป็น
เร่ืองส้ันๆ ไม่ใช้เวลามากในการเรียนแต่ละคาบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมกบัความใส่ใจของผูเ้รียน 
เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั เน้นความแตกต่างของผูเ้รียน  ดว้ยมาตรฐานการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 การจดักลุ่มเรียน
ควรมีขนาดเล็ก เพื่อให้ผูเ้รียนกบัผูส้อนและผูเ้รียนกบัผูเ้รียนไดมี้ปฏิสัมพนัธ์กนัใกลชิ้ดมากขึ้น การวดัผลและ
ประเมินผลตอ้งใชห้ลายๆ วิธีประกอบกนั มีการให้ขอ้มูลป้อนกลบัต่อผูเ้รียนตลอดเวลา สร้างระบบ e-Learning ท่ี
ให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดต้ลอด  ผูส้อนตอ้งเป็น  C-Teacher ให้ยึดหลกัครูสอนน้อยผูเ้รียนเรียนมาก  ครูตอ้งมี
ความพร้อมทั้งทางดา้นเทคโนโลยีและการส่ือสาร ส่วนผูเ้รียนควรมีความตั้งใจใฝ่รู้ มีความพร้อมทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีความสามารถในการเรียนรู้ดว้ยตนเองและตอ้งมีวินยัในตนเอง  
 
ค าส าคัญ: คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานวิศวกรรม, สังคมความปกติใหม่, C-Teacher   
 

ABSTRACTS 
 Mathematics and Science for Engineering-based instruction in the new normal period, the content must 
be covered the course descriptions, Pedagogy should be parallel with the self-study by e-learning and the both 
live online and onsite with classmate for learners’s social development. The course management should be 
divided into micro-learning with short timing period. Platform suitable for the learner’s concentration focus on 
learner-centered base on the 21st Century skills. The small group is good for teacher-learner interactive. The 
assessment must be various and reflect to the learner consistency. The learner can self-study by e-learning system 
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in anytime. Teacher must be C – Teacher with Less-Teaching is More-Learning and ready for information 
technology. Learners should be willing to learn, ready for information technology, self-study skills and discipline.  
 
Keyword: Mathematics and Science on Engineering-based, New Normal, C-Teacher 
 

บทน า 
 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ท่ีผ่านมาท าให้มีประชาชนทัว่โลกติดเช้ือแลว้จ านวน 
8,578,052 คน เสียชีวิตแล้ว 456,284 คน (ศูนยโ์ควิด 19 วนัท่ี 19 มิถุนายน 2563) เพื่อการป้องกันและควบคุม               
การติดเช้ือโรคโควิด 19 ในช่วงเวลาหลายเดือนท่ีผ่านมา  ประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทยไดมี้การปิดเมือง
เพื่อให้ประชาชนอยู่ ท่ีบ้าน มีการปิดห้างสรรพสินค้า ตลาด ร้านอาหาร สถานบันเทิง สนามกีฬา รวมถึง
สถานศึกษา  มาตรการท่ีน ามาใชเ้พ่ือหยดุการแพร่ระบาดของเช้ือโรค ไดแ้ก่ การใส่หนา้กากอนามยั การกินอาหาร
ท่ีอุ่นให้ร้อน ใชช้อ้นส่วนตวั การลา้งมือ และการรักษาระยะห่างทางสังคม แมก้ารติดเช้ือของประเทศไทยจะลดลง
อยา่งต่อเน่ือง  และล่าสุดไดป้ลดลอ็คการปิดเมืองแลว้ แตก็่ยงัตอ้งเฝ้าระวงัการระบาดระลอกท่ีสองท่ีอาจจะเกิดขึ้น
ได ้ มาตรการการป้องกนัและการปรับสภาพชีวิตความเป็นอยู่ในชีวิตประจ าวนัให้เป็นสังคมแบบปกติแบบใหม่ท่ี
เรียกกันว่า “นิวนอร์มัล” เป็นสังคมปกติแบบใหม่ท่ีแตกต่างไปจากวิธีแบบเดิม ทั้ง ห้างสรรพสินค้า ตลาด 
ร้านอาหาร สถานบนัเทิง สนามกีฬา รวมถึงสถานศึกษา จึงตอ้งปรับตวัให้เป็นสังคมแบบนิวนอร์มลั การจดัการ
เรียนการสอนในทุกระดบัจึงตอ้งสอดคลอ้งกบัสังคมเป็นแบบนิวนอร์มลั 
  คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน เป็นวิชาพ้ืนฐานท่ีมีความส าคัญมากของการศึกษาทางด้าน 
วิศวกรรมศาสตร์ การพฒันาการเรียนการสอนไดด้ าเนินมาอย่างต่อเน่ือง จากกระดานด า สู่ไวทบ์อร์ดจนถึงการใช้
โปรเจคเตอร์ จากห้องเรียนแบบปกติสู่ห้องเรียนแบบมลัติมีเดีย และสู่การจดัการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผสม
กบัการเรียนในห้องเรียนและห้องปฏิบติัการ การเปล่ียนแปลงทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศมีทั้งภยัคุกคามและ
โอกาส เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยให้ผูเ้รียนมองเห็นทฤษฎีเป็นภาพสามมิติ หรือภาพความเคล่ือนไหวท่ีง่ายต่อ
การท าความเขา้ใจ เช่น การเขียนกราฟของฟังก์ชนัสามมิติ ใชก้ารหมุนแกนเพื่อให้เห็นความสัมพนัธ์ในหลายๆ 
ดา้น การทดลองทางวิทยาศาสตร์บางเร่ืองท่ีไม่สามารถแสดงไดใ้นห้องเรียนหรือห้องทดลองในโรงเรียนสามารถ
ชมไดจ้ากวิดีโอ หรือวิดีโอออนไลน์ ท่ีมาจากแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ทัว่โลก ในช่วงการระบาดของโควิด 19                 
ท่ีผ่านมาการจดัการเรียนการสอนในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลยัศรีปทุม ไดใ้ช้การเรียน 
การสอนออนไลน์เพื่อเป็นการเรียนเสริมจากการเรียนในชั้นเรียน ซ่ึงได้ผลเป็นท่ีน่าพอใจและนักศึกษามี
ความคุ้นเคยกับการเรียนออนไลน์เพ่ิมขึ้นเร่ือยๆ ช่วงปิดเมืองมหาวิทยาลยัศรีปทุมสามารถปรับเปล่ียนเป็น                  
การเรียนออนไลน์ไดอ้ย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ หลงัจากเกิดการระบาดของโรคโควิด 19 การจดัการเรียน
การสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานวิศวกรรม ท่ีเหมาะสมในยุคสังคมแบบนิวนอร์มัลจึงเกิดขึ้น 
บทความน้ีจึงมีวตัถุประสงค์เพื่อเสนอแนวทางในการจดัการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
พ้ืนฐานทางวิศวกรรมในระดบัปริญญาตรีสังคมแบบนิวนอร์มลั 
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ความปกติใหม่ (New Normal) 
 "New Normal" ราชบัณฑิตยสภา โดย รศ.มาลี บุญศิริพนัธ์ คณะกรรมการบัญญติัศพัท์นิเทศศาสตร์           
ราชบัณฑิตยสภา แปลว่า ความปกติใหม่ หรือ  ฐานวิถีชีวิตใหม่  หมายถึงรูปแบบการด าเนินชีวิตอย่างใหม่ท่ี
แตกต่างจากอดีต อนัเน่ืองจากมีบางส่ิงมากระทบ จนแบบแผนและแนวทางปฏิบติัท่ีคนในสังคมคุน้เคยอย่างเป็น
ปกติและเคยคาดหมายล่วงหนา้ได ้ต้องเปล่ียนแปลงไปสู่วิถีใหม่ภายใตห้ลกัมาตรฐานใหม่ท่ีไม่คุน้เคยรูปแบบวิถี
ชีวิตใหม่น้ี ประกอบด้วยวิธีคิด วิธีเรียนรู้ วิธีส่ือสาร วิธีปฏิบัติและการจัดการ การจัดการเรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานจึงตอ้งสอดคลอ้งกบันิวนอร์มลั 
 
หลกัสูตรคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
 เพราะปัญหาทางวิศวกรรมไม่ได้มีรูปแบบเดิมทั้งหมด อาจจะเป็นไปตามกฎ 80:20 ของ วิลเฟรโด                 
พาเรโต (1895) นกัเศรษฐศาสตร์ชาวอิตาเลียน นัน่คือร้อยละ 80 ของโจทยแ์ละปัญหามกัจะเป็นโจทยแ์ละปัญหาท่ี
คุน้เคย แต่อีกร้อยละ 20 เป็นปัญหาท่ีไม่คุน้เคยและแตกต่าง เคร่ืองมือท่ีส าคญัในการแกปั้ญหาคือคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ซ่ึงประกอบดว้ยวิชาแคลคูลสั ฟิสิกส์ และ เคมี ท่ีเป็นพ้ืนฐานในการหาค าตอบและการพิสูจน์
ปัญหาและตวัแบบทางวิศวกรรมท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ถึงแมสั้งคมจะเป็นนิวนอร์มลัแลว้แต่ความสามารถ
พ้ืนฐานทางดา้นน้ียงัคงจ าเป็น เวน้แต่รูปแบบการเรียนการสอนท่ีตอ้งปรับเปล่ียนไปเพื่อความเหมาะสมตามยุค
สมยั เทคโนโลยีการสอนและบริบท รูปแบบการสอนส าหรับผูเ้รียนส าหรับผูเ้รียนในยุคปัจจุบนัมีทั้งการเรียนใน
ชั้นเรียนและเรียนออนไลน์ จึงตอ้งมีการจ าแนกเน้ือหาของรายวิชาเป็นเร่ืองยอ่ยๆ  ตอนส้ันๆ จบในตอน เหมาะสม
กบัระยะเวลาหรือช่วงความสนใจของผูเ้รียน 
  

ปัจจัยส าคัญด้านการเรียนรู้ในยุคสังคมความปกติใหม่  
เพราะสังคมมีความเป็นพลวตัเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ทั้งทางดา้นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ชีวิตความ

เป็นอยู่ อาชีพ ระบบการผลิตสินคา้และบริการ ระบบการเงิน มีสังคมออนไลน์(Social Network) ท างาน คา้ขาย
สินค้า อาหาร การเงิน การติดต่อหน่วยงานภาครัฐ มี  Internet of Things (IoT) และ AI : Artificial Intelligence 
เช่ือมต่อกบัเครือข่าย เพ่ือแลกเปล่ียนและแบ่งปันขอ้มูลและคิดวิเคราะห์ท างานแทนมนุษย ์ทุกส่ิงแตกต่างไปจาก
พ้ืนฐานเดิมเป็นอย่างมาก การจดัการเรียนการสอนการเสริมสร้างประสบการณ์ให้แก่ผูเ้รียนทางดา้นคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน แมจ้ะเป็นการเรียนรู้ในสังคมนิวนอร์มลัก็ตามยงัคงตอ้งเนน้ ปัจจยัส าคญัดา้นการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21( วิจารณ์ พานิช,2555)อนัประกอบดว้ย 5 ประการ ไดแ้ก่  
  1) การเรียนรู้ท่ีแทจ้ริง (Authentic learning) อยูใ่นโลกจริงหรือชีวิตจริง   
  2) การปลูกฝังความเช่ือหรือค่านิยม (Mental Model Building) คือ การเรียนรู้ในระดบักระบวนทศัน์ เป็น
การน าประสบการณ์ท่ีส่ังสมมาก่อเกิดเป็นค่านิยมหรือความเช่ือท่ีถูกตอ้งเหมาะสมกบัสังคม  
  3) การเรียนรู้ท่ีแท้จริงขับเคล่ือนด้วยฉันทะ (Internal Motivation) คือ ความต้องการการเรียนรู้เอง 
  4) การเรียนรู้ตามความถนดั ( Multiple Intelligence) คือ การจดัการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนแต่ละคนมีความถนดั
หรือปัญญาท่ีติดตวัมาแต่ก าเนิด รวมทั้งสไตลก์ารเรียนรู้  และความแตกต่างของเด็กแต่ละคน   
  5) การเรียนรู้เป็นกิจกรรมทางสังคม (Social Learning)  คือ กระบวนการทางสังคมเพื่อให้ศิษยเ์รียนสนุก 
เกิดนิสัยรักการเรียน เกิดการเรียนรู้กิจกรรมทางสังคม และเขา้ใจบริบทของสังคม  
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 การจดัการเรียนรู้ตามความตอ้งการของผูเ้รียน ให้ผูเ้รียนเห็นสภาพจริงหรือใกลเ้คียงกบัโลกจริ งมาก
ท่ีสุด ปลูกฝังให้เกิดค่านิยมท่ีถูกตอ้งจากตวัของเขาเอง เนน้ความแตกต่างระหว่างบุคคลไดแ้ก่สติปัญญา ความถนดั 
ท าให้เกิดความสุขกับการเรียน การจัดการเรียนต้องไดรั้บการดูแลอย่างใกล้ชิดทั่วถึง จึงต้องมีการวางระบบ           
การจดัการเรียนการสอนบางส่วนเรียนศึกษาออนไลน์ดว้ยตนเองบางส่วนไดรั้บการดูแลจากผูส้อนอย่างใกลชิ้ด
ตามความถนดัและพ้ืนฐานท่ีแตกต่างกนั การเรียนในชั้นเรียนควรมีขนาดท่ีเหมาะสมเน้นความสัมพนัธ์ระหว่าง
ผูเ้รียนใกล้ชิดกันท ากิจกรรมร่วมกันเช่นการทดลอง การท าแบบฝึกหัด การแก้ ปัญหาร่วมกันส่วนการเรียน
ออนไลน์ขนาดของกลุ่มผูเ้รียนควรจะมีขนาดเลก็ให้ผูส้อนสามารถมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูเ้รียนไดทุ้กคน 
  

พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 เพราะบริบททางสังคมเปล่ียนไป คนไทยใชชี้วิตอยู่กบัโลกออนไลน์มากขึ้น จากสถิติคนไทยโดยเฉล่ีย
แลว้ ใชอ้ินเทอร์เน็ต 9 ชัว่โมง 11 นาทีต่อวนั (นบัรวมทุกอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์) ใชเ้วลาอยูก่บั Social Media เป็น
จ านวน 3 ชั่วโมง 11 นาทีต่อวนั (Marketingoops, 2563) พฤติกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 จึง
เปล่ียนแปลงไปจากเดิม ผูเ้รียนปัจจุบันยึดตัวเองเป็นศูนยก์ลาง ต้องการความเป็นอิสระ ความสะดวกสบาย 
ตอ้งการความรวดเร็วในการสนองตอบความตอ้งการของตนเองในทุกเร่ือง  ใชค้วามรู้ความจ าน้อยลง ใชค้วามรู้
จากแหล่งขอ้มูลออนไลน์ผ่านแอพลิเคชนั  มีความเป็นตวัของตวัเองสูงและสร้างปฏิสัมพนัธ์รวมตวักนัเป็นกลุ่ม
เสมือนจริงในออนไลน์ตามความสนใจ สมาธิในการเรียนส้ัน ไม่ชอบอ่านขอ้ความท่ียาวแต่ผูเ้รียนยงัตอ้งการ
สังคมจริง ยงัตอ้งการเรียนร่วมกบัเพ่ือนในชั้นเรียนแบบปกติ พบปะกนัเพื่อท ากิจกรรมร่วมกนัในมหาวิทยาลยั 
การจดัการเรียนจึงควรจดัแบบคู่ขนาน มีทั้งการเรียนออนไลน์และเรียนในชั้นเรียนแบบนิวนอร์มลั  
 
ทักษะผู้สอนในยุคสังคมความปกติใหม่  

 เพราะผูเ้รียนเปล่ียน เทคโนโลยีเปล่ียน บริบททางสังคมเปล่ียน ผูส้อน อาจารย ์ครู จึงตอ้งมีการเปล่ียน
ให้สอดคลอ้งและไปในทิศทางเดียวกนั  ครูจึงตอ้งยึดหลกั “สอนน้อย เรียนมาก” ส าหรับยุคแห่งเทคโนโลยีและ
การส่ือสารท่ีเต็มไปดว้ยขอ้มูลสารสนเทศหลากหลาย ครูผูส้อนจึงจ าเป็นตอ้งมีทกัษะส าคญัส าหรับยุคน้ีทั้งก่อน
หรือยคุสังคมความปกติใหม่ ก็ตาม ท่ีเรียกว่า C-Teacher (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2560) ซ่ึงไดแ้ก่ 

1) Content: มีความรู้และทกัษะในเร่ืองท่ีสอนเป็นอยา่งดี  
2) Computer (ICT) Integration: มีทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยีมาช่วยในการจดัการเรียนการสอน  
3) Constructionist: เข้าใจแนวคิดท่ีว่า ผูเ้รียนสามารถสร้างองค์ความรู้ขึ้นได้เองจากการเช่ือมโยง 

 ความรู้เดิมท่ีมีอยูเ่ขา้กบัความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ  
4) Connectivity: สามารถจัดกิจกรรมให้เ ช่ือมโยงระหว่างผู ้เ รียนกับ ผู ้เ รียน ผู ้สอนในและต่าง 

สถานศึกษา และสถานศึกษากบัชุมชนเพื่อสร้างสภาพแวดลอ้มในการเรียนรู้ท่ีเป็นประสบการณ์ตรงให้แก่ผูเ้รียน 
5) Collaboration: มีบทบาทส าคัญในการจัดการเรียนรู้ในลักษณะการเรียนรู้แบบร่วมมือระหว่าง  

ผูเ้รียนกบัเพื่อน และผูส้อน ฝึกทกัษะการท างานเป็นทีม การเรียนรู้ดว้ยตนเอง การแลกเปล่ียนความคิดเห็นและ
สารสนเทศระหว่างกนั 

6) Communication: มีทกัษะการส่ือสาร ทั้งการบรรยาย การยกตวัอย่าง การเลือกใช้ส่ือ การน าเสนอ 
ส่ือ รวมถึงการจดัสภาพแวดลอ้มให้เอ้ือต่อการเรียนรู้  
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7) Creativity: สร้างสรรค์กิจกรรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย แปลกใหม่จดัสภาพแวดลอ้มให้  
เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียนโดยเนน้การเรียนรู้ดว้ยตนเองให้มากท่ีสุด  

8) Caring: มีมุทิตาจิตต่อผูเ้รียน ตอ้งแสดงออกถึงความรัก ความห่วงใยอยา่งจริงใจต่อผูเ้รียน  
 

นวัตกรรมการเรียนการสอนและส่ือการสอน 
  วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ตอ้งใชท้กัษะเชิงสติปัญญาท่ีตอ้งใชก้ระบวนการคิดกระบวนการทาง
สติปัญญาสูง เทคโนโลยีทางการเรียนการสอนท่ีมีการปรับเปล่ียนไปสามารถช่วยสร้างและพฒันาส่ือการสอนให้
ง่ายขึ้นไดแ้ละเหมาะสมสังคมนิวนอร์มลั เช่น เคร่ืองฉายภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว วิดีโอคลิป การจ าลองปัญหา 
โปรแกรมส าเร็จรูป ชุดการเรียนการสอนส าเร็จรูป ท่ีสามารถใช้ได้ทั้งการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ                 
(e -Learning) อินเทอร์เน็ตและการสอนในชั้นเรียน การพฒันาส่ือการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ต้องมุ่งไปท่ี               
การสร้างสภาพการณ์และประสบการณ์รูปธรรม เพ่ือช่วยให้ผูเ้รียนเขา้ใจประสบการณ์นามธรรมดีขึ้น ส่ือการสอน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จึงมีตั้งแต่วสัดุท่ีใชแ้ทนจ านวนไปจนถึงส่ือท่ีสามารถแสดงให้เห็นกระบวนการทาง
ความคิดชั้นสูง เช่น แสดงการเกิดสมการทางคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ต่างๆ ในรูปของภาพยนตร์หรือวิดีทศัน์  
เป็นตน้ สมชาย ลีลานิตยก์ุล (2553 : 79) ไดใ้ห้แนวทางในการผลิตและเลือกส่ือการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ไว้โดย
สรุปดงัน้ี  

1.  ผลิตส่ือตามเน้ือหาท่ีแยกยอ่ยลงไปจนถึงหน่ึงหน่วยต่อการสอน 1 คร้ัง 
2.  ผลิตส่ือการสอนประกอบกนัเป็นชุดการสอน 1 ชุด ส าหรับการสอน 1 คร้ัง  
3.  ตอ้งตระหนกัว่าการสอนคณิตศาสตร์ท าไม่ควรมีแค่พูดกบักระดาน ควรผลิตและใชส่ื้อการสอนใน

ทุกโอกาสท่ีจะท าได ้
4.  การผลิตและเลือกส่ือการสอน ควรค านึงถึงธรรมชาติของส่ือในการท่ีจะช่วยสร้างประสบการณ์ 

รูปธรรมให้ ผูเ้รียนมากท่ีสุด สามารถหาไดใ้นทอ้งถ่ิน เช่น เมล็ดพืช กอ้นกรวด กอ้นหิน ฯลฯ และส่ือท่ีมีผูผ้ลิต
จ าหน่าย 

5.  ตอ้งบูรณาการการฝึกฝนการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์เขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงของการผลิตส่ือการสอน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

6. ใชส่ื้อการสอนท่ีมีผูผ้ลิตไวเ้ป็นแนวทางในการผลิตส่ือการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

 
 
      
 
 
 
 
 
 รูปที่ 1 e – learning รายวิชาคณิตศาสตร์ 
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กระบวนการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
  กระบวนการจัดการเรียนการสอนยุคสังคมความปกติใหม่ ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ใช้การเรียน                   
การสอนแบบคู่ขนานทั้งเรียนออนไลน์และเรียนในชั้นเรียน มีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
 ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียม จ าแนกเน้ือหาของรายวิชาในค าอธิบายรายวิชาเป็นเร่ืองย่อยๆ ออกแบบกิจกรรม               
การเรียนการสอน ท าเอกสารประกอบการสอน งาน/การบ้าน แบบทดสอบ  เพาเวอร์พอยด์ บันทึกวิดีโอ 
การสอน  
 ขั้นที่ 2 ขั้นสร้าง e-Learning รายวิชา ในระบบ e-Learning ของมหาวิทยาลยั ประกอบดว้ย โครงการ
สอน แผนการสอนรายสัปดาห์ ช่องทางการติดต่อผูส้อน การวดัผล เกณฑ์การประเมินผล  เอกสารประกอบ                
การสอน วิดีโอการสอน แบบทดสอบออนไลน์ 
 ขั้นที่ 3 ขั้นสอน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการสอนในชั้นเรียนและมอบหมายให้เรียน
ออนไลน์ตามช่วงเวลาท่ีตกลงกนั อาจจะมีการเรียนออนไลน์แบบสดผ่านแอพพลิเคชัน่ Zoom,  Microsoft Team 
หรือ FB Live  เป็นตน้ 
 ขั้นที่ 4 ขั้นวัดผลประเมินผล เป็นการวดัและประเมินผลตามวตัถุประสงค ์ให้ขอ้มูลป้อนกลบัแก่ผูเ้รียน
เพื่อเขา้ใจถึงสถานะของตนเองไดต้ลอดเวลา และมีการสอบวดัประมวลความรู้หลงัจากเรียนครบทุกวตัถุประสงค์
ยอ่ยและประเมินผล โดยมีการส่งงานผา่นระบบออนไลน์ เช่น ใชแ้อพพลิเคชนักระดานส่งงานออนไลน์ ใชก้ารส่ง
งานเป็นอลับั้มในเฟซบุ๊ก หรือกลุ่มไลน์ เป็นตน้ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีการวัดผลประเมินผล 
 การวดัผลประเมินผลในการเรียนการสอนยุคสังคมความปกติใหม่ ตอ้งประกอบดว้ยวิธีท่ีหลากหลาย
เช่น การทดสอบย่อยตามวตัถุประสงค์ทั้งแบบออนไลน์และแบบในชั้นเรียน การวดัผลงาน แฟ้มสะสมงาน                 
การสอบประมวลความรู้ การประเมินจากโครงการหรือกรณีศึกษา เป็นตน้ ไม่ใชอ้ย่างใดอย่างหน่ึงเพราะอาจจะ
เกิดความเอนเอียงได ้เพราะบางคนปฏิบติัไดค้ะแนนดี สอบอาจจะไดค้ะแนนไม่ดี เขียนหนงัสือสวยแต่ใจความ
เน้ือหาไม่ดี หรืออาจมีใจความเน้ือหาดีแต่เขียนหนงัสือไม่สวย   ดงันั้นการวดัผลประเมินผลในยคุสังคมความปกติ
ใหม่ควรให้มีความหลากหลายเพื่อวดัผูเ้รียนให้ครบทุกดา้นและหลากหลายมิติ 

 

รูปที่ 2 การสอนสดออนไลน์ผา่น ZOOM 
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บทสรุป 
 การจดัการเรียนการสอนในยคุสังคมความปกติใหม่  ควรจดัการเรียนการสอนแบบคู่ขนานโดยเรียนเอง
ในระบบ e-Learning เรียนสดผา่นระบบ Zoom หรืออ่ืนๆ ท่ีสะดวก ประกอบกบัการเรียนในชั้นเรียนร่วมกนัเพ่ือน
เพื่อให้ท ากิจกรรมร่วมกนัแบบเห็นหนา้เพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมของผูเ้รียน การจดักิจกรรมการเรียนการสอน
ควรแบ่งหรือยอ่ยเน้ือหาวิชาให้เป็นเร่ืองส้ันๆ หรือเป็นตอนๆแบบจบในตอน การใชส่ื้อการสอนท่ีเหมาะสมกบัยคุ
สมยัสอดคลอ้งกบัเทคโนโลยีสมยัใหม่ ควรเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั ดว้ยมาตรฐานการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ส่ือท่ี
ใชค้วรเป็นของจริงหรือเสมือนจริง เน้นภาพ แสงสี การเคล่ือนไหว ท่ีน่าสนใจ มีโปรแกรมจ าลองปัญหาช่วยถา้
สามารถท าได้ การจดักลุ่มเรียนควรมีขนาดเล็ก เน้นความแตกต่างของผูเ้รียน โดยเฉพาะถา้มีการสอนสดผ่าน
ระบบออนไลน์ ควรมีกลุ่มเรียนเล็กกว่าการสอนในชั้นเรียน เพ่ือให้ผูเ้รียนกบัผูส้อนและผูเ้รียนกบัผูเ้รียนไดมี้
ปฏิสัมพนัธ์กนัใกลชิ้ดมากขึ้น การวดัผลประเมินผลตอ้งใช้หลายๆ วิธีประกอบกนัมีการให้ขอ้มูลป้อนกลบัต่อ
ผูเ้รียนตลอดเวลา มี e-Learning ท่ีให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดต้ลอดเวลา ผูส้อนตอ้งท าตวัเป็น  C-Teacher ยึดหลกั
ครูสอนน้อยผูเ้รียนเรียนมาก  มีความพร้อมทางดา้นเทคโนโลยีและการส่ือสาร มีความเขา้ใจในธรรมชาติผูเ้รียน 
ส่วนผูเ้รียนควรมีความพร้อมท่ีจะเรียนรู้ มีความตั้งใจใฝ่รู้ ความพร้อมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสามารถ
ในการเรียนรู้ดว้ยตนเองมีวินยัในตนเอง การเรียนรู้ในยคุสังคมความปกติใหม่ ก็จะประสบความส าเร็จ 
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บทคัดย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์(1) เพื่อศึกษาแรงจูงใจกบัการจดัการเรียนแบบออนไลน์ในยคุโควิด-19 (2) 

เพ่ือเปรียบเทียบแรงจูงใจการเรียนออนไลน์ จ าแนกตาม เพศ ชั้นปี ความถ่ีในการใช้อินเตอร์เน็ตต่อวนั และ
ประสบการณ์การเรียนแบบออนไลน์ (3) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการยอมรับการเรียนแบบออนไลน์และ
แรงจูงใจการเรียนออนไลน์ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามมาตราประมาณค่า 5 ระดบั 
จ านวน 16 ขอ้ ซ่ึงมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.806 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ค่าความเบ่ียงเบน
มาตรฐาน การทดสอบที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และสหสัมพนัธ์แบบเพียรสัน โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ี
ใชใ้นการวิจยั จ านวน 206 คน ผลการวิจยัพบว่า นกัศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 88.34) ก าลงัศึกษาชั้นปี
ท่ี 3 (ร้อยละ 37.80) มีความถ่ีในการใชอ้ินเตอร์เน็ต 4-6 ชัว่โมงต่อวนั (ร้อยละ 42.30) และไม่เคยมีประสบการณ์ใน
การเรียนแบบออนไลน์ (ร้อยละ 81.60) ซ่ึงนักศึกษามีความคิดเห็นเก่ียวกบัการยอมรับการเรียนแบบออนไลน์ 
ภาพรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ยปานกลาง (X ̅= 3.00 S.D = 1.16) มีความคิดเห็นเก่ียวกบัแรงจูงใจในการเรียนแบบ
ออนไลน์ ภาพรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ยปานกลางเช่นกนั (X ̅= 2.91 S.D = 1.21) ส าหรับการทดสอบสมมติฐาน 
พบว่า เพศของนกัศึกษาท่ีแตกต่างกนั จะมีแรงจูงใจในการเรียนแบบออนไลน์ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ี 0.05 ชั้นปีท่ีศึกษาของนกัศึกษาท่ีแตกต่างกนั จะมีแรงจูงใจในการเรียนแบบออนไลน์ไม่แตกต่างกนั อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ความถ่ีในการใชอ้ินเตอร์เน็ตต่อวนัของนกัศึกษาท่ีแตกต่างกนั จะมีแรงจูงใจในการเรียน
ออนไลน์ท่ีแตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ประสบการณ์การเรียนแบบออนไลน์ของนักศึกษาท่ี
แตกต่างกนั จะมีแรงจูงใจในการเรียนออนไลน์ท่ีแตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี  0.05 และการยอมรับ             

mailto:phiangchai.kho@gmail.com


การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 15 ประจ าปี 2563 วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2563 

1414 

การเรียนแบบออนไลน์ของนกัศึกษามีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการเรียนออนไลน์ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 
0.05 

 
ค าส าคัญ: แรงจูงใจ, การจดัการเรียน, การเรียนแบบออนไลน ์
 

ABSTRACT 
 The objective of this research were (1) to study the motivation and management of online learning in 
the outbreak of COVID-19 (2) to compare motivation of online learning according to gender, year, frequency of 
used internet per day and experience online learning (3) to study relationship between to accept of online learning 
and Online learning motivation. The research instrument gather data was a 5-rating scale questionnaire 16 items. 
Confidence value was 0.806. The statistics used for data analysis were mean, standard deviation, t-test, One-way 
ANOVA and  Pearson correlation Coefficient. The samples were of 206 students.  The findings reveal that most 
of the students are female (88.34%), studying in the second year (37.80%), use the internet for 4-6 hours per day 
(42.30%) and have never had online learning experience (81.60 percent). The students have an opinion on the 
acceptance of online learning, the overall picture was at a moderate level of agreement (X̅ = 3.00 S.D = 1.16). 
The opinions on the motivation for online learning, the overall picture was also at a moderate level (X̅ = 2.91                
S.D = 1.21). For the hypothesis testing, it was found that the different genders of the students have no different 
online learning motivation with statistically significant difference at 0.05 level. The different of students’ study 
years have no different online learning motivation with statistically significant difference at 0.05 level.                             
The different frequency of internet use per day of the students have different online learning motivation with 
statistically significant difference at 0.05 level. The difference of students’ online learning experience have 
different online learning motivation with statistically significant difference at 0.05 level. Student acceptance of 
online learning correlate with online learning motivation with statistically significant difference at 0.05 level. 
 
Keywords: Motivation, Learning Management, Online Learning 
 

1. ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
ในสถานการณ์เช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) ระบาด ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงในหลายอย่าง 

รวมถึงระบบทางการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ โดยหลายประเทศมีการประกาศปิดสถาบันทางการศึกษา 
รัฐบาลออกมาตรการในการเรียนทางไกลผ่านรูปแบบต่าง ๆ เพื่อรองรับทางการศึกษา ส าหรับสถานการณ์                  
การระบาดโควิด-19 ในประเทศไทย เกิดขึ้นช่วงตน้เดือนเมษายน ซ่ึงอยู่ช่วงสถาบนัทางการศึกษาปิดภาคเรียน 
ประเทศไทยจึงมีโอกาสเตรียมความพร้อมในการจดัการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัมาตรการ
ป้องกันการระบาดของโควิด-19 รวมถึงภาครัฐมีมติเห็นชอบให้เล่ือนวนัเปิดเทอมภาคเรียนท่ี 1 ไปเป็นวนัท่ี              
1 กรกฎาคม 2563 และยงัมีมาตรการเวน้ระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพราะการเรียนรู้ยงัคงตอ้งด าเนิน
อยู่ จึงส่งผลให้เกิดรูปแบบการเรียนการสอนโดยน าเทคโนโลยีมาใชเ้พื่อให้สอดรับการเปล่ียนแปลง ไม่ว่าจะเป็น
การเรียนการสอนผ่านออนไลน์ แอปพลิเคชั่น การถ่ายทอดผ่านสัญญาณโทรทศัน์ เป็นตน้ โดยจะตอ้งพิจารณา
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จากเง่ือนไขความพร้อมดา้นต่าง ๆ รวมไปถึงการยอมรับเทคโนโลยีของผูเ้รียน ซ่ึงการยอมรับเทคโนโลยีเกิดขึ้น
ไดจ้ากทั้งภายนอกและภายในตวับุคคล ท่ีอยู่บนพ้ืนฐานของความเช่ือ เหตุผล ทศันคติ ความตั้งใจ พฤติกรรมของ
ผูใ้ช ้(Lala, G., 2014)  

ทั้งน้ีการยอมรับในเทคโนโลยีใด ๆ ของผูใ้ช้นั้น จะเกิดจากส่ิงส าคญัสองประการ ได้แก่ การรับรู้
ประโยชน์และการรับรู้ความง่าย โดยจะแสดงออกมาในรูปของพฤติกรรมท่ีแสดงแนวโน้มการใช้เทคโนโลยี 
(Davis, 1989 อา้งถึงใน เอกชยั อภิศกัด์ิกุล, 2547) ซ่ึงการน าเทคโนโลยีมาใชใ้นการเรียนออนไลน์นั้น ท าให้ผูเ้รียน
สามารถเขา้ถึงบทเรียนและกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีผูส้อนจดัเตรียมไวไ้ดจ้ากทุกสถานท่ี ทุกเวลาท่ีมีการออนไลน์ และ
เพ่ิมโอกาสในการเขา้ถึงเน้ือหาบทเรียนไดจ้ากอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ โทรศพัท์มือถือ ผ่านทาง
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (อนุชา สะเล็ม, 2560) จึงกล่าวไดว่้าตวัผูเ้รียนถือเป็นอีกปัจจยัท่ีส าคญั ไม่ว่าจะเป็น
ทศันคติ แรงจูงใจ ลว้นมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (Srikrai, P. S. 2008) ซ่ึงแรงจูงใจนั้นสามารถแบ่งออกเป็น 
2 ประเภท คือ แรงจูงใจภายใน (เกิดจากการกระตุน้ภายในของบุคคลโดยอาจจะเกิดจากความเช่ือความสนใจท่ีมี
ต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง) และแรงจูงใจภายนอก (การกระตุ้นท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ไม่ว่าจะเป็นคะแนน 
รางวลั หรือปริญญาบตัร (Petrides, J. R., 2006) ดงันั้น แรงจูงใจเป็นการมุ่งเนน้ให้เกิดพฤติกรรมของแต่ละบุคคล
ท่ีกระตุน้จากความตอ้งการของร่างกาย และภายจิตใจ เพื่อตอ้งการตอบสนองความตอ้งการของตนเองออกมาเป็น
พฤติกรรม ตามสถานการณ์ท่ีแตกต่างกนัออกไป  

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ส่งผลให้มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราชท่ีเป็นสถาบนัทางการศึกษาใน
ระดบัอุดมศึกษาของภาคใต ้ เปิดการเรียนการสอนในระดบัปริญญาตรี โท และเอก มีการเปล่ียนแปลงการเรียน
การสอนให้สอดรับกบัสถานการณ์โควิด-19 โดยจดัให้มีมาตรการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ผ่าน Google 
Classroom ในระดับปริญญาตรี จึงท าให้เกิดรูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม่ ผูวิ้จัยมีความสนใจศึกษาถึง
แรงจูงใจกับการเรียนแบบออนไลน์ในยุคโควิด-19 ของนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏ
นครศรีธรรมราช เพื่อประโยชน์ในการน าผลของการวิจยัไปใช้เป็นขอ้มูลให้ผูบ้ริหารและบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง
สามารถใชใ้นการตดัสินใจท่ีจะสนบัสนุนและส่งเสริมเพื่อพฒันาปรับปรุงแกไ้ข และเปล่ียนแปลงระบบการเรียน
การสอนให้บรรลุตามวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรและมหาวิทยาลยัต่อไป 

 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาแรงจูงใจกบัการจดัการเรียนแบบออนไลน์ในยคุโควิด-19  
2.  เพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจการเรียนออนไลน์ จ าแนกตาม เพศ ชั้นปี ความถ่ี ประสบการณ์การเรียน  
3.  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการยอมรับการเรียนแบบออนไลน์และแรงจูงใจการเรียนออนไลน์ 
 

3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 3.1 แนวคิด ทฤษฎแีละงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  การยอมรับเทคโนโลยี Technology Acceptance Model TAM นั้นประยุกต์มาจาก Theory of reasoned 
action (TRA) ซ่ึงเป็นทฤษฎีท่ีให้ความส าคญักบัตวัแปรทางจิตวิทยาเป็นส าคญั ดงันั้น Fred D. David จึงไดพ้ฒันา
กรอบแนวความคิดใหม่ท่ีมีความส าคญักบัตวัแปรภายนอก ความเช่ือ และพฤติกรรม และพบว่า ตัวแปรปัจจยั
ภายนอก (External Factors) อันได้แก่ ลักษณะส่วนบุคคล ระบบ และลักษณะขององค์การนั้นมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี เช่น การน าเทคโนโลยีไปใช้ เป็นต้น โดยทฤษฎี TAM กล่าวว่า “การยอมรับใน
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เทคโนโลยีใด ๆ ของผูใ้ชน้ั้นจะเกิดจากส่ิงส าคญัสองประการ ไดแ้ก่ การรับรู้ประโยชน์และการรับรู้ความง่ายของ
การใชเ้ทคโนโลยีนั้น ๆ ซ่ึงการยอมรับจะแสดงออกมาในรูปของพฤติกรรมท่ีแสดงแนวโน้มการใชเ้ทคโนโลยี” 
(Davis, 1989 อา้งถึงใน เอกชยั อภิศกัด์ิกุล, 2547) 
 แรงจูงใจ เป็นส่ิงท่ีควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ อันเกิดจากความต้องการ พลังกดดัน หรือความ
ปรารถนาท่ีอยู่ภายในหรือภายนอกจิตใจ เป็นส่ิงกระตุน้ให้เกิดการกระท าในส่ิงใดส่ิงหน่ึง ทั้งในหน้าท่ีการงาน 
การศึกษา หรือกิจการต่าง ๆ ด้วยความเต็มใจ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายท่ีได้ตั้งเอาไวด้้วยความพยายาม ดังนั้น                
การรับรู้ถึงแรงจูงใจของบุคคลอื่นดว้ยการพินิจพิเคราะห์ อาจจะตรงหรือไม่ตรงกบัความเป็นจริงของการกระท า
ของบุคคลนั้นก็ได ้เพราะสภาวะของแรงจูงใจเป็นนามธรรมท่ีไม่สามารถสัมผสัไดด้ว้ยตา จึงจ าเป็นตอ้งอาศยั          
การวินิจฉัยดว้ยแนวคิดและทฤษฎี ซ่ึงแรงจูงใจสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ แรงจูงใจภายใน (เกิดจาก              
การกระตุน้ภายในของบุคคลโดยอาจจะเกิดจากความเช่ือความสนใจท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง) และแรงจูงใจภายนอก 
(การกระตุน้ท่ีเกิดจากสภาพแวดลอ้มภายนอก ไม่ว่าจะเป็นคะแนน รางวลั หรือปริญญาบตัร (Petrides, J. R., 2006) 
 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สุวฒัน์  บันลือ (2560) ศึกษางานวิจัย พบว่า นักศึกษากลุ่มท่ีเรียนด้วยรูปแบบ                   
การจดัการเรียนการสอนออนไลน์ และกลุ่มท่ีเรียนในชั้นเรียนแบบปกติ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตกต่างกนั
อย่างไม่มี นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 นัน่แสดงว่าการเรียนการสอนออนไลน์สามารถก่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิได้
เท่ากบัการเรียนในชั้นเรียนแบบปกติ ส่วน วรวุฒิ  มัน่สุขผล และปุณเชษฐ์ จินางศุกะ (2558) วิจยัพฤติกรรมการใช้
อีเลิร์นนิง พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ โดยเฉล่ียมีพฤติกรรมการเขา้ใช้งาน ระบบอีเลิร์นนิง 1-2 คร้ัง/
สัปดาห์ ในช่วงเวลา 18.01 – 21.00 น. ในแต่ละคร้ังใชเ้วลา 1-2 ชัว่โมง ใชง้านผ่านคอมพิวเตอร์โน๊คบุ๊คมากท่ีสุด 
ดา้นวตัถุประสงค์ในการเขา้ใช้งานอีเลิร์นนิง พบว่า มีการใช้งานเพื่อศึกษาบทเรียน/ทบทวนบทเรียนมากท่ีสุด 
ส าหรับ พระอาโซ เส่ียกงั (2561) ศึกษารูปแบบแรงจูงใจในการศึกษาต่อส าหรับเยาวชนในโรงเรียนพระปริยติัธรรม 
แผนกสามญัศึกษา พบว่า สภาพแรงจูงใจในการศึกษาดา้นสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม เอ้ือต่อการจดัการเรียน               
การสอนมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และทิพยธิ์ดา สกุลทองอร่าม อมรรัตน์คา้ทวี และวรรณวิศา ใบทอง (2561) 
ศึกษาแรงจูงใจในการเรียนภาษาเกาหลี ผลการวิจัย ช้ีให้เห็นว่าแรงจูงใจด้านการใช้เป็นเคร่ืองมือส่งผลต่อ                    
การเลือกเรียนวิชาสาขาภาษาเกาหลีมากกว่าแรงจูงใจทางดา้นความชอบภายใน และภาษาเกาหลีส าคญัเพราะช่วย
ให้ฉนัไดง้านท าในอนาคต  
 3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 

 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

ขอ้มูลส่วนบุคคล 
- 1. เพศ 
- 2. ชั้นปี 
- 3. ความถี่ในการใชอิ้นเตอร์เน็ตต่อวนั 
- 4. ประสบการณ์การเรียนแบบออนไลน์ 

การยอมรับการเรียนแบบออนไลน์ 
 1.  การรับรู้ถึงประโยชน์ 
 2.  การรับรู้ถึงความง่าย 

 

แรงจูงใจในการจดัการเรียนแบบออนไลน์ 
ยคุโควิด-19  ของนกัศึกษา สาขาวิชาการจดัการ 

มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช 
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3.3 สมมติฐานการวิจัย 
 สมมติฐานขอ้ท่ี 1 นกัศึกษาท่ีมีเพศหญิง จะมีแรงจูงใจในการเรียนออนไลน์สูงกว่าเพศชาย 
 สมมติฐานขอ้ท่ี 2 นักศึกษาท่ีมีชั้นปีศึกษาแตกต่างกนั จะมีแรงจูงใจในการเรียนออนไลน์แตกต่างกนั
หรือไม่ 
 สมมติฐานข้อท่ี 3 ความถ่ีในการใช้อินเตอร์เน็ตต่อวนัของนักศึกษาแตกต่างกัน จะมีแรงจูงใจใน                   
การเรียนออนไลน์ท่ีแตกต่างกนัหรือไม่  
 สมมติฐานข้อท่ี 4 ประสบการณ์การเรียนแบบออนไลน์ของนักศึกษาแตกต่างกัน จะมีแรงจูงใจใน               
การเรียนออนไลน์ท่ีแตกต่างกนัหรือไม่  
 สมมติฐานขอ้ท่ี 5 การยอมรับการเรียนแบบออนไลน์ของนกัศึกษามีความสัมพนัธ์ระหว่างนกัศึกษากบั
แรงจูงใจในการเรียนออนไลน์หรือไม่  
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย  
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นนกัศึกษารหสั 60, 61 และ62 สาขาวิชาการจดัการ มหาวิทยาลยัราช

ภฏันครศรีธรรมราช จ านวน 257 คน ก าหนดกลุ่มตวัอย่างโดยวิธีการใชต้ารางของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie, 
R. V. & Morgan, D. W., 1970) ระดบัความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได ้5% และระดบัความเช่ือมัน่ 95% จึงไดข้นาด
ของกลุ่มตวัอย่าง 155 กลุ่มตวัอย่าง แต่ไดผู้วิ้จยัไดแ้บบสอบถามกลบัมา 206 ชุด จึงน ามาใชใ้นการวิเคราะห์ทั้งหมด 
เน่ืองจากเป็นกลุ่มตวัอยา่งขนาดเลก็และสามารถน าขอ้มูลทั้งหมดมาใชเ้พ่ือเพ่ิมความเขม้ขน้ของงานวิจยัได ้ 

4.2 เคร่ืองมือวิจัย  
ผูวิ้จยัใชแ้บบสอบถามวดัความคิดเห็นของนกัศึกษา แบ่งออกเป็น 4 ตอน ดงัน้ี 

  ตอนท่ี 1 ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นแบบส ารวจรายการ
ให้เลือกค าตอบ จ านวน 4 ขอ้  
 ตอนท่ี 2 ข้อมูลเก่ียวกับระดับการยอมรับในการเรียนแบบออนไลน์  มีลกัษณะเป็นแบบส ารวจ
ออกแบบเป็นมาตรวดัแบบลิเคิร์ท (Likert Scale) แบบ 5 มาตราวดั จ านวน 8 ขอ้ 
 ตอนท่ี 3 ข้อมูลเก่ียวกับระดับแรงจูงใจในการเรียนแบบออนไลน์  มีลักษณะเป็นแบบส ารวจ
ออกแบบเป็นมาตรวดัแบบลิเคิร์ท (Likert Scale) แบบ 5 มาตราวดั จ านวน 8 ขอ้ 
 ตอนท่ี 4 ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะ มีลกัษณะค าถามเป็นปลายเปิดให้ความคิดเห็นอยา่งอิสระ 

ในการประเมินคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ผูวิ้จัยได้น าแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นไปท า                      
การทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 2 ส่วน คือ (1) ค่าความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Validity) น าแบบสอบถามท่ีผูวิ้จยัสร้าง
ขึ้นให้ผูเ้ช่ียวชาญช่วยตรวจสอบความถูกตอ้งและความครอบคลุมของเน้ือหาท่ีต้องการ 3 ท่าน ทั้งน้ีผูวิ้จยัได้
วิเคราะห์ โดยเลือกขอ้ค าถามท่ีมีค่าดชันีความสอดคลอ้ง IOC มากกว่า 0.5 และ (2) ค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) 
น าแบบสอบถามไปทดลองใช ้(Try out) กบักลุ่มประชากรไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ี จ านวน 30 คน เพื่อ
หาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับโดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบัค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) พบว่ามีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.806 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.70 (Nunnally, J. C., 1978)  
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4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
(1) ผูวิ้จยัสร้างแบบสอบถาม ซ่ึงมีรายละเอียดช้ีแจงเหตุผลและความจ าเป็นในการศึกษา เพื่อให้การ

ตอบแบบสอบถามมีความครบถว้นสมบูรณ์  
(2) ส่งแบบสอบถามให้กลุ่มตวัอยา่ง โดยผูวิ้จยัประสานผา่นหวัหนา้ 
(3) ท าการรวบรวมขอ้มูลดว้ยผูวิ้จยัเอง  

4.4 การวิเคราะห์ข้อมลู 
(1) ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ท าการวิเคราะห์โดยหาค่าร้อยละ  
(2) ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัการยอมรับในการเรียนแบบออนไลน์ และขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัแรงจูงใจใน

การเรียนแบบออนไลน์ ท าการวิเคราะห์โดยหาค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยแปลความหมายคะแนนได้
ก าหนดความหมายของค่าเฉล่ียของค าตอบตามแนวคิดของ บุญชม ศรีสะอาด และบุญส่ง นิลแกว้ (2534) ดงัน้ี 

ค่าเฉล่ีย 4.51-5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย 3.51-4.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 
ค่าเฉล่ีย 2.51-3.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 1.51-2.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ย 
ค่าเฉล่ีย 1.00-1.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

(3) ทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1 นกัศึกษาท่ีมีเพศหญิง จะมีแรงจูงใจในการเรียนออนไลน์สูงกว่าเพศ
ชาย ใช ้t-test ในการทดสอบ 

(4) ทดสอบสมมติฐานข้อท่ี 2 นักศึกษาท่ีมีชั้นปีศึกษาแตกต่างกัน จะมีแรงจูงใจในการเรียน
ออนไลน์แตกต่างกนัหรือไม่ ใช ้One-Way ANOVA ในการทดสอบ 

(5) ทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 3 ความถ่ีในการใช้อินเตอร์เน็ตต่อวนัของนักศึกษาแตกต่างกนั จะมี
แรงจูงใจในการเรียนออนไลน์ท่ีแตกต่างกนัหรือไม่ ใช ้One-Way ANOVA ในการทดสอบ 

(6) ทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 4 ประสบการณ์การเรียนแบบออนไลน์ของนกัศึกษาแตกต่างกนั จะมี
แรงจูงใจในการเรียนออนไลน์ท่ีแตกต่างกนัหรือไม่ ใช ้One-Way ANOVA ในการทดสอบ 

(7) ทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 5 เปรียบเทียบความสัมพนัธ์ระหว่างการยอมรับการเรียนแบบออนไลน์
ของนกัศึกษากบัแรงจูงใจในการเรียนออนไลน์ ใช ้Pearson Correlations ในการทดสอบ 

 

5. ผลการวิจัย 
การวิจัยเร่ือง แรงจูงใจกับการเรียนแบบออนไลน์ในยุคโควิดของนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการ 

มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช ไดผ้ลการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี 
(1) ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ในส่วนของ เพศ ชั้นปีท่ีศึกษา ความถ่ีใน

การใช้อินเทอร์เน็ตต่อวนั และประสบการณ์การเรียนแบบออนไลน์ โดยหาค่าร้อยละในแต่ละส่วน พบว่า                   
กลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษาเพศหญิง จ านวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 88.34 เพศชาย จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 11.66 
เรียนชั้นปีท่ี 2 จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 27.70 ปีท่ี 3 จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 37.80 ปีท่ี 4 จ านวน 71 คน 
คิดเป็นร้อยละ 34.50 มีความถ่ีในการใช้อินเตอร์เน็ต 1-3 ชั่วโมง/วนั จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 18.90 4-6 
ชั่วโมง/วนั จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 42.30 7-9 ชั่วโมง/วนั จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 22.30 มากกว่า 9 
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ชัว่โมง/วนั จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 16.50 เคยมีประสบการณ์การเรียนแบบออนไลน์ จ านวน 38 คน คิดเป็น
ร้อยละ 18.40 และไม่เคยมีประสบการณ์การเรียนแบบออนไลน์ จ านวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 81.60 

(2) ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัการยอมรับการเรียนแบบออนไลน์ โดยหาค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
(3)  

ตารางท่ี 1 แสดงระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการยอมรับการเรียนแบบออนไลน์  
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการยอมรับการเรียนแบบออนไลน์ X̅ S.D. ระดับ 

การเรียนแบบออนไลนส์ามารถขยายโอกาสในการแลกเปล่ียนความคิดเห็น 2.93 1.20 ปานกลาง 
การเรียนแบบออนไลนช่์วยให้การเรียนรู้ควบคู่กบัเทคโนโลยี 3.15 1.10 ปานกลาง 
การเรียนแบบออนไลนช่์วยให้ประหยดัค่าใชจ่้ายในการเรียน 3.11 1.27 ปานกลาง 
การเรียนแบบออนไลนท์ าให้ประหยดัเวลาในการเรียน 3.12 1.15 ปานกลาง 
การเรียนรู้วิธีใชก้ารเรียนแบบออนไลน์นั้นจะเป็นเร่ืองง่าย 2.74 1.17 ปานกลาง 
การเรียนแบบออนไลนน์ั้นจะมีความยืดหยุน่ในการใชง้าน 3.01 1.07 ปานกลาง 
การเรียนแบบออนไลน์ง่ายท่ีจะมีความช านาญในการเรียน 2.91 1.14 ปานกลาง 
การเขา้ถึงอินเทอร์เน็ตนั้นจะเป็นเร่ืองท่ีไม่ยุง่ยาก 3.06 1.19 ปานกลาง 

รวม 3.00 1.16 ปานกลาง 

 
จากตารางท่ี 1 แสดงว่ากลุ่มตวัอย่างมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการยอมรับการเรียนแบบออนไลน์ 

ภาพรวมอยูท่ี่ระดบัปานกลาง (X̅ = 3.00, S.D. = 1.16)  
(4) ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัแรงจูงใจในการเรียนแบบออนไลน์ โดยหาค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

 
ตารางท่ี 2 แสดงระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัแรงจูงใจในการเรียนแบบออนไลน์  

ความคิดเห็นเก่ียวกับแรงจูงใจในการเรียนแบบออนไลน์ X̅ S.D. ระดับ 

มีแรงจูงใจท่ีจะใชร้ะบบออนไลน์ในการเรียน 2.82 1.30 ปานกลาง 
การเรียนแบบออนไลน์สามารถสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัตนเอง 2.88 1.20 ปานกลาง 
การเรียนแบบออนไลนส์ามารถพฒันาศกัยภาพการเรียนรู้ให้กบัตนเอง 3.01 1.18 ปานกลาง 
การเรียนแบบออนไลน์สามารถน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั 3.04 1.19 ปานกลาง 
คิดว่าการเรียนแบบออนไลน์ช่วยให้เกิดความรู้สึกสนุกสนาน 2.83 1.20 ปานกลาง 
มีความกระตือรือร้นในการเรียนแบบออนไลน์ 2.87 1.28 ปานกลาง 
คิดว่าการเรียนแบบออนไลน์มีประโยชน์กบัตนเอง 3.04 1.17 ปานกลาง 
คิดว่าการเรียนแบบออนไลน์ช่วยให้มีผลการเรียนท่ีน่าพึงพอใจ 2.85 1.21 ปานกลาง 

รวม 2.91 1.21 ปานกลาง 

 
จากตารางท่ี 2 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับแรงจูงใจในการเรียนแบบ

ออนไลน์ ภาพรวมอยูท่ี่ระดบัปานกลาง (X̅ = 2.91, S.D. = 1.21)  
(4) ทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1 นกัศึกษาท่ีมีเพศหญิง จะมีแรงจูงใจในการเรียนออนไลน์สูงกว่าเพศชาย 

ใช ้t-test ในการทดสอบ 
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ตารางท่ี 3 แสดงการเปรียบเทียบระหว่างเพศของนกัศึกษาท่ีแตกต่างกนั กบัแรงจูงใจในการเรียนออนไลน์ 
  Levene's Test for Equality of 

Variances 
Levene's Test for Equality of 

Variances  
  F Sig. t df Sig. (2-tailed) 
Equal variances assumed 0.20 0.888 -0.703 204 0.483 

Equal variances not assumed     -0.723 29.935 0.475 

 
 จากตารางท่ี 3 ทดสอบสมมติฐานโดยใช้  t-test  พบว่า Significance เท่ากับ 0.474 ซ่ึงมากกว่าระดับ
นยัส าคญั 0.05 จึงสรุปไดว่้า นกัศึกษาเพศหญิงและเพศชายมีแรงจูงใจในการเรียนออนไลน์ไม่แตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

(5) ทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 2 นกัศึกษาท่ีมีชั้นปีศึกษาแตกต่างกนั จะมีแรงจูงใจในการเรียนออนไลน์ท่ี
แตกต่างกนัหรือไม่ ใช ้One-Way ANOVA ในการทดสอบ 

(6)  
ตารางท่ี 4 แสดงการเปรียบเทียบระหว่างนกัศึกษาท่ีมีชั้นปีศึกษาแตกต่างกนั กบัแรงจูงใจในการเรียนออนไลน์ 

ช้ันปีที่ศึกษา Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 166.598 2 83.299 1.064 0.347 
Within Groups 15894.960 203 78.300     

Total 16061.558 205       

 
จากตารางท่ี 4 พบว่า Significance เท่ากบั 0.347 ซ่ึงมากกว่าระดบันยัส าคญั 0.05 จึงสรุปไดว่้า นกัศึกษา

ท่ีมีชั้นปีศึกษาแตกต่างกนั จะมีแรงจูงใจในการเรียนออนไลน์ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
(7) ทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 3 ความถ่ีในการใชอ้ินเตอร์เน็ตต่อวนัของนกัศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีแรงจูงใจ

ในการเรียนออนไลน์ท่ีแตกต่างกนัหรือไม่ ใช ้One-Way ANOVA ในการทดสอบ 
 

ตารางท่ี 5  แสดงการเปรียบเทียบระหว่างความถ่ีในการใชอ้ินเตอร์เน็ตต่อวนัของนกัศึกษาท่ีแตกต่างกนั  
 กบัแรงจูงใจในการเรียนออนไลน์ 

ความถี่ในการใช้อินเตอร์เน็ตต่อวัน Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 933.415 3 311.138 4.155 0.007 
Within Groups 15128.143 202 74.892     

Total 16061.558 205       

 
 จากตารางท่ี 5 พบว่า Significance เท่ากบั 0.007 ซ่ึงนอ้ยกว่าระดบันยัส าคญั 0.05 จึงสรุปไดว่้า ความถ่ีใน
การใชอ้ินเตอร์เน็ตต่อวนัของนกัศึกษาท่ีต่างกนั มีแรงจูงใจในการเรียนแบบออนไลน์แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ี 0.05 

(8) ทดสอบสมมติฐานข้อท่ี 4 ประสบการณ์การเรียนแบบออนไลน์ของนักศึกษาท่ีแตกต่างกัน                           
มีแรงจูงใจในการเรียนออนไลน์ท่ีแตกต่างกนัหรือไม่ ใช ้One-Way ANOVA ในการทดสอบ 
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ตารางท่ี 6  แสดงการเปรียบเทียบระหว่างประสบการณ์การเรียนแบบออนไลน์ของนกัศึกษาท่ีแตกต่างกนั  
 กบัแรงจูงใจในการเรียนออนไลน์ 

ประสบการณ์การเรียนแบบออนไลน์ Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 301.699 1 301.669 3.905 0.049 
Within Groups 15759.889 204 77.254     

Total 16061.558 205       

 
 จากตารางท่ี  6 พบว่า Significance เท่ากับ 0.007 ซ่ึงน้อยกว่าระดับนัยส าคัญ 0.05 จึงสรุปได้ว่า 
ประสบการณ์การเรียนแบบออนไลน์ของนกัศึกษาท่ีต่างกนัมีแรงจูงใจในการเรียนแบบออนไลน์แตกต่างกนั อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

(9) ทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 5 เปรียบเทียบความสัมพนัธ์ระหว่างการยอมรับการเรียนแบบออนไลน์ของ
นกัศึกษากบัแรงจูงใจในการเรียนออนไลน์ ใช ้Pearson Correlations ในการทดสอบ 

 
ตารางท่ี 7  เปรียบเทียบความสัมพนัธ์ระหว่างการยอมรับการเรียนแบบออนไลน์ของนกัศึกษากบัแรงจูงใจใน 
 การเรียนออนไลน์  

    การยอมรับการเรียนแบบออนไลน์ แรงจูงใจการเรียนแบบออนไลน์ 

การยอมรับ 
การเรียนแบบ
ออนไลน ์

Pearson Correlation 1.000 0.885 
Sig. (2-tailed)  0.000 
N 206 206 

แรงจูงใจ 
การเรียนแบบ
ออนไลน ์

Pearson Correlation 0.885 1.000 
Sig. (2-tailed) 0.000  
N 206 206 

 
 จากตารางท่ี 7 ทดสอบสมมติฐานโดยใช้ Pearson Correlation พบว่า Significance เท่ากบั 0.000 ซ่ึงน้อย
กว่าระดบันยัส าคญั 0.05 จึงสรุปไดว่้าการยอมรับการเรียนแบบออนไลน์ของนกัศึกษามีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจ
ในการเรียนออนไลน์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
  

6. อภิปรายผล  
จากการวิจยั เร่ืองแรงจูงใจในการเรียนแบบออนไลน์ในยุคโควิด-19 ของนกัศึกษา สาขาวิชาการจดัการ 

มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช สามารถอภิปรายผลการวิจยัได ้ดงัน้ี 
(1) ข้อมูลเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อยู่ชั้นปีท่ี 3                         

มีความถ่ีในการใชอ้ินเทอร์เน็ต 4-6 ชัว่โมง/วนั ไม่มีประสบการณ์การเรียนแบบออนไลน์ มีการยอมรับการเรียน
แบบออนไลน์ อยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงแตกต่างจาก นภาภรณ์  ฉตัรมณีรุ่งเจริญ (2563) และวรวุฒิ  มัน่สุขผล และ
ปุณเชษฐ์  จินางศุกะ (2558) ท่ีพบว่าระดบัการยอมรับการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 
ดงันั้นสังเกตไดว่้างานวิจยัฉบบัน้ีมีความแตกต่างจากงานวิจยัท่ีผา่นมา ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะสถานการณ์การระบาด 
COVID-19 เป็นเหตุการณ์ฉุกเฉิน จึงท าให้นกัศึกษายงัไม่ไดเ้ตรียมตวัรับกบัสถานการณ์ดงักล่าว และรวมถึงของ
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กลุ่มตวัอย่างงานวิจยัท่ีผา่นมามีพ้ืนฐานและพฤติกรรมส่วนบุคคลท่ีความแตกต่างกนั ส่วนผลการวิจยัแรงจูงใจใน
การเรียนแบบออนไลน์ อยู่ในระดบัปานกลาง สอดคลอ้งกบั วิญญู  พูลศรี และคณะ (2560) ไดศึ้กษาการจดัการ
เรียนการสอนท่ีนักศึกษาไดเ้ลือก จะส่งเสริมให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจ ทั้งด้านการให้ความส าเร็จในการเรียน                 
การให้รู้จกัวตัถุประสงคข์องการเรียน และการสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนมีความสัมพนัธ์กนั และสอดคลอ้งกบั 
อนนัต ์เสมรสุวรรณ (2559) พบว่า นกัเรียนมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิจะประสบความส าเร็จ  

(2) ทดสอบสมมติฐาน พบว่า นักศึกษาเพศหญิงและเพศชายมีแรงจูงใจในการเรียนแบบออนไลน์                   
ไม่แตกต่างกนั ชั้นปีท่ีศึกษาของนกัศึกษาท่ีต่างกนัมีแรงจูงใจในการเรียนแบบออนไลน์ไม่แตกต่างกนั ความถ่ีใน             
การใช้อินเตอร์เน็ตต่อวนัของนกัศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีแรงจูงใจในการเรียนออนไลน์แตกต่างกนั ประสบการณ์ 
การเรียนแบบออนไลน์ของนกัศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีแรงจูงใจในการเรียนออนไลน์แตกต่างกนั และการยอมรับ 
การเรียนแบบออนไลน์ของนกัศึกษามีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการเรียนแบบออนไลน์ 

(3) สรุปขอ้มูลความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ พบว่า นกัศึกษาส่วนใหญ่ยงัตอ้งการเรียนในชั้นเรียนแบบ
ปกติ โดยให้เหตุผลว่า การเรียนแบบออนไลน์ท าให้เกิดช่องว่างระหว่างครูผูส้อนและตวันกัศึกษา ท าให้เขา้ใจยาก
กว่าการเรียนในห้องเรียน และเป็นเร่ืองยุ่งยาก รวมถึงความพร้อมดา้นสภาพแวดลอ้ม ความเป็นอยู่ของนกัศึกษา 
และความพร้อมของอุปกรณ์ในการเรียนไม่เท่ากนั เช่น สัญญาณอินเตอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ เป็นตน้ สอดคลอ้งกบั 
Thurmond, V. A., Wambach, K., & Connors, H. R. (2002) ท่ีกล่าวว่าการควบคุมปัจจยัดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคล
ของผูเ้รียน แสดงให้เห็นว่าคุณลักษณะส่วนบุคคลของผูเ้รียนมีความแตกต่างกันทั้งด้านกายภาพ แนวคิด 
ประสบการณ์ และความรู้สึก ซ่ึงท าให้เกิดความไม่เป็นกลางในการเรียนรู้  

 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
 (1) ผูบ้ริหารและบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งสามารถน าไปใชใ้นการตดัสินใจท่ีจะสนบัสนุนและส่งเสริม

เพื่อพฒันาปรับปรุงแกไ้ข ให้บรรลุตามวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรและมหาวิทยาลยั  

 (2) อาจารยผ์ูส้อนควรส่งเสริมการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช ้Google Classroom เพื่อกระตุน้ให้

นกัศึกษามีแรงจูงใจในการรับผิดชอบและปฏิบติัหนา้ท่ีของตนเองในรายวิชาอยา่งเตม็ความสามารถ 

7.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
ส าหรับในการวิจัยคร้ังต่อไป ควรมีการศึกษาแรงจูงใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอน

ออนไลน์ทั้งมหาวิทยาลยั เพื่อรองรับการเรียนการสอนในอนาคต 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) ออกแบบการเรียนการสอนโดยประยุกต์วิธีการเรียนรู้ดว้ยสถานการณ์
จ าลองเสมือนจริงในการศึกษาการพยาบาลมาใชใ้นการส่งเสริมทกัษะการน าเสนอผลงานสร้างสรรคข์องนกัศึกษา
ดา้นนิเทศศาสตร์ในระดบัปริญญาตรี  และ 2) ศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อการใช้สถานการณ์จ าลอง               
เสมือนจริงในการส่งเสริมทกัษะการน าเสนอผลงานสร้างสรรคข์องนกัศึกษาดา้นนิเทศศาสตร์  ผลการวิจยัพบว่า                    
แนวทางการจดัการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จ าลองเสมือนจริงในการสอนพยาบาล เป็นใช้วิธีการเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์  มุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ดว้ยตนเองเสมือนอยู่ในสถานการณ์จริง สามารถ
น ามาประยกุตใ์ชใ้นการส่งเสริมทกัษะน าเสนอผลงานสร้างสรรคข์องนกัศึกษาดา้นนิเทศศาสตร์ได ้ประสบการณ์
จากสถานการณ์จ าลองจะช่วยถ่ายโยงความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ช่วยให้ผูเ้รียนท าความเข้าใจ วิเคราะห์
ความคิดความรู้สึกของลูกคา้ต่อกิจกรรมการน าเสนอผลงานท่ีไดป้ฏิบติัในสถานการณ์จริง  สรุปหลกัการหรือ
แนวคิดท่ีจะน าไปประยกุตใ์นสถานการณ์การน าเสนอผลงานในคร้ังใหม่ การให้เหตุผลในการสร้างสรรคผ์ลงาน
ช่วยส่งเสริมทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และพฒันาทกัษะในการส่ือสารให้ดีขึ้น  ผูเ้รียนจะมีความมัน่ใจและ
มีความสามารถในการน าเสนองานในสถานการณ์จริงมากขึ้น  ผูส้อนท่ีใช้สถานการณ์จ าลองเสมือนจริงเป็น
รูปแบบการเรียนการสอนมีความจ าเป็นตอ้งมีไหวพริบ และปรับเปล่ียนบทบาทสมมติดว้ยความรวดเร็ว ซ่ึงตอ้งใช้
ทกัษะและประสบการณ์เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะทกัษะ การฟัง ท่ีจะท าให้ผูส้อนสามารถตั้งค  าถาม และสร้าง
รูปแบบสถานการณ์โตต้อบกับผูเ้รียนจนสามารถเกิดการเรียนรู้จากการกระท าได้อย่างแทจ้ริง   ผลการศึกษา     
ความพึงพอใจพบว่า ผูเ้รียนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียรวม 4.64  
 
ค าส าคัญ:  การจดัการเรียนรู้โดยใชส้ถานการณ์จ าลองเสมือนจริง ทกัษะการน าเสนอ ผลงานสร้างสรรค ์ 
 การสอนพยาบาล นิเทศศาสตร์ 
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ABSTRACT 
The objective of this research were ; 1) To design the teaching and learning process by applying                             

a simulation-based learning approach for nursing education to promote the creative product presentation skills of 
undergraduate students in communication arts. And 2) to study the satisfaction of learners that using simulation-
based learning to promote the creative product presentation skills of undergraduate students in communication 
arts. The research found that; A simulation-based learning approach for nurse teaching which was a method of 
learning through experience. Its focus on engaging student’s self-learning in a real situation. A simulation-based 
learning approach can be applied to promote the creative product presentation skills of undergraduate students in 
communication arts.  The experiences of simulations will help to transfer knowledge from theory to practice. 
Helping learners to understand and analyze customers’ feelings towards the presentation activities performed in 
real situations, summarize the principles or ideas that will be applied in the new presentation situation. The 
reasoning for the creation of products promoted critical thinking skills and communication skills. Learners will 
be more confident and be able to deliver presentations in real-world situations. Teachers who use simulation-
based learning approach as their teaching style need to be smart and modify their roles quickly which requires a 
lot of skill and experience, especially listening skills that will be allowed a teacher to ask questions and create a 
pattern of situations that interact with the students until they can truly learn from the situation. The results of the 
satisfaction study showed that most of the learners have the highest level of satisfaction with an average of 4.64. 
 
Keywords:  Simulation-based learning, Presentation skills, Creative product, Nursing education, 

Communication arts 
 

1. ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
การศึกษาการพยาบาลเป็นการศึกษาทางวิชาชีพเฉพาะ ท่ีมีการจดัการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี และ

ภาคปฏิบัติ  มีรูปแบบและวิธีการจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย เพื่อให้ผู ้เ รียนมีคุณลักษณะบัณฑิต                        
ท่ีพึงประสงค์ และบรรลุผลลพัธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์                  
ทั้ง 6 ดา้น นอกจากน้ี  การจดัการศึกษาตอ้งปรับกระบวนทศัน์เพื่อเตรียมผูเ้รียนให้มีทกัษะในศตวรรษ ท่ี 21 และ
การตระหนักถึงความส าคญัของมาตรฐานการรักษาพยาบาลดา้นคุณภาพและความปลอดภยัในการดูแลผูป่้วย                
ซ่ึงหัวใจของความปลอดภยัของผูป่้วยก็คือ การป้องกนัความผิดพลาดในการดูแลรักษาผูป่้วย ซ่ึงทา้ทายผูส้อนใน
การจดัการเรียนการสอนเพื่อให้ผูเ้รียนมีทกัษะปฏิบติัการพยาบาลทางวิชาชีพท่ีตอบสนองความคาดหวงัของสังคม 
โดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จ าลองเสมือนจริงจึงถูกน ามาใช้ในการเรียนการสอนพยาบาล                               
และแพร่หลายมากขึ้นในระยะเวลา 10 ปีท่ีผา่นมา (สมจิตต ์สินธุชยั และ กนัยารัตน์ อุบลวรรณ, 2560) 

ในขณะเดียวกนั การจดัการศึกษาในสถาบนัการศึกษาหลายแห่ง จดัการเรียนรู้ท่ีมุ่งให้ผูเ้รียนให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค ์ดว้ยการจดัการเรียนการสอนตามแนวทางการเรียนรู้จากการกระท า (Rasmussen & Sörheim, 
2006)  อีกทั้งมีความพยายามท่ีจะส่งเสริมและออกแบบแนวทางให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์ (R.G. & 
MacMillan, 2000) เ พ่ิมพูนทักษะการคิดอย่างมี วิจารณญาณและทัศนคติในการตัดสินใจให้แก่ผู ้เ รียน                            
(Solomon et al., 2002) โดยเฉพาะอย่างย่ิงในผูเ้รียนดา้นนิเทศศาสตร์ มีความจ าเป็นท่ีตอ้งมีการพฒันาความคิด
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สร้างสรรค์ให้เกิดขึ้น เพราะการท างานหรือผลงานท่ีออกสู่สายตาประชาชน จะต้องเป็นผลงานท่ีมีความคิด
สร้างสรรค์เป็นแก่นหลกัส าคญัในการขบัเคล่ือนและพฒันาเน้ือหา ตลอดจนสร้างสรรค์รูปแบบการน าเสนอ
ผลงานให้มีความน่าสนใจ 

แนวทางการจดัการเรียนรู้ดว้ยสถานการณ์จ าลองเสมือนจริงของการศึกษาการพยาบาลนั้น มีขั้นตอนท่ี
เป็นระบบ  ซ่ึงเป็นกลยทุธ์การสอนท่ีให้ผูเ้รียนฝึกทกัษะการปฏิบติัการพยาบาลท่ีมีคุณภาพ เพ่ิมความปลอดภยัและ
ลดความผิดพลาดในการดูแลผูป่้วย โดยการเตรียมสถานการณ์จ าลองเสมือนจริงท่ีดีจะส่งเสริมให้ผูเ้รียนบรรลุ
วตัถุประสงคต์ามท่ีคาดหวงั  โดยการออกแบบสถานการณ์จ าลองตามกรอบแนวคิดการศึกษาทางการพยาบาลดว้ย
สถานการณ์จ าลอง (The Nursing Education Simulation Framework) ประกอบดว้ยองคป์ระกอบดา้น วตัถุประสงค ์
(objectives) ความเสมือนจริง (fidelity) ความซบัซอ้น (complexity) ขอ้มูลช้ีแนะ (cues) และการสรุปผลการเรียนรู้ 
(debriefing) (Pamela R. Jeffries, 2005) ซ่ึงผูส้อนสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการเตรียมสถานการณ์ทางด้าน            
การน าเสนองานในงานดา้นนิเทศศาสตร์ได้ โดยมุ่งหมายในการเพ่ิมทกัษะในการคิดวิเคราะห์ ลดความผิดพลาด
ในการน าเสนอผลการสร้างสรรค ์และ เพ่ิมพูนทกัษะในการส่ือสารในสถานการณ์ท่ีมีความกดดนัเทียบเคียงกบั
การส่ือสารในการดูแลผูป่้วย  

การส่งเสริมทักษะการน าเสนอผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาด้านนิเทศศาสตร์ด้วยการประยุกต์
แนวทางดงักล่าว จะเป็นการพฒันาการจดัการเรียนรู้ขา้มศาสตร์  ส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถท าความเขา้ใจ 
วิเคราะห์ความคิด ความรู้สึกต่อกิจกรรมการน าเสนอผลงานท่ีไดป้ฏิบติัในสถานการณ์จริง และ สามารถสรุป
หลกัการหรือแนวคิด ท่ีจะน าไปประยุกต์ในสถานการณ์การน าเสนอผลงานในการท างานจริง มีความคุน้เคยกบั
สถานการณ์ในการน าเสนองาน  เพ่ิมพูนทักษะการให้เหตุผลในการสร้างสรรค์ผลงาน ส่งเสริมการคิดอย่าง               
มีวิจารณญาณ และพฒันาทกัษะในการส่ือสารให้ดีขึ้นได ้
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

(1) เพื่อออกแบบการเรียนการสอนโดยประยุกต์วิธีการ เรียนรู้ด้วยสถานการณ์จ าลองเสมือนจริง                     
ในการศึกษาการพยาบาลมาใชใ้นการส่งเสริมทกัษะการน าเสนอผลงานสร้างสรรคข์องนกัศึกษาดา้นนิเทศศาสตร์                  
ในระดบัปริญญาตรี 

(2) ศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อการใช้สถานการณ์จ าลองเสมือนจริงในการส่งเสริมทักษะ              
การน าเสนอผลงานสร้างสรรคข์องนกัศึกษาดา้นนิเทศศาสตร์   

 

3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 3.1 แนวคิด ทฤษฎี และ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

3.1.1 ทฤษฎีการเรียนรู้จากประสบการณ์ของโคลป (Kolb's experiential learning theory) 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จ าลองเสมือนจริง เป็นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์                   

ซ่ึงทฤษฎีท่ีน ามาใชใ้นการจดัการเรียนรู้ไดแ้ก่ การเรียนรู้จากประสบการณ์ของโคลป (Kolb's experiential learning 
theory) แบบจ าลองรูปแบบการเรียนรู้ของโคล์บ (University of Westminster, 15 April 2016; Citing Kolb’s 
Model) ไดแ้บ่งรูปแบบการคิดออกเป็น 2 ส่วน คือ กระบวนการรับรู้และการประมวลขอ้มูล โดยการรับรู้ขอ้มูล               
มีอยู่ 2 ทาง คือ 1) การใชป้ระสบการณ์รูปธรรม เช่น การรู้สึก (Felling) การสัมผสั (Touching) การดู และการฟัง 
และการสร้างความคิดรวบยอด เป็นการวิเคราะห์สารสนเทศตามหลกัตรรกศาสตร์ 
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โคลป กล่าวว่าการประมวลขอ้มูลมีอยู่  2 ทาง คือ การลงมือทดลอง เป็นการกระท าบางอย่าง
ตามขอ้มูลท่ีมีอยู่ และการสังเกตไตร่ตรอง เป็นการใช้ความคิดเก่ียวกบัขอ้มูล โดยสามารถจ าแนกย่อยออกเป็น                   
4 ขั้นตอน  ได้แก่ 1) ประสบการณ์รูปธรรม (Concrete Experience) บุคคลจะรับรู้ขอ้มูลท่ีมาจากประสบการณ์
เฉพาะอย่าง เช่น ขอ้มูลจากการรับรู้ การสัมผสั การดู และการฟัง และยงัเรียนรู้ไดจ้ากสัมพนัธภาพกบัผูอ้ื่นและ
จากความไวในการรับรู้ส่ิงเร้า  2) การสร้างความคิดรวบยอด (Abstract Conceptualization) บุคคลจะรับขอ้มูลท่ี
เป็นนามธรรม โดยสร้างมโนทศัน์จากความคิด (Mental) หรือการเห็น (Visual) สามารถวิเคราะห์ความคิดอย่างมี
ตรรกศาสตร์ วางแผนอย่างเป็นระบบ และปฏิบติังานดว้ยความเข้าใจสถานการณ์อย่างชาญฉลาด นอกจากน้ียงั
สามารถสร้างทฤษฎีอธิบายส่ิงท่ีสังเกตพบได ้ 3) การสังเกตและการไตร่ตรอง (Reflective Observation) บุคคลจะ
ประมวลข้อมูลด้วยความคิด โดยจะสังเกตให้ถ่ีถ้วนก่อนตัดสินใจ จะมองวตัถุหลายมุมมองและมุ่งค้นหา
ความหมายของส่ิงนั้น ๆ และชอบพฒันาการสังเกตเพื่อน าไปใชก้บัประสบการณ์ของตนเอง และ 4)  การลงมือ
ทดลอง (Active Experimentation) บุคคลจะรับรู้ขอ้มูลจากการลงมือกระท า มีความสามารถในการท างานให้ส าเร็จ 
กล้าเส่ียง และสร้างผลงานด้วยการกระท า นอกจากน้ียงัชอบใช้ทฤษฎีเพ่ือแก้ปัญหาและตัดสินใจ บุคคลท่ีมี                 
การเรียนรู้แบบน้ี จะเรียนรู้ไดดี้จากการจ าลองสถานการณ์ การศึกษาเป็นรายกรณี และการบา้น ซ่ึงการประยุกต์
หลกัการไปใชใ้นสถานการณ์ใหม่  โดยผูเ้รียนมีการน าความคิด รวบยอด หลกัการ และสมมติฐานไปปฏิบติัจริง
หรือประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์ใหม่ จนเกิดประสบการณ์ในเชิงรูปธรรมท่ีวนกลบัมาวงจรเดิม แต่มีความซับซ้อน
มากย่ิงขึ้นจะเก่ียวขอ้งกบัรูปแบบการคิดดงักล่าวขา้งตน้  

3.1.2 การศึกษาการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จ าลองเสมือนจริง : การน าไปใช้ในการจัดการเรียน 
การสอน ของสมจิตต์ สินธุชัยและกันยารัตน์ อุบลวรรณ  

สมจิตต์ สินธุชยั และ กนัยารัตน์ อุบลวรรณ (2560) ไดน้ าทฤษฎีการเรียนรู้จากประสบการณ์ของ
โคลป (Kolb's experiential learning theory) มาเป็นรูปแบบการศึกษาการเรียนรู้โดยใชส้ถานการณ์จ าลองเสมือน
จริงในการจดัการเรียนการสอนและการจดัการศึกษาทางพยาบาลโดยใชหุ่้นจ าลอง 

ในการใช้สถานการณ์จ าลองเสมือนจริงระดับสูง (high-fidelity simulation) จะเป็นสถานการณ์           
ท่ีมีการจ าลองเหตุการณ์ท่ีเสมือนจริงมาก สถานการณ์จ าลองชนิดน้ีมีการน าหุ่นจ าลองท่ีใช้เทคโนโลยีด้าน     
คอมพิวเตอร์มาจ าลองปฏิกิริยาของร่างกายเหมือนร่างกายมนุษยจ์ริง โดยเช่ือมต่อกบัชุดค าส่ังท่ีสามารถประเมิน
การท างานต่างๆ ของร่างกายได ้เช่น ชีพจร เสียงหัวใจและปอด การเคล่ือนไหวของทรวงอก และการเคล่ือนไหว
ของตาพร้อมเสียงพูด  

ผูส้อนและผูเ้รียนมีส่วนร่วมในสถานการณ์โดยมีบทบาทต่างๆ ไดแ้ก่ บทบาทผูป่้วย ญาติผูป่้วย 
บทบาท 

พยาบาลและแพทย ์สถานการณ์จ าลองชนิดน้ีน ามาใชใ้นการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ การท างานเป็นทีม และการปฏิบติัการพยาบาลในภาวะวิกฤต    

เม่ือพิจารณาทฤษฎีการเรียนรู้จากประสบการณ์ของโคลปกบัการเรียนรู้โดยใชส้ถานการณ์จ าลอง
เสมือนจริงจะเห็นว่า ขั้นตอนท่ี 1 การเรียนรู้ประสบการณ์รูปธรรม เป็นระยะท่ีผูเ้รียนปฏิบติัในสถานการณ์จ าลอง
เสมือนจริงตามฉากท่ีก าหนด ขั้นตอนท่ี 2 และ 3 การสังเกตอย่างใคร่ครวญ และสร้างมโนทัศน์เป็นแนวคิด
นามธรรมจะตรงกับระยะสรุปผลการเรียนรู้ (debriefing) เป็นระยะท่ีผูเ้รียนสะท้อนความคิดความรู้สึก และ                  
การปฏิบัติจากประสบการณ์ มีการอภิปรายร่วมกันระหว่างผู ้สอนและผู ้เรี ยนท่ีมีการเช่ือมโยงทฤษฎีกับ
ประสบการณ์ จนไดห้ลกัการ แนวคิด และในขั้นตอนท่ี 4 ประยุกต์หลกัการไปใชใ้นสถานการณ์ใหม่เป็นระยะท่ี



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 15 ประจ าปี 2563 วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2563 

1429 

ผูเ้รียนน าหลกัการแนวคิดจากสถานการณ์ไปปฏิบติั หรือประยุกต์ในสถานการณ์ใหม่ต่อๆ ไป  (สมจิตต์ สินธุชยั 
และ กนัยารัตน์ อุบลวรรณ, 2560) 

3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

แนวทางการจัดการเรียนรู้ด้วยสถานการณ์จ าลองเสมือนจริงในการสอนพยาบาล 

 

แนวทางการจัดการเรียนรู้ด้วยสถานการณ์จ าลองเสมือนจริงเพ่ือส่งเสริมทักษะการน าเสนอ                           
ผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาด้านนิเทศศาสตร์ในระดับปริญญาตรี 

 

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 
4. วิธีด าเนินการวิจัย  
 4.1 แบบแผนการวิจัย  
 4.1.1 งานวิจยัน้ีเป็นการวิจยัก่ึงทดลองโดยเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ ใชใ้นการศึกษาในห้องทดลอง 
หรือในภาคสนามหรือสถานการณ์ในชีวิตจริง  มุ่งเน้นสร้างสถานการณ์ขึ้นแลว้ สังเกตผลท่ีตามมา มุ่งทดสอบ
สมมุติฐานควบคุมตวัแปรเกิน แลว้ปล่อยให้ตวัแปรอิสระ ส่งผลต่อตวัแปรตามและวดัผลตวัแปรตาม 
 4.1.2 ผูวิ้จยัน าทฤษฎีการเรียนรู้จากประสบการณ์ของโคลป (Kolb's experiential learning theory) 
และ แนวทางการศึกษาการเรียนรู้โดยใชส้ถานการณ์จ าลองเสมือนจริง : การน าไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอน                       
ของสมจิตต์ สินธุชยัและกนัยารัตน์ อุบลวรรณ (2560) มาประยุกต์ใชใ้นการออกแบบกระบวนการจดัการเรียนรู้
ด้วยกิจกรรมการสอบน าเสนอรูปแบบรายการวิทยุกระจาย เสียง (Radio Program) ในสถานการณ์จริง                                
โดยออกแบบกระบวนการ จดัสถานท่ี และสภาพแวดลอ้มเสมือนจริงในสถานีวิทยุกระจายเสียง  เปรียบเสมือน
โรงพยาบาล ท่ีมีสภาพแวดลอ้มท่ีมีความกดดนัสูง  และ ปรับตวัผูส้อน เป็นเสมือนผูจ้า้งงาน หรือลูกคา้ ท่ีเปรียบ
ไดก้บั “หุ่นจ าลอง” ท่ีมีลกัษณะของผูท่ี้ใช้หลกัเหตุผลในการพิจารณาซักถาม และ เลือกว่าจา้งในสภาพการณ์                  
ทางธุรกิจจริง 
 4.1.2 ให้ผูท้รงคุณวุฒิตรวจสอบความเสมือนจริงและความสมบูรณ์ของสถานการณ์ ผูท้รงคุณวุฒิท่ี
เป็นนักจิตวิทยา และ นักนิเทศศาสตร์ท่ีมีความรู้ และประสบการณ์ในการน าเสนองานตามสถานการณ์จ าลอง                 
เป็นผูท่ี้ให้ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์โดยเฉพาะในเร่ืองการจดัล าดบัความส าคญัของปัญหา                 
การตดัสินใจตอบโตแ้ละทา้ทายผูเ้รียนให้คิดวิเคราะห์เชิงเหตุผล และ คิดอยา่งมีวิจารณญาณ 
 4.1.3  ภายหลงัจากเสร็จส้ินกระบวนการสถานการณ์จ าลองเสมือนจริง ผูวิ้จยัส ารวจความพึงพอใจ
ของผูเ้รียนท่ีมีต่อการใช้สถานการณ์จ าลองเสมือนจริงท่ีผูวิ้จยัออกแบบขึ้นในการส่งเสริมทกัษะการน าเสนอ
ผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาดา้นนิเทศศาสตร์โดยการใช้แบบสอบถามผ่านช่องทางออนไลน์ผ่าน Google 
Form 
 4.2 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
 การศึกษาวิจยัน้ีเป็นการศึกษาวิจยัก่ึงทดลองจากประชากรทั้งหมด ท่ีเป็นนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน
ทั้ งหมด ในรายวิชา RTV 304 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง 1 ภาคเรียนท่ี 1/2563 คณะนิเทศศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศรีปทุม จ านวน 35 คน   
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       4.3 เคร่ืองมือวิจัย 
  4.3.1  แผนการสอนรายวิชา RTV 304 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง 1  ในหัวขอ้ “สอบปฏิบติั
น าเสนอรูปแบบรายการวิทยุกระจายเสียง” โดยน าแนวทางการจดัการเรียนรู้ดว้ยสถานการณ์จ าลองเสมือนจริงใน
การสอนพยาบาลมาประยกุตใ์ชใ้นการส่งเสริมทกัษะการน าเสนอผลงานสร้างสรรคข์องนกัศึกษา  
  4.3.2 แบบส ารวจความพึงพอใจของผู ้เรียนท่ีมีต่อการใช้สถานการณ์จ าลองเสมือนจริงใน                         
การส่งเสริมทกัษะการน าเสนอผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาดา้นนิเทศศาสตร์ โดยสร้างแบบประเมินแบบ
มาตราจดัอนัดบั (Rating scale) (ลว้น สายยศ และ องัคณา สายยศ, 2538) โดยมีเกณฑก์ารให้คะแนนระดบัคุณภาพ 
ดงัน้ี 
 ระดบั 5  หมายถึง  มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 ระดบั 4  หมายถึง  มีความพึงพอใจระดบัมาก 
 ระดบั 3  หมายถึง  มีความพึงพอใจระดบัปานกลาง 
 ระดบั 3  หมายถึง  มีความพงึพอใจระดบันอ้ย 
 ระดบั 1  หมายถึง  มีความพึงพอใจระดบันอ้ยท่ีสุด 
 ในการแปลความหมายจะใชเ้กณฑเ์ป็นระบบเดียวกบัระบบการตรวจให้คะแนน (ลว้น สายยศ และ
องัคณา สายยศ, 2538) ดงัน้ี 
 คะแนนเฉล่ีย 4.51 - 5.00  แปลความว่า    มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 คะแนนเฉล่ีย 3.51 - 4.50  แปลความว่า    มีความพึงพอใจมาก 
 คะแนนเฉล่ีย 2.51 - 3.50  แปลความว่า    มีความพึงพอใจปานกลาง 
 คะแนนเฉล่ีย 1.51 - 2.50  แปลความว่า    มีความพึงพอใจนอ้ย 
 คะแนนเฉล่ีย 1.00 - 1.50  แปลความว่า    มีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
 4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  4.1.1 ผู ้วิจัยออกแบบกระบวนการ จัดสถานท่ี  และสภาพแวดล้อมเสมือนจริงในสถานี
วิทยุกระจายเสียง  และ ปรับตวัผูส้อน เป็นเสมือนผูจ้า้งงาน หรือลูกคา้ ท่ีเปรียบไดก้บั “หุ่นจ าลอง” ท่ีมีลกัษณะ
ของผูท่ี้ใชห้ลกัเหตุผลในการพิจารณาซักถาม และ เลือกว่าจา้งในสภาพการณ์ทางธุรกิจจริง  และจดัการสอบขึ้น
ตามแผนการจดัการเรียนการสอนท่ีไดก้ าหนดและแจง้ผูเ้รียนให้ทราบล่วงหนา้ 1 สัปดาห์ 
  4.1.2 ภายหลงัจากเสร็จส้ินกระบวนการสถานการณ์จ าลองเสมือนจริง ผูวิ้จยัส ารวจความพึงพอใจ
ของผูเ้รียนท่ีมีต่อการใช้สถานการณ์จ าลองเสมือนจริงท่ีผูวิ้จยัออกแบบขึ้นในการส่งเสริมทกัษะการน าเสนอ
ผลงานสร้างสรรคข์องนกัศึกษาดา้นนิเทศศาสตร์โดยการใชแ้บบสอบถามออนไลน์โดยใชช่้องทางออนไลน์  
       4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล  
  การวิเคราะห์ขอ้มูลความพึงพอใจในการจดัการเรียนการสอนในเชิงปริมาณใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทาง
สถิติ (SPSS) ในการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย และ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ส่วนของขอ้มูลขอ้เสนอแนะเชิงคุณภาพ                   
ในวิธีการน าขอ้มูลมาประมวลและน าเสนอดว้ยิธีการพรรณาวิเคราะห์  
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5. ผลการวิจัย 
 5.1 การออกแบบการเรียนการสอนโดยประยุกต์วิธีการเรียนรู้ด้วยสถานการณ์จ าลองเสมือนจริงของ
นักศึกษาด้านพยาบาลศาสตร์มาใช้ในการส่งเสริมทักษะการน าเสนอผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาด้าน                
นิเทศศาสตร์ในระดับปริญญาตรี   
  ผู ้วิจัยน าทฤษฎีการเรียนรู้จากประสบการณ์ของโคลป (Kolb's experiential learning theory) และ 
แนวทางการศึกษาการเรียนรู้โดยใชส้ถานการณ์จ าลองเสมือนจริง : การน าไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอน ของ
สมจิตต์ สินธุชยัและกนัยารัตน์ อุบลวรรณ (2560) มาประยุกต์ใชใ้นการออกแบบกระบวนการจดัการเรียนรู้ดว้ย
กิจกรรมการสอบน าเสนอรูปแบบรายการวิทยุกระจายเสียง (Radio Program) ในสถานการณ์จริง โดยออกแบบ
กระบวนการ จดัสถานท่ี และสภาพแวดลอ้มเสมือนจริงในสถานีวิทยกุระจายเสียง  และ ปรับตวัผูส้อน เป็นเสมือน
ผูจ้า้งงาน ท่ีเปรียบไดก้บั “หุ่นจ าลอง” ท่ีมีลกัษณะของผูท่ี้ใชห้ลกัเหตุผลในการพิจารณาซักถาม และ เลือกว่าจา้ง
ในสภาพการณ์ทางธุรกิจจริง ดว้ยการออกแบบสถานการณ์ดงัต่อไปน้ี 
  (1) ก าหนดวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้  ซ่ึงวตัถุประสงคเ์ป็นแนวทางให้ผูเ้รียนเตรียมความพร้อมก่อน
การเรียนรู้ และผูส้อนประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน วตัถุประสงค์ควรจะสัมพนัธ์กับระดับความรู้และ
ประสบการณ์ของผูเ้รียน โดยก าหนดวตัถุประสงค์คือความสามารถในการน าเสนอผลงานสร้างสรรค์รูปแบบ
รายการวิทยุกระจายเสียงในสถานการณ์จริง  ในรูปแบบของบริษทัท่ีมุ่งเน้นการ “ขายงาน” ให้กับ “สถานี
วิทยกุระจายเสียง” ท่ีมีท่ีตั้งและไดรั้บสัมปทานจริง 
  (2) ออกแบบสถานการณ์ สถานการณ์ต้องเหมือนจริงมากท่ีสุดทั้ งผู ้น าเสนอ อุปกรณ์ และ
ส่ิงแวดล้อม การจัดสภาพแวดล้อมในห้องน าเสนอท่ีเป็นห้องสตูดิโอบันทึกเสียง (Audio Recording Studio)      
การจดัแสงในสถานท่ี  การบนัทึกเสียง และบนัทึกภาพเคล่ือนไหว จะท าให้สถานการณ์มีความเสมือนจริง และ
ผูส้อนสามารถออกแบบฉากแต่ละฉากไดง้่ายโดยองคป์ระกอบของสถานการณ์ประกอบดว้ย  
   1) หวัเร่ือง (title of scenario) กล่าวถึง ช่ือรายการ และสถานท่ีตั้งของสถานีวิทยกุระจายเสียงท่ี
จะเลือกเผยแพร่ออกอากาศ เวลาท่ีออกอากาศ  คู่แข่ง   
   2) จากฉากแต่ละฉากของสถานการณ์ จะมีขอ้มูลช้ีแนะ (cues) ท่ีช่วยให้ผูเ้รียนใการประเมิน
สภาพปัญหาช่องโหว่ของการคิดสร้างสรรค ์และแกปั้ญหาจาก สถานการณ์ ขอ้มูลช้ีแนะประกอบดว้ย ขอ้มูลท่ี            
ผูว่้างจา้งซักถาม การตอบกลบั การสังเกตปฏิกิริยาของผูเ้รียนเม่ือถูกทา้ทายดว้ยค าถามเชิงเหตุผล  การโตแ้ยง้ดว้ย
ผลการวิจยัเก่ียวกบัขอ้มูลกลุ่มเป้าหมาย และความนิยมในการออกอากาศ และปฏิกริยาการตอบสนองของผูว่้าจา้ง 
เช่น การซักถามค าต่อค า การอา้งอิงเหตุผลประกอบการคิดวิเคราะห์ การตอบกลบัดว้ยการทบทวนค าพูดด้วย   
ความรวดเร็ว และการส่ือสารดว้ยอกัขระวิธีท่ีเป็นตวัอยา่ง 
   3) ก าหนดบทบาทของผูอ้ยู่ในสถานการณ์ ไดแ้ก่ ผูว่้าจา้ง ผูข้ายงาน นกัสร้างสรรค ์พนกังาน
ธุรการ   ผูด้  าเนินรายการ ผูผ้ลิตสปอตโฆษณา และ ผูฟั้ง บทบาทของผูว่้าจา้ง ในสถานการณ์จะให้ประสบการณ์ท่ี
ละเอียดอ่อนกบัผูเ้รียน ถึงความเป็นเหตุเป็นผลในการน าเสนอผลงานสร้างสรรค ์ ความทา้ทาย  และความวิตก
กงัวลของผูน้ าเสนอ 
   4) ก าหนดรายการอุปกรณ์ท่ีใช้ รายการอุปกรณ์ท่ีใช้ในแต่ละสถานการณ์ผูส้อนตอ้งก าหนด 
และจดัเตรียมให้ครบถว้น เช่น คอมพิวเตอร์ท่ีใชใ้นการน าเสนอ ขอ้มูลของสถานี ขอ้มูลของกลุ่มเป้าหมายท่ีผูเ้รียน
เลือกเป็นกลุ่มเป้าหมายหลกั กลุ่มเป้าหมายรอง และ ลกัษณะทางจิตวิทยาของกลุ่มเป้าหมายเพื่อใชส้ าหรับทา้ทาย
แนวคิดของผูเ้รียนเชิงเหตุผลดว้ยการซกัถามค าต่อค า  
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   (3) ผูส้อนใชสั้ญญะในการเร่ิม “สวมเส้ือกัก๊” เปล่ียนบทบาทจากครูผูส้อน  เป็น ผูว่้าจา้งหรือลูกคา้ 
จ าลองฉากสถานการณ์ในการให้ผูเ้รียนน าเสนอรูปแบบรายการเป็นเวลา 10 นาที โดยเป็นผูรั้บฟังผูเ้รียนน าเสนอ 
และบนัทึกขอ้ความค าถามอยา่งละเอียด โดยมุ่งเนน้การรับฟังอยา่งตั้งใจ  
   ทั้งน้ี เส้ือกัก๊ เปรียบเสมือนการสวมใส่ “บทบาทของการเป็นผูป่้วยวิกฤติ”  ท่ีตอ้งการ “ขอ้มูลเชิง
เหตุผล” เพื่อตดัสินใจในการรับการรักษาในแบบท่ีต่างกนั      
   (4) ผูส้อน (ผูว่้าจา้ง) จ าลองฉากสถานการณ์เสมือนจริงในการตอบค าถามจากการศึกษาวิเคราะห์
เชิงเหตุผล 15 นาที โดยการใช้เหตุผลซักถามเสมือนผูว่้าจา้งจริง   สังเกตปฏิกิริยาของผูเ้รียนเม่ือถูกทา้ทายดว้ย
ค าถามเชิงเหตุผล  การโตแ้ยง้ดว้ยผลการวิจยัเก่ียวกบัขอ้มูลกลุ่มเป้าหมาย และความนิยมในการออกอากาศ และ
ปฏิกริยาการตอบสนองของผูว่้าจ้าง โดยใช้การซักถามค าต่อค า การอ้างอิงเหตุผลประกอบการคิดวิเคราะห์                 
การตอบกลบัดว้ยการทบทวนค าพูดดว้ยความรวดเร็ว และการส่ือสารดว้ยอกัขระวิธีท่ีเป็นตวัอยา่ง 
   (5) ผูส้อน (ผูว่้าจา้ง) ก าหนดสถานการณ์ ให้ผูเ้รียน (ผูน้ าเสนอ) น าเสนอสรุป 1 นาที เพื่อกล่าวกบั
ผูว่้าจา้งทิ้งทา้ยการน าเสนอ 
   (6) เม่ือส้ินสุดการน าเสนอสรุป 1 นาที ผู ้สอนคล่ีคลายสถานการณ์จ าลอง ด้วยการ “เฉลย”                     
โดยเปล่ียนบทบาทจากการเป็นผูว่้าจา้ง กลบัมาเป็นครูผูส้อน  ดว้ยการแสดงสัญญะ “ถอดเส้ือกัก๊”  แลว้แจง้กบั
ผูเ้รียนว่าได้เปล่ียนบทบาทกลับมาเป็นครูผูส้อน โดยตรวจสอบความคิดของผูเ้รียนว่า บรรลุวตัถุประสงค์                     
การเรียนรู้หรือไม่  รับฟังขอ้มูลป้อนกลบั (Feedback)  รวมทั้งรับฟังขอ้มูลท่ีใชส้ าหรับการอภิปราย  
   (7) ผูส้อนและผูเ้รียนสรุปผลการเรียนรู้ร่วมกนั  ถึงข้อผิดพลาดในการน าเสนอ  วิธีการตอบขอ้
ซกัถาม ความรู้สึก และ แนวทางการแกไ้ขการน าเสนอผลงานในระดบัมืออาชีพในอนาคต  
 
 5.2 ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อการใช้สถานการณ์จ าลองเสมือนจริงในการส่งเสริม
ทักษะการน าเสนอผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาด้านนิเทศศาสตร์   
  ผลการส ารวจความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อการใชส้ถานการณ์จ าลองเสมือนจริงในการส่งเสริมทกัษะ
การน าเสนอผลงานสร้างสรรคข์องนกัศึกษาดา้นนิเทศศาสตร์ มีดงัน้ี   
 
ตารางท่ี 1  ผลการส ารวจความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อการใชส้ถานการณ์จ าลองเสมือนจริงในการส่งเสริม  
 ทกัษะการน าเสนอผลงานสร้างสรรคข์องนกัศึกษาดา้นนิเทศศาสตร์   

ข้อที่ ข้อค าถาม ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

1. การออกแบบการเรียนรู้ดว้ยการจดัการเรียนการสอนโดยใช้
การจ าลองสถานการณ์จริงในการ “ขายงาน” ส่งผลให้ท่านตอ้ง
ศึกษาคน้ความเพ่ิมเติมดว้ยตนเองเป็นอยา่งมาก 

4.77 
 
 

0.42 
 

พึงพอใจมากท่ีสุด 

2. กระบวนการการจดัการเรียนการสอนโดยใชก้ารจ าลอง
สถานการณ์จริง มีลกัษณะเช่นเดียวกบัการ “ขายงาน” จริง 
ให้กบั “ลูกคา้” 

4.57 
 
 

0.55 
 

พึงพอใจมากท่ีสุด 

3. การออกแบบการเรียนรู้ดว้ยการจดัการเรียนการสอนโดยใช้
การจ าลองสถานการณ์จริง ช่วยในท่านฝึกฝนการคิดวิเคราะห์
และคิดอยา่งเป็นระบบ 

4.60 
 
 

0.55 พึงพอใจมากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 1  (ต่อ) 

ข้อที่ ข้อค าถาม ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

4. การออกแบบการเรียนรู้โดยการจดัการเรียนการสอนโดยใช้
การจ าลองสถานการณ์จริง ช่วยในท่านฝึกฝนทกัษะการตอบ
ค าถามอยา่งมีเหตุผล 

4.71 
 

0.51 พึงพอใจมากท่ีสุด 

5. บรรยากาศในห้องสอบการน าเสนอผลงานในกระบวนการ 
การจดัการเรียนการสอนโดยใชก้ารจ าลองสถานการณ์จริง                   
ส่งผลให้ท่านมีความกดดนัในการน าเสนอผลงาน 

4.49 
 
 

0.60 พึงพอใจมาก 

6. การออกแบบกระบวนการเรียนรู้ดว้ยการ “ซกัถามอยา่ง
ต่อเน่ืองของผูส้อน” ท าให้ท่านรู้สึกกดดนัในการน าเสนอ
ผลงาน 

4.43 
 

0.60 พึงพอใจมาก 

7. การออกแบบสัญญะ ดว้ยการ “ถอดและใส่เส้ือกัก๊” ท าให้ท่าน
ทราบไดว่้า มีการเปลี่ยนบทบาทของผูท่ี้จดัการสอบ เปลี่ยน
จาก “ลูกคา้” มาเป็น “ครูผูส้อน” 

4.74 
 
 

0.50 พึงพอใจมากท่ีสุด 

8. การเฉลยและแนะน าแนวทางการ "ขายงาน"  ภายหลงัจากเสร็จ
ส้ินกระบวนการสอบ ท าให้ท่านไดรั้บความรู้เพ่ิมเติม 

4.80 
 

0.40 พึงพอใจมากท่ีสุด 

9. ท่านเช่ือว่า การออกแบบการเรียนรู้ดว้ยการจดัการเรียน                
การสอนโดยใชก้ารจ าลองสถานการณ์จริงในลกัษณะเช่นน้ี  
จะช่วยให้ท่านคุน้เคย และเตรียมความพร้อมในทกัษะท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการส่ือสารก่อนออกไปปฏิบติังานในโลกภายนอก
ร้ัวมหาวิทยาลยั 

4.60 
 
 
 
 

0.49 พึงพอใจมากท่ีสุด 

10. ท่านมีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนดว้ยการ
จดัการเรียนการสอนโดยใชก้ารจ าลองสถานการณ์จริงท่ีผูส้อน
จดัขึ้น 

4.69 
 

0.52 พึงพอใจมากท่ีสุด 

รวม 4.64 0.53 พึงพอใจมากท่ีสุด 

 
ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อการใชส้ถานการณ์จ าลองเสมือนจริงในการส่งเสริมทกัษะ

การน าเสนอผลงานสร้างสรรคข์องนักศึกษาดา้นนิเทศศาสตร์  นักศึกษาเห็นดว้ยมากท่ีสุด ในประเด็นเร่ืองของ 
การเฉลยและแนะน าแนวทางการ "ขายงาน"  ภายหลงัจากเสร็จส้ินกระบวนการสอบ ท าให้ผูเ้รียนไดรั้บความรู้
เพ่ิมเติม (ค่าเฉล่ีย 4.80)  และรองลงมา เป็นเร่ืองของการออกแบบการเรียนรู้ดว้ยการจดัการเรียนการสอนโดยใช้
การจ าลองสถานการณ์จริงในการ “ขายงาน” ส่งผลให้ผูเ้รียนตอ้งศึกษาคน้ความเพ่ิมเติมดว้ยตนเองเป็นอย่างมาก 
(ค่าเฉล่ีย 4.77)   
 2) ความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการใช้สถานการณ์จ าลองเสมือนจริงในการส่งเสริมทักษะการน าเสนอ
ผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาด้านนิเทศศาสตร์   
 ผูเ้รียนให้ความคิดเห็นเก่ียวกบัการใช้สถานการณ์จ าลองเสมือนจริงในการส่งเสริมทกัษะการน าเสนอ
ผลงานสร้างสรรคข์องนกัศึกษาดา้นนิเทศศาสตร์โดยสรุปไดว่้า ผูส้อนให้รู้จกัความกดดนั การท างานร่วมกบัผูอ้ื่น 
ไดเ้ห็นขอ้ดี ขอ้เสีย ของการท างานร่วมกนั ไดค้วามรู้เก่ียวกบัการพร้อมหรือการเตรียมตวัในขายงาน การตอบโต้
ค  าถามไหวพริบ ปฏิภาณ ทกัษะดา้นกระบวนการทางความคิด ใช้ความพยายาม ความอดทน การให้เหตุผลใน      
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การสร้างสรรค์ผลงานช่วยส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และพฒันาทักษะในการส่ือสารให้ดีขึ้น              
มีความมัน่ใจและมีความสามารถในการน าเสนองานในสถานการณ์จริงมากขึ้น   
 

6. อภิปรายผล  
 การน าทฤษฎีการเรียนรู้จากประสบการณ์ของโคลป (Kolb's experiential learning theory) มาเป็น
แนวทางในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การจ าลองสถานการณ์จริง (Simulation-Based Learning : SBL)                      
ในการสอบน าเสนองาน การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง 1 เป็นกระบวนการเรียนการสอน ท่ีผูส้อนใช้ใน            
การช่วยให้นกัศึกษาเกิดการเรียนรู้ตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนด โดยให้ผูเ้รียนไดแ้สดงบทบาทตามสถานการณ์ท่ี
ก าหนดขึ้นในการ "ขายงานกบัลูกคา้"และ จ าลองสถานการณ์คลา้ยกบัการน าเสนอจริง  ผูเ้รียนจะไดฝึ้กบทบาท 
และ มีปฏิสัมพนัธ์ในสถานการณ์ท่ีมีสภาพคลา้ยความเป็นจริง  ท าให้เกิดการเรียนรู้ และฝึกทกัษะก่อนออกไป
ปฏิบติังานในโลกนอกร้ัวมหาวิทยาลยั เพ่ือให้ผูเ้รียนเกิดความมัน่ใจ มีความคุน้เคยกบัความเครียดและสามารถ
รับมือกบัความวิตกกงัวลก่อนออกไปท างานในโลกของการแข่งขนัได ้ สอดคลอ้งกบัการศึกษา แนวทางการศึกษา
การเรียนรู้โดยใชส้ถานการณ์จ าลองเสมือนจริง : การน าไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอน ของสมจิตต์ สินธุชัย 
และ กนัยารัตน์ อุบลวรรณ (2560)  ท่ีออกแบบการศึกษาทางดา้นพยาบาลศาสตร์เป็นการศึกษาทางวิชาชีพเฉพาะ 
ท่ีมีการจดัการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบติั มีรูปแบบและวิธีการจดัการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย 
เพื่อให้ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์ดว้ยนกันิเทศศาสตร์ย่อมมีการศึกษาทั้งดา้นทฤษฎีและปฏิบติัท่ี
เป็นวิชาชีพเฉพาะเช่นเดียวกนั  

อย่างไรก็ตาม หากหัวใจของความปลอดภยัของผูป่้วยก็คือ การป้องกนัความผิดพลาดในการดูแลรักษา
ผูป่้วย ซ่ึงเป็นความทา้ทายผูส้อนในการจดัการเรียนการสอนเพื่อให้ผูเ้รียนมีทกัษะปฏิบติัการพยาบาลทางวิชาชีพท่ี
ตอบสนองความคาดหวงัของสังคม  หวัใจส าคญัของนกันิเทศศาสตร์ ก็คือการส่ือสารไดช้ดัเจนในทุกสถานการณ์
โดยเฉพาะอย่างย่ิง สถานการณ์ท่ีมีความกดดนัสูงในภาวะเศรษฐกิจท่ีมีการแข่งขนักนัอย่างรุนแรงในปัจจุบัน    
การใช้สถานการณ์จ าลองเสมือนจริงท่ีถูกน ามาใช้ในการเรียนการสอนทางดา้นนิเทศศาสตร์ท่ีผูวิ้จยัไดศึ้กษา
แนวทางในเบ้ืองตน้น้ีจะสามารถผลกัดนัผูเ้รียนให้มีภูมิคุม้กนัในการประกอบอาชีพภายนอกร้ัวมหาวิทยาลยัต่อไป 

นอกจากน้ี ผลการศึกษา ยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อนุศร หงษข์นุทด (2558) ท่ีท าวิจยัเร่ืองการพฒันา
รูปแบบระบบการเรียนแบบห้องเรียนกลบัดา้นผ่านส่ือ 3 แบบดา้นทกัษะดนตรีส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา               
ในส่วนของรูปแบบการเรียนรู้โดยการจัดกิจกรรมการใช้สถานการณ์จ าลองเสมือนจริงเพื่อพฒันาทักษะ                        
ของผูเ้รียนในยคุใหม่ 

 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

(1) การจดัการเรียนรู้โดยใชส้ถานการณ์จ าลองเสมือนจริง เป็นการเรียนรู้ผา่นประสบการณ์สามารถ
น าไปใชใ้นการออกแบบการเรียนรู้ทางดา้นสังคมศาสตร์ไดอ้ยา่งหลากหลาย  มิไดใ้ชใ้นการสอนในสายงานดา้น
วิทยาศาสตร์สุขภาพเท่านั้ น  ผู ้ออกแบบการเรียนการสอนทีมีความเช่ียวชาญในการสอน “ข้ามศาสตร์”                                 
จะหาจุดเช่ือมโยงระหว่าง  “สถานการณ์จ าลองเสมือนจริง”  ในศาสตร์ท่ีต่างกนั  น ามาประยุกตใ์ชใ้นฐานวิชาชีพ
ของอีกศาสตร์หน่ึงได ้ โดยใชแ้นวทางจากผลการวิจยัน้ีเป็นตวัอยา่ง 
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(2)  การจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จ าลองเสมือนจริงไม่จ าเป็นตอ้งอยู่ในรูปแบบของหุ่น
ทดลอง ความจริงเสมือน หรือ ความจริงเสริมเท่านั้น หากแต่หมายรวมถึงการสร้างสภาวะแวดลอ้มและเง่ือนไข  
ในบริบทของสถานการณ์จริงในวิชาชีพของศาสตร์แต่ละดา้น   

(3) ผูใ้ชส้ถานการณ์จ าลองเสมือนจริงเป็นรูปแบบการเรียนการสอน มีความจ าเป็นตอ้งมีไหวพริบ 
และปรับเปล่ียนบทบาทสมมติดว้ยความรวดเร็ว ซ่ึงต้องใช้ทกัษะและประสบการณ์เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ           
อยา่งย่ิง “ทกัษะการฟัง”  ซ่ึงจะท าให้ผูส้อน สามารถตั้งค  าถาม และ สร้างรูปแบบสถานการณ์ท่ีสามารถตอบโตก้บั
ผูเ้รียนจนสามารถเกิดการเรียนรู้จากการกระท าไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
(1) อาจด าเนินการศึกษาแนวทางการประยุกต์ใชแ้นวทางการจดัการเรียนรู้ดว้ยสถานการณ์จ าลอง 

เสมือนจริงของนกัศึกษาในดา้นวิทยาศาสตร์กบัสังคมศาสตร์เพื่อให้สามารถออกแบบงานวิจยัเพื่อพฒันาการเรียน
การสอนขา้มศาสตร์ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

(2) อาจมีการศึกษาเร่ืองของสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ ท่ีส่งผลต่อการจดัสถานการณ์จ าลองเสมือน
จริงในสาขาวิชาท่ีแตกต่างกนั 
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ประสบการณ์การสอนออนไลน์ในสถานการณ์โควดิ 19 
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บทคัดย่อ 
บทความน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือแบ่งปันประสบการณ์การสอนออนไลน์ เน่ืองจากสถานการณ์โควิด-19  

ซ่ึงผูเ้ขียนพบว่าวิธีการสอนออนไลน์ท่ีทนัสมยั มีความส าคญัในการเรียนการสอนท่ีเหมาะกบัสภาพสังคมปัจจุบนั
ท่ีมีขอ้จ ากดัเร่ืองระยะห่างระหว่างสังคมอนัเน่ืองจากสถานการณ์โควิด-19 ผูส้อนตอ้งประยุกต์เอาเทคโนโลยี
หลายๆ อย่างมาใชใ้นการถ่ายทอดเน้ือหาผา่นทางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  คอมพิวเตอร์ โทรศพัท์มือถือ เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต การประชุมทางไกลชนิดภาพและเสียง เพื่อเขา้ถึงผูเ้รียนท่ีอยูห่่างไกล โดยเนน้ประสิทธิผลการเรียนรู้
ของผูเ้รียนเป็นส าคญั ชั้นเรียนออนไลน์ท้าทายความสามารถของผูส้อนในการคิด การออกแบบและจัดการ                     
ชั้นเรียนใหม่เพ่ือประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีดีขึ้นและสร้างสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ท่ีโดดเด่นให้กบัผูเ้รียน ผูส้อน
จึงต้องมีความรู้ความเข้าใจ รูปแบบและวิธีการการสอนแบบออนไลน์  ข้อดี ข้อด้อย ปัญหาและอุปสรรคใน                
การจดัการเรียนการสอนออนไลน์ รวมถึงวิธีการจดัการชั้นเรียนและเทคนิคการสอนออนไลน์เพื่อให้การสอน
ออนไลน์มีประสิทธิภาพและบรรลุตามวตัถุประสงค ์  
  
ค าส าคัญ: การสอนออนไลน์ รูปแบบ ขอ้ดี ขอ้ดอ้ย  ปัญหาและอุปสรรค 
 

ABSTRACT 
 Modern online teaching method is important in current teaching suitable for the social distancing 
conditions during the COVID-19 pandemic. It can be applied with various technologies in teaching remote 
learners via electronic devices, computers, mobile phones, Internet network, Audio-visual teleconferencing to 
improve learners’ achievement. The online classroom is a challenge for teachers to design and organize for better 
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learning experiences and create distinctive learning environments.  Teachers should have a good understanding 
of the teaching and learning process, classroom management, advantages and disadvantages, including various 
problems and obstacles in order to make online teaching effective and achieve its objectives. 
 
Keywords: online teaching, type, advantages, disadvantages, problems and obstacles 

 
1. บทน า 
 การแพร่ระบาดของ COVID-19 ไดน้ าไปสู่การปิดสถาบนัการศึกษาทัว่โลก ซ่ึงเป็นการทดสอบความ
พร้อมของสถาบนัการศึกษาในการรับมือกบัวิกฤตท่ีตอ้งใช้เทคโนโลยีขั้นสูงรวมถึงฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 
เพื่อให้สามารถเรียนรู้ออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การปิดสถานศึกษาดังกล่าวช่วยเร่งการพัฒนา
สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ออนไลน์เพื่อไม่ให้การเรียนการสอนตอ้งหยุดชะงกั  มีการเปล่ียนห้องเรียนปกติไปเป็น
ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ นัน่คือสถานศึกษาไดเ้ปล่ียนแนวทางการสอนทั้งหมด เพ่ือจดัสภาพการศึกษาใหม่และ
ปรับตวัให้เขา้กบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป ในช่วงเวลาท่ียากล าบากน้ีความกงัวลท่ีเกิดขึ้นนั้น ไม่ใช่วิธีการ
เรียนการสอนออนไลน์สามารถให้การศึกษาท่ีมีคุณภาพไดห้รือไม่ แต่เป็นวิธีท่ีสถาบนัการศึกษาจะสามารถน า    
การเรียนรู้ออนไลน์มาใชก้บัรายวิชาท่ีจดัสอน และจ านวนนกัศึกษาท่ีมากมายไดอ้ยา่งไร (Carey, 2020) 
            ในสถานการณ์  COVID-19 ท่ีเป็นอยุ่ในขณะน้ี ท าให้  E- Learning ดูเหมือนเป็นวิธีจดัการเรียนการสอน
ตามหลกัสูตร ท่ีปลอดภยัและง่ายท่ีสุด  E-Learning ท าให้ระบบการศึกษายงัคงสามารถด าเนินการต่อไปและ                  
จะด าเนินต่อไปเม่ือสังคมเร่ิมปรับตวัเขา้กบัชีวิตวิถีใหม่โดยมี "ระยะห่างทางสังคม" เป็นมาตรฐานในการด าเนิน
ชีวิตเช่นเดียวกับวิธีการเรียนการสอนส่วนใหญ่ E-Learning ก็มีทั้งข้อดี และข้อเสียเช่นกนั การท าความเขา้ใจ                  
ส่ิงเหล่าน้ี จะช่วยในการจดัท าบทเรียนและการวดัประเมินผลการเรียนมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 

(1) เพื่อแบ่งปันประสบการณ์การสอนออนไลน์ เน่ืองจากสถานการณ์โควิด-19  
(2) เพื่อส่งเสริมแนวคิดและการจดัการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ 

 

3. รูปแบบและวิธีการการสอนแบบออนไลน์ 
Tamm (2019) ไดอ้ธิบายรูปแบบของวิธีการสอนแบบออนไลน์ไว ้10 รูปแบบ คือ 
1. คอมพิวเตอร์ช่วยจดัการการเรียนการสอน (Computer Managed Learning (CML)) การสอนโดยใช้

คอมพิวเตอร์ช่วยจดัการการเรียนการสอน และประเมินผลการสอน โดยอาศยัขอ้มูลสารสนเทศท่ีรวบรวมมา  
2. คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction (CAI)) เป็นการสอนท่ีใชค้อมพิวเตอร์ร่วมกบั

วิธีการสอนแบบทัว่ไป โดยโปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ท าหน้าท่ีเป็นส่ือการเรียนบทเรียนสามารถ
โตต้อบกบัผูเ้รียนได ้ 

3. การเรียนออนไลน์แบบซิงโครนัส (Synchronous Online Learning) การเรียนรู้ออนไลน์แบบ
ซิงโครนสัช่วยให้กลุ่มของนกัเรียนสามารถเรียนพร้อมกนัไดจ้ากทุกท่ี มกัใช้การแชทออนไลน์และการประชุม
ทางวิดีโอ เป็นเคร่ืองมือในการเรียนการสอน 
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4. การเรียนออนไลน์แบบอะซิงโครนัส (Asynchronous Online Learning) เป็นการเรียนออนไลน์ท่ี
นกัเรียนเรียนดว้ยตนเองในเวลาและสถานท่ีต่างกนัโดยไม่มีการส่ือสารแบบเรียลไทมเ์กิดขึ้น  

5. E-Learning แบบก าหนดแน่นอน (Fixed E-Learning) เป็นการเรียนออนไลน์แบบท่ีก าหนดเน้ือหา
แน่นอนไวแ้ลว้ เน้ือหาท่ีใชใ้นระหว่างกระบวนการเรียนจะไม่เปล่ียนไปจากสภาพเดิม  

6. E-Learning แบบปรับเปล่ียน (Adaptive E-Learning) เป็นการเรียนออนไลน์รูปแบบใหม่ท่ีสร้างสรรค์
ขึ้นซ่ึงท าให้สามารถปรับเปล่ียนและออกแบบส่ือการเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียนแต่ละคนได ้ 

7. E-learning แบบเชิงเส้น (Linear E-Learning) เป็นการเรียนออนไลน์แบบทางเดียว ขอ้มูลจะส่งผ่าน
จากผูส้อนไปยงัผูรั้บโดยไม่มีการโตต้อบกนั เช่น การเรียนผา่นคลิปวิดีโอออนไลน์ 

8. การเรียนออนไลน์แบบโตต้อบ (Interactive Online Learning) การเรียนรู้แบบโตต้อบช่วยให้ผูส้อน
และผูเ้รียน สามารถใชช่้องทางการส่ือสารสองทางระหว่างทั้งสองฝ่ายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

9. การเรียนออนไลน์แบบรายบุคคล (Individual Online Learning) การเรียนรู้ออนไลน์แบบรายบุคคล 
เป็นการเรียนท่ีผูเ้รียนจะศึกษาส่ือการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  และก าหนดจุดเป้าหมายการเรียนรู้ดว้ยตนเอง   

10. การเรียนออนไลน์แบบร่วมมือกนั (Collaborative Online Learning) เป็นการเรียนออนไลน์ท่ีทนัสมยั 
ซ่ึงนักเรียนหลายคนเรียนรู้และบรรลุวตัถุประสงค์การเรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม นักเรียนตอ้งท างานร่วมกนัและ               
ฝึกการท างานเป็นทีม เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนร่วมกนั   

 

4. ข้อดีและข้อด้อยของการเรียนออนไลน์  

Anna (2020), Kalantaridi (2020), Kapadia (2020), Manuel (2020) และ Pinto (2020) ไดแ้สดงความเห็น
ถึงขอ้ดีและขอ้ดว้ยของการเรียนออนไลน์ไวด้งัน้ี 

ข้อดขีองการเรียนออนไลน์ 
1. ลดค่าใชจ้่าย การเรียนออนไลน์ช่วยลดค่าใชจ้่ายจ านวนมากในดา้นการจดัการเรียนการสอน 
2. เพ่ิมความสะดวกสบาย และความคล่องตวั การเรียนออนไลนท์ าให้ผูเ้รียนสามารถเรียนจากท่ีใดก็ได ้ 

ท าให้ผูเ้รียนมีความ 
สะดวกสบายมากขึ้น ไม่จ ากดัว่าตอ้งมานัง่เรียนในห้องเรียนอีกต่อไป  
3. การขาดเรียนนอ้ยลง การเรียนแบบ E-Learning นั้นผูเ้รียนสามารถเขา้ถึงบทเรียนไดทุ้กท่ีในโลกน้ี   

โอกาสท่ีผูเ้รียนจะพลาดการเรียนจึงมีนอ้ยลง  
4. อปัเดตเน้ือหาไดง้่าย ในปัจจุบนัการอปัเดตเน้ือหาท่ีทนัสมยัผา่นการเรียนออนไลน์สามารถท าไดอ้ยา่ง 

รวดเร็วและสะดวกง่ายดาย  
ข้อด้อยของการเรียนออนไลน์ 
1. ผูเ้รียนตอ้งมีวินยัในตนเองและทกัษะการจดัการเวลา ซ่ึงผูเ้รียนจ านวนไม่นอ้ยขาดส่ิงเหล่าน้ี จึงท าให ้

ไม่ประสบความส าเร็จในการเรียน 
2.ไม่เหมาะสมส าหรับทุกคน  ผูเ้รียนแต่ละคนมีรูปแบบการเรียนรู้ ( Learning Style) ท่ีแตกต่างกัน                   

E-Learning อาจไม่เหมาะกบัรูปแบบการเรียนรู้ของผูเ้รียนบางคน  
3. ลดทอนปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม ในการเรียนในห้องเรียนแบบดั้งเดิมนั้น ผูเ้รียนกบัผูส้อน หรือผูเ้รียน

กบัผูเ้รียนมกัปฎิสัมพนัธ์กนั มากกว่าการเรียนออนไลน์  
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4. ไม่เหมาะกับทุกหัวขอ้ การเรียนรู้ออนไลน์ไม่ได้เหมาะกับทุกหัวขอ้ การเรียนหัวข้อท่ีต้องลงมือ
ปฏิบติัดว้ยตวัเอง ผูเ้รียนควรไดท้ดลองท ากบังานนั้น ๆ ในสภาพการณ์จริง  

5. การต้องพึ่ งพาเทคโนโลยีปัญหาทางเทคนิคของระบบและอุปกรณ์ส่ือสารออนไลน์ ท าให้เกิด
อุปสรรคในการเรียนรู้ออนไลน์ 

6. จดัการเวลาหนา้จอการนัง่อยู่หนา้จอคอมพิวเตอร์หรือมือถือเป็นเวลานานนั้นเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ
ทั้งแก่ผูส้อนและผูเ้รียน ในการจดัการรายวิชาในแต่ละวนัจึงควรไดพิ้จารณาปัญหาเร่ืองน้ีไวด้ว้ย 

7. ปัญหาการทุจริตการสอบ อตัราการโกงขอ้สอบมีอตัราเพ่ิมมากขึ้น เม่ือมีการสอบแบบออนไลน์  
เน่ืองจากตรวจสอบได้ยากว่า นักศึกษาท าข้อสอบเพียงล าพัง หรือนักศึกษาอาจหาค าตอบจาก

อินเตอร์เน็ต (Newton, 2020) ในขณะท่ี E-Learning มีทั้งประโยชน์และขอ้เสีย  แต่จากวิกฤตในปัจจุบนัเป็นท่ี
ชัดเจนว่า รูปแบบการเรียนในชั้นเรียนปกติจะต้องพัฒนาไปพร้อมกับ E-Learning ซ่ึงเป็นส่วนส าคัญของ
กระบวนการเรียนการสอนโดยรวม 
 

5. ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
 สถานการณ์ในประเทศไทยและทัว่โลก ประสบปัญหาเร่ืองโรคระบาดไวรัส Covid-19 ซ่ึงเป็นอนัตราย
ต่อคนทัว่โลกนบัตั้งแต่มีประกาศเร่ืองโรคติดต่อน้ี จึงท าให้การด าเนินชีวิตตอ้งเปล่ียนแปลงไป อยา่งรวดเร็วส่งผล
ให้เกิดการปรับตวัในการใชชี้วิตประจ าวนั แมก้ระทัง่ส่งผลกระทบต่อโรงเรียน มหาวิทยาลยั นกัเรียน ผูเ้รียน และ
ครู เขมณัฏฐ์ ม่ิงศิริธรรมม  ชนิดา  พิทกัษส์ฤษด์ิ หทยัรัตน์ เทียนศรี และมุกดา  หนุ่ยศรี (2555) ไดก้ล่าวถึงปัญหา
ในการเรียนการสอนออนไลน์ว่า ยงัไม่มีรูปแบบการเรียนการสอนส าหรับการจดัการเรียนการสอนออนไลน์ท่ี
ชัดเจนและเหมาะสมกบับริบทของมหาวิทยาลยัท่ีเน้นให้ผูเ้รียนสามารถศึกษาไดด้ว้ยตนเองโดยไม่ตอ้งเขา้ชั้น
เรียนปกติเน้นให้ผูเ้รียนแสวงหาความรู้และเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองตามความสามารถของตนในการเรียนการสอน
ออนไลน์ยงัพบปัญหาในการจดัการเรียนการสอนในหลายๆ ดา้น ประกอบไปดว้ย      
 

 
                                   ภาพที่ 1 ปัญหาในการจดัการเรียนการสอนออนไลน์ 
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การเรียนการสอนนั้นจ าเป็นต้องมีการฝึกทกัษะครบทุกด้าน การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน                
การเรียนการสอนผ่านโปรแกรม Zoom จึงมาบทบาทแทนชั้นเรียนปกติ แต่ผูเ้ขียนได้พบปัญหาในการเรียน                    
การสอนท่ีผา่นมาดงัน้ี 

1. ผูเ้รียน ในการเรียนการสอนแบบมีขอ้จ ากัด แบบออนไลน์ ผูเ้รียนแสดงความคิดเห็นว่าการเรียน              
การสอนแบบออนไลน์  

ผูเ้รียนคิดว่า เป็นการเรียนท่ีสะดวกแต่ไม่เขา้ในบางเร่ืองอยากจะสอบถามกบัครูผูส้อนเป็นการส่วนตวั
เพื่ออธิบายบางเร่ืองท่ีสงสัยได ้ผูเ้รียนบางคนอยากมาเรียนในห้องปกติเน่ืองจากอยากมีสังคมกบัเพื่อน ๆ และครู 
ซ่ึงการเรียนออนไลน์ไม่สามารถคุยกนั หรือปรึกษาหารือแบบ  Face –to –Face ได ้อีกทั้งผูเ้รียนยงัขาด ระเบียบ 
วินยั และความรับผิดชอบต่อการเรียน 

2. ผูส้อน เน่ืองจากเป็นโปรแกรมท่ีใหม่ไม่คุน้เคย และเกิดขอ้ผิดพลาดในบนัทึกการเรียนการสอนต่างๆ 
ไม่ได ้ท าให้เกิดความปรับตวัอย่างมากในการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อให้สอดคลอ้งต่อแผนการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียน ครูผูส้อนตอ้งเปล่ียนวิธีการเรียนการสอนอย่างเร่งด่วน จึงท าให้ครูตอ้งการทกัษะต่างๆ เช่นดา้นการใช้
โปรแกรม Zoom, Google Form, Line, Facebook, Facebook Live จึงจ าเป็นตอ้งใชเ้วลาในการเรียนรู้อยา่งมาก  

3. เคร่ืองมืออุปกรณ์ ผูเ้ขียนพบปัญหาในการใช้เทคโนโลยี ต่างๆ รวมทั้งเคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีไม่พร้อม
เน่ืองจากมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเร่ืองโรคระบาดไวรัส Covid-19 รัฐบาลประกาศไม่มีการเรียนการสอน 
และประกาศให้อยู่บา้น จึงท าให้มีความยากล าบากต่อการใช ้อินเทอร์เน็ตเพราะทั้งครูและผูเ้รียนบางคนยงัไม่มี
อินเทอร์เน็ตท่ีบา้นบางคร้ังมีเหตุการณ์ไม่คาดคิด เช่นไฟฟ้าดบั สัณญาณไม่เสถียร อุปกรณ์มีปัญหา เป็นตน้ 

4. สถานท่ี เน่ืองจากความแตกต่างในสถานท่ีเรียน ส่วนใหญ่ผูเ้รียนเรียนออนไลน์อยูท่ี่บา้น ท่ีผา่นมานั้น 
พบว่าผูเ้รียนบางคนไม่สะดวกในการเรียนออนไลน์เน่ืองจากบรรยากาศรอบบา้นของผูเ้รียนไม่เงียบสงบ จึงท าให้
ผู ้เ รียนขาดสมาธิและส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ในบางส่วน ยกตัวอย่างเช่น แถวบ้านผูเ้รียนมีการติดกับ                   
บ้านท่ีก าลงัก่อสร้าง ท าให้เกิดเสียงดังฟังไม่ชัด ผูเ้รียนบางคนท่ีบ้านฝนตกหนักเสียงดังจนท าไม่ได้ยินเสียง
ครูผูส้อน 

5. บรรยากาศในการเรียนการสอน ในการเรียนการสอนออนไลน์ท่ีบา้นท าให้แรงจูงใจในการเรียนนอ้ย 
และผูเ้รียนบางคนไม่กลา้แสดงความคิดเห็นและขาดการมีส่วนร่วมไม่เปิดเผยตวัขณะเรียนในโปรแกรม Zoom  
ท าให้บางคร้ังผูเ้รียนไม่เปิดกล้องและมีผูเ้รียนน้อยคนท่ีจะตอบค าถาม จึงท าให้เบ่ือหน่ายการเรียนการสอน
ออนไลน์ได ้
 

6. ทัศนคติต่อการเรียนการสอนออนไลน์ 
 ทศันคติต่อการเรียนการสอนออนไลน์ ผูเ้ขียนพบว่าผูเ้รียนส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นว่า ชอบการเรียน
ออนไลน์เพราะประหยดัค่าเดินทางและสะดวกต่อการเรียนการสอนเพราะสามารถเรียนผา่นมือถือได ้ไม่ตอ้งออก
จากบา้นเพราะกลวัติดโรคระบาด อีกทั้งยงัมีความใกลชิ้ดกบัครูผูส้อนมากขึ้น ในการเรียนการสอนออนไลน์มี         
ผลโดยตรงกบัทศันคติท่ีดีต่อตวัผูเ้รียนจึงจะท าให้มีเจตคติท่ีดี และจูงใจให้ตั้งใจในการเรียน สอดคลอ้งกบั การใช้
ส่ือออนไลน์ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม เช่นในการเรียนการสอนออนไลน์มี           
การเช็คช่ือของผูเ้รียนผ่านระบบ Zoom และผูเ้รียนสามารถส่งงานผ่านระบบ Google mail และผูส้อนสามารถ
บนัทึกการเรียนการสอนผ่านระบบ Zoom เพื่อให้ผูเ้รียนไดท้บทวน จึงลดความตึงเครียดในห้องเรียนหากผูเ้รียน
ไม่เขา้ใจสามารถยอ้นดูวิดีโอบนัทึกการเรียนการสอนในแต่ละคร้ังและสามารถติดต่อส่ือสารโดยตรงกบัครูผูส้อน
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ไดโ้ดยตรงผ่านระบบ Line และ Facebook อีกทั้งผูเ้รียนยงัสามารถคน้ควา้เพ่ือเติมไดจ้ากเวบ็ไซต์ต่างๆ ไดอ้ย่าง
สะดวกและสอดคลอ้งกบั วงธรรม สรณะ(ม.ป.ป.) แสดงความคิดเห็นว่าประสิทธิภาพของส่ือสังคมออนไลน์ท่ี
สามารถนามาบูรณการเข้ากับการเรียนการสอนได้ กล่าวคือการเช็คช่ือเข้าเรียนของผู ้เ รียนใช้เฟซบุ๊ก 
(Facebook)เป็นเคร่ืองมือเช่ือมต่อให้ผูเ้รียนเขา้ถึงเว็บไซต์ (Web Site)บทเรียนออนไลน์ท่ีผูส้อนไดพ้ฒันาไว)้
สามารถส่งงานไดใ้ชเ้ป็นเคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารกบัผูเ้รียนและสามารถใชง้านประเภท เช่น ภาพเคล่ือนไหว 
(VDO) เสียงบรรยายในชั้นเรียน เป็นต้นสอดคล้องกับผลการวิจัยท่ีกลุ่มตัวอย่างสะทอ้นว่า กลุ่มตัวอย่างเห็น
ประโยชน์ของส่ือออนไลน์ เน่ืองจากเพื่อใชเ้ป็นแหล่งให้ความรู้และความบนัเทิงไปพร้อม ๆ กนัใชเ้พื่อผอ่นคลาย
สมองหลงัการเรียนใชเ้พื่อคน้หาขอ้มูลไดร้วดเร็วฯลฯ   
 ผูเ้รียนบางส่วนไม่เห็นดว้ย ไม่อยากเรียนออนไลน์ อยากกลบัมาเรียนในห้องเรียนปกติเพราะอยากมี
สังคมกบัเพ่ือนๆ และครูผูส้อน ไม่กลา้ถามในห้องเรียนออนไลน์ อีกทั้งยงัไม่สะดวกในเร่ืองอุปกรณ์ส่ือสารและ
สถานท่ีเพราะปัจจุบนัมีจ านวนผูเ้รียนไม่นอ้ยท่ีใชอุ้ปกรณ์ส่ือสารเช่น โทรศพัทมื์อถือ แทบ็เลต็ ในการเรียนรู้  
 ดงัท่ีระพีพรรณ  ฉลองสุข นฤภร ส าราญรัตน์ พทัธมน  กอกอบลาภ พิรญาณ์ ใจช้ืน และวิภาวี พุกจินดา
ไดก้ล่าวว่า ส าหรับการเรียนแบบการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Learning; E-learning) อย่างไรก็ดียงัมี
ปัจจยัอื่นๆท่ีมีผลต่อการเรียนผ่านเว็บ เช่น ผูส้อน (Instructor/Teacher) ท่ีตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในการจัดท า 
ควบคุมเน้ือหารายวิชาท่ีจะเผยแพร่ผ่านสังคมออนไลน์ผูเ้รียน (Learner/Student) ท่ีสามารถเขา้ถึงเน้ือหาบทเรียน
ไดง้่ายสะดวก การติดต่อส่ือสารกบัทั้งผูส้อนและเพ่ือนร่วมชั้นเรียนผา่นทางช่องทางการส่ือสารท่ีระบบจดัเตรียม
ไวใ้ห้ รวมถึง ทศันคติของทั้งผูส้อนและผูเ้รียนต่อการยอมรับและการใชง้านระบบการเรียนผา่นเวบ็ (Web-based 
Learning System -WBLS) 
 ผูส้อนมีทศันคติว่าการเรียนการสอนออนไลน์สามารถมาบูรณาการ การเรียนการสอนไดเ้ช่น 

1. สามารถมอบหมายงานและการส่งงานงานให้ผูส้อนไดส้ะดวก 
2. มีการแลกเปล่ียนความรู้กนัระหว่างเพ่ือนในชั้นเรียนและครูผูส้อน 
3. การเรียนโดยไม่ตอ้งเขา้ห้องเรียน 
4. ผูเ้รียนสามารถเรียนดว้ยตนเองเพื่อฝึกให้ผูเ้รียนมีความรับผิดชอบ 
5. การทบทวนบทเรียนไดต้ลอดเวลาและลดการใชเ้อกสารประกอบการสอน 
6. การทดสอบความรู้ไดบ้่อยขึ้น 
7. การเรียนพิเศษเพ่ิมเติมความรู้ 
8. การนดัเวลาเรียน ตารางเรียนตามความสะดวก 
9. การสอบถามความรู้จากครูผูส้อนเพ่ิมเติมไดต้ลอดเวลา 

 

7. ทักษะของผู้สอนออนไลน์ 
 กระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีวิทยาการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีกา้วหนา้ มีการพฒันาท่ีเกิด
จากความคิดสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมใหม่ๆ  มีการปรับรูปแบบกระบวนการเรียนรู้  บทบาทหนา้ท่ีของผูส้อนจึง
หลากหลาย  เป็นผูอ้  านวยความสะดวก ( facilitator) เป็นผูแ้นะแนวทาง (guide/coach) และเป็นผูร่้วมเรียนรู้/                
ร่วมศึกษา (co-learner/co-investigator) โดยเฉพาะเม่ือตอ้งสอนออนไลน์   ผูส้อนตอ้งบูรณาการความรู้ต่างๆท่ีมี              
มีทกัษะและวิธีการสอนท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อถ่ายทอดและส่งเสริมการเรียนรู้อย่างเต็มความสามารถตามศกัยภาพ
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ของผูเ้รียน ผูส้อนออนไลน์จึงตอ้งเป็นผูท่ี้มีความความรู้ความสามารถซ่ึง ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ (2561) กล่าว
ว่า สมรรถนะท่ีส าคญั 5 ประการของผูส้อนออนไลน์ คือ 
 1. ด้านศาสตร์การสอน นอกเหนือจากความรู้ความช านาญในเน้ือหาท่ีสอนแล้ว ผู ้สอนต้องมี
ความสามารถในการวางแผนและเตรียมสอน และการออกแบบวิธีการสอนและกลยทุธ์การสอน 
 2. การจดักิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ ผูส้อนตอ้งมีความสามารถ ในการจดัสภาพแวดลอ้มในการเรียน
ออนไลน์ และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผูเ้รียน 
 3. การแนะน าและช่วยเหลือผูเ้รียน ผูส้อนออนไลน์ท่ีคอยสนบัสนุนช่วยเหลือผูเ้รียนให้พฒันาการเรียนรู้ 
โดยการให้ค  าแนะน าแก่ผูเ้รียน และการส่งเสริมและสนบัสนุนผูเ้รียนทุกดา้น 
 4. การวดัและประเมินผล  ผูส้อนตอ้งมีความสามารถในการบ่งช้ีกระบวนการประเมินผล การประเมิน
ประสิทธิภาพการสอน และการประเมินการมีส่วนร่วมการเรียนของผูเ้รียน 
 5. ความรู้และทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เป็นสมรรถนะพ้ืนฐานหลกัท่ีผูส้อน
ออนไลน์ควรจะมี ทั้งน้ีแบ่งเป็น การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารขั้นพ้ืนฐาน และการใชร้ะบบจดัการ
การเรียนรู้และเคร่ืองมือออนไลน์ 
             จากประสบการณ์ท่ีผูเ้ขียนได้จากการสอนออนไลน์พบว่า นอกเหนือจากความรู้ความเช่ียวชาญใน
เน้ือหาแลว้ผูส้อนตอ้งมีทกัษะส าคญัเพ่ือจดัการสอนออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น คือ  
 1. ทกัษะในการใช้เทคโนโลยี และโปรแกรมแอพพลิเคชัน่ต่างๆ รวมถึงความสามารถในการเลือกใช้
เทคโนโลยเีหมาะสมกบักระบวนการจดัการสอน  
 2. ทกัษะการส่ือสารท่ีชดัเจน ตรงประเด็น และเขา้ใจง่ายเพื่อการถ่ายทอดองคค์วามรู้  
 3. ทักษะการประเมินผลและให้ค  าแนะน าเพื่อการพฒันาผูเ้รียนได้อย่างมีคุณภาพและเหมาะสมกบั
ความสามารถและความถนดัของผูเ้รียน 
 

8. การจัดการช้ันเรียนและเทคนิคการสอนออนไลน์ 
 ในการสอนออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM  ลกัษณะห้องเรียนเปล่ียนไปจากท่ีมีการพบหน้ากนัใน
ห้องเรียนปกติท่ีผูส้อนสามารถควบคุมและการจดัชั้นเรียนทางกายภาพได ้เป็นห้องเรียนออนไลน์ผ่านโปรแกรม 
ZOOM ซ่ึงยากแก่การควบคุมและการจดัชั้นเรียนทางกายภาพ ผูส้อนจึงตอ้งมีอีกหน่ึงบทบาทท่ีส าคญัคือ เป็น
ผูจ้ดัการห้องเรียน เป็นผูจ้ดับรรยากาศการเรียนรู้โดยยึดหลกัการจดัชั้นเรียนทางจิตวิทยาซ่ึง หมายถึงการจดัการ
เก่ียวกบัความรู้สึก เจตคติ และพฤติกรรมของนักเรียน โดยมีเป้าหมายท่ีจะส่งเสริมระเบียบวินัยในการจดัการ
เรียนรู้ เพื่อมุ่งให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาไดอ้ยา่งสูงสุด (ศศิธร ขนัติธรางกูร : 2551)  
 ในห้องเรียน ZOOM ท่ีผูส้อน และผูเ้รียนแต่ละคนต่างแยกกนัอยู่คนละท่ี ผูเ้รียนมีพฤติกรรมท่ีแตกต่าง
หลากหลายรูปแบบขณะเรียน บางคนนั่งเรียน บางคนนอนเรียน  บางคนก็ท างานไปดว้ยระหว่างเรียน เป็นตน้              
ส่ิงเหล่าน้ีท้าทายความสามารถของผูส้อนในการจัดการชั้นเรียนและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ สร้างสรรค์                 
เร้าความสนใจให้ผูเ้รียนตั้งใจเรียน ตั้งใจท าแบบฝึก ให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ส าหรับแต่ละ
บทเรียน เพื่อให้การเรียนการสอนด าเนินไปอย่างราบร่ืนด้วยความสุข บรรลุวตัถุประสงค์ ด้วยบทบาทของ               
การผูจ้ดัการชั้นเรียนผูส้อนจึงตอ้งมีหนา้ท่ีและแนวปฏิบติัดงัน้ี   
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 1. คิด วางแผนและออกแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างการเรียนรู้แบบ Active Learning                        
ในชั้นเรียนท่ีต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยี และคอยแนะน าผูเ้รียนถึงแนวทางการใช้เทคโนโลยีท่ี
เหมาะสม  
 2. สร้างปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างผูส้อนกบัผูเ้รียน  ท าให้ผูเ้รียนให้ความร่วมมือและพร้อมท่ีจะเขา้ร่วมใน
กิจกรรมการเรียน ส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดพฒันาการท่ีดีของผูเ้รียน ผูส้อนให้ความเป็นกันเอง เปิดโอกาสใน                    
การซักถาม ให้อิสระในการคิด และมีส่วนร่วมในการสร้างกฎกติกาในชั้นเรียน และใชร้ะเบียบกฎเกณฑท่ี์ทุกคน
ยอมรับ  
 3. ยึดหลกัประชาธิปไตยและความเสมอภาค ให้ความส าคญัต่อผูเ้รียนเท่าเทียมกนั ให้โอกาสแก่ทุกคน
ในการแสดงความคิดเห็น ผูส้อนตอ้งใจกวา้ง ยินดีรับฟัง ความเห็นของทุกคน และให้ผูเ้รียนปฏิบติัตนตามสิทธิ
หนา้ท่ี และรู้จกัเคารพสิทธิของผูอ้ื่น  
 4. ต้องตระหนักและรับรู้ถึงพฤติกรรมและวิธีปฏิบัติในการเรียนของผูเ้รียน รับรู้ถึงปัญหา หรือ
พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคข์องผูเ้รียนและสามารถเขา้ไปมีส่วนในการแกไ้ขตามสถานการณ์ไดอ้ยา่งเหมาะสมใน
กระบวนการเรียนออนไลน์ผูส้อนตอ้งควบคุมและจดัการให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ไดสั้มฤทธ์ิผลตามวตัถุประสงค ์ซ่ึงใน
ชั้นเรียนปกติมีแผนการสอนเป็นแนวทางส าหรับทีมผูส้อนเพื่อจดักระบวนการเรียนการสอนให้สอดคลอ้งกบัผล
การเรียนรู้ (PLO) และในการเรียนการสอนออนไลน์ก็ตอ้งมีแผนการสอนเช่นเดียวกนั แต่เน่ืองจากระบบการสอน
ออนไลน์มีกระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีใหม่ และรายละเอียดท่ีแตกต่างจากท่ีคุ ้นเคย จึงท าให้ผูส้อนตอ้ง
พฒันากระบวนการสอนให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น ผูเ้ขียนไดร้วบรวมเทคนิควิธีการสอนออนไลน์เพ่ิมเติมจาก
แผนการสอนเดิมท่ีมีอยูด่งัต่อไปน้ี 

ผู้สอน 
 1. เรียนรู้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม เพื่อเป็นเคร่ืองมือการส่ือสารและ
ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ 
 2. ก าหนดแนวทางท่ีชดัเจนส าหรับผูเ้รียนในการเขา้ถึงการสอนออนไลน์รายวิชา รวมถึงมีการก าหนด
กติกาการเรียนและการประกาศในช่องทางประชาสัมพนัธ์ท่ีเหมาะสมเพ่ือให้ผูเ้รียนทราบทัว่กนั 
 3. เพ่ิมช่องทางการติดต่อส่ือสารระหว่างผูส้อนและผูเ้รียน มีการประชุมกลุ่มยอ่ยออนไลน์ ให้ค  าปรึกษา
และขอ้คิดเห็นต่าง ๆแก่ผูเ้รียน 

ผู้เรียน 
1. สร้างความกลา้แสดงออกและเพ่ิมศกัยภาพความเป็นผูน้ าให้ผูเ้รียน โดยให้ผูเ้รียนมีโอกาสผลดัเปล่ียน

เป็นผูน้ าจดัการประชุม 
2. ให้ผูเ้รียนแสดงขอ้คิดเห็นในส่วนเน้ือหา วิธีการสอน และส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง โดยให้ผูเ้รียนสามารถพูด

แสดงความคิดเห็นในท่ีประชุมออนไลน์ หรือเขียน ลงบนกระดานส าหรับการ Feedback โดยเฉพาะ 
3. ให้ผูเ้รียนสรุปหรือประเมินความรู้ท่ีได ้จะช่วยให้ผูเ้รียนไดไ้ตร่ตรองเน้ือหา ทบทวนส่ิงท่ีเรียนรู้ และ 

และแบ่งปันประสบการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้ทุกคนตระหนกัถึงความรู้ไดรั้บจากการเรียน 
เน้ือหาและส่ือ 

 1. ปรับเน้ือหาในชั้นเรียนให้กระชบั เพ่ิมเน้ือหาวิดีโอท่ีสอดคลอ้งกบับทเรียน (video on demand) เพ่ิม
เวลาให้นกัศึกษาคน้ควา้ดว้ยตวัเอง ใชวิ้ธีห้องเรียนแบบกลบัดา้น (Flip Classroom) 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 15 ประจ าปี 2563 วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2563 

1445 

 2. ใชส่ื้อการเรียนการสอนหลากหลาย ท าให้การเรียนรู้ผ่านออนไลน์ง่ายขึ้น และน่าสนใจมากกว่าการ
อ่านจากหนังสือหรือเรียนจากห้องเรียนเพียงอย่างเดียว เช่น  เรียนรู้ผ่าน YouTube  Podcast  และแอปพลิเคชั่น
ต่างๆ  
 3. บนัทึกการเรียนการสอนในรูปแบบวิดีโอ Vidyard หรือ Loom ทุกคร้ังเพ่ือให้นักศึกษาไดท้บทวน
บทเรียนดว้ยตนเอง 
 กิจกรรม 
 1. กระตุน้การท างานร่วมกนัโดยส่ือออนไลน์ การให้ผูเ้รียนท างาน การบา้น ผ่านกระดานสนทนา หรือ
การประชุมออนไลน์ จะช่วยให้ผูเ้รียนไดส่ื้อสารกนัและรู้สึกว่าเหมือนอยู่ในห้องเรียนจริงๆ ซ่ึงถือเป็นการสร้าง
การมีส่วนร่วมท่ีดี 
 2. ให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้และก็สนุกไปกบัการเรียนดว้ยการเรียนรู้ผ่านเกม การสอดแทรกเน้ือหาเอาไวใ้น
เกมให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ผา่นการเล่นเกมนั้นดว้ย  
 3. ปรับกิจกรรมการเรียน โดยเนน้ให้ผูเ้รียนคน้ควา้ขอ้มูลและน าเสนอในรูปแบบออนไลน์ ใชส่ื้อดิจิตอล
และเทคโนโลยีใหม่ๆในการผลิตผลงาน 

การวัดและประเมินผล 
วดัและประเมินผล จากเดิมท่ีผูเ้รียนตอ้งสอบวดัความรู้ก่อนเรียน และหลงัเรียนในลกัษณะการสอบกลาง

ภาคและปลายภาคในห้องสอบ เม่ือเรียนออนไลน์ เพ่ิมการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนในแต่ละบทเรียนและ
ปรับสัดส่วนคะแนนให้เหมาะสม 
 

9. สรุป 
 การเรียนการสอนออนไลน์ จะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้ต้องเร่ิมจากการปรับทัศนคติใน                
การเรียนรู้ออนไลน์ สร้างบรรยากาศในการเรียนการสอน เคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีมีเสถียรภาพ ผูส้อนจดัรูปแบบชั้น
เรียนและเทคนิคการสอนออนไลน์ท่ีเหมาะสม ปรับเน้ือหาในชั้นเรียนให้กระชับ ใช้ส่ือการเรียนการสอน
หลากหลายมีการวดัประเมินผลคุณภาพการเรียนการสอนอย่างต่อเน่ืองเพื่อพฒันาการเรียนการสอนในห้องเรียน
ออนไลน์ และผูส้อนสามารถปรับการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อใชร่้วมกนัให้ห้องเรียนปกติไดอ้ีกดว้ย 
 

10. ข้อเสนอแนะ 
 1. ผูส้อนควรมีมาตรการทีจะกระตุน้ให้นกัศึกษาเขา้ห้องเรียนออนไลน์ให้มากขึ้น  

2. ผูส้อนควรปรับปรุงรูปแบบการสอนในห้องเรียนออนไลน์ให้ทนัสมยั  
3. มีการประเมินผลอยา่งต่อเน่ือง  
4. ผูส้อนควรมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนและผูส้อนอยา่งสม ่าเสมอ  
5. ผูส้อนควรเพ่ิมกิจกรรมในการเรียนรู้ เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กบัผูเ้รียน เช่นการเพ่ิมวิดีโอที

เก่ียวขอ้งกบับทเรียน เกมทายค าศพัท ์หรือเพลง ภาพยนตร์ส้ันๆ เสริมกิจกรรม  
6. เปิดโอกาสผูเ้รียนแสดงความคิดเห็นไดห้ลากหลายช่องทาง 
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บทคัดย่อ 
 การวิจยัเร่ือง ปัจจยัดา้นความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีส่งผลต่อการกลบัมาเยือนซ ้ าในแหล่ง
ท่องเที่ยวชุมชนบางกะเจา้ จงัหวดัสมุทรปราการ เป็นวิจยัเชิงปริมาณ ใชข้อ้มูลแบบสอบถามในการวิจยั ประชากร
ท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี คือ  นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมาท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวบางกระเจ้า จังหวดั
สมุทรปราการ และมีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป ผูวิ้จยัใชวิ้ธีการเลือกตวัอย่างแบบบงัเอิญหรือตามสะดวก (accidental 
or convenient sampling) กลุ่มตัวอย่างในคร้ังน้ีจ านวน 110 คน  มีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวชุมชนบางกะเจ้า จังหวดัสมุทรปราการ เพื่อศึกษาแนวโน้มของ               
การกลบัมาเยือนซ ้ าของนักท่องเท่ียวชาวไทย เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการกลบัมาเยือนซ ้ าของนักท่องเท่ียว              
ชาวไทยในแหล่งท่องเท่ียวชุมชนบางกะเจา้ และเพื่อศึกษาปัจจยักบัประชากรศาสตร์ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความ           
พึงพอใจต่อการกลบัมาเยือนซ ้า  

ผลการวิจยัพบว่า นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ ในช่วงอายุ 20 - 30 ปี มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มีอาชีพ นักเรียน/นักศึกษา มีรายได้ต่อเดือน ต ่ากว่า 15,000 บาท และภูมิล าเนา กรุงเทพมหานคร          
ส่วน เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา รายไดแ้ละภูมิภาค แตกต่างกนั มีความพึงพอใจไม่ แตกต่างกนั  และ ระดบั
แนวโน้มการกลบัมาเยือนซ ้ าของนักท่องเท่ียวชาวไทย ต่อแหล่งท่องเท่ียวชุมชนบางกะเจ้า พบว่า เพศ อายุ 
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สถานภาพ การศึกษา รายไดแ้ละภูมิภาค แตกต่างกนั มีแนวโนม้การกลบัมาเยือนซ ้าไม่แตกต่างกนั และปัจจยัแห่ง
ความพึงพอใจท่ีมีอิทธิพลต่อการกลบัมาเยือนซ ้ามีเพียงดา้นเดียว คือ ปัจจยัดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 

 
ค าส าคัญ: ความพึงพอใจ, การกลบัมาเยือนซ ้า 
 

ABSTRACT 
 Subject research Satisfaction factors of Thai tourists Influencing Repeat Visits In the Bang Kachao 
community tourism Samut Prakan Province. Is quantitative research Using questionnaire data in research.                     
The population used in this research is Thai tourists who come to Bang Krachao attractions Samut Prakan 
Province. And older than 20 years. The researcher used the accidental or convenient sampling method. The 
sample consisted of 110 people. The objective of this study was to study Satisfaction of Thai tourists towards 
Bang Kachao community attractions Samut Prakan Province. To study trends of return visits of Thai tourists.               
To study the factors affecting the re-visits of Thai tourists in Bang Kachao community attractions and to study 
factors  
 The research found that most of the tourists are female, aged 20-30 years, have a bachelor's degree, 
have a career student / student. Have monthly income less than 15,000 baht and domicile in Bangkok. As for 
gender, age, educational status, income and region, there was no difference in satisfaction. And the level of repeat 
visits of Thai tourists Towards Bang Kachao community tourism sites, it was found that sex, age, educational 
status, income and region were different. There is no different tendency to return. And facilities, respectively. 
And satisfaction factors that influence return visits only one side is the facility factor. 
 
Keywords: Satisfaction, Revisiting 
 

1. ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
 อุตสาหกรรมท่องเท่ียว กลายเป็นหน่ึงในอุตสาหกรรมหลกั ท่ีช่วยพยุงเศรษฐกิจของประเทศให้รอดพน้
จากวิกฤติมาหลายคร้ัง และในปี 2563 ปีวิกฤตของไวรัสโคโรน่าสายพนัธ์ใหม่ (โควิด-19) อุตสาหกรรมท่องเท่ียว
ยงัคงเป็นฟันเฟืองหลกัส าคญั ในการช่วยกระตุน้เศรษฐกิจของประเทศ รายไดจ้ากการท่องเท่ียวนับเป็นแหล่ง
รายไดท่ี้ส าคญัต่อ เศรษฐกิจของประเทศ การเติบโตของตลาดท่องเท่ียวในประเทศ โดยเฉพาะการท่องเท่ียวแบบ
ใกลชิ้ดธรรมชาติ การท่องเท่ียววิถี ชุมชนดั้งเดิม และการท่องเท่ียวเชิงเกษตร เป็นการท่องเท่ียวท่ีได ้รับกระแส
นิยมเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง ภาครัฐจึงมุ่งพฒันาการท่องเท่ียว สู่ระดบัฐานรากของชุมชนให้มากขึ้น (กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม, 2563) และหน่ึงในธุรกิจดา้นการท่องเท่ียวท่ีมีการพูดถึงอย่างมากในการเพ่ิมขีดความสามารถ คือ
การเป็น “ฮบั” ทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหรือการแพทย ์(Medical Hub) หรือท่ีเรียกว่าศูนยก์ลางทางการแพทย ์
ดงันั้น การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ (Medical Health Tourism) จึงนับเป็นธุรกิจท่ีมีความน่าสนใจในการเพ่ิมรายได้
ดา้นการท่องเที่ยวให้กบัการประเทศไทย (พิชยั ชลวิหารพนัธ์ และ ปภาภรณ์ ชุณหชชัราชยั, 2563) 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 15 ประจ าปี 2563 วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2563 

1451 

 สมุทรปราการ เป็นจังหวดัในเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร มีเน้ือท่ี 1,004 ตารางกิโลเมตร                  
อาณาเขตทิศเหนือติดต่อกบักรุงเทพมหานคร และจงัหวดัฉะเชิงเทรา ทิศตะวนัออกติดต่อกบัจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
ทิศใตจ้ดอ่าวไทย ทิศตะวนัตกติดต่อกบักรุงเทพมหานคร (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2562) 
 “คุง้บางกะเจา้” คือ พ้ืนท่ีส่วนหน่ึงท่ีเป็นบริเวณโคง้น ้าของแม่น ้าเจา้พระยา ซ่ึงมีรูปร่างคลา้ยกระเพาะหมู 
ครอบคลุมพ้ืนท่ีกวา้งถึง 6 ต  าบลของ อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ ไดแ้ก่ ต าบลบางกะเจา้ ต าบล              
บางน ้ าผึ้ง ต าบลบางกอบวั ต าบลบางกระสอบ ต าบลบางยอ และ ต าบลทรงคะนอง คิดเป็นพ้ืนท่ีประมาณ 12,000 
ไร่ แมร้ะยะเวลาจะผ่านมาหลายสิบปี สถานท่ีแห่งน้ียงัถือว่าเป็น “ปอด” ฟอกอากาศให้กรุงเทพฯ และจงัหวดั
สมุทรปราการ ไดอ้ยา่งดีเสมอมา กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพในพ้ืนท่ี “คุง้บางกะเจา้” จะเป็นการป่ัน
จกัรยานลดัเลาะ ไปเร่ือย ๆ ในพ้ืนท่ีสีเขียวท่ีก าลงัเป็นแหล่งท่องเท่ียวและเส้นทางป่ันจกัรยานยอดฮิต เพราะเป็น
เหมือนโอเอซิสผลิตออกซิเจนให้คนเมืองด้วยพ้ืนท่ีสวนกว่า 200 ไร่ ร่มร่ืนเย็นช้ืนเพราะมีต้นไม้นานาพนัธ์ุ                  
มีไม้ใหญ่และรากไทรปกคลุม บางพ้ืนท่ีมีอุโมงค์ต้นไม้ท่ีตระการตา มีวิถีชีวิตเกษตรกรรม ท่ีน่าสนใจ และ                    
ภูมิปัญญาชาวบา้นท่ีน่าคน้หา โดยมีจุดแวะชม และท ากิจกรรมร่วมกบักลุ่มเกษตรกร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
(กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2563) 
 จากขอ้มูลดงักล่าว พบว่าภายหลงัการเปล่ียนแปลงการเกิดใหม่ หรือ New Normal จากเดิมนกัท่องเที่ยว
นิยมเดินทางท่องเท่ียวเพ่ือผอ่นคลายลดความตึงเครียด เร่ิมท่ีจะหนัมาท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ หรือ Medical Tourism 
(ธนาคารกรุงเทพ SME SOCIAL PLANET, 2563) ผูวิ้จยัจึงเลง็เห็นว่า คุง้บางกะเจา้เป็นแหล่งทอ่งเท่ียวเชิงส่งเสริม
สุขภาพท่ีนกัท่องเท่ียวชาวไทยนิยมไปมากขึ้น (แนวหนา้, 2563)  จึงท าให้ผูวิ้จยัมีความตระหนกัถึงความส าคญัมุ่ง
ศึกษาปัจจยัดา้นความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีส่งผลต่อการกลบัมาเยือนซ ้ า ในแหล่งท่องเท่ียวชุมชน
บางกะเจ้า จังหวดัสมุทรปราการ หากทราบถึงความพึงใจของนักท่องเท่ียว จะสามารถน าไปก าหนดทิศทาง               
การพฒันาการส่งเสริมการท่องเที่ยวและตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

(1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวชุมชนบางกะเจา้ จงัหวดั
สมุทรปราการ 

(2) เพ่ือศึกษาแนวโนม้ของการกลบัมาเยือนซ ้าของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 
(3) ปัจจยัดา้นความพึงพอใจ ส่งผลต่อการกลบัมาเยือนซ ้ าในแหล่งท่องเท่ียวชุมชนบางกะเจา้ จงัหวดั

สมุทรปราการ 
 

3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
3.1 แนวคิด ทฤษฎแีละงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 3.1.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการท่องเท่ียว 
 ฉัฐสุรีย ์สิทธิทรัพยไ์พศาล (2558 : 17)  ไดอ้ธิบายถึง องคป์ระกอบส าคญัหลกั ๆ ของการท่องเที่ยว

อยู ่3 องคป์ระกอบหรือ 3 A’s ไดแ้ก่ 
  1. ส่ิงดึงดูดใจ (Attraction) เป็นส่ิงท่ีท าให้นักท่องเท่ียวอยากเดินทางมาแหล่งท่องเท่ียว                

เพื่อสร้างความประทบัใจให้กบันักท่องเท่ียว การไดก้ลบัมาท่องเท่ียวในแต่ละคร้ังอาจท าให้นักท่องเท่ียวเกิด
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ความรู้ความเพลิดเพลิน ส่ิงดึงดูดใจของแหล่งท่องเท่ียวมีความแตกต่างกนัไปตามความตอ้งการและความสนใจ
ของนกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเที่ยว  

2. ส่ิงอ านวยความสะดวก (Amenities) เป็นการอ านวยความสะดวกให้กับนักท่องเท่ียวท่ี
เดินทางมาเยือนแหล่งท่องเท่ียว เพื่อให้สร้างความประทบัใจในการท่องเท่ียว ท่ีอาจท าให้นกัท่องเท่ียวตดัสินใจ
เดินทางกลบัมาท่องเท่ียวอีกคร้ังในภายหนา้  

3. การเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียว (Accessibility) เป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัอย่างย่ิงในการท าให้
นกัท่องเท่ียวเดินทางมายงัสถานท่ีท่องเท่ียวนั้น ๆ โดยการเดินทางมาท่องเที่ยวมีหลากหลายเส้นทางหรือเครือข่าย
การคมนาคมท่ีท าให้สามารถเดินทางมาไดอ้ยา่งปลอดภยั สะดวก และรวดเร็ว  

3.1.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพงึพอใจ 
กาญจนา อรุณสุขรุจี (2546) ความพึงพอใจของมนุษยเ์ป็นนามธรรม การท่ีจะทราบว่ามีความ                   

พึงพอใจหรือไม่สามารถสังเกตโดยการแสดงออกท่ีมีหลายมิติและซับซ้อน ซ่ึงจะต้องมีส่ิงกระตุ้นจึงจะเป็น
แรงจูงใจของบุคคลนั้น ๆ ส่งผลท่ีเกิดความพึงพอใจ 

วิมลสิทธ์ิ หรยางกูร (2551) กล่าวว่า ความพึงพอใจ คือ การให้ค่าความรู้สึก ท่ีมีต่อสภาพแวดลอ้ม  
ท่ีแตกต่างกนั เช่น ความรู้สึกพอใจ ไม่พอใจ ความรู้สึกสนใจ ไม่สนใจ  

เลิศพร ภาระสกุล (2555) กล่าวว่า นกัท่องเท่ียวจะมีความพึงพอใจต่อกิจกรรม เป็นความพึงพอใจท่ี
มีความหลากหลาย เช่น ความพึงพอใจต่อส่ิงอ านวยความสะดวก ความพึงพอใจต่อสภาพแวดลอ้ม ทางธรรมชาติ 
หรือความพึงพอใจต่อการบริการต่าง ๆ 

จึงกล่าวสรุปไดว่้า ความพึงพอใจ หมายถึง นักท่องเท่ียวจะมีความพึงพอใจ ท่ีหลากหลาย เช่น    
ความพึงพอใจต่อส่ิงอ านวยความสะดวก ความพึงพอใจต่อสภาพแวดลอ้ม ทางธรรมชาติ หรือความพึงพอใจต่อ
การบริการต่าง ๆ 

3.1.3 แนวคิดเกี่ยวกับการการกลับมาท่องเท่ียว 
สุบญัชา ศรีสง่า (2561) กล่าวไวว่้า การกลบัมา ท่องเท่ียวซ ้ าในการท่องเท่ียว หมายถึง ความตั้งใจ

กลบัการท่องเท่ียว เน่ืองจากนกัท่องเท่ียวไดรั้บ ประสบการณ์การท่องเท่ียว สินคา้และบริการท่ีมีคุณภาพ จนเกิด
ความประทบัใจ ส่งผลให้มีความ ตอ้งการท่ีจะคน้พบและเรียนรู้ส่ิงใหม่จึงตั้งใจกลบัมาท่องเท่ียวอีกคร้ัง 

ฐิติมา รัตนพงษ ์(2558) กล่าวไวว่้า ความตั้งใจกลบัมาเท่ียวซ ้ า หมายถึงนกัท่องเท่ียวท่ีเคย เดินทาง
มาแลว้ มีประสบการณ์ท่ีดี เกิดจากการท่ีนกัท่องเท่ียวมีความสุขความเพลิดเพลินกบัการมาเท่ียวแลว้เต็มใจท่ีจะ
กลบัไปเท่ียวอีกในอนาคตมีการแนะน ากลุ่มเพื่อนหรือคนรู้จกัให้ไปเท่ียว เกิด ความรู้สึกพึงพอใจพร้อมท่ีจะบอก
ต่อเร่ืองราวประสบการณ์ท่ีน่าจดจ าและตดัสินใจกลบัมาท่องเท่ียว อีกคร้ัง 

ดังนั้ น ผู ้วิจัยสรุปได้ว่า นักท่องเท่ียวจะกลับมาท่องเท่ียวอีกคร้ังหากได้รับประสบการณ์                            
การท่องเที่ยวท่ีดีและบริการท่ีมีคุณภาพ ท่ีท าให้นกัท่องเท่ียวเกิดความประทบัใจ 

3.1.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
จิรภทัร สุคนัธมาลา (2561) ศึกษาเร่ือง  แนวโน้มในการท่องเท่ียวซ ้ า และความตั้งใจท่ีจะชักชวน

ผูอ้ื่นให้มาท่องเท่ียว: กรณีศึกษาจงัหวดัน่าน ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยดา้นความพึงพอใจในแหล่งท่องเท่ียว        
ส่งผลอย่างมีนัยส าคัญต่อแนวโน้มในการท่องเท่ียวซ ้ าและความตั้ งใจท่ีจะชักชวนผู ้อ่ืนให้มาท่องเท่ียว 
ขณะเดียวกนั ความพึงพอใจในปัจจยัดา้นท่ีพกัส่งผลเชิงบวกอย่างมีนัยส าคญัต่อแนวโน้ม ในการท่องเท่ียวซ ้ า          
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อีกทั้ง ความพึงพอใจในส่ิงอ านวยความสะดวกของการท่องเท่ียวยงัส่งผลเชิงบวกอย่างมีนยัส าคญัต่อความตั้งใจ       
ท่ีจะชกัชวนผูอ้ื่นให้มาท่องเที่ยว 

มาศศุภา น่ิมบุญจาช (2558) ศึกษาเร่ือง การศึกษาองคป์ระกอบทางการท่องเที่ยวและการมีส่วนร่วม
ของชุมชน ท่ีมีผลต่อความยัง่ยืนทางการท่องเท่ียวเชิงนิเวศเขาสันหนอกววั (อุทยานแห่งชาติเขาแหลม) ผล
การศึกษาระดบัความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ท่ีมีต่อองคป์ระกอบทางการท่องเท่ียวอย่าง ย ัง่ยืนทางการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศเขาสันหนอกววั พบว่า นกัท่องเท่ียวเชิงนิเวศมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัองคป์ระกอบ ทางการ
ท่องเท่ียว โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ดา้นท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุด คือ ดา้นกิจกรรม โดยรูปแบบกิจกรรมมีความ
เหมาะสม เป็นดา้นท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุด รองลงมา คือดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก  

3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

3.3 สมมติฐานการวิจัย 
1. นกัท่องเท่ียวท่ีมี เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายไดแ้ละภูมิล าเนา แตกต่างกนั มีความ

พึงพอใจแตกต่างกนั 
2. นักท่องเท่ียวท่ีมี เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได้และภูมิล าเนา แตกต่างกัน                            

มีแนวโนม้ในการมาเยือนแตกต่างกนั 
3. ปัจจยัดา้นความพึงพอใจ ส่งผลต่อการกลบัมาเยือนซ ้าในแหล่งท่องเท่ียวชุมชนบางกะเจา้ จงัหวดั

สมุทรปราการ 
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย  
4.1 แบบแผนการวิจัย  
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยวิธีการส ารวจใช้การเก็บรวบรวม

ข้อมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) ผูวิ้จัยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมา
ท่องเที่ยวในชุมชนบางกะเจา้ และมีอายตุั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป 

 

ประชากรศาสตร์ 
• เพศ 

• อาย ุ

• สถานภาพ 

• การศึกษา 

• อาชีพ 

• รายได ้

• ภูมิล าเนา 

 

 

ความพึงพอใจ 

 

 
การกลบัมาเยือนซ ้า 
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4.2 ประชากรและตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี คือ  นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมาท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียว                   

บางกระเจ้า จังหวดัสมุทรปราการ ผูวิ้จัยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบบังเอิญหรือตามสะดวก ( accidental or 
convenient sampling) กลุ่มตวัอย่างในคร้ังน้ีจ านวน 110 คน (ขอ้จ ากดัในช่วงโควิด นักท่องเท่ียวมีจ านวนน้อย 
ดว้ยในระยะเวลาจ ากดัในการเรียน coursework ผูวิ้จยัจึงเลือกสอบถามนกัท่องเท่ียวทุกคนท่ีพบเจอ และมีอายุ 20 
ขึ้นไป โดยไม่ไดก้ าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง) 

4.3 เคร่ืองมือวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ แบบสอบถามท่ีผูวิ้จยัไดส้ร้างขึ้น โดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและ

ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ผูวิ้จยัไดน้ าแบบสอบถามไปหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ก าหนดตวัอย่างใน
การ Try out จ านวน 30 ราย โดยใช้สูตรการหาค่าสัมประสิทธิแอลฟา (α-coefficient) ตามวิธีของ Cronbach                   
ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ซ่ึงไดค้วามเช่ือมัน่ท่ีระดบั 0.912 เพื่อทดสอบหาค่าความน่าเช่ือถือของแบบสอบถามโดยมี
ทั้งหมด 3 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วน 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต้่อ
เดือนและภูมิล าเนา จ านวน 7 ขอ้ค าถาม 

ส่วน 2 ระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทย จ านวน 25 ข้อค าถามโดยใช้มาตราวดัแบบ
ประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดบั โดยเรียงจากระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด (5) ไปจนถึงระดบัความพึงพอใจ
นอ้ยท่ีสุด (1) 

ส่วน 3 การกลับมาเยือนซ ้ า จ านวน 4 ข้อค าถามโดยใช้มาตราวัดแบบประเมินค่า (Rating Scale)                    
5 ระดบั  

4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้แก่ นักท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวชุมชนบางกะเจ้า 

จงัหวดัสมุทรปราการ โดยผูวิ้จยัเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง กลบักลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 110 คน 
2. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการศึกษาขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลเวบ็ไซต ์เอกสาร บทความ 

งานวิจยัและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
3. ระยะเวลาการเก็บขอ้มูล การวิจยัคร้ังน้ีใช้เวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลระหว่าง 1 -31 ตุลาคม 

2563 
4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล  
ผูวิ้จยัท าการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการรวบรวมแบบสอบถามโดยการท าการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใช ้

โปรแกรม SPSS ในการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ 
 4.5.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) มีดงัน้ี ค่าร้อยละ (Percentage) การแจกแจงความถ่ี 

(Frequency Statics) ส่วนเบ่ียงแบนมาตรฐาน (Standard of Deviation) ค่าเฉล่ีย (Mean) เพื่อใช้อธิบายลักษณะ
ขอ้มูลปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต้่อเดือนและภูมิล าเนา  

 4.5.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการทดสอบการเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างตวัแปรตามสมมติฐาน ไดแ้ก่ (t- Test, F-test) 

 4.5.3 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหูคูณ (Multiple Linear Regression) ใชก้บัการทดสอบความ
พึงพอใจท่ีส่งผลต่อการกลบัมาเยือนซ ้า 
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4.6 ข้อจ ากัดของการวิจัยในคร้ังนี ้ 
เน่ืองจาก ผลงานวิจยัในคร้ังน้ี เป็นส่วนหน่ึงของการเรียนรู้ในวิชาสัมมนาการท่องเที่ยวระดบัปริญญาโท

ของภาคเรียน 1/2563 (ส่วนหน่ึงของ coursework) โดยมีระยะเวลาเก็บขอ้มูลเพียง 2-3 สัปดาห์ จึงท าให้ผูวิ้จยัเก็บ
ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างไดน้้อย ซ่ึงถือว่าเป็นขอ้จ ากดัของผลงานในคร้ังน้ี อย่างไรก็ตาม ถึงแมมี้ขอ้จ ากดัดงักล่าว 
แต่ผูวิ้จยัไดฝึ้กฝนทกัษะและไดรั้บประสบการณ์การท าวิจยัเชิงปริมาณไดค้รบทุกขั้นตอน 

 

5. ผลการวิจัย 
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จากผลการวิจยั พบว่า  นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 64.50 และ              
เพศชาย จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 35.50 มีอายุ ในช่วงอายุ 20 - 30 ปี จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 73.60                            
มีสถานภาพโสด จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 75.50 มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 
69.10  มีอาชีพ นักเรียน/นักศึกษา จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 53.60 มีรายได้ต่อเดือน ต ่ากว่า 15,000 บาท 
จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 66.40 และภูมิล าเนากรุงเทพมหานคร จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 40.90  
 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อแหล่ง             
ท่องเท่ียวชุมชนบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ 
 จากผลการวิจยั  พบว่าระดบัความพึงพอใจในดา้นความดึงดูดใจของชุมชนบางกะเจา้ ท่ีอยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด คือ แหล่งท่องเท่ียว มีพ้ืนท่ีสีเขียวและธรรมชาติท่ีสมบูรณ์ รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นแหล่งท่องเท่ียว มีบรรยากาศ
ดี ดา้นกิจกรรมเชิงสุขภาพ เช่น การป่ันจกัรยานท่องเท่ียว การนวดแผนไทย ดา้นชาวชุมชน บางกะเจา้ มีมิตรไมตรี 
ดา้นตลาดน ้าบางน ้าผึ้งมีการจ าหน่ายสินคา้หลากหลาย  ดา้นความสวยงามของสถานท่ีท่องเที่ยว ดา้นงานฝีมือของ
ชาวบางกะเจ้า มีเอกลกัษณ์ ด้านวดัในคุ้งบางกะเจ้า มีคุณค่าทางด้านประวติัศาสตร์ วฒันธรรม ด้านสถานท่ี
ท่องเท่ียวมีเอกลกัษณ์ท่ีน่าสนใจ ดา้นวิถีชีวิตของคนคุง้บางกะเจา้ ดา้น คาเฟ่ ในคุง้บางกะเจา้ ตกแต่งทนัสมัย
กลมกลืนไปกบัธรรมชาติ และดา้นกิจกรรมนนัทนาการท่ีน่าสนใจ  ตามล าดบั  ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบั
มากท่ีสุด (x̅ = 4.22)  
 จากผลการวิจยั  พบว่า ระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ดา้นการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวท่ีอยู่
ในระดับมากท่ีสุดคือ ด้านความสามารถเดินทางได้สะดวก ในการเข้าถึงแหล่งท่องเ ท่ียว รองลงมา                                    
ดา้นความสามารถเขา้ถึงสถานท่ีท่องเที่ยวโดยรอบคุง้บางกะเจา้ไดง้่าย ดา้นความหลากหลายของวิธีการเดินทางมา
เท่ียว ดา้นมีป้ายบอกทางไปยงัจุดท่ีส าคญั และดา้นมีการบอกทิศทางจกัรยานชัดเจน ตามล าดบั ในภาพรวมมี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (x̅ = 3.79) 
 จากผลการวิจยั  พบว่า ระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก ท่ีอยู่
ในระดับมากท่ีสุด คือ ด้านมีจักรยานให้บริการอย่างเพียงพอ รองลงมาได้แก่ ด้านมีสถานท่ีพกัผ่อนให้กับ
นกัท่องเท่ียวและอยูใ่นสภาพดี ดา้นมีร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม หลากหลายสถานท่ี ดา้นท่ีจอดรถบริการ มีเพียงพอ 
ดา้นมีบริการร้านขายสินคา้ของท่ีระลึก ดา้นมีบริการรถรับ – ส่ง นกัท่องเท่ียว ดา้นห้องน ้ าสะอาด ถูกสุขอนามยั  
และดา้นมีจุดบริการขอ้มูลแก่นกัท่องเท่ียว ตามล าดบั ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (x̅= 3.75) 
 จากผลการวิจยั  พบว่า ระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ดา้นความดึงดูดใจ อยูไ่ดร้ะดบัมาก
ท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว และดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก ตามล าดบั 
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ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
1. นกัท่องเท่ียวท่ีมี เพศ อาย ุสถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายไดแ้ละภูมิภาค แตกต่างกนั มีความพึงพอใจ

แตกต่างกนั จากผลการวิจยั  พบว่า เพศ อาย ุสถานภาพ การศึกษา รายไดแ้ละภูมิภาค แตกต่างกนั มีความพึงพอใจ
ไม่ แตกต่างกนั ส่วน อาชีพ พบว่ามีค่า Sig. 2 ดา้นท่ีน้อยกว่า 0.05ดา้นการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวน้อยกว่า 0.05 
แสดงว่านกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพต่างกนัมีความพึงพอใจในการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวแตกต่างกนัและ ดา้นส่ิงอ านวย
ความสะดวกค่า Sig.นอ้ยกว่า 0.05 แต่โดยภาพรวมแลว้ พบว่าค่า Sig. มีค่ามากกว่า 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั 
(HO) หมายความว่า นกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีระดบัความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเท่ียวชุมชนบางกะเจา้ 
ไม่แตกต่างกนั 

2. นกัท่องเท่ียวท่ีมี เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายไดแ้ละภูมิภาค แตกต่างกนั มีแนวโน้มใน
การมาเยือนแตกต่างกนั จากผลการวิจยั พบว่า ระดบัแนวโน้มการกลบัมาเยือนซ ้ าของนักท่องเท่ียวชาวไทย ต่อ
แหล่งท่องเที่ยวชุมชนบางกะเจา้ พบว่า เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา รายไดแ้ละภูมิภาค แตกต่างกนั มีแนวโนม้
การกลบัมาเยือนซ ้าไม่แตกต่างกนั ซ่ึงมีค่ามากกว่าระดบันยัส าคญัทางสถิติ (0.05) จึงยอมรับสมมติฐานหลกั (Ho) 

3. ปัจจัยดา้นความพึงพอใจส่งผลต่อการกลบัมาเยือนซ ้ าในแหล่งท่องเท่ียวชุมชนบางกะเจา้ จังหวดั
สมุทรปราการ จากผลการวิจยั พบว่าปัจจยัแห่งความพึงพอใจท่ีมีอิทธิพลต่อการกลบัมาเยือนซ ้ า มี 1 ตวัแปร คือ 
ตวัแปรปัจจยัดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก ซ่ึงค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซ่ึงน้อยกว่า 0.05 นั้นคือยอมรับสมมติฐานรอง 
(Ha) หมายความว่า ตัวแปรปัจจัยด้านส่ิงอ านวยความสะดวก มีอิทธิพลต่อการกลบัมาเยือนซ ้ า โดยตัวแปรน้ี
สามารถพยากรณ์ความพึงพอใจโดยรวมไดร้้อยละ 51.50 (Adjusted R2 = 0.515) 

 
ตารางที ่1 สรุปปัจจยัดา้นความพึงพอใจท่ีมีผลต่อการกลบัมาเยือนซ ้า 

รูปแบบ B SE Beta T Sig การแปรผล 
(ค่าคงท่ี) 1.905 0.376  5.063 0.000 มีอิทธิพล 
ปัจจยัดา้นความดึงดูดใจ -0.189 0.101 -0.146 -1.873 0.064 ไม่มีอิทธิพล 
ปัจจยัดา้นการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว 0.085 0.075 0.101 1.132 0.260 ไม่มีอิทธิพล 
ปัจจยัดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 0.713 0.092 0.721 7.715 0.000 มีอิทธิพล 

 

6. อภิปรายผล 
  จากตารางสรุปผลในการวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัใช้สถิติ Multiple Regression Analysis สรุปผลการวิเคราะห์
ปัจจยัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีส่งผลต่อการกลบัมาเยือนซ ้ าในแหล่งท่องเท่ียวชุมชนบางกะเจา้ 
จงัหวดัสมุทรปราการพบว่า ปัจจยัดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกมีอิทธิพลต่อการมาเยือนซ ้ ามากท่ีสุด รองลงมาคือ
ปัจจยัดา้นความดึงดูด และปัจจยัดา้นการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวตามล าดบั 
 จากผลการวิจยั ปัจจยัดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก มีอิทธิพลต่อการกลบัมาเยือนซ ้ าต่อแหล่งท่องเท่ียว
ชุมชนบางกะเจ้า สอดคล้องกับ จิรภัทร สุคันธมาลา (2561) ศึกษาเร่ือง  แนวโน้มในการท่องเท่ียวซ ้ า และ             
ความตั้งใจท่ีจะชกัชวนผูอ่ื้นให้มาท่องเท่ียว: กรณีศึกษาจงัหวดัน่าน ผลการศึกษา พบว่า ปัจจยัดา้นความพึงพอใจ
ในแหล่งท่องเท่ียวส่งผลอย่างมี นยัส าคญัต่อแนวโน้มในการท่องเท่ียวซ ้ าและความตั้งใจท่ีจะชักชวนผูอ่ื้นให้มา 
ท่องเ ท่ียว ขณะเดียวกัน ความพึงพอใจในปัจจัยด้านท่ีพักส่งผลเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญต่อแนวโน้ม                              
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ในการท่องเท่ียวซ ้ า อีกทั้ง ความพึงพอใจในส่ิงอ านวยความสะดวกของการท่องเท่ียวยงัส่งผลเชิงบวกอย่างมี
นยัส าคญัต่อความตั้งใจท่ีจะชกัชวนผูอ่ื้นให้มาท่องเท่ียว  
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

(1) ระดบัความพึงพอใจในดา้นความดึงดูดใจของชุมชนบางกะเจา้ ท่ีอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ ดา้น 
แหล่งท่องเท่ียว มีพ้ืนท่ี สีเขียว และธรรมชาติท่ีสมบูรณ์ ดงันั้นหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถสร้างเป็นจุดดึงดูดใจ
นกัท่องเที่ยว โดยการ ท าโฆษณาประชาสัมพนัธ์ โดยเน้น การตลาดออนไลน์ ผ่าน Facebook, Google, YouTube, 
Instagram ฯลฯ เพราะในปัจจุบนัโลกออนไลน์ไดเ้ขา้มามีบทบาทในชีวิตประจ าวนัมากขึ้น เพ่ือให้ผูอ่ื้นไดรั้บรู้
และเกิดความสนใจ มาท่องเท่ียวบางกะเจา้ 

(2) จากผลการวิจยั ปัจจยัดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก มีอิทธิพลต่อการกลบัมาเยือนซ ้ าต่อแหล่ง
ท่องเท่ียวชุมชนบางกะเจา้ ดงันั้น หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ควรให้ความส าคญักบัดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกมาก
ย่ิงขึ้น ดา้นบริการรถรับ–ส่ง นกัท่องเท่ียว ควรมีรถรับส่ง นกัท่องเท่ียวให้เพียงพอ เน่ืองจากนักท่องเท่ียวบางคนไม่
สามารถ ขี่จกัรยานได ้ก็จะไม่สามารถ เขา้ไปในจุดท่องเที่ยวบางจุดได ้ท าให้อาจพลาดจุดเด่นของสถานท่ีต่าง ๆ 
หรือสถานท่ีท่ีนักท่องเท่ียวอยากไป ด้านห้องน ้ า ควรมีห้องน ้ าท่ีถูกสุขอนามัย เเละควรมีห้องน ้ าในจุดท่ีมี
นักท่องเท่ียวนิยมไป หรืออาจจัดให้มีห้องน ้ าระหว่างเส้นทางท่ีไปยังจุดส าคัญ ด้านจุดบริการข้อมูลแก่
นกัท่องเท่ียว ควรมีการจดัตั้ง ศูนยบ์ริการขอ้มูลท่ีไดม้าตรฐาน เพ่ือให้คา้ปรึกษา เก่ียวกบั การวางเเผนท่องเท่ียว 
รวมไปถึง การแจกส่ือประชาสัมพนัธ์และแผนท่ี ให้กบันกัท่องเท่ียว 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
  (1) ควรศึกษาการพฒันาการท่องเท่ียวชุมชนบางกะเจา้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมชุมชน
และทอ้งถ่ินให้มีความรู้ความเขา้ใจ สามารถพฒันาการท่องเท่ียวของชุมชนให้ย ัง่ยืน 
  (2) ควรศึกษาศกัยภาพของแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนบางกะเจา้ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุง
และแกไ้ข ให้เกิดการพฒันา ท่ีถูกทิศทางและประสบผลส าเร็จ 
 
8. กติติกรรมประกาศ 
 งานวิจยัฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไดดี้ ดว้ยความอนุเคราะห์อย่างดีย่ิงจาก รองศาสตราจารย ์ดร. อศัวิน แสง
พิกุล ผูอ้  านวยการหลกัสูตรมหาบณัฑิต (ป.โท) สาขาการจดัการการท่องเท่ียว มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ ท่ีได้
กรุณาให้ค  าปรึกษาแนะน า ขอ้คิดเห็นตลอดจนแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ ให้ความรู้และเสนอแนวทางให้การศึกษา
คน้ควา้ดว้ยความเอาใจใสอย่างดีย่ิงตลอดมา และยงักรุณาให้แนวคิดและค าแนะน าเพ่ิมเติมจนท าให้งานวิจยัฉบบั
น้ี มีความถูกตอ้งสมบูรณ์ย่ิงขึ้นคณะผูวิ้จยัขอขอบคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1) เพื่อศึกษาศักยภาพของชุมชนคลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ                          

ในการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์บนอัตลักษณ์และวิถีไทย 2) เพื่อน าเสนอแนวทางการพัฒนา                                     
การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคบ์นอตัลกัษณ์และวิถีไทย ชุมชนคลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ โดยใชวิ้ธีการวิจยัเชิง
คุณภาพ รูปแบบการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม ซ่ึงมีผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัจ านวน 32 คน จากภาครัฐ ภาคเอกชน 
ประชาชนและ นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมายงัชุมชนคลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ ผลการศึกษาพบว่า 1) ชุมชน
คลองบางหลวง มีศักยภาพในการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์บนอัตลักษณ์และวิถีไทย 2) แนวทาง                      
การพฒันาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์บนอตัลักษณ์และวิถีไทย ได้แก่ การสร้างแบรนด์การท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค ์ซ่ึงเป็นแบรนด์เชิงสร้างสรรคย์่อย 4 แบรนด์พร้อมทั้งกลยุทธ์และโครงการเชิงสร้างสรรคข์องแต่ละ 
แบรนด์ได้แก่ 1) แบรนด์ท่ี 1 แบรนด์ท่องเท่ียวประวติัศาสตร์ยอ้นยุคกรุงธนบุรีเพื่ออนุรักษ์ประวติัศาสตร์                            
2) แบรนด์ท่ี 2 แบรนด์ท่องเท่ียวกรุงธนบุรีศรีมหานครแห่งวฒันธรรมลุ่มแม่น ้าเจา้พระยา 3) แบรนด์ท่ี 3 แบรนด์
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สัมผสัวิถีชีวิตริมแม่น ้าล าคลองและวิถีชีวิตลุ่มแม่น ้าเจา้พระยา 4) แบรนดท่ี์ 4 แบรนดย์อ้นร้อยประวติัศาสตร์ร าลึก
อดีตกาล “เวนิสตะวนัออก” ทั้งน้ี การพฒันาแบรนดท์ั้ง 4 แบรนดข์องการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรคข์องชุมชนคลอง
บางหลวง จะพฒันาในรูปแบบของโครงการของแต่ละแบรนด์ซ่ึงให้ความส าคญักบัการใชรู้ปแบบของการพฒันา
ธุรกิจเชิงสร้างสรรค ์ท่ีเนน้การเปิดโอกาสให้นกัท่องเท่ียวไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมเชิงสร้างสรรค ์และไดเ้พ่ิมพูน
ประสบการณ์ท่ีแตกต่างแก่ชีวิตของนกัท่องเท่ียว  

 
ค าส าคัญ : ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์ธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค ์อตัลกัษณ์ วิถีไทย แบรนด์ 
 

ABSTRACT 
The objectives of this research were 1) to study the potential of the Klong Bangluang community in 

Pasi Charoen District in the development of creative tourism based on the Thai identity and way of life                                  
2) to propose a creative tourism development approach based on the Thai identity and way of life in Klong 
Bangluang  community, Phasi Charoen by using qualitative research methods. Participatory action research model 
which has 32 key informants from goverment, private sector, citizens and tourists making their way to Khlong  
Bangluang, Phasi Charoen District. The results of the study were found that 1) Klong Bangluang community has 
the potential to develop creative tourism based on the Thai identity and way of life.  2) Guidelines for the 
development of creative tourism based on the Thai identity and way of life including branding a creative tourism  
which are 4 sub brand creations with each brand’s strategies and creative projects, 1) Historical travel brand  in 
Thonburi to preserve the history  2) Tourism brand of Krung Thonburi Sri Mahanakorn culture  in the Chao 
Phraya River basin  3) Experience the lifestyle along the river and the way of life in Chao Phraya River                                 
4) Retracing the history and reminiscing the past. "Eastern Venice". The development of the 4 brands of creative 
tourism of Khlong Bangluang community will be able to develop in the form of individual brand projects focused 
on the use of creative business development models which emphasizes on providing opportunities for tourists to 
participate in creative activities and add a different experience to the life of tourists.   

 
Keywords: Creative travel, Creative tourism business, The Thai identity and way of life, Branding 
 

1. ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
ประเทศไทยมีจุดประสงคจ์ะส่งเสริมธุรกิจท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคว์ฒันธรรม โดยการสร้างผลิตภณัฑ์

และบริการทางการท่องเท่ียวจากการต่อยอดศิลปวฒันธรรม ประวติัศาสตร์ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน โดยสนับสนุน       
การใชเ้ทคโนโลยีและนวตักรรมในการ พฒันาธุรกิจท่องเท่ียว ให้ความส าคญัต่อการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวดา้น
ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ท้องถ่ิน ต านานความเช่ือ ศรัทธา ศาสนา ความหลากหลายทางชาติพนัธ์ุ                
ความหลากหลายทางธรณีสัณฐาน ความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศท่ีแตกต่างในทุกภูมิภาคของ
ประเทศ มีเร่ืองราวท่ีเป็นเอกลกัษณ์เพื่อให้เกิดการคุม้ครองและปกป้องทรัพยสิ์นทางปัญญา ส่งเสริมการขึ้น
ทะเบียนและอนุรักษ์จุดหมายปลายทางท่ีโดดเด่นขึ้นสู่การเป็นจุดหมายปลายทางระดับโลก อันจะน าไปสู่              
การยกระดับชุมชนขึ้ น เป็นจุดหมายปลายทางระดับสากลซ่ึงจะมีการท่องเท่ียวได้ทุกฤดูกาลตลอดปี                                 
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มีการท่องเท่ียววิถีชีวิตชุมชน สัมผสัทุ่งนาป่าเขา เยี่ยมชมชาวสวน ชาวไร่ ซ่ึงเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียว                            
เชิงเกษตร การท่องเที่ยวอาหาร การท่องเที่ยว วิถีวฒันธรรมและ การท่องเที่ยววิถีพุทธ เพื่อรักษาจิตให้มีความสงบ
สุข เพื่อยกระดบัประเทศไทยเป็นฮบั ของการท่องเที่ยววิถีพุทธแห่งโลก กรุงเทพมหานครเป็นจุดหมายปลายทางท่ี
โดดเด่นท่ีนกัท่องเท่ียวทัว่โลกเดินทางมาเยือนอยา่งสม ่าเสมอ เปรียบเสมือน บา้นท่ีสองของนกัท่องเท่ียว สืบเน่ือง
จากการต้อนรับอย่างอบอุ่นฉันท์ญาติมิตร ความเป็นกันเองของคนไทย การน าเสนอวฒันธรรมอาหารท่ีมี
เอกลักษณ์และรสชาติท่ีดึงดูด การน าพาไปเยี่ยมเยือนเมือง หมู่บ้าน ชุมชนท่ีมีวิถีชีวิตท่ีหลากหลายด้วย
ศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญา ระบบนิเวศธรรมชาติท่ีงดงามและบริสุทธ์ิ การล่องลอยไปตามกระแสสายน ้าแห่งสยาม
ซ่ึงเต็มไปดว้ยความร่มเยน็ ความชุ่มช่ืน ความสงบสุขดว้ยการสัมผสัความหลากหลายของพืชพนัธ์ุไมสี้เขียวชอุ่ม
สองฝากฝ่ังแม่น ้าล าคลอง คลองบางหลวง เขตภาษีเจริญเป็นจุดหมายปลายทาง (Destination) ท่ีเป็นล าคลองท่ีแยก
มาจากแม่น ้ าเจ้าพระยาทางฝ่ังขวาของป้อมวิชัย ประสิทธ์ิไปส้ินสุดท่ีคลองมอญ ตรงข้ามปากคลองชักพระ)              
คลองบางกอกใหญ่ มีความยาวประมาณ 6 กิโลเมตร เป็นคลองท่ีกวา้งใหญ่กว่าคลองท่ีอยู่ละแวกใกลเ้คียง เพราะ
เป็นทางออกของแม่น ้ าเจา้พระยาสายเดิม โดยในสมยัพระชัยราชาธิราช พ.ศ. 2065 โปรดเกลา้ให้ขุดคลองลดั 
เรียกว่า “ลดับางกอก” ระหว่างคุง้แม่น ้ าท่ีเคยเป็นแม่น ้ าเจา้พระยาสายเดิมตั้งแต่ปากคลองบางกอกน้อย (ตรงขา้ม
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์) ไปจนถึงปากคลองบางกอกใหญ่ในปัจจุบนั โดยแม่น ้ าเจา้พระยาสายเดิมจะออ้มเลียว
จากหนา้มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์เป็นคุง้กวา้งมาทะลุออกขา้งวดัทา้ยตลาด จากปากคลองบางกอกนอ้ยมาบรรจบ
บริเวณปากคลองบางกอกใหญ่มีความยาว 6.5 กิโลเมตร ซ่ึงก่อให้เกิดแม่น ้าสายใหม่ขึ้นตั้งแต่บริเวณโรงพยาบาล  
ศิริราชถึงหนา้วดัอรุณราชวราราม ทั้งน้ี เพ่ือเป็นการยน่ระยะทางและอ านวยความสะดวงให้กบัพ่อคา้และชาวทูต
ชาวตะวนัตกท่ีเร่ิมเข้ามาติดต่อค้าขายและเจริญสัมพนัธไมตรีกับอาณาจักรเพ่ิมมากขึ้นเร่ือย ๆ ในสมัยนั้น            
ส่วนแม่น ้ าเจา้พระยาสายเดิมก็เล็กลงกลายเป็นคลอง บางกอกน้อยและคลองบางกอกใหญ่ ในสมยัสมเด็จพระเจา้
ตากสินไดย้า้ยราชส านกัมาอยู่ท่ีกรุงธนบุรี คลองบางกอกใหญ่จึงกลายมาเป็นชุมชนของขา้หลวง และทรงโปรด
เกลา้ให้ชาวจีนท่ีไดเ้คยช่วยเหลือพระองคม์าตั้งบา้นเรือนอยู่ริมคลองบางกอกใหญ่ จึงเรียกกนัว่า คลองบางขา้หลวง
หรือ คลองบางหลวง มาถึงปัจจุบนั ถือเป็นเส้นทางสัญจร ทางระบายน ้า และยงัเป็นแหลางท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม
ท่ีส าคญัอย่างมาก โดยมีศาสนสถานตั้งอยู่อย่างหนาแน่นทั้งสองฝ่ัง วดัและมสัยิดริมคลองบางกอกใหญ่ ไดแ้ก่             
วดัโมลีโลกยาราม วดัหงส์รัตนาราม โบสถอ์ิทรสารเพชร วดัสังขก์ระจาย วดัประดิษฐาราม วดัเวฤราชิน วดัอินทาราม 
วดัราชคฤห์ วดัประดู่ในทรงธรรม วดันวลนรดิศ วดัปากน ้ า วดัคูหาสวรรค์ วดักลัยาณมิตร วดัวิจิตรการนิมิต 
มสัยิดบางหลวง (กุฎีขาว) มสัยิดตน้สน วดัทองศาลางามและวดัก าแพงบางจาก (ซอย เพชรเกษม 20) (ออนไลน์ 
www.findglocal.com,สืบคน้ 25 มีนาคม 2563) ซ่ึงเป็นเส้นทางการท่องเท่ียวประวติัศาสตร์ท่ีมีความเป็นมาตั้งแต่
สมยัอดีตกาล 

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวถือว่ามีบทบาทส าคญัต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยซ่ึง นบัเป็นโอกาสอนัดี
ของประเทศไทยในการสนบัสนุนการท่องเท่ียวให้สอดคลอ้งตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบั
ท่ี12 แต่ทว่าจะมุ่งเน้นท่ีการพฒันาอย่างรวดเร็วเกินไปอานน ามาซ่ึงค่านิยมท่ีสวนกระแสในการด ารงชีวิต  
เน่ืองจากการครอบง าทางความคิดของชาติท่ีเจริญจึงท าให้เกิดผลกระทบอยา่งรุนแรง วฒันธรรมทอ้งถ่ินอาจกลืน
หายไปกระกอบกบั การขาดการวางแผนการใชท้รัพยากรอย่างชาญฉลาดรุนแรง จึงท าให้ทรัพยากรธรรมชาติถูก
น ามาใชอ้ย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ส่งผลเสียไวใ้ห้แก่คนรุ่นหลงัส่ิงเหล่าน้ีเป็นเสมือนการเดินหลงทางในการพฒันาท่ี
ไปพบกับความล้มเหลวและไม่ย ัง่ยืน ดังนั้นทุกภาคส่วนต้องหันมาให้ความส าคญักับการพฒันาและส่งเสริม
ทางดา้นการท่องเท่ียวเพ่ือให้เกิดความยัง่ยืน เพ่ือสนองนโยบายการพฒันาการ ท่องเท่ียวระดบัชาติ ในอนัท่ีจะ

http://www.findglocal.com,สืบค้น
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สร้างสรรค์ปัญญาเพื่อความ เข้มแข็งของชุมชน ผูวิ้จัยจึงท าการวิจัยเพื่อแสวงหาแนวทาง ในการพฒันาการ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคบ์นอตัลกัษณ์และวิถีไทย ในย่านคลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ เพ่ือพฒันาพ้ืนท่ีดงักล่าว
เป็นจุดหมายปลายทางท่ีโดดเด่นในรูปลกัษณ์ของชุมชนโบราณท่ีมีความเป็นมาและประวติัศาสตร์ตั้งแต่สมัย   
กรุงธนบุรี ซ่ึงเป็นรากเหงา้ของกรุงเทพมหานคร ท่ีมีคุณค่าควรแก่การมาเยือนของนกัท่องเท่ียวทัว่โลก  

ฉะนั้ นเพ่ือให้ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมถูกน ามาใช้ในการพัฒนาการท่องเท่ียวอย่าง
สร้างสรรคน์ั้น ผูวิ้จยัมีความจ าเป็นอย่างย่ิงท่ีตอ้งปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์ในการพฒันาการท่องเท่ียวเพ่ือให้เกิด
ความแบรนด์ทางการท่องเท่ียวอย่างสร้างสรรค์จากอัตลักษณ์และวิถีชีวิตของความเป็นไทยอย่างย ั่งยืน                     
โดยท าการศึกษาแผนพฒันาการท่องเท่ียวในระดบัเขต เพื่อตอบสนอง การหารายไดเ้ขา้ประเทศจากการท่องเท่ียว
และการบริหารทรัพยากรท่ีมีอยูใ่ห้เกิดประโยชน์สูงสุดและเกิดความเสียหายหรือผลกระทบให้นอ้ยท่ีสุด 

 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย  
2.1 เพื่อศึกษาศักยภาพของชุมชนคลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ ในการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิง

สร้างสรรคบ์นอตัลกัษณ์และวิถีไทย 
2.2 เพื่อน าเสนอแนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคบ์นอตัลกัษณ์และวิถีไทย ชุมชนคลอง

บางหลวง เขตภาษีเจริญ  
 

3.ขอบเขตการวิจัย  
ในการวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัไดแ้บ่งขอบเขตการวิจยัดงัน้ี 
 3.1 ขอบเขตด้านเน้ือหา ผูวิ้จัยท าการศึกษาชุมชนคลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ ท าการตรวจสอบ

ทรัพยากรการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ของพ้ืนท่ีดงักล่าว และท าการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค 
(SWOT) ตลอดจนท าการสังเคราะห์ TOWS เพื่อแสวงหา แนวทางพฒันาแบรนด์การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคใ์น
ชุมชนคลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ   

3.2 ขอบเขตดา้นพ้ืนท่ีผูวิ้จยัท าการวิจยัในชุมคลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ 
3.3 ขอบเขตดา้นผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั (Key Informants) ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัเลือกผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัซ่ึงมี

ส่วนไดส่้วนเสียกบั การพฒันาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรคใ์นชุมชนคลองบางหลวง 4 กลุ่ม รวม 32 คน ดงัน้ี  
 3.3.1 ภาครัฐ ประกอบดว้ย ผูแ้ทนจากฝ่ายต่าง ๆ ของพ้ืนท่ีท าการเขตภาษีเจริญ หน่วยงานภาครัฐ

และ สถาบนัการศึกษาในเขตภาษีเจริญ รวม 8 คน 
  3.3.2 ภาคเอกชน ประกอบดว้ย ชมรมผูป้ระกอบการท่องเท่ียวเขตภาษีเจริญผูป้ระกอบการดา้นการ

ท่องเที่ยว เช่น มคัคุเทศก ์พนกังานขบัรถ ขบัเรือ เจา้ของภตัตาคาร ร้านอาหาร ท่ีพกัโฮมสเตยร์วม 8 คน 
  3.3.3 ประชาชน ไดแ้ก่ประธานชุมชนหรือผูแ้ทนของชุมชนคลองบางหลวง รวม 8 คน  
 3.3.4 นักท่องเท่ียว ได้แก่ นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในเขตคลองบางหลวง                    

รวม 8 คน  
3.4 ขอบเขตดา้นเวลา ผูวิ้จยัท าการวิจยัระหว่างวนัท่ี 1 ตุลาคม 2562 – 30 กนัยายน 2563  
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3.5 กรอบแนวคิดการวิจยั  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย  
ผูวิ้จัยขอสรุปผลเก่ียวกับวิธีด าเนินการวิจัยดังน้ี ในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ผูมี้ส่วน

เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาการท่องเท่ียวของชุมชนคลองบางหลวง ทั้ง 4 ภาคี ไดแ้ก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน 
และนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว ในชุมชนคลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ ไดร่้วมกนัระดมสมองท าการวิจยั
ในการประชุมกลุ่มย่อยและลงความเห็นร่วมกนั (Consensus) โดยใชเ้คร่ืองมือ การวิจยัไดแ้ก่ รายการตรวจสอบ
ชุมชนศึกษา รายการตรวจสอบทรัพยากรท่องเท่ียว รายการวิเคราะห์ SWOT และสังเคราะห์ TOWS แบบ
ตรวจสอบศกัยภาพชุมชนในการเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเท่ียวท่ีประสบความส าเร็จ แบบสัมภาษณ์          
เชิงลึก และประชุมกลุ่มย่อย เพื่อศึกษาศกัยภาพของคลองบางหลวงในการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์
บนอตัลกัษณ์วิถี 

เม่ือไดข้อ้มูลเก่ียวกบัศกัยภาพในการพฒันาดงักล่าวแลว้ท่ีประชุมไดอ้ภิปรายระดมสมอง น าขอ้มูลของ
วตัถุประสงค์ขอ้ 1 มาแสวงหาแนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนคลองบางหลวง โดย
ร่วมกันก าหนดวิสัยทศัน์ในการพฒันาการ ท่องเท่ียวดงักล่าวในอนาคต 5 ปี ในรูปแบบของการสร้างแบรนด์
ท่องเท่ียวคลองบางหลวง ซ่ึงมีอตัลกัษณ์และวิถีไทยท่ีมีความเฉพาะ ดา้นของพ้ืนท่ี เหมาะสมท่ีจะน ามาสร้างเป็น
จุดขายท่ีโดดเด่น (Unique Selling Points: USPs) ในรูปของแบรนด์ย่อย รวม 4 แบรนด์ ต่อจากนั้นท่ีหาแนวทาง
ของแผนปฏิบติัการของแต่ละแบรนด์ในรูปแบบโครงการต่าง ๆ ซ่ึงตอ้ง น ามาปฏิบติัร่วมกนัเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ท่ีตั้งไวใ้นแบรนดแ์ละวิสัยทศัน์ ท่ีจะน าเสนอแนวทางพฒันาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรคบ์นอตัลกัษณ์และวิถีไทย
ในชุมชนคลองบางหลวง 

 

5. ผลการวิจัย  
ผลการวิจยัตามวตัถุประสงคข์อ้ 1 และขอ้ 2 มีดงัน้ี  
คลองบางหลวง มีศกัยภาพในการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคบ์นอตัลกัษณ์และวิถีไทย พ้ืนท่ีแห่ง

น้ีเป็นชุมชนท่ีมีทรัพยากรท่องเท่ียวทั้งทางธรรมชาติ วฒันธรรม อตัลกัษณ์วิถีไทย มหกรรม ประเพณี กิจกรรม

การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม (PAR) 
ผู้ให้ข้อมูลหลัก Key 
informant 
1.ภาครัฐ 
2.ภาคเอกชน 
3.ภาคประชาชน 
4.นกัท่องเท่ียวชาวไทย 

เคร่ืองมือการวิจัย 
1.ศกัยภาพการพฒันาการ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
-รายงานชุมศึกษา 
-รายงานตรวจสอบทรัพยากร
การท่องเท่ียว 
-รายงานการวิเคราะห์ SWOT 
และ TOWS 
 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 
1. ศกัยภาพการพฒันาการ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
-การศึกษาชุมชน 
-การตรวจสอบทรัพยากรการ
ท่องเท่ียว 
-การวิเคราะห์ SWOT และ 
TOWS 
-การวิเคราะห์ศกัยภาพของ
การพฒันาการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค ์

วัตถุประสงค์ข้อท่ี 2 
2. แนวทางการ
พฒันาการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค ์ 
-Destination Vision 
-Destination Brand 
-Destination Project 
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รูปแบบต่าง ๆ  ท่ีมีความโดดเด่น ซ่ึงสามารถน ามาสร้างเป็นจุดขายท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวคูแ่ข่งไม่สามารถเทียบเคยีง
ได้ อีกทั้งยงั ตั้งอยู่ในบริเวณท่ีสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก ทั้งทางบกและทางน ้ า โดย Mass Transit จากฝ่ัง
กรุงเทพมหานคร จากผลการ วิเคราะห์ SWOT และ TOWS จึงสามารถน าจุดแข็งดา้นทรัพยากรท่องเท่ียวของ
ชุมชนมาบูรณาการเขา้กบัโอกาสในการพฒันาการท่องเท่ียวตามกระแสโลก เพื่อสร้างวิสัยทศัน์ ความปรารถนาท่ี
จะพฒันาในอนาคตภายภาคหน้าช่วงเวลา 5 ปี ในรูปของการสร้าง แบรนด์ท่องเท่ียวชุมชนคลองบางหลวง                    
เขตภาษีเจริญ 4 แบรนด์ พร้อมทั้งน าเสนอโครงการของแผนปฏิบติัการของแต่ละแบรนด์ ซ่ึงเป็นแนวทางใน                
การพฒันาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์บนอตัลกัษณ์และวิถีไทย การพฒันาเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม และ
ส่ิงแวดล้อม เพ่ือพฒันาอย่างมีสมดุลอนัจะน าไปสู่การพฒันาการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยืนของชุมชนคลองบางหลวง                
เขตภาษีเจริญ 

แบรนด์ท่องเท่ียวชุมชนคลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ ประกอบด้วยแบรนด์ย่อย 4 แบรนด์ พร้อม
โครงการของแผนปฏิบติัการดงัน้ี  

แบรนดท่ี์ 1 แบรนดท์่องเท่ียวประวติัศาสตร์ยอ้นยคุกรุงธนบุรีเพ่ืออนุรักษป์ระวติัศาสตร์ โครงการจดัตั้ง
ศูนยศึ์กษาวิจยั ประวติัศาสตร์สมยักรุงธนบุรีและประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน สร้างคู่มือน าเท่ียวย่านประวติัศาสตร์
ทอ้งถ่ิน สร้างเส้นทางทวัร์ประวติัศาสตร์จากป้อมวิชยัประสิทธ์ิไปส้ินสุดท่ีคลองมอญตรงขา้มปากคลองชกัพระ  
มีความยาว 6 กิโลเมตร  เส้นทางทวัร์ตามเสด็จสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราชไปทรงกูช้าติให้สยาม เส้นทางทวัร์
ตามรอยพระบาทสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราชจอมทพัเรือแห่งสยามในกระบวน พิชัยยุทธ์ทางชลมารคในยุค  
กรุงธนบุรี จดัอบรมมคัคุเทศก์ดา้นประวติัศาสตร์สมยักรุงธนบุรี สร้างสตอร่ีเร่ืองราวประวติัศาสตร์ไทยในสมยั
กรุงธนบุรี 

แบรนด์ท่ี 2 แบรนด์ท่องเท่ียวกรุงธนบุรีศรีมหานครแห่งวัฒนธรรมลุ่มแม่น ้ าเจ้าพระยา เพ่ือส่งเสริม      
การท่องเท่ียวทางวฒันธรรม สร้างเส้นทางทัวร์วดัส าคญัชุมชนคลองบางหลวงตลอดสองขา้งทางเต็มไปดว้ย
เร่ืองราวการตั้งถ่ินฐานท่ีมีทั้งเร่ืองราวของวิถีชีวิต เช้ือชาติ ศาสนาท่ีแตกต่างกัน และมีการผสมกลมกลืนทาง
วฒันธรรมและประเพณี มีทั้งวดัไทย วดัจีน มสัยิด และศาลเจา้ ฯลฯ ซ่ึงลว้นแต่มีเร่ืองราวท่ีหลากหลายของชาติ
พนัธ์ุท่ีน่าสนใจ ในปัจจุบนั “คลองบางกอกใหญ่” ถือเป็นเส้นทางสัญจร ทางระบายน ้า และยงัเป็นแหลางท่องเท่ียว
เชิงวฒันธรรมท่ีส าคญัอย่างมาก โดยมีศาสนสถานตั้งอยู่อย่างหนาแน่นทั้งสองฝ่ัง วดัและมสัยิดริมคลองบางกอก
ใหญ่ โดยการสร้างเส้นทางวฒันธรรมท่องเที่ยววดัโบราณในคลองบางหลวง เช่น วดัโมลีโลกยาราม วดัหงส์รัตนา
ราม โบสถอ์ิทรสารเพชร วดัสังขก์ระจาย วดัประดิษฐาราม วดัเวฤราชิน วดัอินทาราม วดัราชคฤห์ วดัประดู่ในทรง
ธรรม วดันวลนรดิศ วดัปากน ้ า วดัคูหาสวรรค ์วดักลัยาณมิตร วดัวิจิตรการนิมิต มสัยิดบางหลวง (กุฎีขาว) มสัยิด
ตน้สน วดัทองศาลางามและวดัก าแพงบางจาก(ซอย เพชรเกษม 20)  

แบรนดท่ี์ 3 แบรนดสั์มผสัวิถีชีวิตริมแม่น ้าล าคลองและวิถีชีวิตลุ่มแม่น ้าเจา้พระยา  เก็บผกัผลไมใ้นสวน
ธนบุรี นอนโฮมสเตย ์ช็อปป้ิงหมู่บา้นช่าง ตลาดน ้ าคลองบางหลวง หัตถกรรมชุมชนเพ่ือพฒันาเศรษฐกิจทอ้งถ่ิน 
มีโครงการตั้งเครือข่ายและชมรมมัคคุเทศก์น าชมแม่น ้ า เท่ียวสวน พกั โฮมสเตย ์เยี่ยมหมู่บ้านโบราณคลอง             
บางหลวง สร้างคู่มือน าเท่ียว ทวัร์คลอง ทวัร์สวน ทวัร์หมู่บา้นหัตถกรรม สร้างเส้นทางทวัร์แม่น ้ า ล าคลองใน         
กรุงธนบุรี ปรับปรุงพ้ืนท่ีสวนรกร้างให้เป็นสวนน่าเท่ียว ส่งเสริมการสร้าง โอสเท็ล และธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดเลก็ (SMEs) จดัท าคู่มือท่ีพกัรูปแบบดงักล่าว  

แบรนด์ท่ี 4 แบรนด์ยอ้นร้อยประวติัศาสตร์ร าลึกอดีตกาล “เวนิสตะวนัออก” การท่องเท่ียวร าลึกยอ้น
รอยประวติัศาสตร์ในสมยัสมเด็จพระเจา้ตากสิน ซ่ึงพระองคท์รงโปรดเกลา้ให้ชาวจีนท่ีไดเ้คยช่วยเหลือพระองค์
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มาตั้งบา้นเรือนอยู่ริมคลองบางกอกใหญ่ จึงเรียกกนัว่า คลองบางขา้หลวงหรือ คลองบางหลวง มาถึงปัจจุบนั         
ในสมยัคร้ังตน้กรุงรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานครถูกขนานนามว่า “เวนิสตะวนัออก” โดยสมยันั้นใชก้ารสัญจร
ทางน ้ าเป็นส่วนใหญ่ และคลองบางกอกใหญ่ (หรือคลองบางหลวง) ก็เป็นเส้นทางสัญจรส าคญัในสมยันั้น ทั้งยงั
เป็นท่ีตั้งชุมชนเก่าแก่ เป็นท่ีพ านกัของบรรดาขุนนาง ผูดี้ และเศรษฐีในสมยัก่อน ตลอดสองขา้งทางเต็มไปด้วย
เร่ืองราวการตั้งถ่ินฐานท่ีมีทั้งเร่ืองราวของวิถีชีวิต เช้ือชาติ ศาสนาท่ีแตกต่างกัน และมีการผสมกลมกลืนทาง
วฒันธรรมและประเพณี มีทั้งวดัไทย วดัจีน มสัยิด และศาลเจา้ ฯลฯ ซ่ึงลว้นแต่มีเร่ืองราวท่ีหลากหลายของชาติ
พนัธ์ุท่ีน่าสนใจ จึงสร้างแบรนด์เส้นทางการร าลึกยอ้นรอยประวติัศาสตร์ในสมยัสมเด็จพระเจา้ตากสินเพื่อเป็น
สินคา้ทางการท่องเท่ียว สร้างอีเวน้ท์งานเทศกาลร าลึก และสร้างให้เมืองในอดีตกลบัมามีชีวิตอีกคร้ัง ดงัท่ีขาน
นามในสมยัรัตนโกสินทร์ว่า “เวนิสตะวนัออก” 

ในภาพรวมงานวิจยัคร้ังน้ีไดบ้รรลุวตัถุประสงคข์อ้ 1 และขอ้ 2 ท่ีตั้งไวทุ้กประการ โดยงานวิจยัไดศึ้กษา
ศักยภาพของชุมชนคลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ ว่ามีศักยภาพเพื่อพฒันาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์บน                
อตัลกัษณ์และวิถีไทยและ งานวิจัยได้น าเสนอแนวทางการพฒันาดังกล่าวในรูปแบบของแบรนด์ท่องเท่ียว              
4 แบรนด์พร้อมโครงการของแผนปฏิบัติการเพื่อ บรรลุเป้าหมายของการพฒันาการท่องเท่ียวชุมชนคลอง             
บางหลวง  
 

6. การอภิปรายผลการวิจัย  
งานวิจัยเร่ือง “แนวทางการพฒันารูปแบบท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์บนอตัลกัษณ์และวิถีไทย ในเขต   

คลองภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ” ท่ีไดบ้รรลุเป้าหมายและส าเร็จลงน้ี เป็นแนวทางและรูปแบบตวัอย่างของ                                         
การพฒันาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรคบ์นอตัลกัษณ์และวิถีไทย ระดบัชุมชน ซ่ึงแนวทางพฒันาดงักล่าวคือ โมเดล
ของการพฒันาธุรกิจการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism Business Model : CTBM) ท่ีสามารถน ามา 
ประยกุตใ์ชก้บัชุมชนระดบัหมู่บา้น ต าบล อ าเภอ แขวง เขต จงัหวดั กลุ่มจงัหวดัระดบัประเทศ ระดบักลุ่มประเทศ 
เช่น อาเซียนไดเ้ช่นกนั และเป็นเป้าหมายของการวิจยัเร่ืองแนวทางการพฒันารูปแบบท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์
บนอตัลกัษณ์และวิถีไทย ในชุมชนคลองบางหลวง เขตคลองภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ในระดบัโครงสร้างลึก
ของการวิจยั จึงเป็นการสร้างแนวทางการพฒันาธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค ์(CTBM) เพื่อน าเสนอต่อชุมชน
ใด ๆ ในทุกระดบัทัว่ประเทศในการพฒันาจุดหมายปลายทาง (Destination) ของตนดว้ยรูปแบบ ของการพฒันา
ธุรกิจท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์แทนการพฒันาการท่องเท่ียวในรูปลกัษณ์เดิมเชิงขนบนิยม (Traditional Model)          
ท่ีเคยท ากนัอยู ่(พยอม ธรรมบุตร, 2560) 

การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคใ์ชทุ้นทางวฒันธรรมและธรรมชาติในชุมชนดึงดูดนกัท่องเท่ียวให้มาเยือน
และเม่ือไดรั้บการ พฒันาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคใ์นรูปแบบ “ธุรกิจท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค”์ จะเป็นรูปแบบ
ของการพฒันาชุมชนเชิงสร้างสรรคไ์ปพร้อม ๆ กนั (Creative Community Development) เพราะ CBTM จะเป็น
ปัจจยักระตุน้การพฒันาอุตสาหกรรมทอ้งถ่ินเชิง สร้างสรรค ์(Local Creative Industry Development) อนัจะน ามา
สู่การพฒันาเศรษฐกิจทอ้งถ่ิน ก่อให้เกิดการเพ่ิมพูนรายได้ จากการท่องเท่ียวตามหลกัของ Multiplier Effects 
(พยอม ธรรมบุตร, 2559) โดยมีการกระจายรายไดใ้นทอ้งถ่ิน 

 ผูวิ้จัยขอน าเสนอรูปแบบจ าลอง (Model) ของการพฒันาธุรกิจท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ ท่ีอาจน าไป
ประยุกต์ใช้ไดก้บัชุมชนขนาดใด ๆ โดยสังเขปตามความเหมาะสม ในดา้นกระบวนการของการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์ DMO (Destination Management Organization) หรือ คณะกรรมการบริหารการจัดการท่องเท่ียว
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ทอ้งถ่ิน จ าเป็นตอ้งท าวิจยั 2 ขั้นตอน โดยเร่ิมตน้จากการหาศกัยภาพของชุมชนในการพฒันาธุรกิจท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์ โดยศึกษาชุมชน ตรวจสอบทรัพยากรท่องเท่ียวดา้นธรรมชาติ วฒันธรรม มหกรรม กิจกรรม และ
บริการ และท าการวิเคราะห์ SWOT และ TOWS ของพ้ืนท่ีในการพฒันา ตลอดจนท าการประเมินศกัยภาพของ
พ้ืนท่ี โดยใช้เคร่ืองมือวิจัยได้แก่ศักยภาพด้านคุณลักษณะของจุดหมายปลายทางท่ีประสบความส าเร็จใน                         
การพฒันาเป็นจุดหมายปลายทางของ การท่องเท่ียวธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ 10 ประการ (10As) หลงัจากประเมิน
ศกัยภาพของชุมชน จึงเร่ิมตน้ท าการวิจยัดา้นการสร้างแบรนดธุ์รกิจท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคข์องชุมชน โดยสร้าง
ภาพลกัษณ์ของแบรนด์จุดหมายปลายทางเชิงสร้างสรรค ์(Creative Brand Image) การสร้างอตัลกัษณ์ของแบรนด ์
(Creative Brand Identity) เพื่อน ามาสร้างจุดขายท่ีโดดเด่นท่ีสุดของแบรนด์ (Brand Unique Selling Points: 
BUSPs) อันจะน าไปสู่การผลิตสินค้าและบริการของการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ (Products and Services of 
Creative Business Tourism )  

จากการท าวิจัยการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในชุมชนคลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ ผูวิ้จัยได้พบว่า 
นกัท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความสนใจและตอ้งการเรียนรู้วิธีปรุงอาหารไทยท่ีไดรั้บประทาน เช่น อยากรู้วิธีท าผดั
ไทย ต้มย  ากุ้ง ส้มต า ท าให้แม่ค้าได้อาชีพเชิงสร้างสรรค์ใหม่ คือเป็นครูสอนท าอาหาร (Cooking School) 
นกัท่องเท่ียวบางท่านตั้งค  าถามว่าเส้น ผดัไทยท ามาจากอะไร ถัว่งอกปลูกอย่างไร ฯลฯ ค าถามเหล่านั้นแสดงถึง
ความสนใจอยากรู้อยากเห็นเพ่ิมมากขึ้นกว่าเพียงแค่กิน อาหารท่ีอยูเ่บ้ืองหนา้ เขาตอ้งการความรู้และประสบการณ์
รูปแบบการออกเดินทางไปท่องเท่ียว “นอกจากข้าว” (Beyond The Plate) เพื่อเรียนรู้บริบทวฒันธรรมอาหาร 
ความหลากหลายทางชีวภาพ พืชผกั สมุนไพรทอ้งถ่ิน ในระบบนิเวศวฒันธรรมและสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ
ของชุมชนและพ้ืนท่ี ๆ นักท่องเท่ียวได้สัมผัสในระดับการมีส่วนร่วมท ากิจกรรม พบปะผูค้น และแม้แต่                
ร่วมอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมและธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้มกบัชุมชนทอ้งถ่ิน ในส่วนท่ีเก่ียวกบัปัจจยัดา้นอุปทานของ
ธุรกิจท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคน์ั้น จ าเป็นตอ้งก าหนดบทบาทความรับผิดชอบของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกภาคส่วน 
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน หรือแม้แต่นักท่องเท่ียวท่ีเก่ียวกับปัจจัยด้านอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์          
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของโลก ความโดดเด่นของวฒันธรรมท้องถ่ินในตัวสินค้าท่ีน าเสนอต่อ
นักท่องเท่ียว ความโดดเด่นของศิลปะและหัตถกรรมทอ้งถ่ิน ทรัพยากรท่องเท่ียว อุตสาหกรรมบริการ ระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐานดา้นการท่องเท่ียวท้องถ่ิน ทรัพยากรท่องเท่ียวของพ้ืนท่ี ตลอดจนการท่องเท่ียวเฉพาะด้าน
รูปแบบอื่น ๆ ท่ีมีในจุดหมายปลายทางอาทิ เช่น การท่องเท่ียวเชิงเกษตรและอาหาร การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 
แพทยท์างเลือก การท่องเท่ียวธรณีสัณฐาน การท่องเท่ียวมิติจิต วิถีชีวิต เม่ือพิจารณาถึงขอ้ดีของการพฒันาธุรกิจ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์อาจพิจารณาขอ้ดีท่ีจบัตอ้งได ้(Tangible Benefits) กลุ่มตลาดเป้าหมาย การสร้างสรรค์
นวตักรรมการอนุรักษม์รดกทางวฒันธรรม การพฒันาอย่างย ัง่ยืน การสร้างงาน การสร้างแบรนด์ให้ปรากฏแก่
ชาวโลกการส่งออกสินค้าและบริการ ส่วนข้อดีท่ีจับต้องไม่ได้ ( Intangible Benefits) ของธุรกิจท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค ์นั้นไดแ้ก่การท่ีจุดหมายปลายทาง สามารถน าเสนอความโดดเด่นและอตัลกัษณ์ของแบรนดข์องคนต่อ
กลุ่มตลาดเป้าหมาย การสร้างทุนทางสังคมของชุมชน การอนุรักษค์ุณค่าทางวฒันธรรมและการอนุรักษม์รดกทาง
วฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ได ้เช่น กระบวนทศัน์ ศรัทธา ความเช่ือ การ แลกเปล่ียนทางวฒันธรรม ความหลากหลาย
ของวฒันธรรมทอ้งถ่ิน เพ่ือพฒันาสินคา้และบริการเชิงสร้างสรรค ์

 ในงานวิจยัน้ี และลงมือสร้างสินคา้และบริการเชิงสร้างสรรคจ์ากจุดขายท่ีโดดเด่นท่ีสุดของ Destination 
(USPs) การพฒันาธุรกิจท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์จ าเป็นต้องมีวิสัยทัศน์ร่วมของ Destination (Shared Vision)                     
มีการวางแผน ยุทธศาสตร์ระยะกลางและระยะยาว เป็นแผนระดบักลุ่มประเทศ เช่น อาเซียน ประเทศ ภูมิภาค 
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กลุ่มจงัหวดั จงัหวดั กลุ่มอบต. กลุ่มหมู่บา้น และหมู่บา้นเล็ก ๆ 1 หมู่บา้น จะเป็นฐานอยูใ่นระดบัรากหญา้ในเชิง
ปฏิบติัการท่ีจะคน้พบแบรนดแ์ละสินคา้และ บริการเชิงสร้างสรรคข์องตนเอง และเขา้ร่วมเครือข่ายสนองนโยบาย
ระดบัชาติและนานาชาติ องค์กร UNESCO มีโปรแกมมหานครเชิงสร้างสรรค ์(Creative Cities) ซ่ึงเป็น Cluster 
ของมหานครทัว่โลกท่ีก าลงัน าเสนอความโดดเด่นเฉพาะตวัท่ีแตกต่างและ เติบโตไปในจงัหวะพลวตัของชีพจร
โลก ในบริบทมหานครท่ีมีเสน่ห์แตกต่างกนัไปในทัว่ทุกมุมโลกแต่เช่ือมโยงเป็นกลุ่มมหานครเชิง สร้างสรรคข์อง
โลก (UNESCO,2006) อน่ึงการรวมกลุ่มยงัอาจมีรูปแบบของการออกแบบเป็นแบรนด์เส้นทางท่องเท่ียวเชิง 
สร้างสรรค์ (Creative Tourism Route) ซ่ึงจะเป็นการร้อยเรียงสินคา้และบริการ ตลอดจนประวติัศาสตร์ ต านาน
ท้องถ่ิน วิถีชีวิต ของผูค้นในเมือง ในชนบท ด้านศิลปะ หัตถกรรม อาหาร นาฏศิลป์ การเกษตร การท าไวน์ 
มหกรรม Event ด้านกีฬา และดนตรี ฯลฯ ทั้งน้ีเทคนิคและการออกแบบสินคา้และบริการธุรกิจท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์จะมีพ้ืนฐานอยู่บนหลักการส าคัญ คือ การมีส่วนร่วม (Participation) และการเติมเต็มชีวิตด้วย
ประสบการณ์ใหม่ (Experience) ของนักท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์(Creative Tourists) การสร้างสรรค์สินคา้และ
บริการดงักล่าวตามหลกัการสองประการนั้น จะขึ้นอยูก่บัปัจจยัหลกัท่ีส าคญัหลกั 2 ขอ้ คือ  

1. Destination – based สินค้าและบริการสร้างสรรค์จะขึ้นอยู่กับทรัพยากรท่ีโดดเด่นของจุดหมาย
ปลายทาง เช่น ลกัษณะธรณีสัณฐานของตวัเมือง ภูมิทศัน์ ภูมิอากาศ ธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม ทรัพยากรวฒันธรรม 
วิถีชีวิต ซ่ึงทรัพยากรดงักล่าวเคย ใชใ้นเส้นทางทวัร์แบบดั้งเดิมแต่จะตอ้งมีมุมมองในการจดัให้เป็นเชิงสร้างสรรค ์
โดยมีการมีส่วนร่วมและส่งมอบประสบการณ์ใหม่ แก่นักท่องเท่ียวแทนการพาไปดูไปกินไปนอนรูปแบบเดิม
ของการท่องเที่ยวขนบนิยมท่ีท ากนัอยูใ่นปัจจุบนั  

2. Activity – Based สินคา้และบริการเชิงสร้างสรรค ์จะกระจายอยูต่ามพ้ืนท่ีภูมิศาสตร์ท่ีหลากหลายและ
กวา้งขวาง มี การจดัโปรแกมทวัร์เชิงสร้างสรรค ์ซ่ึงมีกิจกรรมท่ีเป็นรูปธรรมชัดเจน ซ่ึงไม่จ าเป็นตอ้งผูกติดอยู่
เฉพาะพ้ืนท่ีแบบการท่องเท่ียว ขนบนิยม รูปแบบของสินคา้และบริการของธุรกิจท่องเท่ียวสร้างสรรคจ์ะแตกต่าง
จากรูปแบบของสินค้าและบริการของการ ท่องเท่ี ยววัฒนธรรมแบบขนบนิยมวัตถุท่ีท าอยู่ (Conventional 
Tourism) ประการแรก การท่องเท่ียวทั้ง 2 รูปแบบนั้น ตั้ งอยู่บน พ้ืนฐานทรัพยากรคนละชุด การท่องเท่ียว
วฒันธรรมแบบดั้งเดิมใชอ้าคาร สถานท่ี ท่ีมีช่ือเสียง มหกรรมท่ีย่ิงใหญ่ ตอ้งมี โบราณสถาน วดั วงั ตอ้งมีวิถีชีวิตท่ี
คึกคกัในเมืองใหญ่ เช่น Night Market Street Food และมกัจะตีกรอบว่าเป็นการท่องเท่ียวใน ประเทศและเมือง
ใหญ่ท่ีมีช่ือเสียงทัว่โลก เช่น ฝร่ังเศส องักฤษ สเปน ฯลฯ ในทางตรงกนัขา้ม Creative Tourism จะให้ ความส าคญั
กบัการมีโอกาสไดเ้รียนรู้ ไดมี้ส่วนร่วมในกระบวนการเชิงสร้างสรรคจ์นไดรั้บประสบการณ์ใหม่เพื่อเติมเต็มชีวิต 
เช่น นกัท่องเท่ียวของชุมชนคลองบางหลวง อาจไดมี้โอกาสใชเ้วลา 1 ชัว่โมงท่ีบา้นศิลปินอยูค่ลองบางหลวง เป็น
บ้านไม้โบราณมีร้านกาแฟด้านล่าง ด้านในบ้านมีจัดแสดงของใช้โบราณ ภาพถ่าย หุ่นละครเล็ก ชมศิลปะ 
วฒันธรรมของไทยมาก ๆ ท่ีหาดูไดย้าก เป็นประสบการณ์ดี ๆ ท่ีไดม้าเท่ียวประเทศไทย Creative Tourism ไม่ได้
ตอ้งการอาคาร วดั วงั อนุสาวรีย ์ใหญ่โต มรดกโลกของยูเนสโก มหกรรม กีฬา ดนตรี ระดบัโลก พ้ืนท่ีของธุรกิจ
ท่องเท่ียวสร้างสรรค์คือพ้ืนท่ีใด ๆ ในประเทศเล็ก ๆ ใด ๆ ในทั่วทุกมุมโลก ชุมชนทุกชุมชนมีศกัยภาพใน               
การพฒันาธุรกิจท่องเท่ียวสร้างสรรคเ์พ่ืออนุรักษว์ฒันธรรมทอ้งถ่ินและเพ่ือกระจายรายไดต้ลอดจนเพ่ือแบ่งปัน
ประสบการณ์ชีวิตท่ีมีคุณค่ากบัเพื่อนมนุษยโ์ดยผา่นการท าธุรกิจท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคอ์นัจะน าไปสู่การพฒันา
ท่ีย ัง่ยืนอย่างแท้จริงของมนุษยชาติ กล่าวโดยสรุป งานวิจัยเร่ือง “แนวทางการพัฒนารูปแบบท่องเท่ียว                          
เชิงสร้างสรรคบ์นอตัลกัษณ์และวิถีไทยชุมชนคลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ ” เป็นค าเชิญชวนหมู่บา้นทุกหมู่บา้น 
ทุกชุมชนทุกแห่งหนทัว่ประเทศไทยให้เร่ิม พฒันาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในรูปแบบของธุรกิจท่องเท่ียว               
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เชิงสร้างสรรค์ (Creative Business Tourism ) อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อพฒันาการท่องเท่ียวและพฒันาชุมชนไป
พร้อม  ๆ กนัสู่ความยัง่ยืนแบบพอเพียง 

 

7. ข้อเสนอแนะ  
7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้  

7.1.1 ในแต่ละเขตของกรุงเทพมหานครสร้างแผนยุทธศาสตร์เพื่อพฒันาธุรกิจท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรคข์องกรุงเทพมหานครในระยะยาว 10 ปี (2563-2573) 

7.1.2 สร้างแนวทางการตลาดยุคใหม่ท่ีเน้นกลุ่มลูกค้าผ่านโซเซียลและการมาสัมผสัและเกิด
ประสบการณ์ในการท่องเที่ยว 

7.1.3 สร้างเครือข่ายเช่ือมโยงการท่องเที่ยวไทยและต่างชาติ โปรโมทแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรม
และยอ้นร้อยร าลึกวฒันธรรมอนัล ้าค่าของไทย 

7.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป  
7.2.1 ควรมีการท าการวิจัยเร่ือง แนวทางพฒันาธุรกิจท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในพ้ืนท่ีจุดหมาย

ปลายทางต่าง ๆ ของเมืองรอง เพื่อรองรับ ความตอ้งการของกลุ่มตลาดเป้าหมายหลกัของประเทศไทย  
7.2.2 ควรมีการท าวิจัยเร่ือง การสร้างเส้นทาง (Route) ของการท่องเท่ียว ท่ีมีความหลากหลาย 

เช่ือมโยงเมืองแห่งประวติัศาสตร์และยุคปัจจุบนัอย่างสร้างสรรคท์ั้งในเมืองหลกัและเมืองรองดา้นการท่องเท่ียว
ของประเทศไทย  
 

8. กติิกรรมประกาศ 
งานวิจยัฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี เน่ืองจากไดรั้บความกรุณาจาก รศ.ดร.พยอม ธรรมบุตร อาจารย์

ท่ีปรึกษาจากมหาวิทยาลยัพะเยา ให้ค  าปรึกษาเก่ียวกบังานวิจยัเชิงคุณภาพในคร้ังน้ี ผูวิ้จยัขอกราบขอบพระคุณเป็น
อยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย  

 

9. เอกสารอ้างองิ  
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. (2558). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12 พ.ศ. 2560-2564. 

สืบคน้เม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 2559, จาก https://www.nesdc.go.th. 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. (2558). ยทุธศาสตร์การท่องเท่ียวไทย พ.ศ. 2558–2560. สืบคน้เม่ือ 25 มีนาคม 

2563, จาก http://www.mots.go.th. เคลาส์ ชวาบ. (2559).  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. พยอม ธรรมบุตร. (2559). เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชา การจัดการ

ส่ิงแวดล้อมเพ่ือการท่องเท่ียว. กรุงเทพฯ: วิทยาลยั การจดัการ มหาวิทยาลยัพะเยา.  
พยอม ธรรมบุตร. (2562). แนวทางพฒันาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคบ์นพ้ืนฐานอตัลกัษณ์และวิถีไทย แบบ

บูรณาการอยา่งย ัง่ยืน ในเขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร. วารสารวิชาการ, 13(3). มหาวิทยาลยั                 
ราชภฏัศรีสะเกษ Sisaket Rajabhat University Journal. 

ตลาดน ้าคลองบางหลวง, ออนไลน์ www.findglocal.com, สืบคน้ 25 มีนาคม 2563 
Pine, B.J.LL.HJ, Gilmore (1999), The experience Economy: work is 
 

http://www.findglocal.com,สืบค้น


การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 15 ประจ าปี 2563 วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2563 

1469 

ศักยภาพการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถ ีบ้านมะขาม จังหวัดนครศรีธรรมราช 
STRENGTHENING TOURISM COMMUNITIES BY OTOP INNO-LIFE :  

BAN MAKHAM, NAKHORN SRI THAMMARAT 
 

นางสาวฐิติพร ทองสุข 
นักศึกษาหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพฒันามนุษย์และสังคม 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
E-mail : thitiporn2710@gmail.com 

 

ดร.บัณฑิตา ฮันท์ 
อาจารย์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

E-mail : banthita.l@psu.ac.th 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ี มุ่งศึกษาถึงศกัยภาพการท่องเท่ียว OTOP นวตัวิถี บา้นมะขาม จงัหวดันครศรีธรรมราช 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาศกัยภาพการท่องเท่ียว OTOP นวตัวิถี ผูวิ้จยัพฒันาขึ้นจากแนวคิดการท่องเท่ียว OTOP 
นวตัวิถี รวมทั้งผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีมีความเช่ียวชาญและมีความรู้เก่ียวกบัพ้ืนท่ี ซ่ึงประกอบไปดว้ย ประธานการท่องเท่ียว 
OTOP นวตัวิถี บา้นมะขาม 1 ท่าน  รองประธาน 1 ท่าน เลขานุการ 1 ท่าน ประชาสัมพนัธ์ 1 ท่าน และคณะกรรมการ 
5 ท่าน ร่วมด้วยนักท่องเท่ียว 5 ท่าน ผลการศึกษา พบว่า การท่องเท่ียว OTOP นวตัวิถี บ้านมะขาม จังหวดั
นครศรีธรรมราช มีศกัยภาพการท่องเที่ยวโดยมีการจดักิจกรรมท่ีดึงการมีส่วนร่วมของชาวบา้นให้เขา้มามีบทบาท
ในการจดัการท่องเท่ียวของชุมชน นกัท่องเท่ียวมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ มีท่ีพกัในรูปแบบโฮมสเตยใ์ห้บริการแก่
นักท่องเท่ียว รถบริการ ชาวบ้านท่ีท าหน้าท่ีให้ข้อมูลแก่นักท่องเท่ียว มีแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติและ
ประวติัศาสตร์ท่ีมีความน่าสนใจ ดึงดูดนกัท่องเท่ียวเขา้มาภายในชุมชน มีการบริการดา้นความปลอดภยัท่ีตอ้งมี
การพฒันาให้เป็นระบบมากย่ิงขึ้น สร้างความเช่ือมัน่แก่นกัท่องเท่ียว ผลการศึกษาศกัยภาพการท่องเท่ียว OTOP 
นวตัวิถี บ้านมะขาม จังหวดันครศรีธรรมราช สามารถน าไปต่อยอดความรู้การจัดการให้แก่แก่ชุมชนและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง รวมทั้งเป็นต้นแบบชุมชนท่องเท่ียว OTOP นวตัวิถีให้ชุมชนอ่ืน ทั้งชุมชนบ้านมะขาม
ก่อให้เกิดการพฒันาการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยืนไดต้่อไปในอนาคต 
 
ค าส าคัญ : ศกัยภาพการท่องเที่ยว ศกัยภาพการท่องเที่ยว OTOP นวตัวิถี 
 

ABSTRACT          

 The research aims to study the potential of tourism OTOP (One Tambon One Product) INNO-LIFE 
TOURISM-BASED COMMUNITIES of Banmakham, Nakhom Si Thammarat. The research instrument of the 
potential of tourism OTOP have progressed from the concept of tourism OTOP INNO-LIFE TOURISM-BASED 
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COMMUNITIES including informants. There are following a president of tourism OTOP, a vice of president, a 
secretary, a public relation, five committees and five tourists.  
 The research found that there are the potential of the tourism of OTOP INNO-LIFE TOURISM-BASED 
COMMUNITIES of Banmakham, Nakhom Si Thammarat by arranging the activities that attract the participation 
of local people. They are the part of the management of tourism community. In addition, the traveler is sharing 
knowledge. Also, the local people provide accommodation (Homestay) and transportation. The local people have 
to describe the information about natural and historical tourist attractions for the traveler. To attract the tourist to 
travel in the community. The community should increase the security to systematic in order to make a trust with 
the tourist.In conclusion, the potential of tourism OTOP INNO-LIFE TOURISM-BASED COMMUNITIES of 
Banmakham, Nakhom Si Thammarat will extend the knowledge about management with the community and 
related department. Moreover, it is the Tourism Model of OTOP community and other. Furthermore, Banmakham 
society will lead to develop sustainable tourism in the future. 
 
Keyword :  The potential of tourism,  the potential of tourism OTOP (One Tambon One Product)  
                  INNO-LIFE TOURISM-BASED COMMUNITIES 
 

1. ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
 ปัจจุบนัมีการท่องเท่ียวหลากหลายรูปแบบมีความน่าสนใจมากย่ิงขึ้น ซ่ึงการท่องเท่ียวโดยชุมชนเป็น
การท่องเท่ียวรูปแบบหน่ึงท่ีมีความน่าสนใจ มีการเรียนรู้เก่ียวกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน สัมผสัทรัพยากร  
ธรรมชาติภายในชุมชน การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเคร่ืองมือท่ีภาครัฐน ามาพฒันาชุมชนจากรากฐาน สร้างความ
ยัง่ยืนให้กบัชุมชน เปล่ียนชุมชนธรรมดาให้กลายเป็นชุมชนการท่องเท่ียว สร้างรายไดใ้ห้แก่ชาวบา้นในชุมชน                 
ซ่ึงจะไดรั้บความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชนท่ีเก่ียวขอ้ง และชาวบา้น ผูน้ าทุกคนในพ้ืนท่ี                 
ท่ีเก่ียวขอ้ง   
 การท่องเท่ียวประเภทน้ีตอ้งมีการค านึงถึงความยัง่ยืนของทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม สังคม และ
วฒันธรรม มีก าหนดทิศทางโดยชุมชน จดัการโดยชุมชน เพื่อชุมชนและชุมชนมีบทบาทฐานะเป็นเจา้ของ มีสิทธิ
ในการจดัการดูแล เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้แก่ผูม้าเยือน (องคก์ารบริหารการพฒันาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการท่องเท่ียวอย่าง
ย ัง่ยืน, 2553) ชาวบา้นในชุมชนทุกคนเป็นเจา้ของทรัพยากรและเป็นผูท่ี้มีส่วนร่วมในการท่องเท่ียวในชุมชนของ
ตนเอง ตั้งแต่การตดัสินใจ การวางแผน การด าเนินงาน จนกระทัง่ขั้นตอนสุดทา้ย โดยเนน้ให้เกิดความยัง่ยืนสู่คน
รุ่นลูกรุ่นหลาน และเกิดประโยชน์ต่อชุมชน ตลอดจนค านึงถึงความส าคญัของธรรมชาติเป็นส าคญั (พจนา                  
สวนศรี และสมภพ ยี่จอหอม, 2556, น. 4-7) 
 โดยท่ี วีระพล ทองมา (2559) ไดอ้ธิบายการท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นการท่องเท่ียวท่ีค านึงถึงความยัง่ยืน
ของส่ิงแวดลอ้ม สังคม และวฒันธรรม ชุมชนเป็นผูค้ิด จดัการโดยชุมชน เพ่ือชุมชน และชุมชนมีบทบาทเป็น
เจา้ของมีสิทธิในการให้ความรู้ในการจดัการชุมชนเพ่ือเกิดการเรียนรู้แก่ผูม้าเยือน โดยมองว่าการท่องเท่ียวตอ้ง
ท างานครอบคลุม 5 ดา้นพร้อมกนั ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้ม โดยมีชุมชนเป็น
เจ้าของและมีส่วนในการจัดการ เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาชุมชน สอดคล้องกับโครงการหน่ึงต าบล                             
หน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) ซ่ึงกรมพัฒนาชุมชน มีบทบาทในการขับเคล่ือนการพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อ                         
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การท่องเท่ียว โดยมีการส่งเสริมให้ชุมชนร่วมกันคิด วิเคราะห์และพฒันากลไกการบริหารจัดการกิจกรรม                   
การท่องเท่ียวและบริการ สนับสนุนให้หมู่บา้นร่วมกนัพฒันาแผนธุรกิจการท่องเท่ียว ซ่ึงจะส่งผลให้ชุมชนมี
รายไดเ้พ่ิมขึ้น หมู่บา้นมีการพฒันาขีดความสามารถและเกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานจากรัฐบาล 
หน่วยงานเอกชน และหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง กลายเป็นชุมชนท่องเท่ียวท่ีมีความน่าสนใจและมีอตัลกัษณ์
ดึงดูดน่าคน้หา (กรมการพฒันาชุมชน, 2561) 
 การพฒันาสินคา้ OTOP ผสมกลมกลืนไปกบัการท่องเท่ียวของชุมชนท่ีแสดงออกถึงความเป็นอตัลกัษณ์
ของชุมชน เป็นเสน่ห์เฉพาะตัวของชุมชนท่ีสามารถดึงดูดนักท่องเท่ียวให้เข้ามาท่องเท่ียวภายในชุมชนได้                        
ซ่ึงแนวคิดท่ีมีการกระจายการท่องเท่ียวจากเมืองหลกัไปสู่เมืองรองโดยใชเ้สน่ห์วิถีชีวิตและสินคา้OTOP ภายใน
ชุมชน มีช่ือโครงการว่า โครงการชุมชนท่องเท่ียว OTOP นวตัวิถี ตอบสนองต่อความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวให้
มีความสนใจเขา้มาท่องเท่ียวภายในชุมชน สร้างรายไดไ้ปสู่ชุมชน ไดอ้ย่างแทจ้ริง ชาวบา้นในชุมชนสามารถ
พ่ึงพาตนเองได ้ลดความความเหล่ือมล ้าเร่ืองรายไดข้องชุมชน ความมีคุณภาพในการจดัการการท่องเท่ียว เลง็เห็น
ถึงเสน่ห์ของความเป็นเมืองประวติัศาสตร์และ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีสวยงามของจังหวดั
นครศรีธรรมราช ก่อให้เกิดการท่องเท่ียว OTOP นวตัวิถี บา้นมะขาม จงัหวดันครศรีธรรมราช 
 นอกจากน้ีบา้นมะขาม ยงัเป็นชุมชนท่องเท่ียว OTOP นวตัวิถีตน้แบบ ไดรั้บคดัเลือกจากภาครัฐเป็น
ชุมชนท่ีมีศกัยภาพ โดยประเมินทั้งจ านวนนักท่องเท่ียว ตน้ทุนทางธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ศิลปวฒันธรรม                  
มีการสนับสนุนงบประมาณเพื่อพฒันาสถานท่ีท่องเท่ียว ขณะเดียวกนัจะสร้างความเข้าใจกบัคนในชุมชนให้
เรียนรู้การเป็นเจา้บา้นท่ีดี โดยการด าเนินการชุมชนท่องเท่ียว OTOP นวตัวิถี มีการเช่ือมโยงเมืองหลกั เมืองรอง 
ให้มีการพฒันาควบคู่กันไป ชุมชนจึงต้องมีแนวทางในการอนุรักษ์แหล่งท่องเท่ียวในชุมชนให้มีความอุดม
สมบูรณ์เพื่อดึงดูดนักท่องเท่ียวให้เขา้มาท่องเท่ียวภายในชุมชน สามารถรองรับนักท่องเท่ียวท่ีเขา้มาท่องเท่ียว
ภายในชุมชนได้ แต่บางส่วนในการบริการการท่องเท่ียว OTOP นวตัวิถีต้องมีการพฒันาให้ดีย่ิงขึ้น การดูแล                 
ความปลอดภยัในชุมชน การประชาสัมพนัธ์ให้แก่บุคคลภายนอกให้รับรู้การท่องเท่ียว OTOP นวตัวิถี บา้นมะขาม 
เม่ือเปรียบเทียบกับแหล่งท่องเท่ียวอ่ืน ๆ ในจังหวดันครศรีธรรมราชยงัมีการดูแลส่วนน้ีไม่ทั่วถึง จึงต้องมี                   
การพฒันาเพ่ือสร้างความประทับใจให้เกิดแก่นักท่องเท่ียว สร้างความหลากหลายของกิจกรรม ความเป็น
เอกลักษณ์ของชุมชน ดึงดูดนักท่องเท่ียวให้เข้ามาในชุมชน และเผยแพร่ชุมชนให้เป็นท่ีรู้จักมากย่ิงขึ้ น                            
การท่องเท่ียวของชุมชนมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ก่อให้เกิดความเขม้แขง็ของชุมชนได ้(Saradeeinthailand, 2561) 
 ดงันั้น การศึกษาศกัยภาพการท่องเท่ียว OTOP นวตัวิถี บา้นมะขาม จงัหวดันครศรีธรรมราช เพื่อทราบ
ถึงศกัยภาพการท่องของชุมชนบา้นมะขาม ทั้งทางทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ประวติัศาสตร์ ภูมิปัญญา
ชาวบา้น วิถีชีวิต เป็นตน้ โดยมีการศึกษา  5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นคุณค่าของแหล่งท่องเท่ียว ดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียว 
ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก ดา้นความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียว และดา้นการมีส่วนร่วมของชาวบา้นในชุมชน 
เพื่อประโยชน์ในการเป็นต้นแบบของชุมชนอื่นน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่ อชุมชนของตนเอง                       
การพฒันาการท่องเท่ียว OTOP นวตัวิถี บา้นมะขามให้เป็นท่ีรู้จกัมากย่ิงขึ้น ดึงดูดนักท่องเท่ียวให้เขา้มาสัมผสั
ธรรมชาติ วิถีชีวิตของชาวบา้น การท ากิจกรรมร่วมกนั รวมทั้งการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ OTOP จากชุมชน รวมถึง
การเตรียมการด าเนินการท่องเท่ียวของกรมพฒันาชุมชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ให้มีนักท่องเท่ียวเขา้มาใน
พ้ืนท่ีมากย่ิงขึ้น น าไปสู่ความยัง่ยืนของการท่องเท่ียว OTOP นวตัวิถี บา้นมะขาม จงัหวดันครศรีธรรมราช 
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2. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อศึกษาศกัยภาพการท่องเที่ยว OTOP นวตัวิถี บา้นมะขาม จงัหวดันครศรีธรรมราช 
 

3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 
 3.1 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 แนวคิดศกัยภาพการท่องเท่ียว OTOP นวตัวิถี : ปาริฉัตร สิงห์ศกัด์ิตระกูล และพชัรินทร์ เสริมการดี 
(2556, น. 97-112) ไดเ้สนอหลกัเกณฑ์การพิจารณาและการก าหนดศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียวไว ้ดงัน้ี คุณค่า
ของแหล่งท่องเท่ียว ความสะดวกในการเขา้ถึง ส่ิงอ านวยความสะดวก สภาพแวดลอ้ม ขอ้จ ากดัในการรองรับ
นักท่องเท่ียว ความมีช่ือเสียงในปัจจุบัน สอดคล้องกับการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย จึงมีก ารส่งเสริม                         
การท่องเท่ียว ลดความเหล่ือมล ้าภายใน โดยเอาสินคา้โอทอปเป็นจุดดึงดูด ผสมกลมกลืนไปกบัการท่องเท่ียวของ
ชุมชนท่ีแสดงออกถึงความเป็นอตัลกัษณ์ของชุมชน ซ่ึงแนวคิดท่ีใชเ้สน่ห์วิถีชีวิติและสินคา้ OTOP ภายในชุมชน 
มีช่ือโครงการว่า โครงการชุมชนท่องเท่ียว OTOP นวตัวิถี 
 จึงสรุปไดว่้า โครงการชุมชนท่องเท่ียว OTOP นวตัวิถี จะเร่ิมจากการคดัเลือกชุมชนหรือหมู่บา้นท่ีมี
ศกัยภาพ เพื่อพฒันาสถานท่ีท่องเท่ียวให้สะอาด สวยงาม เน้นคงธรรมชาติไวเ้หมือนเดิม ขณะเดียวกนัจะสร้าง
ความเขา้ใจกบัคนในชุมชนให้เรียนรู้การเป็นเจา้บา้นท่ีดี สร้างรายไดใ้ห้แก่ชุมชน 

3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย 
4.1 แบบแผนการวิจัย 

 การวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัใชวิ้ธีการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) โดยการเก็บขอ้มูลภาคสนามโดยมี
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลประกอบดว้ย การสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มี
ส่วนร่วม การวิเคราะห์เน้ือหาของเอกสาร ผูวิ้จัยสร้างขึ้นเพ่ือสัมภาษณ์ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้องในการด าเนินการ
ท่องเที่ยว OTOP นวตัวิถี บา้นมะขาม 
 
 

 โครงการท่องเท่ียว OTOP นวัตวถิีโดย

ศักยภาพการท่องเท่ียว OTOP นวัตวิถบี้านมะขาม จังหวัด

นครศรีธรรมราช 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว, 

ด้านกิจกรรมการท่องเท่ียว, ดา้นสิ่งอำนวยความสะดวก, ด้าน

ความปลอดภยันักทอ่งเที่ยว, ด้านการมสี่วนร่วมของคนในชุมชน 

 

การท่องเท่ียว OTOP นวัตวิถีบา้นมะขาม จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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 4.2 ประชากรและตัวอย่าง 
  การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการศึกษาศกัยภาพการท่องเท่ียว OTOP นวตัวิถี บา้นมะขาม จงัหวดันครศรีธรรมราช  
โดยก าหนดผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีมีความเช่ียวชาญและมีความรู้เก่ียวกบัพ้ืนท่ีแหล่งท่องเท่ียว OTOP นวตัวิถี บา้นมะขาม 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ซ่ึงประกอบไปด้วย ประธานการท่องเท่ียว OTOP นวัตวิถี บ้านมะขาม 1 ท่าน                             
รองประธาน 1 ท่าน เลขานุการ 1 ท่าน ประชาสัมพนัธ์ 1 ท่าน และคณะกรรมการ 5 ท่าน ร่วมดว้ยนักท่องเท่ียว                 
5 ท่าน 
 4.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 การวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัใชวิ้ธีการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) โดยการเก็บขอ้มูลภาคสนามโดยมี
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลประกอบดว้ย การสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มี
ส่วนร่วม การวิเคราะห์เน้ือหาของเอกสาร ผูวิ้จัยสร้างขึ้นเพื่อสัมภาษณ์ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้องในการด าเนินการ
ท่องเที่ยว OTOP นวตัวิถี บา้นมะขาม มีการสร้างแบบสัมภาษณ์ตามประเด็นค าถามเก่ียวกบัศกัยภาพการท่องเท่ียว 
OTOP นวตัวิถี บ้านมะขาม ได้แก่ ด้านคุณค่าของแหล่งท่องเท่ียว ด้านกิจกรรมการท่องเท่ียว ด้านส่ิงอ านวย                  
ความสะดวก ดา้นความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียว และดา้นการมีส่วนร่วมของชาวบา้นในชุมชน 
 4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผูวิ้จยัด าเนินการการส ารวจและศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือก าหนดแนวทางและเป็นองคค์วามรู้พ้ืนฐาน
ในเบ้ืองตน้น าขอ้มูลท่ีไดท้ั้งหมดมาสังเคราะห์รวมกบัขอ้มูลจากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดท่ีเก่ียวกบั    
การท่องเที่ยว OTOP นวตัวิถี และนโยบายรัฐบาลในดา้นการท่องเที่ยว ก าหนดกรอบประเด็นในการศึกษา โดยวิธี
สัมภาษณ์เชิงลึกกบับุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม การสนทนา
กลุ่ม น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการรวบรวมภาคสนามมาแจกแจง จดัหมวดหมู่ตามความมุ่งหมายของการวิจยั  
 4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพการท่องเท่ียว OTOP นวัตวิถี บ้านมะขาม จังหวัดนครศรีธรรมราช                                 
มีการวิเคราะห์เน้ือหา การสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย การวิเคราะห์เอกสาร และวิเคราะห์ข้อมูลท่ีรวบรวมได้                        
จากการสัมภาษณ์การแบบเจาะลึก และการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม มาใช้ในกระบวนการ
วิเคราะห์และประมวลผลขอ้มูล โดยด าเนินการร่วมกบักระบวนการรวบรวมขอ้มูลจากการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลจาก
เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง โดยผ่านกระบวนการและวิธีการวิเคราะห์เพื่อด าเนินกระบวนการตาม                       
แนวทางการวิจยัเชิงคุณภาพ รวมทั้งไดด้ าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูล สังเคราะห์ และเขียนรายงานผลแบบพรรณนา
วิเคราะห์ ขอ้มูลจากกระบวนการวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ เพื่อเป็นแนวทางส าคญัท่ีจะไดข้อ้มูลการวิจยัท่ีถูกตอ้งใน
เร่ืองของการศกัยภาพการท่องเที่ยว OTOP นวตัวิถี บา้นมะขาม จงัหวดันครศรีธรรมราชต่อไป 
 

5. ผลการวิจัย 
 จากการประเมินศักยภาพการท่องเท่ียว OTOP นวัตวิถี บ้านมะขาม จังหวัดนครศรีธรรมราช                              
โดยพิจารณาจากองคป์ระกอบ 5 ดา้น ซ่ึงประกอบดว้ยดา้นคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว ดา้นกิจกรรมการท่องเที่ยว 
ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก ดา้นความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียว และดา้นการมีส่วนร่วมของชาวบา้นในชุมชน 
ผลการประเมินศกัยภาพแหล่งท่องเท่ียวพบว่า 
 1. ด้านคุณค่าของแหล่งท่องเท่ียว พิจารณาจากสภาพพ้ืนท่ีโดยทั่วไปทั้งทางกายภาพและภูมิทัศน์
โดยทั่วไป พบว่า ภายในชุมชนมีสภาพพ้ืนท่ีเป็น ท่ีราบเชิงภูเขา ประกอบด้วย ภูเขาและป่าไม้กระจายอยู่ทัว่                 
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ทั้งพ้ืนท่ี โดยเฉพาะป่าซ่ึงมีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างสูงท าให้เป็นแหล่งก าเนิดต้นน ้ าธรรมชาติหลายสาย                       
มีความโดดเด่นทั้งทางดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ประวติัศาสตร์ ภูมิปัญญา และวฒันธรรมของคน
ในชุมชน แหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญั เช่น วดัถ ้าพระพุทธ น ้ าตกธาราวารินทร์ น ้ าตกธารทิพย ์ถ ้าน ้ าลอด เป็นตน้               
ซ่ึงการด าเนินการท่องเท่ียว OTOP นวตัวิถีภายในชุมชนจะดึงการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนส าหรับด าเนินการ
ท่องเท่ียว มีการคิดค้น พฒันาภายในชุมชน ทั้งทางด้านส่ิงแวดลอ้ม ประวติัศาสตร์ วฒันธรรม รวมทั้งสินคา้ 
OTOP ของชุมชนให้มีความเป็นเอกลกัษณ์ จุดเด่นของชุมชนในการดึงดูดนักท่องเท่ียว อาหารในการน ามา
ตอ้นรับนักท่องเท่ียวเป็นอาหารพ้ืนถ่ินได้ล้ิมลองและมีการลงมือท า ท่ีอยู่อาศยัของนักท่องเท่ียวเป็นบ้านของ
ชาวบา้นท่ีพฒันากลายเป็นโฮมสเตย ์มีการสร้างกิจกรรมการท่องเท่ียวให้นกัท่องเท่ียวสัมผสัวิถีชีวิตชุมชน ไดรั้บ
ประสบการณ์ท่ีดีในการเดินทางมาท่องเที่ยว เช่น การกรีดยาง การเก็บผลไม ้เป็นตน้ มีการส่งเสริมดา้นประเพณี
ของชุมชนโดยการท าบุญตกับาตรตอนเชา้และมีส่วนร่วมในประเพณีตามช่วงเวลาท่ีนกัท่องเท่ียวมาเยือน มีการจดั
ระเบียบสภาพแวดล้อมของชุมชน รวมถึงเส้นทางการท่องเท่ียวให้มีความสะอาด สวยงาม น่าสนใจ และ                     
มีความปลอดภยั เน่ืองจากจ านวนประชากรและจ านวนครัวเรือนน้อย สามารถจดัระเบียบไดง้่ายและไม่มีปัญหา
ขยะในพ้ืนท่ีท่องเท่ียวในชุมชน รวมทั้งชุมชนมีกิจกรรมท าความสะอาดและพฒันาภูมิทศัน์เป็นประจ าท าให้
สภาพแวดล้อมในชุมชนมีความสวยงาม ซ่ึงสินค้า OTOP ในชุมชน เช่น ข้าวไร่ซ้อมมือ ทุเรียนกวน น ้ าผึ้งป่า                
จกัสานไมไ้ผ่ เป็นตน้ มีรูปแบบผลิตภณัฑ์ บรรจุภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพ มีคุณภาพ สะอาด และผลิตภณัฑ์สามารถผลิต
ซ ้ าได้ในปริมาณและคุณภาพใกล้เคียงกัน มีช่องทางการตลาดพร้อมขอ้มูลของสินคา้ภายในชุมชน ซ่ึงคุณค่า                
ของแหล่งท่องเท่ียวบา้นมะขามซ่ึงพฒันาเป็นการท่องเท่ียว OTOP นวตัวิถี บา้นมะขาม มีความหลากหลายและ                
มีความน่าสนใจ ดึงดูดนกัท่องเท่ียวให้มาท่องเที่ยวภายในชุมชน สร้างรายไดใ้ห้แก่คนในชุมชนมากขึ้น 
 2. ดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียว พิจารณาจากกิจกรรมท่ีสะทอ้นความเป็นเอกลกัษณ์ของชุมชน รวมทั้ง
แสดงออกถึงประวิติศาสตร์ ประเพณี วฒันธรรมของชาวบ้าน รวมทั้งวิถีชีวิตของชาวบ้านอีกด้วย พบว่า 
นักท่องเท่ียวมีส่วนร่วมกบัชาวบา้นในการออกแบบการท่องเท่ียว OTOP นวตัวิถี สร้างความผูกพนัท่ีดีระหว่าง
นกัท่องเท่ียวและชาวบา้นในชุมชน ท าให้นกัท่องเท่ียวประทบัใจในเดินทางกลบัมาท่องเท่ียวซ ้า กิจกรรมในแหล่ง
ท่องเท่ียวทางธรรมชาติ มีการเท่ียวชม เล่นน ้ าท่ีน ้ าตกธาราวารินทร์ น ้ าตกธารทิพย ์การเท่ียวชมถ ้าวงัพระยาพิชัย
สงคราม (ถ ้าน ้าลอด) ซ่ึงเป็นตลองท่ีใชแ้บ่งเขตระหว่างจงัหวดันครศรีธรรมราชและจงัหวดัตรัง เรียกว่า คลองปาง 
นกัท่องเท่ียวเดินทางมาเคารพส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิประจ าชุมชน คือ วดัถ ้าพระพุทธ เป็นวดัท่ีมีความเก่าแก่มีประวิติศาสตร์
มาอย่างยาวนาน มีกิจกรรมล่องเรือลอดถ ้า ล่องคลอง สองจงัหวดั ซ่ึงนกัท่องเท่ียวมีความรู้สึกสนุกสนานไปกบั
การล่องเรือไปตามล าน ้ าคลองปาง สร้างความต่ืนตาต่ืนใจแก่นักท่องเท่ียว เน่ืองจากภายในถ ้าท่ีมีทางเขา้อยู่ฝ่ัง
นครศรีธรรมราชและทางออกอยูฝ่ั่งจงัหวดัตรัง การชมศิลปะพ้ืนถ่ิน ทั้งงานหตักรรม เคร่ืองจกัสาน และการแสดง
มโนราห์ มีจุดชมวิว จุดถ่ายภาพ สร้างความต่ืนตาต่ืนใจแก่นักท่องเท่ียว มีการท าอาหาร ท ากิจกรรมร่วมกับ
ชาวบา้น ตลอดเส้นทางการท่องเท่ียวจึงเกิดความสุขทั้งนกัท่องเท่ียวและชาวบา้น และมีการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ 
OTOP จากในชุมชน เพื่อเป็นของท่ีระลึกในการเดินทางมาท่องเท่ียวในคร้ังน้ี 
  3. ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก พิจารณาจากแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธานูปโภคมี
ความพร้อมทั้งถนน ระบบไฟฟ้า ระบบประปาการรับรู้ขอ้มูลอยา่งรวดเร็วและทัว่ถึง ท่ีพกัแรมรองรับนกัท่องเท่ียว 
พบว่า ถนนภายในชุมชนส่วนใหญ่เป็นถนนลาดยางและคอนกรีต ระบบไฟฟ้าเขา้ถึงในชุมชน มีระบบประปา      
ทุกบ้าน มีการรับรู้ข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว การเช่ือมโยงเส้นทางท่องเท่ียวกับชุมชนอื่น ในส่วนของท่ีพกั
นกัท่องเท่ียว เป็นรูปแบบที่พกัแบบโฮมสเตย ์ มีการติดต่อประสานงานกบัที่พกัท่ีเขา้ร่วมโครงการ จดัเตรียมท่ีพกั
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ให้พร้อมส าหรับนกัท่องเท่ียว มีการเตรียมอาหารส าหรับนกัท่องเท่ียวอีกดว้ย โดยสภาพโฮมสเตยโ์ดยทัว่ไปใน
ชุมชน จะมีการปลูกบา้นแยกห่างกนั ท าให้มีพ้ืนท่ีบริเวณบา้นพอสมควร เหมาะในการท ากิจกรรมและพกัผ่อน  
ซ่ึงบริเวณบ้านจะเป็นสวนสมรมปลูกพืชหลายชนิด เช่น ทุ เ รียน มังคุด เงาะ ลองกอง  หมาก เป็นต้น                             
ซ่ึงนกัท่องเท่ียวสามารถเดินชมและเก็บผลไมรั้บประทานโดยไม่เสียค่าใชจ้่ายเพ่ิม ท าให้บริเวณบา้นมีความร่มร่ืน 
อากาศดี ซ่ึงโฮมสเตยมี์หลากหลายรูปแบบรองรับความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว มีทั้งแบบริมน ้าตก ริมคลอง และ
ในสวน นักท่องเท่ียวสามารถเลือกไดต้ามความพึงพอใจของตนเอง ซ่ึงทางชุมชนมีการพฒันาความสะดวกใน
ชุมชนอยูเ่สมอ เพ่ือให้ความสะดวกสบายแก่นกัท่องเท่ียวไดอ้ยา่งเตม็ท่ี  
 4. ด้านความปลอดภยัของนักท่องเท่ียว พิจารณาจากกฎเกณฑ์ ระเบียบ หรือข้อตกลงในการจดัการ                      
การท่องเท่ียว OTOP นวตัวิถี ป้ายประชาสัมพนัธ์ รวมทั้งมีเจา้หน้าท่ีในการดูแลนกัท่องเท่ียวตามสถานท่ีต่าง ๆ 
พบว่า ชุมชนไดใ้ห้ความส าคญัในการดูแลความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวท่ีเขา้มาภายในชุมชน มีการก าหนด
ขอ้ตกลงในการเขา้มาท่องเท่ียว สร้างความเขา้ใจระหว่างชาวบา้นและนกัท่องเท่ียว ซ่ึงภายในแหล่งท่องเท่ียวมี
ป้ายเตือนและข้อควรปฏิบัติส าหรับนักท่องเท่ียว แต่ขาดซ่ึงเจ้าหน้าท่ีท่ีดูแลความปลอดภยัของนักท่องเท่ียว
โดยตรง ซ่ึงผูท่ี้ท  าการดูแลนักท่องเท่ียวและสถานท่ีท่องเท่ียวจึงเป็นอาสาสมัครภายในชุมชน ผูท่ี้ท  าหน้าท่ี
อาสาสมคัรจะไดรั้บการอบรมในการช่วยเหลือนักท่องเท่ียวหากเกิดอุบติัเหตุหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้น มีการจดั
ระเบียบการเดินทางสู่แหล่งท่องเท่ียวให้มีความเหมาะสม ค านึงถึงความปลอดภยัและผลกระทบท่ีอาจเกิดต่อ
นกัท่องเท่ียว ส่ิงแวดลอ้ม และชุมชน แต่แหล่งท่องเท่ียวน ้ าตกธาราวารินทร์ น ้ าตกธารทิพย ์จะมีเจา้หน้าท่ีหน่วย
พิทกัษอ์ุทยานแห่งชาติเขาปู่ เขายา่ดูแลความปลอดภยัและความเรียบร้อยร่วมกบัอาสาสมคัรภายในชุมชน แต่ทั้งน้ี
ทั้ งนั้ นนอกจากสาอาสาสมัครแล้วย ังมีชาวบ้านในบริเวณแหล่งท่องเท่ียวให้การดูแลความปลอดภัยแก่
นกัท่องเท่ียวอีกทางหน่ึง 
 5. ด้านการมีส่วนร่วมของชาวบ้านในชุมชน พิจารณาจากการท างานร่วมกัน ระหว่างกลุ่มผู ้น า                            
การท่องเที่ยว OTOP นวตัวิถีกบัชาวบา้นในการด าเนินการท่องเที่ยว OTOP นวตัวิถี บา้นมะขาม ภาครัฐในการเขา้
มาสนับสนุนการท่องเท่ียว OTOP นวตัวิถีภายในชุมชน รวมทั้งการติดตามประเมินผล พบว่า ประธานมีความ
ตั้งใจ มุ่งมั่น มีวิสัยทัศน์ท่ีดีการพฒันาการท่องเท่ียวภายในชุมชน เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตของชาวบา้นให้เกิด
รายไดเ้สริมเพ่ิมขึ้น โดยการกระท าตนเป็นแบบอย่างให้ชาวบา้นเห็นถึงความตั้งใจในการด าเนินการท่องเท่ียว                  
จนประสบความส าเร็จในการด าเนินการท่องเท่ียว OTOP นวตัวิถี บ้านมะขาม เม่ือชาวบ้านเห็นตัวอย่างใน            
การด าเนินการจึงเขา้มามีส่วนร่วมในการท่องเท่ียว OTOP นวตัวิถีบา้น ซ่ึงชาวบา้นในชุมชนมีส่วนร่วมตั้งแต่       
การวิเคราะห์ตดัสินใจ วางแผน ด าเนินกิจกรรม ตลอดจนการประเมินผลการด าเนินการ โดยใช้เวทีประชุมใน      
การด าเนินงานทุกเร่ือง โดยชาวบา้นในชุมชนมีรายไดจ้ากการขายสินคา้และให้บริการแก่นกัท่องเท่ียว ซ่ึงการ
ด าเนินการบริการนักท่องเท่ียว จะมีการแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบโดยคณะกรรมการจัดการการท่องเท่ียว
บางส่วนสมาชิกในชุมชนสามารถด าเนินการไดเ้องภายใตข้อ้ตกลงของชุมชน ชาวบา้นทุกคนท่ีเขา้ร่วมจะผ่าน   
การฝึกอบรมเพื่อสร้างความประทับใจในการบริการการท่องเท่ียวแก่นักท่องเท่ียว ซ่ึงผูท่ี้ท  าการฝึกอบรมแก่
ชาวบา้น คือ ตวัแทนจากส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอทุ่งสง ร่วมดว้ยมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช องค์การบริหารส่วนต าบลน ้ าตก และหน่วยพิทกัษอุ์ทยานแห่งชาติเขาปู่ เขาย่า มีการ
ส่งเสริมและพฒันากิจกรรมการท่องเที่ยว OTOP นวตัวิถี บา้นมะขาม ร่วมกนัพฒันาแหล่งท่องเท่ียว คิดคน้บรรจุ
ภณัฑ์สินคา้ OTOP ท่ีมีความน่าเช่ือถือและดึงดูดนกัท่องเที่ยว กรมพฒันาชุมชนอ าเภอทุ่งสงไดมี้การส่งคนเขา้มา
ติดตามและประประเมินผลการด าเนินการท่องเท่ียวภายในชุมชนเป็นระยะ และมีคณะกรรมการชุมชนเป็น
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ผูติ้ดตามและประเมินผลชาวบ้านอีกด้วย กิจกรรมการท่องเท่ียว OTOP นวตัวิถี บ้านมะขามจะมีการจัดการ                   
โดยกลุ่มผูน้ าและชาวบา้นโดยตรง ไดรั้บการดูแลและสนบัสนุนจากกรมพฒันาชุมชนอ าเภอทุ่งสง เป็นหลกั 
 

6. อภิปรายผล 
 จากการศึกษาศกัยภาพการท่องเท่ียว OTOP นวตัวิถี บ้านมะขาม จังหวดันครศรีธรรมราช สามารถ
อภิปรายผลได ้ดงัน้ี 
 1. แหล่งท่องเท่ียวของชุมชนบ้านมะขามมีความพร้อมในการพฒันาสู่การท่องเท่ียว OTOP นวตัวิถี 
เน่ืองจากชุมชนมีการท่องเท่ียวท่ีสะทอ้นความเป็นเอกลกัษณ์ของชุมชน บอกเล่าเร่ืองราวประวติัศาสตร์ผ่าน
สถานท่ีท่องเท่ียว วิถีชีวิตของชาวบา้นท่ีมีความเป็นมิตรและมีเสน่ห์ รวมทั้งผลิตภณัฑ์สินคา้ OTOP ของชุมชน                 
ท่ีใชท้รัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซ่ึงการท่องเที่ยว OTOP นวตัวิถีเป็นการท่องเที่ยวท่ีมีความร่วมมือ
กนัของคนในชุมชน ซ่ึงมีความรู้ ทกัษะ และความสามารถ ท าให้ชุมชนมีคนให้ความสนใจและเขา้มาท่องเท่ียวใน
ชุมชนมากย่ิงขึ้น สร้างรายไดเ้สริมให้แก่ชาวบา้น ซ่ึงนักท่องเท่ียวท่ีเขา้มาในชุมชนไดมี้การท ากิจกรรมต่าง ๆ 
ร่วมกบัชาวบา้น มีการเสนอความคิดเห็นเก่ียวกบัความตอ้งการในการเขา้มาท่อง เท่ียวในชุมชนร่วมกบัชาวบา้น 
ก่อให้เกิดความรัก ความผูกพนัระหว่างนกัท่องเท่ียวและชาวบา้นในชุมชน เสมือนนกัท่องเท่ียวเป็นส่วนหน่ึงใน
ชุมชนบา้นมะขาม มีการจดักิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีมีความสนุกสนาน ความน่าสนใจในการดึงดูดนกัท่องเท่ียว    
ทั้ งการท าอาหารร่วมกัน เก็บผลไม้ ฝึกการท าผลิตภัณฑ์ของชุมชน วิธีการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สภาพแวดลอ้มให้อยู่ในสภาพท่ีมีความอุดมสมบูรณ์มากท่ีสุด ท่ีท าให้นกัท่องเท่ียวสนใจชุมชนแห่งน้ี ซ่ึงไดรั้บ
ความร่วมมือจากนกัท่องเท่ียว ชาวบา้น อาสาสมคัร และเจา้หน้าท่ีในชุมชน การน าเสนอภูมิปัญญาทอ้งถ่ินผ่าน
ผลิตภณัฑ์ OTOP อาหารทอ้งถ่ิน ความเป็นธรรมชาติ ความสงบของชุมชน ก่อให้เกิดความสวยงามแก่แหล่งเท่ียว 
ก่อให้นักท่องเท่ียวเกิดความสนใจเขา้มาท่องเท่ียวในชุมชน การประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวท่ีมีความทนัสมยั 
เขา้ถึงทุกคนในสังคม ท าให้ขอ้มูลข่าวสารเผยแพร่ไดอ้ย่างรวดเร็ว ทั้งท าแผนการประชาสัมพนัธ์ออนไลน์และ
ป้ายประชาสัมพนัธ์ในพ้ืนท่ี มีป้ายบอกทิศทางในชุมชนเก่ียวกบัแหล่งท่องเท่ียวในชุมชน เม่ือเขา้มาภายในชุมชน
จึงไม่เกิดความสับสนในการเดินทางท่องเท่ียวไปยงัแหล่งต่าง ๆ หากนกัท่องเท่ียวเขา้มาท่องเท่ียวในชุมชนแลว้
ทางชุมชนไดมี้การดูแลความปลอดภยั ก่อให้เกิดความรู้สึกปลอดภยัและอุ่นใจแก่นักท่องเท่ียว สอดคลอ้งกับ           
ปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร และปาริฉตัร สิงห์ศกัด์ิตระกูล (2558) ศึกษา รูปแบบการจดัการนนัทนาการตามอตัลกัษณ์
ภาคใต ้เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพการท่องเท่ียวในป่าชายเลน พบว่า ชาวบา้นท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีจดัท ากิจกรรมนันทนาการใน
พ้ืนท่ีป่าชายเลน ประกอบไปดว้ยกิจกรรมการศึกษาวิถีชีวิตท่ีเก่ียวกบัการประกอบอาชีพของคนในพ้ืนท่ี กิจกรรม
การศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน กิจกรรมฟ้ืนฟูระบบนิเวศป่าชายเลน กิจกรรมหาสัตวน์ ้าและท าอาหาร/ผลิตภณัฑ์
ท้องถ่ิน ซ่ึงงานวิจัยน้ีได้สอดคล้องกับ นพรัตน์ ศุทธิถกล (2555) ศึกษาเร่ือง รูปแบบการจัดการตลาดน ้ าเพ่ือ                
การพฒันาศกัยภาพการท่องเที่ยว พบว่า นกัท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศ ตอ้งการส่ือประชาสัมพนัธ์ทาง
วิทย ุโทรทศัน์ และอินเทอร์เน็ต มีความตอ้งการอาหารไทยประจ าทอ้งถ่ิน เรียนรู้วิธีการท าอาหาร ตอ้งการเอกสาร
วฒันธรรมชุมชน มัคคุเทศน์ชุมชน และนั่งเรือชมธรรมชาติ การมีส่วนร่วมของชุมชน โดยเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมวางแผนและติดตามประเมินผลการจดัการท่องเที่ยว มีการเรียนรู้การท าอาชีพในชุมชนและ
พกัคา้งคืนแบบโฮมสเตย ์
 2. ศกัยภาพการท่องเท่ียว OTOP นวตัวิถี บา้นมะขาม จงัหวดันครศรีธรรมราช จากวตัถุประสงค์ไดเ้ขา้
ไปศึกษา แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ กิจกรรมการท่องเที่ยว การด าเนินการท่องเที่ยว ของชุมชนบา้นมะขามโดย
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ชุมชน น าไปสู่การท่องเท่ียว OTOP นวตัวิถีบ้านมะขาม ซ่ึงศกัยภาพการท่องเท่ียวบา้นมะขาม สามารถดึงดูด
นักท่องเท่ียวให้เขา้มาภายในชุมชนได ้สัมผสับรรยากาศธรรมชาติและประวติัศาสตร์ท่ีมีมาอย่างยาวนานของ
ชุมชนทั้งน ้าตกธารทิพย ์วดัถ ้าพระพุทธ เป็นตน้ แต่ยงัขาดซ่ึงเจา้หนา้ท่ีประจ าในการดูแลสถานท่ีและนกัท่องเท่ียว 
ซ่ึงการพฒันาชุมชนเป็นชุมชนท่ีมีการท่องเท่ียว OTOP นวตัวิถีท่ีประสบความส าเร็จในการด าเนินการ ท าให้
สามารถสร้างเครือข่ายท่ีเขา้มาสนับสนุนชุมชน สร้างความเขม้แข็งแก่ชุมชนผ่านการท่องเท่ียว OTOP นวตัวิถี 
บ้านมะขาม มีการกระจายรายได้ระหว่างกัน การมีส่วนร่วมในการพฒันาการท่องเท่ียวชุมชนของตนเอง                    
เป็นการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนกับส านักงานพฒันาชุมชนอ าเภอทุ่งสง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) องคก์ารบริหารส่วนต าบลน ้าตก หน่วยพิทกัษ์
อุทยานแห่งชาติเขาปู่ เขาย่า ซ่ึงมีส่วนร่วมในการประสานงานพฒันาและสนับสนุนการขบัเคล่ือนกิจกรรมตาม
แผนการพฒันาการท่องเท่ียว OTOP นวตัวิถีของชุมชน เพ่ิมคุณค่าของแหล่งท่องเท่ียว สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่
ผลิตภณัฑ ์OTOP ของชุมชน กระตุน้เศรษฐกิจให้ดีย่ิงขึ้น สร้างอาชีพเสริมในชุมชน ท าให้ลูกหลานกลบัมาท างาน
ในชุมชน ลดการออกนอกพ้ืนท่ีของคนรุ่นใหม่ สอดคล้องกับ ปรีชา คุณแสน (2555) ศึกษาเร่ือง การจัดการ
ท่องเท่ียวโดยชุมชนขององคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่สาบ อ าเภอสะเมิง จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า การด าเนินการ
จดัการท่องเที่ยวโดยชุมชน สามารถเสริมสร้างความเขม้แขง็และพึ่งพาตนเองไดใ้นชุมชน สามารถสร้างงานและ
สร้างรายไดแ้ก่ชุมชน แต่ขาดก าลงับุคลากรปฏิบติังานดา้นการส่งเสริมการท่องเท่ียวโดยชุมชนโดยเฉพาะ เป็นตน้ 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจยัศกัยภาพการท่องเท่ียว OTOP นวตัวิถี บา้นมะขาม จงัหวดันครศรีธรรมราช ไดท้ราบถึง
ขอ้มูลของแหล่งท่องเท่ียวภายในชุมชน กิจกรรมการท่องเที่ยว ผลิตภณัฑ ์OTOP สามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้ห้เกิด
ประโยชน์ เกิดองคค์วามรู้ใหม่ในการท่องเท่ียว OTOP นวตัวิถี เป็นแบบอย่างการท่องเท่ียวให้แก่ชุมชนอ่ืน และ
พฒันาศกัยภาพการท่องเที่ยว OTOP นวตัวิถี บา้นมะขาม ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ผูวิ้จยัจึงมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
 ผลการวิจัยศกัยภาพการท่องเท่ียว OTOP นวตัวิถี บ้านมะขาม จังหวดันครศรีธรรมราช ได้ทราบถึง
ศกัยภาพการท่องเท่ียวของชุมชนบ้านมะขามเพ่ือเป็นประโยชน์แก่ชุมชนและกรมพฒันาชุมชนอ าเภอทุ่งสง 
หน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถน าไปวางแผนการส่งเสริมการท่องเท่ียว OTOP นวตัวิถี บา้นมะขาม 
ให้เป็นท่ีรู้จักมากย่ิงขึ้น ดึงดูดใจนักท่องเท่ียวให้มาท่องเท่ียวภายในชุมชน การพฒันาศกัยภาพการท่องเท่ียว 
OTOP นวตัวิถีให้มีความยัง่ยืนต่อไปไดใ้นอนาคต การหาเครือข่ายนอกชุมชนในการเขา้มาให้ความช่วยเหลือ                 
การท่องเท่ียวของชุมชน สร้างความมีช่ือเสียงและความมีประสิทธิภาพของชุมชนย่ิงขึ้น 
 7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 การวิจยัในคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาความหลากหลายของกิจกรรมท่ีมีความแปลกใหม่ แหล่งท่องเท่ียว
แหล่งใหม่ในชุมชนน ามาซ่ึงเสน่ห์ของชุมชน ซ่ึงต่อยอดจากการท่องเท่ียว OTOP นวตัวิถี ให้มีการคิดแบบใหม่ 
สร้างความแปลกใจและเป็นเอกลกัษณ์ของชุมชน ดึงดูดนกัท่องเท่ียวเก่าและนกัท่องเท่ียวใหม่ให้เขา้มาท่องเท่ียว
ภายในชุมชน นอกเหนือจากน้ีควรมีการศึกษารูปแบบการพฒันาการท่องเท่ียวในชุมชน เพ่ือท าให้ชุมชนบา้น
มะขามไดเ้ป็นท่ีรู้จกัมากย่ิงขึ้น กลายเป็นชุมชนท่ีมีการท่องเท่ียวท่ีมีความน่าสนใจหากเดินทางมาท่องเท่ียวยงั
จงัหวดันครศรีธรรมราช 
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8. กติติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยเร่ือง ศักยภาพการท่องเท่ียว OTOP นวตัวิถี บ้านมะขาม จังหวดันครศรีธรรมราช ผูวิ้จัย
ขอขอบพระคุณ อาจารยบ์ณัฑิตา ฮนัท ์ท่ีให้ความอนุเคราะห์ ช่วยเหลือ เสนอะแนวทางในการท าวิจยั ตลอดจนให้
ก าลงัใจในการท าวิจยัเร่ือยมา และผูวิ้จยัตอ้งขอขอบคุณผูใ้หข้อ้มูลในการวิจยัทุกทา่น ท่ีสละเวลามาให้ขอ้มูลท าให้
การวิจยัในคร้ังน้ีส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังน้ี ผูวิ้จัยได้ก าหนดวตัถุประสงค์เพ่ือ (1) ส ารวจลกัษณะปัจจยัทางด้านประชากรศาสตร์ 
ปัจจัยแรงจูงใจในการเลือกลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราเท่ียวด้วยกัน  (2) ศึกษาอิทธิพลของปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ ปัจจยัแรงจูงใจในการเลือกลงทะเบียนเขา้ร่วมโครงการเราเท่ียวดว้ยกนั ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรม
การท่องเที่ยวภายใตโ้ครงการเราเที่ยวดว้ยกนั (3) ศึกษาอิทธิพลของปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ปัจจยัแรงจูงใจใน
การเลือกลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราเท่ียวดว้ยกนั ปัจจยัพฤติกรรมการท่องเท่ียวภายใต้โครงการเราเท่ียว
ดว้ยกนั ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการเราเที่ยวดว้ยกนั (4) ศึกษาอิทธิพลของปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 
ปัจจยัแรงจูงใจในการเลือกลงทะเบียนเขา้ร่วมโครงการเราเท่ียวด้วยกนั ปัจจยัพฤติกรรมการท่องเท่ียวภายใต้
โครงการเราเท่ียวด้วยกัน ปัจจัยการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการเราเท่ียวด้วยกัน ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจใน                      
การลงทะเบียนเขา้ร่วมโครงการเราเท่ียวดว้ยกนั  (5) ศึกษาว่าวิธีการเก็บแบบส ารวจออนไลน์ผา่น Google form จะ
ให้ผลการส ารวจเหมือนหรือแตกต่างจากวิธีการเก็บแบบส ารวจโดยการลงพ้ืนท่ี face-to-face surveys โดยรวบรวม
ขอ้มูลจากแบบสอบถามออนไลน์ผ่าน Google form 411 ชุด และโดยการลงพ้ืนท่ี 400 ชุด จากนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้
ร่วมโครงการเราเท่ียวด้วยกัน งานวิจยัน้ีวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีการทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มประชากรโดยใช้การ วิเคราะห์                    
ความแปรปรวนทางเดียว(One-Way Anova) และทดสอบสมมติฐานผา่นการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณู (Multiple 
Regression)  
 ผลการศึกษาพบว่าเหตุผลหลกัท่ีท าให้ผูบ้ริโภคลงทะเบียนเขา้ร่วมโครงการเราเท่ียวดว้ยกนั คือ สถานท่ี
ท่องเที่ยวภายในประเทศโดยเฉพาะการท่องเท่ียวทางทะเลมีความน่าสนใจ และโดยปกติท่องเที่ยวภายในประเทศ
อยูแ่ลว้  ส าหรับเหตุผลหลกัท่ีท าให้ผูบ้ริโภคไม่ลงทะเบียนเขา้ร่วมโครงการเราเที่ยวดว้ยกนั อธิบายว่าความยุง่ยาก
ในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเป็นปัญหาท่ีไม่เข้าร่วมลงทะเบียน นอกจากน้ี จากการศึกษายงัพบว่า                    
มีประชาชนจ านวนไม่นอ้ยท่ียงัไม่รับรู้ว่ามีโครงการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวจากภาครัฐ คณะผูวิ้จยัไดส้รุปขอ้เสนอ
ต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับโครงการเราเท่ียวดว้ยกนัคือ รัฐบาลควรจดัให้สามารถลงทะเบียนไดโ้ดยสะดวก ผูวิ้จัยจะ

mailto:aruneenarinkul@gmail.com


การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 15 ประจ าปี 2563 วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2563 

1480 

เสนอแนะให้กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อการปรับเปล่ียนวิธีการด าเนิน
โครงการเราเท่ียวด้วยกัน หรือการก าหนดนโยบายส่งเสริมการท่องเท่ียวในภายภาคหน้า โดยเก่ียวข้องกับ
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการเดินทางท่องเท่ียวภายในประเทศ  

ผลการทดสอบสมมติฐาน สรุปไดว่้า ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ ปัจจยัแรงจูงใจในการเลือกลงทะเบียน
เข้าร่วมโครงการ ปัจจัยพฤติกรรมการท่องเท่ียว มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการเราเท่ียวด้วยกัน          
แต่การตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการเขา้ร่วมโครงการ 
 
ค าส าคัญ: พฤติกรรมการท่องเที่ยว ความพึงพอใจต่อนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว โครงการเราเที่ยวดว้ยกนั 
 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were to (1) explore the demographic, consumer motivation under                      
“We Travel Together” campaign (2) study the influence of demographic, consumer motivation toward tourist 
behavior under “We Travel Together” campaign (3) study the influence of demographic, consumer motivation, 
and tourist behavior  toward decisions to register “We Travel Together” campaign (4) study the influence of 
demographic, consumer motivation, tourist behavior, and decisions to register “We Travel Together” campaign  
toward satisfaction and (5)  investigate the different outcomes by comparing data from online surveys in Google 
form and face-to-face surveys. This research used questionnaires to collect from 411 online data by Google form, 
and face-to-face surveys 400 samples. The data were analyzed by frequency, percentage, mean, and standard 
deviation. One-Way ANOVA statistic was used to test the variance of the two variables. Multiple Regression was 
also used to test the hypothesis.     
 The results showed that the main reasons to register the “We Travel Together” campaign were 
mentioned that domestic attractions, especially marine tourism, were interesting, and they are usually traveling 
within the country. The main reasons to not register the “We Travel Together” campaign were the difficulty of 
registering for the campaign. However, the study revealed that many people did not know about the government's 
tourism promotion policy. The investigators have summarized the proposals to those involved in the project, “We 
Travel Together” campaign. It would be better if the government made it easy for registration. The relevant 
departments can adopt the findings to adjust “We Travel Together” campaign. This will further contribute to set 
up tourism promotion policies in the future which is related to the consumer behavior on traveling within the 
country. 
  The hypothesis test represented that demographic factors, consumer motivation, tourist behavior 
influenced decisions to register “We Travel Together” campaign significantly. On the other hand, decisions to 
register had no influence on satisfaction under “We Travel Together” campaign.   
 
Keywords: travel behavior, satisfaction towards tourism promotion policy, “We Travel Together” campaign 
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1. ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
 ประเทศไทยมีจ านวนผูติ้ดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ 2019 เพ่ิมขึ้นตามระยะเวลาท่ีมากขึ้น และใน
วนัท่ี 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 พบผูติ้ดเช้ือในประเทศ 934 ราย (อา้งอิงจาก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข) 
ท าให้รัฐบาลประกาศพระราชก าหนดภาวะฉุกเฉินทั้งประเทศในวนัท่ี 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 ห้ามเขา้พ้ืนท่ีเขต
ก าหนดตามค าส่ังผูว่้าราชการจงัหวดัต่าง ๆ และห้ามบุคคลเดินทางเขา้ราชอาณาจกัรไทย  มีการควบคุมการแพร่
ระบาดในประเทศ มีการงดกิจกรรมรวมคนจ านวนมาก ลดการเคล่ือนยา้ยคนจ านวนมากขา้มจงัหวดั ยกเลิกวีซ่า 
VOA 18 ประเทศ และฟรีวีซ่า 3 ประเทศ (อา้งอิง ศูนยบ์ริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19)  เพื่อควบคุม
การแพร่ระบาด ไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ 2019 ท าให้การท่องเท่ียวในประเทศไทย หยุดชะงกั เป็นระยะเวลา
กว่า 3 เดือน  ณ ปัจจุบนัเร่ิมมีมาตรการคลายการปิดเมือง และยกเลิกการห้ามประชาชนออกนอกบา้นในระยะเวลา
ท่ีก าหนด รวมถึงสามารถให้ประชาชนเคล่ือนยา้ยขา้มจงัหวดัได ้แต่ยงัมีค  าส่ังห้ามบุคคลเดินทางเขา้ราชอาณาจกัร
ไทย ไม่ว่าจะทางบก เรือ อากาศ ยกเวน้บุคคลท่ีได้รับอนุญาตจากรัฐบาล ท าให้ในปัจจุบันรัฐบาลจะต้องมี
โครงการกระตุน้การท่องเท่ียวในประเทศ จากนักท่องเท่ียวในประเทศ โดยผ่านมาตรการเราเท่ียวดว้ยกนั และ 
มาตรการเท่ียวก าลงัใจ โดยมาตรการเราเท่ียวด้วยกัน เป็นมาตรการท่ีเปิดให้ประชาชนทัว่ไปตั้งแต่อายุ 18 ปี 
ลงทะเบียนจ านวน 5,000,000 สิทธ์ิ ในส่วนของโรงแรม โดยประชาชนท่ีลงทะเบียนจะตอ้งจ่ายค่าท่ีพกั ร้อยละ 60 
ของราคาท่ีพกั และรัฐบาลอุดหนุนจ่ายค่าท่ีพกั ร้อยละ 40 ของราคาท่ีพกัและไม่เกิน 3,000 บาท รัฐบาลใชก้รอบ
วงเงิน 20,000 ล้านบาท และ โครงการก าลังใจ ใช้กรอบวงเงิน 2,400 ล้านบาท รวมสองโครงการเป็นเงิน
งบประมาณ 22,400 ลา้นบาท มีระยะเวลาด าเนินโครงการ 4 เดือน ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ถึง มกราคม (อา้งอิงจาก 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา) 
 มีการรายงานเปิดเผยถึงจ านวนผูล้งทะเบียนโครงการเราเท่ียวดว้ยกนั ณ วนัท่ี 25 กรกฎาคม 2563 เวลา 
21.00 น. พบว่ามีจ านวน 4.56 ลา้นคน และมีการจองสิทธ์ิห้องพกั 251,835 สิทธ์ิ จากวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 
06.00 น. ท่ีไดเ้ปิดให้มีการลงทะเบียนเขา้ร่วมโครงการเราเที่ยวดว้ยกนั และให้สามารถใชสิ้ทธ์ิจองห้องพกัโดยการ
จองโดยตรงผ่านโรงแรม และผ่าน OTA  เฉพาะผูท่ี้ผ่านเง่ือนไขในวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2563 พบว่าจ านวน
ลงทะเบียน 4.56 ลา้นคน จองสิทธ์ิเพียง 251,835 สิทธ์ิ จาก 5,000,000 สิทธ์ิ (อา้งอิงจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา) แม้ว่าจะมีผูล้งทะเบียนเกือบเท่าจ านวนสิทธ์ิท่ีสามารถจองห้องพกัได้             
แต่จ านวนการจองห้องพกัอยู่ในระดบัท่ีต ่า อาจแสดงให้เห็นถึงอุปสงค์ความตอ้งการท่องเท่ียวภายในประเทศ            
ยงัขาดแรงจูงใจจากมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ หรือการท่ีราคาห้องพกัของโรงแรมท่ีเขา้ร่วม
โครงการมีราคาสูงกว่าราคาท่ีควรจะเป็น หรือไม่มีความแตกต่างกนัระหว่างราคาของโรงแรมท่ีพกัท่ีใชสิ้ทธ์ิเรา
เท่ียวดว้ยกนักบัราคาท่ีไม่ไดใ้ช้สิทธ์ิ ถึงแมจ้ะผ่านมาเพียง 10 วนั กบัการจองสิทธ์ิห้องพกัจากระยะเวลาส้ินสุด
โครงการเราเที่ยวดว้ยกนั วนัท่ี 31 มกราคม 2564 แต่โครงการเราเที่ยวดว้ยกนัจะเป็นการตอบโจทยใ์นการส่งเสริม
การท่องเท่ียวภายในประเทศ และเหตุใดประชาชนท่ีลงทะเบียนหรือยงัไม่ลงทะเบียน ไม่จองสิทธ์ิห้องพกั มีวิธี
หรือข้อเสนอแนะจากภาคประชาชนเพื่อเสนอไปยงัผูอ้อกนโยบายดังกล่าวให้เกิดประโยชน์ต่อการกระตุ้น
เศรษฐกิจสูงสุด      
 จากการสุ่มตัวอย่างประชากรท่ีแตกต่างกัน ของทั้ง 2 วิธี คณะผูวิ้จัยอยากทราบว่าการสุ่มตัวอย่าง
ประชากรจากการลงพ้ืนท่ี ท่ีใช้การศึกษาแบบเจาะจงและเป็นวิธีท่ีใช้มาอย่างช้านาน กับ วิธีการสุ่มตัวอย่าง
ประชากรออนไลน์ผ่าน Google form ท่ีไม่ได้เจาะจงผูต้อบและสามารถเข้าถึงการตอบไดม้ากกว่า เหมาะกบั
เทคโนโลยีในยคุปัจจุบนั จะให้ผลลพัธ์ในการส ารวจแตกต่างกนัอยา่งไร 
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อส ารวจลกัษณะปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ ปัจจยัแรงจูงใจในการเลือกลงทะเบียนเขา้ร่วม
โครงการเราเที่ยวดว้ยกนัของนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้ร่วมโครงการเราเที่ยวดว้ยกนั  
 2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ ปัจจัยแรงจูงใจในการเลือกลงทะเบียนเขา้ร่วม
โครงการเราเที่ยวดว้ยกนั ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวภายใตโ้ครงการเราเที่ยวดว้ยกนั 
 3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ ปัจจัยแรงจูงใจในการเลือกลงทะเบียนเขา้ร่วม
โครงการเราเท่ียวดว้ยกนั ปัจจยัพฤติกรรมการท่องเท่ียวภายใตโ้ครงการเราเท่ียวดว้ยกัน ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ
เขา้ร่วมโครงการเราเที่ยวดว้ยกนั 
 4. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ ปัจจัยแรงจูงใจในการเลือกลงทะเบียนเขา้ร่วม
โครงการเราเที่ยวดว้ยกนั ปัจจยัพฤติกรรมการท่องเที่ยวภายใตโ้ครงการเราเที่ยวดว้ยกนั ปัจจยัการตดัสินใจเขา้ร่วม
โครงการเราเที่ยวดว้ยกนั ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการลงทะเบียนเขา้ร่วมโครงการเราเที่ยวดว้ยกนั   
 5. เพื่อศึกษาว่าวิธีการเก็บแบบส ารวจออนไลน์ผ่าน Google form จะให้ผลการส ารวจเหมือนหรือ
แตกต่างจากวิธีการเก็บแบบส ารวจโดยการลงพ้ืนท่ีนอก Google form 
 

3. ทบทวนวรรณกรรม 
 บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา(พฤติกรรมนกัท่องเท่ียว 2555, หนา้ 24) ท าไมมนุษยจึ์งชอบเดินทางทอ่งเท่ียว มนุษย์
เป็นสัตวสั์งคมและชอบอยู่รวมกนัเป็นกลุ่ม มีการพ่ึงพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั พฤติกรรมเหล่าน้ีสะทอ้นให้เห็นถึง
ความตอ้งการของมนุษยท่ี์พอใจต่อการอยูร่่วมกนัไดเ้ป็นอยา่งดี  
  สุเทพ พนัประสิทธ์ิ (เศรษฐศาสตร์พ้ืนฐานเพ่ือการท่องเท่ียว 2552, หน้า 18-19) ได้อธิบายเก่ียวกับ
อุปทานการท่องเท่ียวไวว่้า “ปริมาณบริการของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวท่ีจะเสนอขายย่อมผนัแปรเป็น                      
ภาคเดียวกนักบัอตัราค่าบริการ” และยงัมีปัจจยัส าคญัท่ีเป็นตวัท าให้อุปทานการท่องเท่ียวเปล่ียนแปลงไปมีอยู่ 4 
ปัจจยัคือ 1) นโยบายของผูป้ระกอบธุรกิจท่องเที่ยว 2) นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการ 3) ตน้ทุนการผลิต
บริการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 4) จ านวนผูป้ระกอบการธุรกิจท่องเที่ยว  
  กชกร   เป้าสุวรรณ และคณะ (2550) ได้กล่าวถึง  ความหมายของความพึงพอใจว่า เป็นผลของ                       
การแสดงออกของทัศนคติของบุคคลอีกรูปแบบหน่ึง  และเป็นความรู้สึกท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง  เป็นไปไดท้ั้ง
ทางบวกและทางลบ  เม่ือไดส่ิ้งนั้น สามารถตอบสนองความตอ้งการ  ก็จะเกิดความรู้สึกบวก เป็นความรู้สึกท่ี               
พึงพอใจ 
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4. กรอบแนวคิดการวิจัยและสมมติฐานท่ีใช้ในการวิจัย 
 

(  
แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 
 การวิจยัในคร้ังน้ีไดก้ าหนดสมมติฐานของการวิจยัส าหรับปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีมีผลกระทบต่อพฤติกรรม
การตดัสินใจของผูบ้ริโภคเก่ียวกบัโครงการเราเที่ยวดว้ยกนั ไว ้4 ประเด็น คือ  
 1. ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ต่างกัน ส่งผลต่อแรงจูงใจใน                  
การเลือกลงทะเบียนเขา้ร่วมโครงการเราเที่ยวดว้ยกนัท่ีต่างกนั  
 2. ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ และ แรงจูงใจในการเลือกลงทะเบียนเขา้ร่วมโครงการเราเที่ยวดว้ยกนั 
ต่างกนั ส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวท่ีต่างกนั  
 3. ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ แรงจูงใจในการเลือกลงทะเบียนเขา้ร่วมโครงการเราเท่ียวดว้ยกนั และ
พฤติกรรมการท่องเที่ยวต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการเราเที่ยวดว้ยกนัท่ีต่างกนั  
 4. ลักษณะประชากรศาสตร์ แรงจูงใจในการเลือกลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราเท่ียวด้วยกัน 
พฤติกรรมในการท่องเที่ยว และการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการเราเท่ียวดว้ยกนัต่างกนั ส่งผลต่อความพึงพอใจของ
ในลงทะเบียนเขา้ร่วมโครงการเราเที่ยวดว้ยกนั ท่ีต่างกนั 
 

5. วิธีด าเนินการวิจัย  
  การศึกษาพฤติกรรมในการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการเราเที่ยวดว้ยกนั รูปแบบการวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) เป็นการศึกษาเชิงส ารวจ(Survey Research) โดยมีการใช้แบบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการส ารวจและเก็บรวบรวมขอ้มูล และเก็บขอ้มูลจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีระยะเก็บขอ้มูล
ระหว่างเดือน กรกฎาคม ถึง กนัยายน 2563 แบ่งเป็น  
 การก าหนดกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา (Sample Size) โดยการส ารวจ ใช้สูตรค านวณตาม Taro 
Yamane ท่ีช่วงความเช่ือมัน่ 95%  จะมีค่าท่ีผิดพลาดจากการค านวณ 0.5 จะไดจ้ านวนตวัอย่าง 400 ชุดตวัอย่างขึ้น
ไป ตัวอย่างประชากรเป็นประชากรชาวไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ท่ีมีความสนใจท่องเท่ียวภายในประเทศ                      
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ท่ีลงทะเบียนเขา้ร่วมโครงการเราเท่ียวดว้ยกนัและไม่ลงทะเบียนเขา้ร่วมโครงการเราเท่ียวดว้ยกนั  โดยการศึกษา              
2 วิธีท่ีแตกต่างกันเพ่ือหาความแตกต่างผลท่ีได้จากการวิจยั แบ่งได้ตามน้ี (1) การส ารวจระบบออนไลน์ผ่าน 
Google form จ านวน 411 ชุด (2) การส ารวจโดยการแจกแบบสอบถามลงพ้ืนท่ีโดยไม่ผา่นระบบออนไลน์ จ านวน 
400 ชุด รวมเป็นจ านวน 811 ชุด 
 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 ข้อมูลท่ีรวบรวมจากการตอบแบบสอบถามทั้งถามออนไลน์ในรูปแบบ Google form และการตอบ
แบบสอบถามโดยการสุ่มตวัอย่างประชากรในกรุงเทพมหานคร ผูกน ามาวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรม SPSS 
เพื่อค านวณหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) และน ามาแจกแจงความถ่ี 
(Frequency) น ามาเสนอผลวิเคราะห์ในรูปแบบตารางความเรียง 
 สถิติการวิเคราะห์การแปรปรวนทางเดียว One-Way ANOVA ในการวิเคราะห์ความแตกต่าง เพศ อายุ 
ระดบัการศึกษา อาชีพ ลกัษณะการท่องเท่ียว ผลการวิเคราะห์จะท าให้ทราบพฤติกรรมและแรงจูงใจของแต่ละ
กลุ่มมีผลต่อการตดัสินใจอยา่งไร 

 
6. ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ส าหรับผู้ตอบแบบส ารวจออนไลน์ผ่าน Google form  
 จากกลุ่มตัวอย่าง 411 คน จากการส ารวจออนไลน์ผ่าน Google form โดยเป็นผูท่ี้ตอบแบบส ารวจ                  
เพศหญิงมากท่ีสุดจ านวน 283 คน (ร้อยละ 68.9) และผูท่ี้ตอบส ารวจเพศชายจ านวน 128 คน (ร้อยละ 31.1) 
 เม่ือพิจารณาจากอายุโดยเรียงค่าร้อยละจากมากไปน้อยพบว่า จ านวนผูท่ี้ตอบแบบส ารวจมากท่ีสุด                     
มีจ านวน 191 คน (ร้อยละ 46.5)  เป็นผูท่ี้มีอายุระหว่าง 23 – 34 ปี รองลงมา ผูท่ี้ตอบแบบส ารวจอายุ 35 – 44 ปี                     
มีจ านวน 89 คน (ร้อยละ 21.7) รองลงมา ผูท่ี้ตอบแบบสอบส ารวจอายุ 18 – 22 ปี มีจ านวน 87 คน (ร้อยละ 21.2) 
รองลงมา ผูท่ี้ตอบแบบส ารวจอายุ 45 – 60 ปี มีจ านวน 33 คน (ร้อยละ 8) และอนัดบัสุดทา้ย ผูท่ี้ตอบแบบส ารวจ
อาย ุ60 ปีขึ้นไป มีจ านวน 11 คน (ร้อยละ 2.7)  
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ส าหรับผู้ตอบแบบส ารวจลงวิธีการเก็บแบบส ารวจโดย              
การลงพื้นที่ face-to-face surveys  
 จากกลุ่มตัวอย่าง 411 คน จากการส ารวจออนไลน์ผ่าน Google form โดยเป็นผูท่ี้ตอบแบบส ารวจ                 
เพศหญิงมากท่ีสุดจ านวน 283 คน (ร้อยละ 68.9) และผูท่ี้ตอบส ารวจเพศชายจ านวน 128 คน (ร้อยละ 31.1) 
 เม่ือพิจารณาจากอายุโดยเรียงค่าร้อยละจากมากไปน้อยพบว่า จ านวนผูท่ี้ตอบแบบส ารวจมากท่ีสุด                 
มีจ านวน 191 คน (ร้อยละ 46.5)  เป็นผูท่ี้มีอายุระหว่าง 23 – 34 ปี รองลงมา ผูท่ี้ตอบแบบส ารวจอายุ 35 – 44 ปี                
มีจ านวน 89 คน (ร้อยละ 21.7) รองลงมา ผูท่ี้ตอบแบบสอบส ารวจอายุ 18 – 22 ปี มีจ านวน 87 คน (ร้อยละ 21.2) 
รองลงมา ผูท่ี้ตอบแบบส ารวจอายุ 45 – 60 ปี มีจ านวน 33 คน (ร้อยละ 8) และอนัดบัสุดทา้ย ผูท่ี้ตอบแบบส ารวจ
อาย ุ60 ปีขึ้นไป มีจ านวน 11 คน (ร้อยละ 2.7)  
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท าไมถึงเลือกลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราเท่ียวด้วยกัน ส าหรับผู้ตอบแบบ
ส ารวจออนไลน์ผ่าน Google form  
 จากกลุ่มตวัอย่างผูต้อบแบบสอบถามออนไลน์ผ่าน Google form ส าหรับผูท่ี้ตอบว่าลงทะเบียนเขา้ร่วม
โครงการถึงเหตุผลในการเขา้ร่วมโครงการ โดยเรียงจากอตัราร้อยละจากมากไปน้อย พบว่า ร้อยละ 52.8 มองว่า
สถานท่ีท่องเที่ยวภายในประเทศมีความสนใจ รองลงมา ร้อยละ 21.4 มองว่าปกติท่องเที่ยวภายในประเทศอยู่แลว้ 
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รองลงมา ร้อยละ 14.8 ต้องการท่องเท่ียวหลงัจากมีมาตรการคลายล็อคดาวน์ และอนัดับสุดทา้ย ร้อยละ 10.9                
มองว่าเพราะไดรั้บเงินอุดหนุนจากรัฐในการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท าไมถึงเลือกลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราเท่ียวด้วยกัน ส าหรับผู้ตอบ                  
แบบส ารวจวิธีการเก็บแบบส ารวจโดยการลงพื้นที่ face-to-face surveys  
 จากกลุ่มตวัอย่างผูต้อบแบบสอบถามโดยการลงพ้ืนท่ีนอก Google form  ส าหรับผูท่ี้ตอบว่าลงทะเบียน
เขา้ร่วมโครงการถึงเหตุผลในการเขา้ร่วมโครงการ โดยเรียงจากอตัราร้อยละจากมากไปนอ้ย พบว่า ร้อยละ 37.67 
มองว่าโดยปกติท่องเท่ียวภายในประเทศอยู่แล้ว รองลงมา ร้อยละ 23.37 มองว่าเงินอุดหนุนจากรัฐท าให้ส่งเสริม
การท่องเที่ยว รองลงมา ร้อยละ 22.08 มองว่าตอ้งการท่องเที่ยวหลงัมีมาตรการคลายลอ็คดาวน์ และอนัดบัสุดทา้ย 
ร้อยละ 16.88 มองว่าสถานท่ีท่องเที่ยวภายในประเทศมีความน่าสนใจ 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท าไมถึงไม่เลือกลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราเท่ียวด้วยกัน ส าหรับผู้ตอบแบบ
ส ารวจออนไลน์ผ่าน Google form 
 จากกลุ่มตัวอย่างผูต้อบแบบสอบถามออนไลน์ผ่าน Google form ส าหรับผูท่ี้ตอบว่าไม่ลงทะเบียน                 
เขา้ร่วมโครงการเราเท่ียวดว้ยกนั ถึงเหตุผลท่ีไม่เดินทางท่องเท่ียว โดยเรียงอตัราร้อยละจากมากไปน้อยพบว่า              
ร้อยละ 33.24 อธิบายว่าไม่มีเวลาว่างในการท่องเที่ยว รองลงมา ร้อยละ 28.03 อธิบายว่าสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนั
ไม่ค่อยดี รองลงมา ร้อยละ 24.28 อธิบายว่ามีความกงัวลการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ 2019 และ
อนัดบัสุดทา้ย ร้อยละ 14.45 อธิบายว่ามีรายไดไ้ม่เพียงพอต่อการท่องเที่ยว 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท าไมถึงไม่เลือกลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราเท่ียวด้วยกัน ส าหรับผู้ตอบแบบ
ส ารวจวิธีการเก็บแบบส ารวจโดยการลงพื้นที่ face-to-face surveys  
 จากกลุ่มตัวอย่างผู ้ตอบแบบสอบถามผ่านโดยการลงพ้ืนท่ีนอก Google form ส าหรับผู ้ท่ีตอบว่า                        
ไม่ลงทะเบียนเขา้ร่วมโครงการเราเที่ยวดว้ยกนั ถึงเหตุผลท่ีไม่เดินทางท่องเท่ียว โดยเรียงอตัราร้อยละจากมากไป
นอ้ยพบว่า ร้อยละ 35.58 อธิบายว่าไม่มีเวลาว่างในการท่องเที่ยว รองลงมา ร้อยละ 28.83 อธิบายว่าสภาพเศรษฐกิจ
ในปัจจุบนัไม่ค่อยดี รองลงมา ร้อยละ 19.02 อธิบายว่ามีความกงัวลการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ 
2019 และอนัดบัสุดทา้ย ร้อยละ 16.57 อธิบายว่ามีรายไดไ้ม่เพียงพอต่อการท่องเที่ยว 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความพึงพอใจต่อโครงการเราเท่ียวด้วยกัน ส าหรับผู้ตอบแบบส ารวจ
ออนไลน์ผ่าน Google form 
 จากกลุ่มตวัอย่างผูต้อบแบบสอบถามออนไลน์ผ่าน Google form ส าหรับผูท่ี้ตอบว่าลงทะเบียนเขา้ร่วม
โครงการถึงความพึงพอใจต่อโครงการเราเที่ยวดว้ยกนั โดยเรียงอตัราร้อยละจากมากไปนอ้ย พบว่า ร้อยละ 56.47 
มีความพึงพอใจปานกลาง รองลงมา ร้อยละ 19.83 มีความพึงพอใจมาก รองลงมา ร้อยละ 11.21 มีความพึงพอใจ
มากท่ีสุด รองลงมา ร้อยละ 6.46 มีความพึงพอใจแย ่และอนัดบัสุดทา้ยร้อยละ 6.03 มีความพึงพอใจแยท่ี่สุด 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความพงึพอใจต่อโครงการเราเท่ียวด้วยกัน ส าหรับผู้ตอบแบบส ารวจวิธีการ
เก็บแบบส ารวจโดยการลงพื้นที่ face-to-face surveys 
 จากกลุ่มตัวอย่างผู ้ตอบแบบสอบถามผ่านโดยการลงพ้ืนท่ีนอก Google form ส าหรับผู ้ท่ีตอบว่า
ลงทะเบียนเขา้ร่วมโครงการถึงความพึงพอใจต่อโครงการเราเท่ียวดว้ยกนั โดยเรียงอตัราร้อยละจากมากไปน้อย 
พบว่า ร้อยละ 54.67 มีความพึงพอใจปานกลาง รองลงมา ร้อยละ 26.67 มีความพึงพอใจมาก รองลงมา ร้อยละ 12 
มีความพึงพอใจมากท่ีสุด รองลงมา ร้อยละ 4 มีความพึงพอใจแย่ท่ีสุด และอนัดบัสุดทา้ย ร้อยละ 2.66 มีความ               
พึงพอใจแย ่
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ผลการศึกษากลุ่ม Google form พบว่า การทดสอบหลงัมาตรการคลายล็อคดาวน์มีผลต่อการตดัสินใจ
ท่องเท่ียวภายใตโ้ครงการเราเท่ียวดว้ยกนั จากการทดสอบโดยใช้ค่าทดสอบการแปรปรวนทางเดียว (One Way 
Analysis of Variance : One Way ANOVA) และการทดสอบสมมติฐานใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 95 หรือ .05 
นั้นพบว่า P มีค่าเท่ากบั .075 และระดบัความเช่ือมัน่มีค่ามากกว่า .05 จึงท าให้ยอมรับสมมติฐานหลกัว่าการรับรู้
โครงการเราเท่ียวดว้ยกนัท าให้ผูบ้ริโภคมีความตอ้งการเท่ียวมากขึ้น แต่ถามถึงการลงทะเบียนเขา้ร่วมโครงการ
จากการรู้เก่ียวกบัโครงการเราเท่ียวดว้ยกนั พบว่า ค่า P มีค่าเท่ากบั 0.00 ซ่ึงน้อยกว่า ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 0.05              
ท าให้ปฏิเสธสมมติฐานหลกัท่ีว่าการลงทะเบียนเขา้ร่วมโครงการเราเที่ยวดว้ยกนัไม่ไดมี้ผลท าให้ผูบ้ริโภคมีความ
ตอ้งการท่องเท่ียวเพ่ิมขึ้นและอาจแสดงให้เห็นว่าการรับรู้ของผูบ้ริโภคเก่ียวกบัโครงการเราเท่ียวดว้ยกนัก็ไม่ท าให้
ลงทะเบียนเขา้ร่วมโครงการไดอ้ยา่งมีนยัส าคญั  

ผลการศึกษากลุ่มนอก Google form พบว่า การทดสอบหลังมาตรการคลายล็อคดาวน์มีผลกับ                            
การตดัสินใจท่องเที่ยวภายใตโ้ครงการเราเที่ยวดว้ยกนั จากการทดสอบโดยใชค้่าทดสอบการแปรปรวนทางเดียว 
(One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) และการทดสอบสมมติฐานใช้ระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 
95 หรือ .05 ดงันั้นพบว่า P มีค่าเท่ากบั .002 และระดบัความเช่ือมัน่มีค่ามากกว่า .05 จึงท าให้ปฏิเสธสมมติฐาน
หลักว่าการรับรู้โครงการเราเท่ียวด้วยกันไม่ได้ท าให้ผู ้บริโภคมีความต้องการเท่ียวมากขึ้ น และถามถึง                             
การลงทะเบียนเขา้ร่วมโครงการจากการรู้เก่ียวกบัโครงการเราเท่ียวดว้ยกนั พบว่า ค่า P มีค่าเท่ากบั 0.00 ซ่ึงน้อย
กว่า ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 0.05 ท าให้ปฏิเสธสมมติฐานหลกัท่ีว่าการลงทะเบียนเขา้ร่วมโครงการเราเท่ียวดว้ยกนั
ไม่ไดมี้ผลท าให้ผูบ้ริโภคมีความตอ้งการท่องเท่ียวเพ่ิมขึ้น จากการท่ีการรับรู้ของโครงการเราเท่ียวดว้ยกนัท าให้
ผูบ้ริโภคไม่ตดัสินใจเดินทางในช่วงการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส 2019 จึงไม่ท าให้ตัดสินใจลงทะเบียน               
เขา้ร่วมโครงการ ท าให้ความตอ้งการท่องเที่ยวไม่มีผลต่อโครงการอยา่งมีนยัส าคญั 
 

7. อภิปรายผล  
จากการศึกษาแรงจูงใจในการตดัสินใจเขา้ร่วมลงทะเบียนโครงการเราเท่ียวดว้ยกนั  พบว่ากลุ่มส ารวจ

ผ่าน Google form ปัจจยัแรกท่ีเลือกลงทะเบียน คือ สถานท่ีท่องเท่ียวภายในประเทศมีความน่าสนใจ รองลงมา 
โดยปกติเป็นคนท่องเท่ียวภายในประเทศอยู่แลว้ ซ่ึงหมายถึงการมีโครงการเราเ ท่ียวดว้ยไม่ไดเ้ป็นปัจจยัหลกัใน
การเลือกเดินทางท่องเท่ียวภายในประเทศ และพบว่ากลุ่มส ารวจนอก Google form ปัจจยัแรกท่ีเลือกลงทะเบียน 
คือ โดยปกติเป็นคนท่องเท่ียวภายในประเทศอยู่แล้ว รองลงมา ได้รับเงินอุดหนุนการท่องเท่ียวจากโครงการ                    
เราเที่ยวดว้ยกนั ซ่ึงหมายถึงการมีโครงการเราเที่ยวดว้ยกนัไม่ไดเ้ป็นปัจจยัหลกัในการเลือกเดินทางแต่มีส่วนใชใ้น
การตดัสินใจของพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการลงทะเบียน เราอาจะสรุปไดว่้าการมีโครงการเราเท่ียวดว้ยกนัเป็น             
การเพ่ิมอุปสงคใ์นการท่องเท่ียว สอดคลอ้งกบั (เลิศพร ภาระสกุล, 2555) อธิบายเป็นการแสดงอุปสงคท่ี์แทจ้ริง 
(Effective Demand) ไดแ้ก่ผูค้นทั้งหลายท่ีมีการเดินทางท่องเท่ียวจริงๆ และอุปสงคท่ี์ถูกยบัย ั้งเอาไว ้(Suppressed 
Demand) ไดแ้ก่คนส่วนหน่ึงหรือจ านวนหน่ึงท่ียงัไม่มีการเดินทางมาดว้ยเหตุผลอนัใดอยา่งหน่ึง  
 จากการศึกษาแรงจูงใจในการตดัสินใจไม่เขา้ร่วมลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวดว้ยกนั พบว่ากลุ่มส ารวจ
ผ่าน Google form ปัจจยัแรกท่ีเลือกไม่ลงทะเบียน คือ ความยุ่งยากในการลงทะเบียนเขา้ร่วมโครงการเราเท่ียว
ด้วยกัน รองลงมา เงินอุดหนุนจากโครงการเราเท่ียวด้วยกันขาดแรงจูงใจต่อการเข้าร่วม ซ่ึงหมายถึง วิธีใน                    
การลงทะเบียนเขา้ร่วมโครงการเราเที่ยวดว้ยกนัอาจเป็นอุปสรรคต์่อการตดัสินใจท่องเที่ยว และ พบว่ากลุ่มส ารวจ
นอก Google form ปัจจยัแรกท่ีเลือกไม่ลงทะเบียน คือ ความยุ่งยากในการลงทะเบียนเขา้ร่วมโครงการเราเท่ียว
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ดว้ยกนั รองลงมา สถานท่ีท่องเที่ยวท่ีท่านสนใจไม่อยูใ่นรายการเขา้ร่วมโครงการ อาจสรุปผลการศึกษา 2 วิธีการ
ส ารวจมีความเห็นตรงกนัปัญหาหลักในการไม่เขา้ร่วมคือวิธีการลงทะเบียนมีความยุ่งยาก สอดคลอ้งกบัทฤษฎี
หลกัการตลาด (วิทวสั รุ่งเรืองผล, 2558) ท่ีกล่าว เก่ียวกบัช่องทางการจดัจ าหน่ายว่ายงัไม่ตอบสนองความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งสูงสุด  

ผลการศึกษากลุ่ม Google form พบว่า เป็นการทดสอบหลังมาตรการคลายล็อคดาวน์มีผลต่อ                            
การตดัสินใจท่องเที่ยวภายใตโ้ครงการเราเที่ยวดว้ยกนั จากการทดสอบโดยใชค้่าทดสอบการแปรปรวนทางเดียว 
(One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) พบว่า ค่า P มีค่าเท่ากบั 0.00 ซ่ึงนอ้ยกว่า ระดบัความเช่ือมัน่
ท่ี 0.05 ท าให้ปฏิเสธสมมติฐานหลกัท่ีว่าการลงทะเบียนเขา้ร่วมโครงการเราเที่ยวดว้ยกนัไม่ไดมี้ผลท าให้ผูบ้ริโภค
มีความตอ้งการท่องเท่ียวเพ่ิมขึ้นและอาจแสดงให้เห็นว่าการรับรู้ของผูบ้ริโภคเก่ียวกบัโครงการเราเท่ียวดว้ยกนัก็
ไม่ท าให้ลงทะเบียนเขา้ร่วมโครงการไดอ้ยา่งมีนยัส าคญั  

ผลการศึกษากลุ่มนอก Google form พบว่า เป็นการทดสอบหลังมาตรการคลายล็อคดาวน์มีผลกับ                
การตดัสินใจท่องเที่ยวภายใตโ้ครงการเราเที่ยวดว้ยกนั จากการทดสอบโดยใชค้่าทดสอบการแปรปรวนทางเดียว 
(One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) พบว่า ค่า P มีค่าเท่ากบั 0.00 ซ่ึงนอ้ยกว่า ระดบัความเช่ือมัน่
ท่ี 0.05 ท าให้ปฏิเสธสมมติฐานหลกัท่ีว่าการลงทะเบียนเขา้ร่วมโครงการเราเที่ยวดว้ยกนัไม่ไดมี้ผลท าให้ผูบ้ริโภค
มีความต้องการท่องเท่ียวเพ่ิมขึ้น จากการท่ีการรับรู้ของโครงการเราเท่ียวด้วยกันท าให้ผูบ้ริโภคไม่ตัดสินใจ
เดินทางในช่วงการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส 2019 จึงไม่ท าให้ตดัสินใจลงทะเบียนเขา้ร่วมโครงการ ท าให้
ความตอ้งการท่องเที่ยวไม่มีผลต่อโครงการอยา่งมีนยัส าคญั 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน สรุปไดว่้า ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ ปัจจยัแรงจูงใจในการเลือกลงทะเบียน
เขา้ร่วมโครงการ ปัจจยัพฤติกรรมการท่องเที่ยว มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการเราเที่ยวดว้ยกนั แต่การ
ตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการเขา้ร่วมโครงการ 
 

8. ข้อเสนอแนะ 
 8.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
 ประเด็นข้อเสนอที่ 1 รัฐบาลควรมีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ส่งเสริมการท่องเท่ียวภายใตโ้ครงการ              
เราเท่ียวด้วยกันมากกว่าน้ี จากการส ารวจพบว่า มีคนประมาณร้อยละ 30 ไม่ทราบเก่ียวกับโครงการเราเท่ียว
ดว้ยกนั 
 ประเด็นข้อเสนอที่ 2 ปัญหาหลกัของผูต้อบแบบส ารวจทั้ง 2 วิธี คือความยุง่ยากในการลงทะเบียน ท าให้
ตดัสินใจไม่ลงทะเบียนเขา้ร่วมโครงการเราเท่ียวดว้ยกนั ผูวิ้จยัมองว่าการท่ีตอ้งไปลงทะเบียนในเวบ็ไซตเ์ราเท่ียว
ดว้ยกนั และการใชจ้่ายหรือการเช็คอินทผ์า่นแอปเป๋าตงั อาจสร้างความยุง่ยากในการใชง้าน  
 ประเด็นข้อเสนอที่ 3 เสนอให้ภาครัฐสร้างแรงจูงใจให้โรงแรมหรือรีสอร์ทอื่นๆ ท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วม ให้มี
การเขา้ร่วมมากขึ้น เพ่ือสร้างตวัเลือกให้กบัผูบ้ริโภคในการเขา้ร่วมลงทะเบียน  
 ประเด็นข้อเสนอที่ 4 เสนอให้ผูใ้ชสิ้ทธิสามารถเปล่ียนแปลงวนัท่ีเขา้พกัจากวนัท่ีจองไวแ้ต่เดิมได ้ภายใต้
สถานการณ์ความไม่แน่นอนประชาชนมีกงัวลจากสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น ผูวิ้จยัมองว่าควรมีการแกไ้ขกฎระเบียบ
ขอ้น้ี เพ่ือสร้างความยืดหยุน่ในการเดินทางมากขึ้น จะท าให้ผูบ้ริโภคกลา้ตดัสินใจเดินทางมากขึ้น 
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 8.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ในการท าวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผลท่ีไดจ้ากการท าวิจยัจะ
เป็นภาพรวมความคิดเห็นของผูบ้ริโภคผ่านกลุ่มตัวอย่าง ซ่ึงคณะผูวิ้จัยคิดว่าควรจะมีการศึกษาเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) เพราะจะท าให้ไดผ้ลการศึกษาท่ีลงลึกกว่า เช่น การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
เพื่อศึกษาความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีอาจไม่ไดเ้ปิดเผยผา่นการท าแบบส ารวจ  
 2. ในการท าวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) คณะผูวิ้จยัมีความเห็นว่า
ควรมีการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อภาคการท่องเที่ยวในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 และ 
การมีนโยบายโครงการเราเที่ยวดว้ยกนั จะช่วยภาคการท่องเที่ยวในระบบเศรษฐกิจอยา่งไร 
 3. คณะผูวิ้จยัมีความเห็นว่า ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวภายในประเทศของประชาชน
ชาวไทยมีความเปล่ียนแปลงไปอยา่งไรหลงัจากเกิดวิกฤตการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019  

 

9. กติติกรรมประกาศ 
 การวิจัยในคร้ังน้ีส าเร็จได้ด้วยดี ด้วยความกรุณาจากผูท้รงคุณวุฒิ ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์                
วิไลวรรณ ทองประยูร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง รองศาสตราจารย์ อุไรวรรณ แยม้นิยม                 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามค าแหง คุณฉวีวรรณ  เกิดสุข และคุณเกศรินทร์  ไชยรังษี ซ่ึงทุกท่านไดก้รุณา
เสียสละเวลาอนัมีค่า ในการให้ค  าปรึกษาและค าแนะน า ช่วยเหลือ ให้การช้ีแนะ และสนบัสนุนการวิจยัให้ส าเร็จ
ไดด้ว้ยดีในคร้ังน้ี ผูวิ้จยัซาบซ้ึงในความกรุณาของทุกท่าน ขอขอบพระคุณท่านเป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี  
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บทคัดย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาปัจจยัทางดา้นความปลอดภยัท่ีมีอิทธิพลต่อความไม่พึงพอใจ

ในการใชบ้ริการของผูโ้ดยสารชาวต่างชาติท่ีเดินทางเขา้มายงัประเทศไทย ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและ 2) เพื่อ
ศึกษาความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการต่อท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจยั
คร้ังน้ี คือ ผูโ้ดยสารชาวต่างชาติท่ีเคยใช้บริการโดยสารเคร่ืองบินและพ้ืนท่ีของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ                        
โดยคณะผูวิ้จยัไดก้ าหนดกลุ่มตวัอย่างเท่ากบั 450 คน โดยใชวิ้ธีสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Convenient Sampling) 
ด้วยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Simple Random Sampling) และเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล คือ แบบสอบถามภาษาองักฤษมีค่าสัมประสิทธ์ิของความเช่ือมัน่ครอนบดั (Cronbach) ไดเ้ท่ากบั 0.882 
โดยใชส้ถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ส าหรับ
สถิติเชิงอนุมานได้แก่ Factor Analysis, T-test, และการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis)  

ผลของการวิจยัพบว่าจากจ านวนกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 450 คนพบว่าผูโ้ดยสารชาวต่างชาติส่วนใหญ่เป็น
เพศชายท่ีมีอายุระหว่าง 20-30 ปี มีสถานะโสด มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี รายไดปั้จจุบนัมีรายได ้1,500-
3,000 ดอลลาร์ต่อเดือน และมีภูมิล าเนาอยู่ในทวีปเอเชีย ผลการวิเคราะห์ปัจจยัทางดา้นความปลอดภยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อความไม่พึงพอใจของผูโ้ดยสารชาวต่างชาติท่ีเดินทางเขา้มายงัประเทศไทย แบ่งปัจจยัท่ีอาจก่อให้เกิดความ             
ไม่พึงพอใจตามระดบัความคิดเห็นของผูโ้ดยสารชาวต่างชาติออกเป็น 4 ดา้น เรียงตามล าดบัความไม่พึงพอใจจาก
มากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ 1) ปัจจยัดา้นการตรวจคนเขา้เมือง 2) ปัจจยัดา้นการตรวจสมภัาระ 3) ปัจจยัดา้นเคร่ืองแสกน
และวตัถุตอ้งห้ามและ 4) ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการภายในท่าอากาศยาน ตามล าดบั ผลการวิเคราะห์ปัจจยัดา้น
ความไม่พึงพอใจเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่ออิทธิพลในการเดินทางมายงัประเทศของผูโ้ดยสารชาวต่างชาติ พบว่า 
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ผูโ้ดยสารชาวต่างชาติไม่พึงพอใจต่อดา้นความปลอดภยัจึงเป็นสาเหตุท่ีจะส่งผลต่ออิทธิพลในการเดินทางเขา้
มายงัประเทศไทย 

 
ค าส าคัญ: ความไม่พึงพอใจ ความปลอดภยั , ผูโ้ดยสารชาวต่างชาติ 

 

ABSTRACT 
The objectives of the study 1) to fine out the security factors which influence on the foreign passengers’ 

service dissatisfaction traveling to Thailand at the Suvarnabhumi Airport and 2) to find out the opinion on service 
quality to the Suvarnabhumi Airport. A sample was selected from the foreign passengers who have used the 
airport’s services - plane service and the airport’s area. The research team has determined a sample group of 450 
people. The sample of this research was drawn from the convenient sampling by using a simple random sampling. 
The research instrument is the English questionnaire has a Cronbach’s alpha of 0.882 The data analyze by using 
descriptive statistics; percentage, mean, S.D. and using statistic; Factor Analysis, T-test, and Multiple Regression 
Analysis Statistics. 

The findings, from a sample group of 450 people, revealed that most foreign passengers are single males 
which their age is between 20-30 years old, holding a bachelor’s degree, earning current income is 1,500-3,000 
dollars per month, and live in Asia. The analysis of the security factors which influence on the foreign passengers’ 
service dissatisfaction traveling to Thailand can be divided into 4 levels of foreign passengers’ dissatisfaction 
opinion, ranked from highest to lowest in descending order. It included 1) the immigration factor, 2) the luggage 
checked factor, 3) the airport scanner and prohibited goods factor, and 4) the airport management factor, 
respectively. The result of dissatisfaction factor analysis, is the factor affecting the influence on traveling to 
Thailand of foreign passengers, found that the foreign passengers were not satisfied on the security, so that caused 
the influence on traveling to Thailand. 

 
Keywords: Dissatisfaction, Security, Foreign Passengers 
 

1. ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
อุตสาหกรรมการบิน (Aviation Industry) ถือว่าเป็นอุตสาหกรรมท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกและมีการควบคุม

อย่างเคร่งครัดท่ีสุด ธุรกิจการบินถือว่าเป็นองค์ประกอบหน่ึงในอุตสาหกรรมการบิน โดยประกอบดว้ยธุรกิจ
บริการขนส่งทางอากาศดว้ยเคร่ืองบิน ทั้งผูโ้ดยสาร สินคา้และไปรษณียภณัฑ์ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของ
ผูใ้ชบ้ริการในรูปแบบของการให้บริการ ซ่ึงไดรั้บความนิยมจากผูใ้ชบ้ริการเป็นจ านวนมาก จากสถิติการขนส่ง
ผูโ้ดยสารโดยภาพรวมของประเทศไทยในช่วง 10 ปีท่ีผา่นมา (พ.ศ. 2552 – 2561) พบว่ามีจ านวนผูโ้ดยสารเพ่ิมขึ้น
ประมาณ 2.8 เท่า จากปี พ.ศ. 2552  ท่ีมีจ านวนผูโ้ดยสาร 58 ลา้นคน เพ่ิมขึ้นเป็นจ านวน 162 ลา้นคน ในปี พ.ศ. 
2561 โดยอตัราการเติบโตเฉล่ีย (Compound Annual Growth Rate – CAGR) ของผูโ้ดยสารทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 
10.8 ต่อปี แบ่งเป็นการเติบโตของผูโ้ดยสารระหว่างประเทศเฉล่ียร้อยละ 10 ต่อปี และอตัราการเติบโตของ
ผูโ้ดยสารภายในประเทศเฉล่ียร้อยละ 11.6 ต่อปี เม่ือพิจารณาสัดส่วนจ านวนผูโ้ดยสารภายในประเทศและระหว่าง
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ประเทศพบว่ามีสัดส่วนใกลเ้คียงกนัมากขึ้น ส่วนการเพ่ิมขึ้นของเท่ียวบินมีความสอดคลอ้งกบัการเติบโตของ
จ านวนผูโ้ดยสาร โดยมีจ านวนเท่ียวบินเพ่ิมขึ้นประมาณ 2.6 เท่า จากเดิมในปี พ.ศ. 2552 ท่ีมีจ านวน 422,438 
เท่ียวบิน เพ่ิมขึ้นเป็น 1,097,663 เท่ียวบิน คิดเป็นอตัราการเติบโตของเท่ียวบินทั้งหมดเฉล่ียต่อปีร้อยละ 10 เป็น
การเติบโตของเท่ียวบินระหว่างประเทศร้อยละ 9.3 ต่อปี และเท่ียวบินภายในประเทศร้อยละ 10.7 ต่อปี และเม่ือ
พิจารณาสถิติการขนส่งสินคา้ทางอากาศของประเทศไทยในระหว่าง 10 ปีท่ีผ่านมา (พ.ศ. 2552 – 2561) พบว่ามี
การเติบโตไม่มากนกั ส่วนใหญ่เป็นการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซ่ึงมีอตัราการ
เติบโตของการขนส่งสินคา้เฉล่ียต่อปีร้อยละ 3.8 เป็นการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศคิดเป็นการเติบโตร้อยละ 
4.2 ต่อปี ในขณะท่ีการขนส่งสินคา้ภายในประเทศลดลงร้อยละ 0.9 ต่อปี  (ส านกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศ
ไทย, 2561) 

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เปิดให้การบริการตลอด 24 ชัว่โมง มีทั้งเท่ียวบินภายในประเทศและเท่ียวบิน
ระหว่างประเทศ โดยรับรองนักท่องเท่ียวจากทัว่ทุกมุมโลก ในแต่ละวนัจึงมีจ านวนผูโ้ดยสารทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ ท่ีมาใช้บริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นจ านวนมาก ท าให้บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากัด 
(มหาชน) (Airport of Thailand – AOT) มีความจ าเป็นในการเตรียมนโยบายรักษาความปลอดภยัท่ีรองรับการก่อ
การร้ายท่ีเป็นภยัคุกคามระดบัประเทศ ซ่ึงการศึกษาขอ้มูลดงักล่าวจะน าไปสู่การวางแผนรองรับการก่อการร้ายใน
เขตอากาศยาน และยงัสามารถหาขอ้บกพร่อง จุดขดัแยง้ของมาตรการระบบรักษาความปลอดภยัภายในท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ เพื่อน าไปสู่การพัฒนามาตรการระบบรักษาความปลอดภัยภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ                       
(กนัญาภรณ์ ทองดี และคณะ, 2559) 

ความพึงพอใจเป็นปัจจัยท่ีส าคัญท่ีจะท าให้ผูโ้ดยสารตัดสินใจในการใช้บริการหรือการเดินทาง
ท่องเที่ยว โดย Philip Kotler ไดก้ล่าวว่า ความพึงพอใจของลูกคา้ เป็นความรู้สึกพอใจหรือผิดหวงัของลูกคา้ท่ีมีผล
มาจากการเปรียบเทียบระหว่างผลประโยชน์จากคุณสมบติัทางผลิตภณัฑ์ หรือการท างานของผลิตภณัฑ์กบัความ
คาดหวงัของลูกคา้ ซ่ึงหากพิจารณาถึงความพึงพอใจหลงัการใช้บริการของผูโ้ดยสารแลว้ว่า  เกิดความพึงพอใจ
หรือไม่พึงพอใจต่อบริการนั้น ๆ โดยผลจากการใช้บริการตรงกับความคาดหวงัของผูโ้ดยสารก็จะท าให้เกิด       
ความพึงพอใจต่อการบริการ และถา้ผลจากการใชบ้ริการเกินความคาดหวงัท่ีผูโ้ดยสารตั้งไว ้จะท าให้ผูโ้ดยสาร
นั้นเกิดความพึงพอใจและอาจจะกลบัมาใชบ้ริการอีก แต่ถา้หากผูโ้ดยสารไดรั้บบริการท่ีไม่ตรงกบัการคาดหวงั
ของผูโ้ดยสารจะท าให้เกิดความไม่พึงพอใจในการใชบ้ริการ (ชญาณิศา วงษพ์นัธ์ุ, 2560) 

ด้วยเหตุผลน้ีผู ้วิจัยเล็ง เห็นความส าคัญของปัญหาในงานวิจัยท่ี เ ก่ียวกับความไม่พึงพอใจต่อ                         
ความปลอดภยัของผูโ้ดยสารท่ีเดินทางมายงัประเทศไทย ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทั้งน้ีผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บจะ
ท าให้สายการบินน าขอ้มูลทางดา้นความปลอดภยัและผลศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลไปใช้ปรับปรุงปัญหาดา้นลบให้
ตรงจุด เพื่อให้ตอบสนองต่อความตอ้งการของผูโ้ดยสารและท าใหผู้โ้ดยสารเกิดความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการได้
มากท่ีสุด  

 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1 เพื่อศึกษาปัจจัยทางด้านความปลอดภัยท่ีมีอิทธิพลต่อความไม่พึงพอใจในการใช้บริการ ของ

ผูโ้ดยสารชาวต่างชาติท่ีเดินทางเขา้มายงัประเทศไทย ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
2.2 เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการต่อท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
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3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
3.1 แนวคิด ทฤษฎแีละงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 3.1.1 ความหมายของอุตสาหกรรมการบิน 
 อุตสาหกรรมการบิน (Aviation Industry) เป็นอุตสาหกรรมท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกและมีการควบคุม

อย่างเคร่งครัดท่ีสุด ซ่ึงมีธุรกิจการบินเป็นองค์ประกอบหน่ึงในอุตสาหกรรมการบิน โดยธุรกิจการบินจะ
ประกอบดว้ยธุรกิจบริการขนส่งทางอากาศดว้ยเคร่ืองบินทั้งผูโ้ดยสาร สินคา้ และไปรษณียภณัฑ์ โดยใชบ้ริการ
ของท่าอากาศยานและบริการเคร่ืองช่วยในการเดินอากาศมาผลิตเป็นบริการขนส่งทางอากาศ 

 บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา (2557) กล่าวว่า อุตสาหกรรมการบินหรือการขนส่งทางอากาศเป็นการขนส่ง
ประเภทหน่ึงท่ีขนส่งผูโ้ดยสาร สินคา้ และไปรษณียภณัฑ์ทางอากาศดว้ยเคร่ืองบิน ซ่ึงมีความเร็วสูงและสามารถ
เดินทางไปถึงจุดหมายต่าง ๆ ไดใ้นระยะเวลาอนัส้ัน เป็นการคมนาคมท่ีเช่ือมโยงและครอบคลุมทุกประเทศใน
โลกไวด้ว้ยกนัไม่ว่าประเทศเหล่านั้นจะมีระยะทางไกลกนัเพียงใดก็ตาม ทั้งยงัส่งผลให้เกิดความเขา้ใจอนัดีและ
สามารถติดต่อกนัทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองระหว่างประเทศ 

  องค์ประกอบของอุตสาหกรรมการบิน ประกอบดว้ย 
    - ธุรกิจการบิน (Airline Business) 
  - ธุรกิจอากาศยาน (Aircraft Business) 
  - ธุรกิจท่าอากาศยาน (Airport Business) 
  - ธุรกิจบริการเคร่ืองช่วยในการเดินอากาศ 
     3.1.2 ทฤษฎีดา้นความไม่พึงพอใจ 
        ประคลัภ ์ปัณฑพลงักร (2558) กล่าวว่า หลายองคก์รพยายามท่ีจะท าเร่ือง Employee Engagement 

เพ่ือท่ีจะรู้ว่าพนักงานในองค์กรของเรานั้นมีความรู้สึกผูกพนักบัองคก์รมากน้อยเพียงใด โดยท่ีลืมไปว่าก่อนท่ี
พนกังานจะผกูพนัต่อองคก์รนั้น ดา้นแรกท่ีจะตอ้งผา่นให้ไดก็้คือพนกังานจะตอ้งมีความพึงพอใจต่อองคก์รก่อน
เม่ือพอใจแลว้ก็จะมีแรงจูงใจในการท างาน อยากท างาน และอยากพฒันาตนเอง จากนั้นจึงค่อยพฒันาสู่เร่ืองของ
ความผูกพนัต่อองค์กร แค่เพียงเร่ืองของความพึงพอใจของพนักงานก็เป็นเร่ืองยากท่ีจะท าให้เกิดขึ้นได ้เพราะ
พนกังานเองก็มีความตอ้งการท่ีหลากหลายแต่ละคนตอ้งการแตกต่างกนัออกไปส่ิงท่ีองคก์รจะตอ้งท าก็คือศึกษา
หาความตอ้งการขั้นพ้ืนฐานท่ีมีร่วมกนัให้เจอก่อนแลว้ค่อยสร้างส่ิงเหล่านั้นขึ้นมาเพ่ือท าให้พนกังานส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจในการท างาน 

 ในส่วนของการบอกลูกคา้ให้ไปใชบ้ริการท่ีอื่นเร่ืองน้ีเป็นเร่ืองท่ีรุนแรงมาก กล่าวคือ พนกังานท่ีไม่
พึงพอใจมาก ๆ และถ้ามีโอกาสท่ีได้พบปะลูกค้าของบริษัทด้วยแล้ว ก็มักจะไปบอกลูกค้าของบริษัทให้
เปล่ียนแปลงไปใชสิ้นคา้และบริการของท่ีอื่นโดยให้เหตุผลท่ีไม่ดีต่าง ๆ นานา 

 กล่าวโดยสรุป ความไม่พึงพอใจเป็นความรู้สึกท่ีเกิดขึ้นกบับุคลต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีอาจท าให้เกิด
ความไม่ชอบ ไม่สมปรารถนาซ่ึงขึ้นอยู่กบัความคาดหวงัของบุคคลหรือผูใ้ชบ้ริการนั้น ๆ ว่าตั้งเป้าหมายไวม้าก
น้อยแค่ไหน ดังนั้นคุณภาพในการบริการสินค้า ราคา ปัจจัยภายนอก และปัจจัยส่วนบุคคล จึงมีอิทธิพลต่อ               
ความไม่พึงพอใจของผูใ้ช้บริการหรือคนท างาน หากไม่ไดด้งัท่ีคาดหวงัไว ้ซ่ึงการวิจยัในคร้ังน้ีตอ้งการศึกษา
ปัจจยัทางดา้นความปลอดภยัท่ีมีอิทธิพลต่อความไม่พึงพอใจของผูโ้ดยสารชาวต่างชาติท่ีเดินทางเขา้มายงัประเทศ
ไทย ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อให้ได้ค  าตอบท่ีเป็นประโยชน์ในการศึกษาเก่ียวกับปั จจัยด้านลบของ               
ความปลอดภยัในการเดินทางมายงัประเทศไทย ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
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3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ในการวิจยัเร่ืองการเปรียบเทียบปัจจยัท่ีอาจก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจท่ีมีอิทธิพลต่อความไม่ปลอดภยั

ระหว่างผูโ้ดยสารชาวต่างชาติมีกรอบแนวคิดการวิจยัดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แผนภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

กรอบแนวความคิดน้ีอ้างอิงมาจาก สมพงษ์ อัศวริยธิปัต (2560) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยทางด้าน                            
ความปลอดภยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูโ้ดยสารท่ีเดินทางภายในประเทศไทย  

3.3 สมมติฐานการวิจัย 
 3.3.1 ผูโ้ดยสารชาวต่างชาติเพศชายและเพศหญิงจะมีระดบัความไม่พึงพอใจทางดา้นความปลอดภยั

ในการเดินทางเขา้มายงัประเทศไทย ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิท่ีไม่แตกต่างกนั 
 3.3.2 ปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจในดา้นความปลอดภยั ประกอบดว้ย ดา้นการตรวจสัมภาระ 

ดา้นการตรวจคนเขา้เมือง ดา้นเคร่ืองแสกนและวตัถุตอ้งห้าม และดา้นการบริหารจดัการภายในท่าอากาศยาน     
เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่ออิทธิพลในการเดินทางเขา้มายงัประเทศไทยของผูโ้ดยสารชาวต่างชาติ ณ ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ 

 

4. วิธีด าเนินการวิจัย  
4.1 ประชากรและตัวอย่าง 
ประชากร (Population) ท่ีใชเ้ป็นกลุ่มตวัอย่างการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูโ้ดยสารชาวต่างชาติท่ีใชบ้ริการหรือ

เคยใชบ้ริการโดยสารเคร่ืองบิน เพื่อเดินทางมายงัประเทศไทย ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   
การเลือกกลุ่มตัวอย่างผูวิ้จัยได้ใช้กลุ่มตัวอย่างตามตารางก าหนดขนาดตัวอย่างของ Taro Yamane                      

ท่ีความเช่ือมัน่ 0.05 และความคลาดเคล่ือนไม่เกินร้อยละ 5 (อา้งถึงในพรรณี ลีกิจวฒันะ, 2554 : 75-77) โดยการ
เลือกตัวอย่างแบบง่าย (Convenient Sampling) โดยอาศัยการสุ่มแบบบังเอิญ (Simple Random Sampling)                       
โดยผูวิ้จัยจะท าการเก็บขอ้มูลตั้งแต่เดือนมกราคม – เมษายายน พ.ศ. 2563  ในช่วงเวลา 18. 00 น. – 22. 00 น.                    
ในวนัจนัทร์ – ศุกร์ และเวลา 10. 00 น. – 18. 00 น. ในวนัเสาร์ และวนัอาทิตย ์ 

 

ตัวแปรต้น (X) 
 ผู้โดยสาร 4 ทวีป ดังนี้ 
1. ทวีปอเมริกา 

2. ทวีปยโุรป 

3. ทวีปเอเชีย 

4. ทวีปออสเตรเลีย 

ตัวแปรตาม (Y) 
ความไม่พงึพอใจในด้านความปลอดภัยในการเดินทาง

มายังประเทศไทยใน 4 ด้าน  
1. ดา้นการตรวจสัมภาระ 

2. ดา้นการตรวจคนเขา้เมือง 

3. ดา้นเคร่ืองสแกนและวตัถุตอ้งห้าม 

4. ดา้นการบริหารจดัการภายในท่าอากาศยาน 
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4.2 เคร่ืองมือวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการส ารวจ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีมีลกัษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิด

และแบบปลายเปิด ประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคลของผู ้โดยสารชาวต่างชาติ ข้อมูลทางด้านพฤติกรรม                           
การท่องเที่ยว และขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัดา้นความไม่พึงพอใจของผูโ้ดยสารชาวต่างชาติ    

4.3 การวิเคราะห์ข้อมูล  
การเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยการเก็บขอ้มูลปฐมภูมิ ไดม้าจากการเก็บขอ้มูลโดยการใช้แบบสอบถาม                

โดยท าการสุ่มแบบบงัเอิญจากผูโ้ดยสารชาวต่างชาติท่ีมาจากทวีปอเมริกา 173 คน คิดเป็นร้อยละ 38.4  ยุโรป 64 
คน คิดเป็นร้อยละ 14.2 เอเชีย 214 คน คิดเป็นร้อยละ 47.6 และออสเตรเลีย 67 คน คิดเป็นร้อยละ 14.9 ท่ีเดินทาง
เขา้มาท่องเท่ียวในประเทศไทย ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

 

5. ผลการวิจัย 
การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจในด้านความปลอดภยัของการเดินทางมายงั

ประเทศไทยของผูโ้ดยสารชาวต่างชาติ ทั้งหมด 4 ดา้น ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นการตรวจสัมภาระ ปัจจยัดา้นการตรวจคน
เขา้เมือง ปัจจยัดา้นเคร่ืองแสกนและวตัถุตอ้งห้าม และปัจจยัดา้นการบริหารจดัการภายในท่าอากาศยาน 
 
ตารางท่ี 1  แสดงค่าเฉล่ียรวมระดบัความไม่พึงพอใจของผูโ้ดยสารชาวต่างชาติท่ีมีต่อความปลอดภยั 
 ในการเดินทางมายงัประเทศไทย 

ล าดับที่ ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจในด้านความปลอดภัย �̅� การแปลผล 

1. ดา้นการตรวจสัมภาระ 2.60 ปานกลาง 
2. ดา้นการตรวจคนเขา้เมือง 2.91 ปานกลาง 
3. ดา้นเคร่ืองแสกนและวตัถุตอ้งห้าม 2.58 ปานกลาง 
4. ดา้นการบริหารจดัการภายในสนามบิน 2.42 นอ้ย 

 ค่าเฉลี่ยรวม 2.65 ปานกลาง 

 
จากตารางท่ี 1 พบว่า หลงัจากท่ีผูโ้ดยสารไดสั้มผสักบับรรยากาศของการใชบ้ริการภายในท่าอากาศยาน

สุวรรณภูมิในการเดินทางมายงัประเทศไทย แล้วส่ิงท่ีท าให้ผูโ้ดยสารเกิดความรู้สึกไม่พึงพอใจมากท่ีสุด คือ                
ดา้นการตรวจคนเขา้เมือง (X̅ = 2.91) รองลงมาคือ ดา้นการตรวจสัมภาระ   (X̅ = 2.60  ดา้นเคร่ืองแสกนและวตัถุ
ตอ้งห้าม (X̅ = 2.58) และดา้นการบริหารจดัการภายในท่าอากาศยาน (X̅ = 2.60) ตามล าดบั   

 

6. อภิปรายผล  
  จากการศึกษา ปัจจยัทางดา้นความปลอดภยัท่ีมีอิทธิพลต่อความไม่พึงพอใจของผูโ้ดยสารชาวต่างชาติท่ี
เดินทางเขา้มายงัประเทศไทย ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อภิปรายดงัน้ี 
 ปัจจัยด้านท่ีก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจของผูโ้ดยสารชาวต่างชาติ หากพิจารณาหลายด้าน พบว่า 
หลงัจากท่ีผูโ้ดยสารชาวต่างชาติท่ีเดินทางเข้ามายงัประเทศไทย ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ส่ิงท่ีก่อให้เกิด
ความรู้สึกให้เกิดความรู้สึกไม่พึงพอใจแก่ผูโ้ดยสารมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นการตรวจคนเขา้เมือง ปัจจยัดา้นการ
ตรวจสัมภาระ ปัจจยัดา้นเคร่ืองสแกนและวตัถุตอ้งห้าม และปัจจัยดา้นการบริหารจดัการภายในท่าอากาศยาน 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 15 ประจ าปี 2563 วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2563 

1495 

ตามล าดบั โดยท าการสุ่มแบบบงัเอิญจากผูโ้ดยสารชาวต่างชาติท่ีมาจากทวีปอเมริกา 173 คน คิดเป็นร้อยละ 38.4  
ยุโรป 64 คน คิดเป็นร้อยละ 14.2 เอเชีย 214 คน คิดเป็นร้อยละ 47.6 และออสเตรเลีย 67 คน คิดเป็นร้อยละ 14.9 
เม่ือพิจารณาในข้อย่อยของด้านต่าง ๆ พบว่า ผูโ้ดยสารชาวต่างชาติหลังจากท่ีมาสัมผสับรรยากาศแล้วเกิด
ความรู้สึกไม่พึงพอใจในปัจจยัดา้นการตรวจคนเขา้เมือง คือ มีจ านวนเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองมีไม่เพียงพอมาก
ท่ีสุด รองลงมา ปัจจยัดา้นการตรวจสัมภาระ คือ ไม่มีป้ายหรือสัญลกัษณ์ท่ีแสดงขั้นตอน ณ จุดตรวจท่ีชดัเจนและ
เขา้ใจง่าย ปัจจยัดา้นเคร่ืองสแกนและวตัถุตอ้งห้าม คือ ขั้นตอนการตรวจสอบสินคา้ตอ้งห้ามนั้นไม่มีความสะดวก
รวดเร็วและปลอดภยั และปัจจัยด้านการบริหารจัดการภายในท่าอากาศยาน คือ ท่าอากาศยานไม่มีป้ายบอก
เส้นทางการให้บริการด้านความปลอดภยัท่ีชัดเจน ตามล าดบั  ระดบัความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิของผูโ้ดยสารชาวต่างชาติ มีความไม่พึงพอใจต่อปัจจยัทางดา้นความปลอดภยัโดยรวมและ
รายดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงอธิบายไดว่้าความปลอดภยัเป็นส่ิงแรกท่ีตอ้งค านึงถึง (พชัรี อนุสิทธ์ิ, 2561) 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
      7.1.1 ควรมีป้ายหรือสัญลักษณ์ท่ีแสดงขั้นตอน ณ จุดตรวจท่ีชัดเจนและเข้าใจง่าย เพ่ือเป็น                       
การอ านวยความสะดวก  
            7.1.2 ควรมีจ านวนเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองให้เพียงพอต่อจ านวนผูโ้ดยสาร เพื่อลดการแออดัของ
ผูโ้ดยสาร ณ จุดตรวจคนเขา้เมือง 
      7.1.3 การตรวจสอบสินคา้ตอ้งห้ามนั้นควรมีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภยั เพื่อเป็นการลด
การแออดั ณ จุดตรวจคน้ท่าอากาศยาน 
        7.1.4 ท่าอากาศยานควรมีป้ายบอกเส้นทางการให้บริการดา้นความปลอดภยัท่ีชดัเจน  
 7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
       7.2.1 ให้ท าการศึกษาในลกัษณะเดียวกนัน้ี โดยการลงไปเก็บขอ้มูลในพ้ืนท่ีจริงกบัท่าอากาศยาน
อื่นๆ และช่วงมีเวลาท่ียาวขึ้น เพ่ือเปรียบเทียบผลท่ีไดจ้ากการศึกษาในคร้ังน้ีจะท าให้เกิดการต่อยอดองคค์วามรู้
เร่ืองปัจจยัทางดา้นความปลอดภยัท่ีมีอิทธิพลต่อความไม่พึงพอใจของผูโ้ดยสารชาวต่างชาติท่ีเดินทางเขา้มายงั
ประเทศไทย ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิท่ีกวา้งขวางขึ้นต่อไป 
       7.2.2 ควรมีการศึกษาตวัแปรอ่ืนท่ีอาจมีความเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีท าการศึกษาอยู่น้ีเพ่ือ น าผลท่ี
ไดม้าปรับปรุงและพฒันาการบริการดา้นความปลอดภยัให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

8. กติติกรรมประกาศ 
  ผูวิ้จัยขอขอบคุณอาจารย์ชญานิศา วงศ์พนัธ์ุ ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยตลอดจน
ผูเ้ช่ียวชาญและ ผูท้รงคุณวุฒิทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั ในการตรวจหาคุณภาพของเคร่ืองมือวิจยั 
และไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงแกไ้ขงานวิจยัจนมีความสมบูรณ์มากท่ีสุด 
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บทคัดย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการจดัการท่องเท่ียววิถีฮาลาล ในจงัหวดั

พระนครศรีอยุธยา  และ 2) เพื่อศึกษาการจัดการท่องเท่ียววิถีฮาลาลในจังหวดัพระนครศรีอยุธยา เป็นการวิจัย                          
เชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลจาก กลุ่มตัวอย่าง ผูท่ี้มีส่วนส าคัญในการจัดการท่องเท่ียววิถีฮาลาล  ในจังหวดั
พระนครศรีอยุธยา โดยใช้วิธีเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจงตามเกณฑ์ท่ีก าหนด เป็นผูป้ระกอบอาชีพ/ปฏิบติัหน้าท่ี/                
มีความช านาญในดา้นการท่องเท่ียว วิถีฮาลาล ไม่นอ้ยกว่า 3 ปี จ าแนก เป็น 5 กลุ่ม รวม 25 คน ไดแ้ก่ กลุ่มผูป้ระกอบการ
ธุรกิจน าเท่ียว จ านวน 5 คน กลุ่มผูป้ระกอบการสถานท่ีพกัแรม จ านวน 5 คน กลุ่มผูป้ระกอบการร้านอาหาร จ านวน 5 
คน  กลุ่มผูป้ระกอบการธุรกิจขนส่ง จ านวน 5 คน  และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีดูแลรับผิดชอบแหล่งท่องเท่ียว 
จ านวน 5 คน โดยใชก้ารสัมภาษณ์เชิงลึกและน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์เน้ือหา (Content analysis) 

ผลการวิจยัพบว่า  การจดัการท่องเท่ียววิถีฮาลาลในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาในดา้นสถานท่ีพกัแรม 
ควรมีการแบ่งแยกชั้นห้องพกัหรือพ้ืนท่ีส าหรับท ากิจกรรมต่าง ๆ  ภายในสถานท่ีพกัแรม โดยมีสัญลกัษณ์บอกทิศ
ในการท าละหมาดและทิศในการประกอบศาสนกิจ จดัให้มีสถานท่ีการท าละหมาดอย่างเหมาสม พร้อมทั้งไม่มี
สถานเริงรมยแ์ละสถานท่ีเล่นการพนนัภายในท่ีพกัแรม และไม่มีการตกแต่งดว้ยประติมากรรมคลา้ยหรือเหมือน
มนุษยภ์ายในโรงแรมท่ีพกั สถานท่ีพกัแรมตอ้งไดมี้การจดัการดา้นมาตรฐานตามหลกัค าสอนของศาสนาอิสลาม  
ดา้นอาหารจะให้บริการเฉพาะอาหารและเคร่ืองด่ืมฮาลาลท่ีผา่นกระบวนการผลิตถูกตอ้งตามหลกัศาสนาอิสลาม 
รวมทั้งวิธีการจดัหาวตัถุดิบและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการปรุงอาหาร กรรมวิธีการปรุงอาหารจะตอ้งเป็นไปตามหลกั               
ฮาลาล นอกจากน้ีภายในร้านอาหารยงัตอ้งไม่มีการจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมหรือของมึนเมา และพนกังานท่ีให้บริการ
ภายในร้านตอ้งเป็นชาวมุสลิมท่ีเขา้ใจในขอ้ปฏิบติัของชาวมุสลิมดว้ยกนัเป็นอย่างดี  ดา้นการขนส่ง ควรมีการจดั
เคร่ืองบินและรถยนต์โดยสารให้เป็นไปตามมาตรฐานฮาลาล โดยมีการอ านวยความสะดวกตอ้งแต่ตน้ทางจนถึง
ไปทาง รวมทั้งบริการอ่ืน ๆ ท่ีไม่ขดัต่อหลกัคาสอนของศาสนาอิสลาม และควรมีการก าหนดมาตรฐานการจดัการ
ดา้นการขนส่งให้เป็นท่ียอมรับของนกัท่องเท่ียวชาวมุสลิม และดา้นแหล่งท่องเท่ียว ควรมีการจดัแยกประเภทการ
ให้บริการนกัท่องเท่ียวไวอ้ย่างชดัเจนในแต่ละแหล่งท่องเท่ียวท่ีชาวมุสลิม จะเดินทางไปและควรมีเคร่ืองหมายฮา
ลาลเพ่ือให้นกัท่องเท่ียวเกิดความมัน่ใจในการท่องเท่ียวตามแหล่งต่างๆ  

 
ค าส าคัญ : การจดัการท่องเท่ียว, ฮาลาล, จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
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ABSTRACT 
This research has reasons 1) to study problems and loopholes in halal justice management in Phra 

Nakhon Si Ayutthaya Province and 2) to study halal lifestyle management in Phra Nakhon Si Ayutthaya Province. 
Having an important part in managing halal  in the provinces by using a randomly selected method in accordance 
with the specified procedure, being a professional / working person / with expertise in Halal tourism for at least 
3 years The community consists of 5 groups, including 25 people, including a group of business entrepreneurs, a 
space of 5 people, a group of residential entrepreneurs, 5 people, a group of 5 restaurant entrepreneurs, a group 
of 5 people for transportation, and a government sector. The state that oversees the tourist attractions, totaling 5 
people by applying in-depth principles and communicating information (Content analysis) 

The research results were found that Halal Tourism Management in Phra Nakhon Si Ayutthaya Province 
In terms of accommodation, rooms should be divided into floors or areas for activities within the accommodation. 
With symbols indicating the direction of prayer and the direction of religious practice Provide a place for proper 
prayer And there are no entertainment and gambling venues within the lodgings And there is no decoration with 
sculptures like or like humans in the hotel accommodation. Accommodation must be managed in accordance with 
Islamic food standards. Only halal food and beverages that have been processed in accordance with Islam. 
Including methods of procuring raw materials and equipment used in cooking The cooking process must be in 
accordance with Halal principles. In addition, in the restaurant there is no selling drinks or intoxicants. And the 
staff serving in the store must be Muslims who understand the Muslim practices well, in terms of transportation, 
planes and passenger cars should be arranged  in accordance with Halal standards. With facilitation must be from 
the origin to the direction As well as other services that are not contrary to the doctrine of Islam. And the 
transportation management standard should be established to be acceptable to Muslim tourists. And the tourist 
attractions There should be a clearly classified classification of tourist services in each tourist destination that 
Muslims will travel to and should be marked with a halal mark in order to give tourists confidence in tourism in 
various places 

 
Keywords : Tourism management,  Halal,  Phra Nakhon Si Ayutthaya Province 
 

1. ท่ีมาและความส าคัญของปัญหาการวิจัย 
การท่องเท่ียววิถีฮาลาลเป็นการจัดการท่องเท่ียวรูปแบบใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของ

นกัท่องเท่ียวชาวมุสลิม ซ่ึงประเทศท่ีมีการจดัการท่องเท่ียวไดอ้ย่างเหมาะสมและเอ้ือต่อนกัท่องเท่ียวชาวมุสลิม
มากท่ีสุด จากการจดัอนัดบัของบริษทัเครสเซนต์ เรทติง (Crescent rating) ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการท่องเท่ียวแบบฮา
ลาล (Institute of Asian Studies Chulalongkorn University, 2015, online) คือ ประเทศมาเลเซีย รองลงมาคือ ตุรกี 
และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ตามล าดบั ส่วนเฉพาะในกลุ่มประเทศนอกองคก์าร  ความร่วมมืออิสลามไดดี้ท่ีสุดคือ 
ประเทศสิงคโปร์ รองลงมาคือ ประเทศไทย และประเทศองักฤษ ตามล าดบั  ดา้นประเทศไทยขยบัขึ้นสองอนัดบั
มาอยู่ท่ีอันดับท่ี 16 ในการส ารวจทั้งส้ิน 130 ประเทศ และอยู่ในอันดับท่ี 2 ของกลุ่มประเทศท่ีไม่ไช่มุสลิม 
สืบเน่ืองจากความพยายามอยา่งต่อเน่ืองของหน่วยงานดา้นการท่องเท่ียวของไทย ท่ีพยายามเพ่ิมจ านวนร้านอาหาร
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ฮาลาล และส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นประเทศจุดหมายปลายทางท่ีเป็นท่ีรู้จกัในหมู่นักท่องเท่ียวชาวมุสลิม                
โดยสถานท่ีท่องเที่ยวยอดนิยมส าหรับนกัท่องเท่ียวชาวมุสลิม คือแหล่งท่องเท่ียวในจงัหวดัภูเก็ต กระบ่ี เชียงใหม่ 
กรุงเทพมหานคร และพระนครศรีอยธุยา 

ส าหรับการท่องเท่ียววิถีฮาลาลในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ปัจจุบนัมีนกัท่องเท่ียวชาวมุสลิมท่ีเดินทาง
มาท่องเท่ียว จังหวดัพระนครศรีอยุธยา ใน 3 กลุ่มหลกั ประกอบด้วย นักท่องเท่ียวไทยมุสลิม นักท่องเท่ียว                   
ชาวมุสลิมอาเซียน และนักท่องเท่ียวมุสลิมตะวนัออกกลาง โดยเหตุผลส าคัญของทั้งมุสลิมชาว ไทยและ
ชาวต่างชาติในการเลือกเดินทาง มาท่องเท่ียวจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา เน่ืองจากอยู่ใกลก้บักรุงเทพมหานคร                
ใกล้สนามบินการเดินทางสะดวกไม่ ว่าจะทางรถไฟ รถโดยสารประจ าทาง ด้วยช่ือเสียงของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและแหล่งท่องเท่ียว  มีความหลากหลาย กิจกรรมท่ีนักท่องเท่ียวชาวมุสลิมนิยมเดินทาง
ท่องเท่ียว ได้แก่ การช้อปป้ิง การกินอาหาร การท ากิจกรรมทางศาสนา และวัฒนธรรม ประเพณีท่ีมี                                  
ความหลากหลายทางเช่ือชาติและศาสนา (Nilawan & Others, 2016, p.44) ซ่ึงจงัหวดัพระนครศรีอยุธยายงัขาด 
การเตรียมความพร้อมในการรองรับการขยายตวัทางการท่องเที่ยวฮาลาล อย่างไรก็ตามจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
ควรมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการขยายตัวของการท่องเท่ียววิถีฮาลาล  ซ่ึงนอกจากจะเป็นการเพ่ิม                 
ความหลากหลายในเร่ืองแหล่งท่องเท่ียวแลว้ยงัเป็นการสนองนโนบาย ของรัฐบาลท่ีจะผลกัดนัให้ประเทศไทย
กา้วขึ้นเป็นศูนยก์ลางการท่องเท่ียววิถีฮาลาล ในภูมิภาคอาเซียน 

จากความเป็นมาและความส าคญัของปัญหาตามท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้ท าให้เกิดประเด็นท่ีน่าสนใจศึกษา            
การจดัการท่องเท่ียววิถีฮาลาลในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ว่าจงัหวดัพระนครศรีอยุธยามีการจดัการการจดัการ
ท่องเท่ียววิถีฮาลาลอย่างไร จึงท าให้สามารถอ านวยความสะดวกและด าเนินการ ตามหลกัปฏิบัติของศาสนา
อิสลาม จนเป็นท่ียอมรับของนกัท่องเท่ียวมุสลิมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ซ่ึงการศึกษา การจดัการท่องเที่ยววิถี
ฮาลาล จงัหวดัพระนครสรีอยธุยา จะสามารถน าผลการศึกษาท่ีไดไ้ปปรับใชใ้นการเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับ
การขยายตวัของการท่องเที่ยววิถีชาวฮาลาลในจงัหวดัอื่น ๆ ต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1  เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการจดัการท่องเท่ียววิถีฮาลาลในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
2.2 เพื่อศึกษาการจดัการท่องเที่ยววิถีฮาลาลในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
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3. กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดการวิจยั 
 

4. วิธีการด าเนินการวิจัย 
การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีใชวิ้ธีการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยมีวิธีการด าเนินการวิจยัดงัน้ี 
4.1 ประชากร คือ ผูป้ระกอบการธุรกิจน าเท่ียว ผูป้ระกอบการสถานท่ีพกัแรม ผูป้ระกอบการร้านอาหาร 

ผูป้ระกอบการธุรกิจขนส่ง และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีดูแลรับผิดชอบแหล่งท่องเท่ียว 
4.2 กลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงเป็นผูใ้หข้อ้มลูส าคญั ผูวิ้จยัก าหนดเกณฑก์ลุ่มตวัอยา่ง ประกอบดว้ย  
 4.2.1  เป็นผูป้ระกอบอาชีพ/ปฏิบติัหนา้ท่ี/มีความช านาญในดา้นการท่องเท่ียววิถีฮาลาลไม่นอ้ยกว่า 

3 ปี  
 4.2.2  เป็นผูท่ี้มีส่วนส าคญัในการจดัการท่องเท่ียววิถีฮาลาลในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา โดยใชวิ้ธีเลือก

กลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจงตามเกณฑ์ท่ีก าหนด จ าแนก เป็น 5 กลุ่ม รวม 25 คน ไดแ้ก่ กลุ่มผูป้ระกอบการธุรกิจน าเท่ียว 
จ านวน 5 คน  กลุ่มผูป้ระกอบการสถานท่ีพกัแรม จ านวน 5 คน กลุ่มผูป้ระกอบการร้านอาหาร จ านวน 5 คน กลุ่ม
ผูป้ระกอบการธุรกิจขนส่ง จ านวน 5 คน  และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีดูแลรับผิดชอบแหล่งท่องเท่ียว จ านวน 5 
คน   

4.3  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth interview) โดยมีแนว
ค าถามแบบไม่มีโครงสร้าง ก าหนดประเด็นส าคญัโดยมีขอ้ค าถามเก่ียวกบัการจดัการท่องเท่ียววิถีฮาลาลในจังหวดั
พระนครศรีอยุธยา  4 ดา้น ไดแ้ก่  การจดัการดา้นสถานท่ีพกัแรม การจดัการดา้นอาหาร  การจดัการดา้นการขนส่ง และ
การจดัการด้านแหล่งท่องเท่ียว ซ่ึงผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) จากผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน                  
3 ท่าน และไดด้ าเนินการปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะเรียบร้อย 

4.4 การเก็บรวมรวบขอ้มูล ผูวิ้จยัท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัจ าแนกตามกลุ่มไดค้รบ
ตามจ านวน ทั้งหมด 5 กลุ่ม รวม 25 คน 

การจัดการการท่องเท่ียววิถฮีาลาลในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  

1. การจดัการดา้นท่ีพกัแรม 
2. การจดัการดา้นอาหาร 
3.การจดัการดา้นการขนส่ง 
4. การจดัการดา้นแหล่งท่องเท่ียว 

 

ปัญหาและอุปสรรคของการจัดการการท่องเท่ียว
วิถีฮาลาลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

แนวทางการจัดการการท่องเท่ียว
วิถีฮาลาลในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  
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4.5 การวิเคราะห์ขอ้มูล ผูวิ้จยัด าเนินการน าขอ้มูลทั้งหมดมาวิเคราะห์หาการจดัการท่องเท่ียววิถีฮาลาล
ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา และวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการจดัการการจดัการท่องเท่ียววิถีฮาลาลใน
จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา โดยน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ท่ีบนัทึกไวใ้นแบบสัมภาษณ์โดยใช้การวิเคราะห์
เน้ือหา (Content analysis) 

 

5. สรุปผลการวิจัย  
 1. ผลการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการจดัการการท่องเท่ียววิถีฮาลาลในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา พบว่า 
นอกจากการจัดการท่องเท่ียววิถีฮาลาลท่ีสามารถจัดการการท่องเท่ียวเพื่อตอบสนองความต้องการและอ านวย                   
ความสะดวกให้แก่นักท่องเท่ียวชาวมุสลิมไดถู้กตอ้งตามบทบญัญติัของศาสนาอิสลาม และเป็นไปตามมาตรฐาน                
ฮาลาล ยงัมีขอ้คน้พบว่า การจดัการท่องเท่ียววิถีฮาลาในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ในส่วนท่ีนอกเหนือไปจากองคก์ร
หรือพ้ืนท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยุธยายงัมีปัญหาและอุปสรรคในการจดัการท่องเท่ียววิถีฮาลาลของชาวมุสลิมท่ีจะตอ้ง
เร่งแกไ้ขปรับปรุง ดงัน้ี  
 1.1 ดา้นสถานท่ีพกัแรม พบว่า โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีครัวฮาลาล และบุคลากรส่วนใหญ่ไม่มีความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัศาสนาอิสลาม และขนบธรรมเนียมประเพณีของมุสลิม ถึงแมว่้า จงัหวดัอยธุยาจะมีชุมชนชาว
มุสลิมอยูเ่ยอะก็ตามแต่ยงัขาดการจดัการสถานท่ีพกัแรมส าหรับชาวมุสลิมโดยตรง  
 1.2 ดา้นอาหาร พบว่า ร้านอาหารฮาลาลขนาดใหญ่มีจ านวนน้อย ส่วนใหญ่เป็นร้านอาหารขนาด
เลก็ท่ีอยูใ่นแหล่งชุมชนชาวมุสลิมเท่านั้น รวมถึงขาดแคลนบุคลากรในการทาอาหารฮาลาล คือ พ่อครัวและผูช่้วย
พ่อครัวท่ีเป็นชาวมุสลิม ท าให้มีฉะเพาะบางพ้ืนท่ีท่ีอยู่ใกล้แหล่งชาวมุสลิมเท่านั้นท่ีจะมีร้านอาหารฮาลาล 
โดยทัว่ไปในการท าครัวฮาลาลจะมีตน้ทุนสูง ทั้งในส่วนของพ้ืนท่ีให้บริการ อุปกรณ์ครัว และอุปกรณ์การทาน
อาหาร ซ่ึงร้านอาหารมุสลิมไม่มีตรารับรองฮาลาล เน่ืองจากร้านคา้เน้นการให้บริการคนในพ้ืนท่ีเป็นหลกัจึงไม่
สามารถรองรับนกัท่องเท่ียวจ านวนมากได ้และร้านอาหารส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัชาวมุสลิม จึง
ไม่ทราบวิธีการปฏิบติัท่ีเหมาะสมกบันกัท่องเท่ียวชาวมุสลิม 
 1.3 ดา้นการขนส่ง พบว่า ไม่มีการให้บริการทางสายการบิน และไม่มีรถโดยสารท่ีให้บริการฉะเพาะฮา
ลาลเช่นกนั ในพระนครศรีอยธุยา ยกเวน้จะเช่าเหมาล าจากสนามบิน  
 1.4 ดา้นแหล่งท่องเท่ียว พบว่า  ไม่มีสถานท่ีท าน ้ าละหมาด ส่วนใหญ่มีเฉพาะห้องละหมาดเพียง
อย่างเดียว  ห้องน ้ ามีความพร้อมเฉพาะสถานท่ีท่องเท่ียวหลกัๆส าคญัเท่านั้นท่ีเป็นท่ีนิยม โดยไม่มีการจ ากัด
นักท่องเท่ียวในการเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่าง ๆ ท าให้แหล่งท่องเท่ียวบอบช ้ าถึงแมจ้ะเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวทาง
ประวติั และการให้บริการไม่ทัว่ถึงในการดูแลของเจา้หน้าท่ี ร่วมถึงป้ายบอกทางในแหล่งท่องเท่ียวไม่ชดัเจนและ
ส่วนใหญ่เป็นภาษาไทย มีบางส่วนท่ีเป็นภาษาไทย-องักฤษ-จีน แต่ไม่มีภาษาอาราบิก รวมถึงไม่มีป้ายบอกทางไป
สถานท่ีละหมาด หรือทางไปมสัยิดในพ้ืนท่ีอยา่งชดัเจน 
 2. ผลการวิจยัการจดัการท่องเที่ยววิถีฮาลาลในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ในแต่ละดา้นมีดงัน้ี  
 2.1  ดา้นสถานท่ีพกัแรม มีการจดัการการท่องเท่ียววิถีฮาลาล ดงัน้ี  
  2.1.1 ตอ้งมีการแบ่งแยกชั้นห้องพกัระหว่างชาย-หญิง ท่ีเดินทางมาพกัคนเดียว 
  2.1.2 ตอ้งมีการออกแบบห้องประชุมสัมมนาและห้องจดัเล้ียง แยกระหว่างชาย-หญิง ท่ีมิใช่
เป็นสามี ภรรยากนัมิให้อยูร่่วมกนั 
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  2.1.3 ต้องมีสัญลักษณ์บอกทิศละหมาด และทิศในการปฏิบัติศาสนกิจของศาสนาอิสลามท่ี
นอกจากการละหมาด รวมถึงการปฏิบติักิจวตัรประจ าวนั เช่น การนอน การเขา้ห้องสุขา ซ่ึงชาวมุสลิมจะตอ้งหันหน้า
ไปทาง ทิศกิบลตั ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของมสัยิดอลัหะรอม 
  2.1.4 ตอ้งไม่มีสถานเริงรมยใ์นโรงแรมท่ีพกั 
  2.1.5 ตอ้งไม่มีสถานท่ีการพนนัในโรงแรมท่ีพกั 
  2.1.6 ตอ้งไม่มีการออกแบบประติมากรรมในการตกแต่งภายในโรงแรมท่ีมีลกัษณะคลา้ยหรือ
เหมือนมนุษย ์
  2.1.7 ตอ้งมีการแยกส่ิงอ านวยความสะดวกภายในโรงแรมระหว่างชาย-หญิง เช่น สระว่ายน ้ า สปา  
ฟิตเนส 
  2.1.8 ในช่วงเดือนรอมฎอน มีบริการอาหารก่อนพระอาทิตยข์ึ้น และหลงัพระอาทิตยต์ก 
 2.2 ดา้นอาหาร มีการจดัการการท่องเท่ียววิถีฮาลาล ดงัน้ี 
  2.2.1 ร้านอาหารต้องไม่บริการส่ิงท่ีมีแอลกอฮอล์ เน่ืองจากศาสนาอิสลามห้ามมิให้มุสลิม              
ด่ืมเคร่ืองด่ืมมึนเมาและเคร่ืองด่ืมทุกชนิดท่ีมีแอลกอฮอล ์ 
  2.2.2 ร้านอาหารตอ้งบริการเฉพาะอาหารและเคร่ืองด่ืมฮาลาล ท่ีมีกระบวนการผลิตถูกตอ้ง
ตามหลกัศาสนาอิสลามปราศจากส่ิงปนเป้ือน  
  2.2.3 ร้านอาหารตอ้งมีอุปกรณ์ท่ีใช้ในการผลิตอาหารฮาลาลต้องไม่ปนเป้ือนกบัส่ิงท่ีไม่ใช่              
ฮาลาล  
  2.2.4 ร้านอาหารตอ้งมีสถานท่ีปรุงอาหารตอ้งจดัแยกเป็นสัดส่วนเฉพาะฮาลาล หรือหากเป็น
สถานท่ีท่ีเคยใชป้รุงอาหารทัว่ไปมาก่อนตอ้งมีการลา้งเคร่ืองครัวนั้นดว้ยน าดิน (เป็นการช าระลา้งส่ิงสกปรกทาง
ศาสนาอิสลาม เรียกว่า นญิส) 
  2.2.5 ร้านอาหารตอ้งไม่มีการน าส่ิงท่ีไม่ใช่อาหารฮาลาลเขา้ไปในครัวฮาลาลอย่างเด็ดขาด  
  2.2.6 ร้านอาหารตอ้งไม่มีการน าสัตวท์ุกชนิดเขา้มาภายในบริเวณสถานท่ีรับประทานอาหาร  
  2.2.7 ร้านอาหารตอ้งมีวตัถุดิบที่ใชใ้นการประกอบอาหารฮาลาลคดัเลือกมาจากแหล่งท่ีเช่ือถือ
ไดว่้ามีกรรมวิธีเป็นไปตามหลกัฮาลาล เช่น เน้ือสัตว ์กรรมวิธีการเชือดตอ้งเป็นไปตามหลกัฮาลาล และตอ้งเป็น
เน้ือสัตวท่ี์ศาสนาอิสลามอนุมติัเท่านั้น   
  2.2.8 ร้านอาหารตอ้งใช้เน้ือววั เน้ือแกะ และสัตวปี์ก ท่ีนามาปรุงอาหารไดรั้บการอนุมติัและ
ขอใบรับรองจากหน่วยงาน JAKIM  
  2.2.9 พนกังานท่ีให้บริการในร้านอาหารตอ้งเป็นชาวมุสลิม หรือเขา้ใจในขอ้ปฏิบติัของมุสลิม
เป็นอยา่งดี 
 2.3. ดา้นการขนส่ง มีการจดัการการท่องเที่ยววิถีฮาลาล ดงัน้ี  
  2.3.1 จดัตารางเวลาการเดินทางท่ีแน่นอนทั้งสายการบิน และการเดินทางขา้มจงัหวดัท่ีใชร้ะยะ
เวลานาน  
  2.3.2 การให้บริการรถยนตโ์ดยสารเดินทางตอ้งเป็นการให้บริการเฉพาะแบบฮาลาลเท่านั้น  
  2.3.3 จดัให้มีสถานท่ีบนเคร่ืองบินหรือรถในการอานวยความสะดวกในการละหมาด  
  2.3.4 มีการแจง้เวลาละหมาดระหว่างการบิน แมเ้วลาแตกต่างกนัแต่มีการคานวณเวลาละหมาดให้  
  2.3.5 จดัให้มีคมัภีร์อลั-กุรอานในระหว่างเดินทาง  
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  2.3.6 จดัให้มีส่ือบนัเทิงแบบฮาลาลในระหว่างการเดินทาง  
 2.4. ดา้นแหล่งท่องเท่ียว มีการจดัการการท่องเที่ยววิถีฮาลาล ดงัน้ี  
  2.4.1 มีการจดัแยกประเภทการให้บริการนกัท่องเท่ียวมุสลิมไวอ้ยา่งชดัเจน  
  2.4.2 ทุกสถานท่ีท่องเท่ียวจะมีเคร่ืองหมายฮาลาล เพื่อแสดงให้นักท่องเท่ียวไดเ้ห็น และเกิด
ความมัน่ใจในมาตรฐานของบริการ  
  2.4.3 แหล่งท่องเท่ียวท่ีจะรองรับนักท่องเท่ียวมุสลิมจะไม่มีหรือไม่อยู่ใกล้ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิของ            
ศาสนาอื่น  
  2.4.4 ภายในแหล่งท่องเท่ียวมีส่ิงบริการท่ีจดัไวส้าหรับนกัท่องเท่ียวเป็นการเฉพาะ 
 

6. อภิปรายผล 
 1. ปัญหาและอุปสรรคในการจดัการท่องเท่ียววิถีฮาลาลในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาเก่ียวกบัสถานท่ี                 
พกัแรมส่วนใหญ่ สถานท่ีพกัแรมไม่มีครัวฮาลาล และบุคลากรก็ไม่มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัศาสนาอิสลาม  
ขนบธรรมเนียมประเพณีของมุสลิม ถึงแม้ว่าจังหวดัอยุธยาจะมีชุมชนท่ีมีชาวมุสลิมอยู่เยอะก็ตามแต่ยงัขาด                 
การจดัการสถานท่ีพกัแรมส าหรับชาวมุสลิมโดยตรง  รวมถึงร้านอาหารฮาลาลท่ีมีขนาดใหญ่ยงัมีจ านวนน้อย                
ไม่เพียงพอ อาจเน่ืองมาจากค่าใช้จ่ายและตน้ทุนท่ีสูงทั้งในส่วนของพ้ืนท่ีให้บริการ อุปกรณ์ครัว และอุปกรณ์                       
การทานอาหาร ดังนั้นโดยส่วนใหญ่เป็นร้านอาหารขนาดเล็กท่ีอยู่ในแหล่งชุมชนชาวมุสลิมเท่านั้น ท าให้                    
การพฒันาครัวฮาลาลในสถานท่ีพกัแรมจึงมีข้อจ ากัด ดังนั้นผูวิ้จัยจึงมีความเห็นว่าการท าให้ลูกค้าเกิดความ                   
พึงพอใจ ประทบัใจและตดัสินใจเดินทางกลบัมาท่องเท่ียวซ ้าอย่างต่อเน่ืองจะส่งผลให้เกิดการตดัสินใจซ้ือบริการ
ซ ้ าของนักท่องเท่ียวชาวมุสลิมด้วย ซ่ึงผูป้ระกอบการและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจ าเป็นตอ้งหันมาให้ความสนใจ
และตระหนักการน าบทบัญญัติศาสนาอิสลาม มาปรับใช้เป็นมาตรฐานตามแหล่งท่องเท่ียว  และการเพ่ิม
ร้านอาหารฮาลาลตามแหล่งท่องเท่ียวให้มีมากขึ้น รวมถึงการร่วมมือกนัระหว่างเครือข่ายโรงแรมภายในประเทศ
เพ่ือแลกเปล่ียนทรัพยากรในการบริหารจดัการไดเ้กิดประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Laderlah, Rahman, 
Awang & Man. (2011) ไดอ้ธิบายความหมายของการท่องเท่ียวแบบ อิสลาม (Islamic Tourism) ว่าเป็นกิจกรรมท่ี
ไดรั้บการสนบัสนุนให้กระท า เพ่ือท่ีสามารถออกไปศึกษาส่ิงต่างๆ ท่ีสร้างโดยพระผูเ้ป็นเจา้ และมีความสัมพนัธ์
กบักิจกรรมแบบอิสลาม (Islamic Business) ท่ีตอ้งอยู ่ภายใตศ้าสนาบญัญติัแห่งศาสนา และตอ้งไม่ผิดหลกัศาสนา 
และสอดคล้องกับ Suhaiza, Azizah & Simon. (2011) ได้กล่าวถึง การท่องเท่ียวฮาลาล  (Halal Tourism) ว่าเป็น
แนวคิดการท่องเท่ียวท่ีอยู่ภายใตบ้ทบญัญติั อิสลามท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวมุสลิมภายใต้
บริบท ของค าว่า ชารีอะห์ ท่ีไม่ใช่เป็นเพียงขอ้ห้ามในการบริโภคอาหารเท่านั้นหากแต่รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ใน
ชีวิตประจ าวนัดว้ย 
 2.  การจดัการท่องเที่ยววิถีฮาลาลในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา น าเสนอการอภิปรายผลเป็นรายดา้น ดงัน้ี  
 2.1 ดา้นสถานท่ีพกัแรม ควรมีการแบ่งแยกชั้นห้องพกัหรือพ้ืนท่ีส าหรับท ากิจกรรมต่าง ๆ ภายใน
สถานท่ีพกัแรม เช่น พ้ืนท่ีจดัเล้ียง สระว่ายน ้า ฟิตเนส ระหว่างชาย-หญิง ท่ีเดินทางมาพกัคนเดียวอยา่งชดัเจน หรือ
มีสัญลกัษณ์บอกทิศในการท าละหมาดและทิศในการประกอบศาสนกิจ จดัให้มีสถานท่ีการท าละหมาด พร้อมทั้ง
ไม่มีสถานเริงรมยแ์ละสถานท่ีเล่นการพนันภายในท่ีพกัแรม  และไม่มีการตกแต่งดว้ยประติมากรรมคลา้ยหรือ
เหมือนมนุษย์ภายในโรงแรมท่ีพัก  อาจเ น่ืองมาจากมีการจัดการการท่องเ ท่ียววิถีฮาลาลในจังหวัด
พระนครศรีอยธุยาท่ีดี นั้นจะตอ้งไดส้ถานท่ีพกัแรมตอ้งไดมี้การจดัการดา้นมาตรฐานตามหลกัค าสอนของศาสนา
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อิสลาม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของปาริชาติ เบ็ญฤษธ์ิ  ไดศึ้กษาเร่ือง การบริหารจดัการโรงแรมฮาลาลไทย 
กรณีศึกษาโรงแรมในจงัหวดัปัตตานี พบว่า โรงแรมในจงัหวดัปัตตานีมีการปฏิบติัตามคุณลกัษณะต่างๆ ของ
โรงแรมฮาลาล คือ การให้บริการอาหารท่ีไดรั้บมาตรฐานอาหารฮาลาล และอีกทั้งไดรั้บมาตรฐานการบริการ
อาหารฮาลาล เพื่อการท่องเท่ียว นอกจากน้ียงัมีการบริการห้องละหมาด ผา้ละหมาดและพรมส าหรับปูละหมาด 
ในห้องละหมาดและห้องนอนมีสัญลกัษณ์บ่งช้ีทิศส าหรับละหมาด ในห้องน ้ ามีท่อน ้ าท่ีต่อออกมาจากก๊อกน ้ า
สะอาด ในห้องน ้ าในการช าระลา้ง ส าหรับพนกังานท่ีให้บริการส่วนใหญ่เป็นมุสลิมและมีการแต่งกายท่ีถูกตอ้ง 
ตามหลกัศาสนาอิสลาม  
 2.2 ดา้นอาหาร ควรจะให้บริการเฉพาะอาหารและเคร่ืองด่ืมฮาลาลท่ีผา่นกระบวนการผลิตถูกตอ้งตาม
หลกัศาสนาอิสลาม มีการแยกครัว วสัดุอุปกรณ์และวตัถุดิบส าหรับอาหารฮาลาล รวมทั้งวิธีการจดัหาวตัถุดิบและ
อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการปรุงอาหาร กรรมวิธีการปรุงอาหารจะตอ้งเป็นไปตามหลกัฮาลาล นอกจากน้ีภายในร้านอาหารยงั
ตอ้งไม่มีการจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมหรือของมึนเมา และพนกังานท่ีให้บริการภายในร้านตอ้งเป็นชาวมุสลิมท่ีเขา้ใจในขอ้
ปฏิบติัของชาวมุสลิมดว้ยกนัเป็นอย่างดี ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากหลกัปฏิบติัของศาสนาอิสลามมีความเคร่งครัดในดา้น
อาหารการกิน ทั้งในส่วนของสถานท่ีประกอบอาหาร วสัดุอุปกรณ์ วตัถุดิบ กรรมวิธีการประกอบอาหาร ผูป้รุงอาหาร
และพนักงานบริการ จะต้องเป็นไปตามหลกัค าสอนหรือบทบัญญติัของศาสนาอิสลาม ซ่ึงสอดคล้องกับจิราวดี                 
รัตนไพฑูรยช์ยั (2556) กล่าวว่า“การท่องเท่ียวเชิงชารีอะฮฺ” (Shari'ah Tourism) คือ การพกัผอ่นและท่องเท่ียวท่ีเป็นไป
ตามหลกัการอิสลาม เช่น อาหารและเคร่ืองด่ืมจะตอ้งไม่มีเน้ือหมูและแอลกอฮอล ์การแยก ผูช้ายผูห้ญิงในงานหรือ
สถานท่ีท่องเท่ียว เป็นตน้ 

2.3 ดา้นการขนส่ง ควรมีการจดัเคร่ืองบินและรถยนตโ์ดยสารให้เป็นไปตามมาตรฐานฮาลาล โดยมี
การอ านวยความสะดวกตอ้งแต่ตน้ทางจนถึงไปทาง พร้อมทั้งมีการแจง้เวลาการท าละหมาด รวมทั้งบริการอ่ืน ๆ    
ท่ีไม่ขดัต่อหลกัคาสอนของศาสนาอิสลาม อาจเน่ืองดว้ยแหล่งท่องเท่ียวในทุกพ้ืนท่ีท่ีมีนักท่องเท่ียวชาวมุสลิม
ตดัสินใจเดินทางไปท่องเท่ียวตามแหล่งท่องเท่ียวนั้นควรมีการก าหนดมาตรฐานการจดัการดา้นการขนส่งให้เป็น
ท่ียอมรับของนักท่องเท่ียวชาวมุสลิม ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Global Muslim Travel Index. (2015) อธิบายหลกัเกณฑ์
การพิจารณาสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเป็นมิตรกับชาวมุสลิม ว่าด้วยการขนส่งต้องมีการบริการของสนามบินท่ีมี                   
ส่ิงอ านวยความสะดวกด้านต่าง ตัวสนามบินควรมีส่ิงอ านวย ความสะดวกและบริการต่าง ๆ ท่ีตอบสนอง                   
ความตอ้งการท่ีหลากหลายของนกัเดินทางทัว่โลกและ ผูโ้ดยสารท่ีมีจ านวนมากตลอดทั้งปีในการรองรับจ านวน
นักท่องเท่ียวมุสลิมท่ีเพ่ิมขึ้นเร่ือย ๆ เป็น ส่ิงส าคญัท่ีสนามบินตอ้งสามารถตอบสนองความตอ้งการเฉพาะของ
นักท่องเท่ียวมุสลิมไดก้ารบริการท่ีส าคญัท่ีสุดสองอย่างเพื่อสนองความตอ้งการของชาวมุสลิมในสนามบินคือ  
การอ านวยความสะดวกในการละหมาดและบริการอาหารฮาลาล 

2.4 ดา้นแหล่งท่องเท่ียว ควรมีการจดัแยกประเภทการให้บริการนกัท่องเท่ียวไวอ้ย่างชดัเจนในแต่
ละแหล่งท่องเท่ียวท่ีชาวมุสลิมจะเดินทางไปและควรมีเคร่ืองหมายฮาลาลเพ่ือให้นกัท่องเท่ียวเกิดความมัน่ใจใน
การท่องเท่ียวตามแหล่งต่างๆ อาจเน่ืองมาจากในการตดัสินใจเลือกสถานท่ีท่องเท่ียวของนกัท่องเที่ยวชาวมุสลิม
นั้น นักท่องเท่ียวจะเลือกสถานท่ีท่ีตอบรับกับความต้องการทางศาสนาไปพร้อมกับความต้องการท่องเท่ียว
พกัผ่อนท่ีได้รับมาตรฐานไม่ขดัหลกัคาสอนของศาสนาอิสลาม  ซ่ึงสอดคล้องกับ Namin A.A, (2013) อธิบาย
ความหมายว่า ชาวมุสลิมตอ้งการสถานท่ีท่ีตอบรับกบัความ ตอ้งการทางศาสนาและความตอ้งการท่ีหลากหลาย 
คุณสมบัติส าคญัของสถานท่ีท่องเท่ียวก็อย่างเช่น การมีมัสยิดและส่ิงอ านวยความสะดวกในการละหมาดใน
สถานท่ีท่องเท่ียว มีการประกาศเชิญชวนให้ละหมาด มีเคร่ืองบ่งช้ีทิศของก๊อกน ้ าส าหรับช าระลา้งบางส่วนของ
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ร่างกายก่อนละหมาด) โดยยึดถือธรรมเนียมและการแต่งกายแบบฮาลาลใน สถานท่ีละหมาดท่ีเข้าถึงง่าย                  
(เช่น มสัยิดและห้อง ละหมาด) 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
7.1 ขอ้เสนอแนะในการน าผลวิจยัไปใช ้
การจดัการท่องเท่ียวให้กบันักท่องเท่ียวชาวมุสลิมในจงัหวัดพระนครศรีอยุธยา ควรค านึงถึงและให้

ความสนใจในการน าบทบญัญติัศาสนาอิสลามเขา้มามีส่วนร่วมในการก าหนดเป็นรูปแบบการจดัการท่องเที่ยววิถี
ฮาลาลอย่างถูกตอ้งท่ีไม่ขดัต่อบญัญติัศาสนาอิสลาม เน่ืองจากหลกัค าสอนหลกัปฏิบติัและขอ้ห้ามของศาสนา
อิสลามท่ีมีความเคร่งครัด ทั้งแหล่งท่องเท่ียวท่ีจะรองรับนกัท่องเท่ียวในกลุ่มมุสลิม จะตอ้งให้ความส าคญักบัต่อ
การจัดการตามหลกัการปฏิบติัหรือรักษากฎของศาสนาอิสลาม ทั้งในส่วนของท่ีสถานท่ีพกัแรม  ร้านอาหาร                
การขนส่ง แหล่งท่องเท่ียว และในส่วนอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อจะส่งผลให้การพฒันาประเทศดา้นการท่องเที่ยวใน
การรองรับนกัท่องเท่ียวชาวมุสลิม 

7.2 ขอ้เสนอแนะในการท าวิจยัคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพเพ่ิมเติมเพ่ือน าขอ้คน้พบมาสนบัสนุนผลการวิจยัเชิงปริมาณ โดยอาจ

รวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์หรือการท าการสนทนา (Focus group) เก่ียวกบัการให้บริการดา้นการท่องเท่ียว
แบบฮาลาล 

 2. หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวทั้งในภาครัฐและเอกชน ควรสร้างความร่วมมืออย่าง
ใกลชิ้ดร่วมกบัคณะกรรมการกลางอิสลาม แห่งประเทศไทยในการหาแนวทางและกระบวนการรับรองมาตรฐาน 
การท่องเท่ียวฮาลาลและการท่องเท่ียวท่ีเป็นมิตรกบั มุสลิมอย่างเป็น รูปธรรม เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ในการรับ
บริการให้เพ่ิมมากขึ้นในทุกกลุ่มภูมิภาคทั้งชาวไทยและต่างชาติ 
 

8. กติติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณผูป้ระกอบการสถานท่ีพกัแรม ผูป้ระกอบการร้านอาหาร ผูป้ระกอบการธุรกิจขนส่ง และ

หน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีดูแลรับผิดชอบแหล่งท่องเท่ียว ทุกท่านท่ีไดก้รุณาเสียสละเวลา ให้ความร่วมมือ ใน
การสัมภาษณ์เพ่ือเป็นขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ี  พร้อมทั้งความร่วมมือ ประสานงานและช่วยเหลือมาโดยตลอด จน
วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีเสร็จสมบูรณ์ 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อส ารวจความพึงพอใจและปัญหาของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเขา้มา

ท่องเท่ียวในชุมชนเทศบาลต าบลวิเศษชัยชาญ จังหวดัอ่างทอง พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางในการพฒันา               
การจดัการท่องเที่ยวของชุมชนเทศบาลต าบลวิเศษชยัชาญโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม  กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัท่องเท่ียว
ท่ีเขา้มาท่องเท่ียวในชุมชนเทศบาลต าบลวิเศษชยัชาญท่ีมีการจดัการท่องเที่ยวโดยชุมชนจ านวน 100 คน เคร่ืองมือ
ท่ีใชเ้ป็นการสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม สถิติท่ีใชไ้ดแ้ก่ ความถ่ี  ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวิจยัพบว่า ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ดา้นลกัษณะของคนในชุมชน อยู่ในระดบั
มาก ส่วนดา้นการเขา้ถึงชุมชน ดา้นส่ิงอ านวยสะดวกในชุมชนทางดา้นสถานท่ีรับประทานอาหาร ดา้นส่ิงอ านวย
สะดวกในชุมชนทางดา้นห้องสุขา ดา้นส่ิงอ านวยสะดวกในชุมชนทางดา้นสินคา้ในร้านคา้ต่างๆ ดา้นส่ิงอ านวย
สะดวกในชุมชนทางดา้นการบริการขนส่งคมนาคมในชุมชน ดา้นส่ิงอ านวยสะดวกในชุมชนทางดา้นสถานท่ี
ท่องเท่ียวในชุมชน และด้านส่ิงอ านวยสะดวกในชุมชนทางด้านการประชาสัมพนัธ์ของชุมชน อยู่ในระดับ         
ปานกลาง นอกจากนั้นผูวิ้จยัไดเ้สนอแนวทางการพฒันาการจดัการท่องเท่ียวชุมชน เช่น ควรมีการพฒันาดา้น        
การเข้าถึง ส่ิงอ านวยความสะดวก การประชาสัมพนัธ์ และความดึงดูดของแหล่งท่องเท่ียวในชุมชน เพื่อให้            
การจัดการการท่องเท่ียวชุมชนของชุมชนเทศบาลต าบลวิเศษชัยชาญเป็นการจดัการการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน           
เกิดประโยชน์ต่อชุมชน และเกิดการอนุรักษท์รัพยากรในชุมชน รวมทั้งวิถีชีวิตและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
 
ค าส าคัญ: การท่องเที่ยวชุมชน, ความพึงพอใจ, ชุมชนเทศบาลวิเศษชยัชาญ 
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ABSTRACT 
The research objectives were to survey Thai tourist’s satisfaction and study the problems while visiting 

at Wiset Chai Chan district, Angthong Province including the recommendations of community-based tourism 
management which is focused on community participation in Wiset Chai Chan district. A sample of 100 were 
tourists who visited in Wiset Chai Chan district. The tools to collect research data were interviewing and 
questionnaire. The data were analyzed by frequency, percentage, mean (X) and standard deviation (SD). 

The findings revealed that the satisfaction of Thai tourists concerning local people’s characteristics is 
in the level of “Good”. Other aspects include an access to the community, facilities of restaurants, facilities of 
toilets, facilities of souvenir shops, facilities of transportation, facilities of tourist attractions and facilities of 
advertising that are in the level of “Moderate”. In addition, researchers recommended that the way for developing 
the community tourism, for example, to improve the accessibility, facilities, and advertising and the attraction of 
tourist places in order to manage sustainable tourism for long-term, benefit to the community and to preserve 
community’s resources including the way of living and local wisdom.  

 
Keywords: Community-based Tourism, Satisfaction, Wiset Chai Chan Community 
 

1. ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
การจดัการท่องเท่ียวในชุมชนให้ประสบความส าเร็จอย่างย ัง่ยืนไดน้ั้น จ าเป็นท่ีจะตอ้งให้ชุมชนเขา้มามี

ส่วนร่วม และมีบทบาทส าคญัในการจดัการและพฒันาแหล่งท่องเท่ียวภายในชุมชนนั้นๆ อีกทั้งการท่องเท่ียว
ชุมชนเป็นการค านึงถึงการสร้างความสมดุลของส่ิงแวดล้อม วฒันธรรม และเศรษฐกิจของชุมชน เพ่ือลด
ผลกระทบอนัเกิดจากการท่องเท่ียวท่ีเกิดขึ้นภายในชุมชน อย่างไรก็ตามการท่องเท่ียวชุมชนในแต่ละชุมชนจะ
ประสบความส าเร็จไดน้ั้น ตอ้งขึ้นอยู่กบักระบวนการในการวางแผนพฒันาท่ีตอ้งให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมใน
การวางแผนเพื่อให้เกิดการท่องเท่ียวชุมชนอยา่งย ัง่ยืน  

เทศบาลต าบลวิเศษชัยชาญ ตั้งอยู่ท่ีต  าบลวิเศษชยัชาญ อ าเภอวิเศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง เป็นชุมชน
เก่าแก่ท่ีมีความต่อเน่ืองทางประวติัศาสตร์มาตั้งแต่สมยักรุงศรีอยธุยาสืบต่อมาจนปัจจุบนั กล่าวคือ ในสมยักรุงศรี
อยธุยาเป็นราชธานี เน่ืองดว้ยประวติัศาสตร์ของชุมชนตลาดท่ีมีความเป็นมาอนัยาวนานและมีการพฒันาการอย่าง
ต่อเน่ือง ท าให้พ้ืนท่ีบริเวณน้ีมีศกัยภาพสูงต่อการประชาสัมพนัธ์ให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัของอ าเภอวิเศษชยั
ชาญ ดว้ยเหตุน้ีการพฒันาแนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวชุมชนของชุมชนเทศบาลต าบลวิเศษไชยชาญ อ าเภอ
วิเศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง จึงเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนนโยบายในการส่งเสริม พฒันาแหล่งท่องเท่ียวของ
ชุมชนของทางเทศบาลฯ การท าให้เกิดการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืนในชุมชนท่ีสามารถสร้างความสมดุลในดา้น
ส่ิงแวดลอ้มในชุมชน สังคมวฒันธรรมในชุมชน และเศรษฐกิจในชุมชน เพื่อพฒันาศกัยภาพของแหล่งท่องเที่ยว
ในชุมชน อนัจะช่วยเติมเตม็ความเพียบพร้อม สะดวกสบายและสร้างระบบการท่องเท่ียวท่ีเหมาะสมและยัง่ยืน  
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2.1 เพื่อส ารวจความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเข้ามาท่องเท่ียวในชุมชนเทศบาลต าบล                   
วิเศษชยัชาญ  

2.2 เพื่อศึกษาปัญหาท่ีนกัท่องเท่ียวประสบขณะเดินทางท่องเท่ียวในชุมชนเทศบาลต าบลวิเศษชยัชาญ  
2.3 เพื่อเสนอแนะแนวทางในการพฒันาการจดัการท่องเที่ยวโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมของชุมชนเทศบาล

ต าบลวิเศษชยัชาญ  
 

3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 3.1 แนวคิด ทฤษฎแีละงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  แนวคิดการท่องเท่ียวโดยชุมชน (Community-based Tourism : CBT)  

ในช่วง 2 - 3 ปี ท่ีผ่านมาค าว่า "Community-based Tourism : CBT" การท่องเท่ียวท่ีให้ชุมชนเป็นฐาน              
การบริหารจัดการ "การท่องเท่ียวโดยชุมชน" เป็นท่ีรู้จักและใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายๆ  ความหมาย            
ความเขา้ใจและประสบการณ์  ซ่ึงการท่องเท่ียวโดยชุมชนเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะน าไปสู่การท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืนได ้
เป็นเร่ืองการท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมท่ีตอ้งมี "ชุมชน" เป็นส่วนประกอบส าคญั การท่องเที่ยวกลายเป็น "เคร่ืองมือ"
ท่ีรัฐบาลให้ความส าคญัเน่ืองจากมีความส าคญัต่อการสร้างรายได ้เพื่อพฒันาประเทศอยา่งมากและยงัเป็นรายไดท่ี้
เป็นอนัดบัตน้ๆ ของประเทศ และมีการกระจายไปในหลายภาคอยา่งค่อนขา้ง แต่จากการท่ีทรัพยากรการท่องเที่ยว
มีจ ากดัไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรการท่องเท่ียวทางดา้นธรรมชาติ วฒันธรรม ประเพณีทอ้งถ่ิน ซ่ึงผูดู้แลหรือเป็น
เสมือนเจ้าของก็คือประชาชนท่ีอยู่ในชุมชนนั้นๆ ว่าจะมีการบริหารจัดการการท่องเท่ียวได้อย่างไร เพราะ
ทรัพยากรทุกอย่างต้องมีข้อจ ากัดในการใช้ทั้ งส้ิน อย่างไรคือการใช้อย่างย ัง่ยืน และเป็นไปได้หรือไม่ท่ีจะ
ด าเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  และควรท าอยา่งไร   เม่ือ "ชุมชน" กลายเป็น "สินคา้" หรือ "เคร่ืองมือ" 
ท่ีเป็นทั้งผูก้ระท า และผูถู้กกระท า ในขณะเดียวกนัเป็นส่ิงท่ีทา้ทายและละเอียดอ่อนอย่างย่ิง เสมือนกบัการท่ีตอ้ง
ค านึงถึงความรู้สึก ความยินดีของผูเ้ก่ียวข้อง ทั้งยงัเป็นผูท่ี้ถูกกล่าวอ้างถึงอยู่ตลอดเวลาในการท่ีรัฐบาลจะ
ด าเนินการพฒันาใดๆจึง "ตอ้งให้ความส าคญัต่อชุมชนในระดบัตน้ๆ และชุมชนตอ้งไดรั้บประโยชน์" อยู่เสมอ 

แนวคิดเกี่ยวกับการพฒันา และความหมายของค าว่า พฒันา (Development)  
ความหมายของค าว่า การพฒันา นั้นเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวจะตอ้งน าสู่การท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยืนต่อไปได้

ส าหรับชุมชนส าหรับมิติของความหมายของค าว่าการพฒันานั้น โดยภาพรวมแล้วมีการแบ่งโดยนักวิชาการ                     
ท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี  

เพียส (D.G. Pearce, 1989) ไดแ้บ่งมิติของการพฒันาในมุมมอง 5 มิติดว้ยกนั คือ  
1. ความหมายของการพฒันาในแง่เศรษฐกิจ (Economic Growth) 
2. ความหมายของการพฒันาในมุมมองของความทนัสมยั (Modernization) 
3. ความหมายของการพฒันาในดา้นเพื่อเกิดความเท่าเทียม (Distributive justice) 
4. ความหมายของการพัฒนาในแง่ของการเปล่ียนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ (Socio-economic 

transformation)  
5. ความหมายของการพฒันาในแง่ของการสร้าง (Spatial reorganization)  
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นอกจากน้ี ฮาร์ท (Hart, 1999) ยงัอธิบายความหมายของการพฒันาว่าคือ “การน ามาซ่ึงศกัยภาพโอกาส 
ความกา้วหน้า หรือประสิทธิภาพท่ีเพ่ิมขึ้น” และฮอลล ์(Hall, 1998) “การสร้างประสบการณ์ท่ีดีแก่นกัท่องเท่ียว 
และส่งผลถึงประโยชน์ดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ส าหรับรัฐ เอกชนและชุมชน”  

จาฟารี (Jafari, 2000) ไดใ้ห้ความหมายของ “การพฒันาการท่องเที่ยวชุมชน” กล่าวคือ เป็นกระบวนการ
เพ่ือความกา้วหน้าทางดา้นเศรษฐกิจและสังคม โดยมรการริเร่ิมจากชุมชนเป็นรากฐาน การพฒันาการท่องเท่ียว
อาจเกิดปัญหาได ้แต่การวางแผนและพฒันาจะสามารถสร้างความต่ืนตวัต่อปัญหาท่ีอาจะเกิด และตอบรับกบั
โอกาสท่ีเข้ามาได้ ควรให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ได้รับการฝึกอบรบเพื่อเป็นนักพฒันาต่อไปได้ 
เอ้ืออ านวยดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกและบริการ มีการตั้งองคก์รชุมชนและสร้างจิตส านึกร่วมกนั  
 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์ (2557) ได้ท าการศึกษาเร่ืองการจัดการการท่องเท่ียวชุมชนอย่างย ั่งยืน 
กรณีศึกษา บ้านโคกไคร จังหวดัพงังา พบว่าองค์ประกอบหลกัของการท่องเท่ียวชุมชนอย่างย ัง่ยืนของกลุ่ม           
การท่องเท่ียวชุมชนบา้นโคกไครคือ ศกัยภาพทางการท่องเท่ียวกระบวนความคิดแบบยัง่ยืนในดา้นการมีจิตส านึก
ท่ีดีในการให้ความส าคญักับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความยัง่ยืนของทรัพยากรทางการท่องเท่ียว
มากกว่าการมุ่งเน้นท่ีผลประโยชน์ดา้นรายได ้มุ่งท่ีจะใชก้ารท่องเที่ยวเป็นเคร่ืองมือในการอนุรักษท์รัพยากรทาง
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ตลอดจนการรักษาทุนทางวฒันธรรมของชุมชน รวมทั้งตัวผูน้ าชุมชนท่ีมีการเปิด
โอกาสให้สมาชิกในชุมชนไดมี้โอกาสมีส่วนร่วมกบัการด าเนินกิจกรรมการท่องเท่ียวทั้งทางตรงและทางออ้ม       
ซ่ึงเป็นส่วนส าคญัท่ีท าให้กลุ่มการท่องเที่ยวชุมชนไดรั้บการสนบัสนุนจากสมาชิกในชุมชนส่วนใหญ่ 

กุลจิรา เสาวลกัษณ์จินดา (2555) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจดัการแหล่ง
ท่องเท่ียวชุมชน และศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน ในอ าเภอ
อินทร์บุรี จงัหวดัสิงห์บุรี พบว่า ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัการแหล่งท่องเท่ียว อ าเภออินทร์บุรี 
จงัหวดัสิงห์บุรีในดา้นต่างๆ ซ่ึงไดแ้ก่ ดา้นการเสนอความคิด การวางแผน และการตดัสินใจ ดา้นการด าเนินการ
และปฏิบติัการ ดา้นการแบ่งปันผลประโยชน์ และดา้นการติดตามและประเมินผล ในระดบันอ้ย ควรจดัตั้งกลุ่มใน
แต่ละชุมชนเพื่อเสาะหาความตอ้งการและขอ้เสนอแนะโดยตรงจากประชาชน 
 3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ตัวแปรต้น     ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. สถานภาพ 
4. ระดบัการศึกษา 
5. อาชีพ 
6. รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 

ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อการ
ท่องเท่ียวชุมชนของชุมชนเทศบาลต าบลศาล
เจา้โรงทอง อ าเภอวิเศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง 

การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 
(In-depth Interview) 

แนวทางการพฒันารูปแบบการ
จดัการท่องเท่ียวโดยให้ชุมชน

มีส่วนร่วมของ 
ชุมชนเทศบาลวิเศษชยัชาญ 
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4. วิธีด าเนินการวิจัย  
4.1 แบบแผนการวิจัย  
การเก็บรวบรวมขอ้มูลใชวิ้ธีการเชิงคุณภาพดว้ยเทคนิคการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกรายบุคคล (In-depth 

Interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มลู 
ส่วนวิธีการเชิงปริมาณใชแ้บบสอบถาม และแบบประเมินเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง  จากนั้นไดท้  า
การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเที่ยวชาวไทยต่อการท่องเที่ยวชุมชน โดยหาค่าเฉ ล่ีย 
(Mean) และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และน าค่าเฉล่ียมาเปรียบเทียบกบัเกณฑก์ารแปรผล  

4.2 ประชากรและตัวอย่าง 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคือ กลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวใน

ชุมชนเทศบาลต าบลวิเศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง โดยใชวิ้ธีการเลือกแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) จ านวน 
100 คน 

4.3 เคร่ืองมือวิจัย 
การวิจยัคร้ังน้ีใช้เทคนิควิธีการวิจยัปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) 

โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ แบบสอบถามความพึงพอใจในการท่องเท่ียวชุมชนโดยนกัท่องเท่ียวโดยแบบ
สอบแบ่งออกเป็น 2 ตอนดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม  
ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจของนกัท่องเที่ยวชาวไทยต่อการท่องเที่ยวชุมชนของชุมชนเทศบาลต าบลวิเศษ

ชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง ซ่ึงผูท้  าวิจยัไดก้ าหนดเกณฑก์ารแปรความหมายไว ้5 ระดบั ดงัน้ี  
ระดบัค่าเฉล่ีย  ความหมาย 
4.50 – 5.00  ระดบัมากท่ีสุด 
3.50 – 4.49  ระดบัมาก 
2.50 – 3.49  ระดบัปานกลาง 
1.50 – 2.49   ระดบันอ้ย 
0.0 – 1.49    ระดบันอ้ยท่ีสุด  

4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผูท้  าวิจัยได้ใช้ใช้บุคคลในการแจกแบบสอบถามและแบบประเมินเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม

ตวัอย่างคือ จากนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาท่องเท่ียวในชุมชนเทศบาลต าบลวิเศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง ระหว่างเดือน 
พฤษภาคม 2562 – มีนาคม 2563 

4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล  
สถิติท่ีใชใ้นการวิจยั การประมวลผลขอ้มูลและการวิเคราะห์ขอ้มูลจะอาศยัโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 

เพื่อประมวลผลและน าเสนอข้อมูลในรูปแบบของสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ความถ่ี 
(Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
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5. ผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาผลการศึกษาปัญหาและขอ้เสนอแนะแนวทางในการพฒันารูปแบบการจดัการท่องเท่ียว
ชุมชนโดยชุมชนมีส่วนร่วมของชุมชนเทศบาลต าบลวิเศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง 
 1. ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 นกัท่องเท่ียวเพศชายมีสัดส่วนน้อยกว่านกัท่องเท่ียวเพศหญิง โดยเป็นเพศชายร้อยละ 39 และเพศหญิง
ร้อยละ 61  นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่อายุต ่ากว่า 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 42 นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบั
ปริญญาตรีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 55 นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อย
ละ 30 รองลงมาเป็นนกัเรียน/นกัศึกษา คิดเป็นร้อยละ 24 และเจา้ของธุรกิจคิดเป็นร้อยละ 16 นักท่องเท่ียวส่วน
ใหญ่มีรายไดต้่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 31 
  2. ผลการวิจัยความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยต่อการท่องเท่ียวของชุมชนเทศบาลต าบล                  
วิเศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง 
 
ตารางท่ี 1  แสดงพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อการท่องเที่ยวของชุมชนเทศบาลต าบลวิเศษชยัชาญ  
  จงัหวดัอ่างทองในดา้นต่างๆ 

ความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยว 
ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 

ระดับ 

1. ดา้นลกัษณะของคนในชุมชน 3.67 0.74 มาก 
2. ดา้นการเขา้ถึงชุมชน  3.44 1.07 ปานกลาง 
3. ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกในชุมชนทางดา้น
สถานท่ีรับประทานอาหาร 

3.28 0.89 ปานกลาง 

4. ด้านส่ิงอ านวยความสะดวกในชุมชนทางด้านห้อง
สุขา 

3.06 1.19 ปานกลาง 

5. ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกในชุมชนทางดา้นสินคา้
ในร้านคา้ต่างๆ  

2.94 1.00  
ปานกลาง 

6. ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกในชุมชนทางดา้นการ
บริการขนส่งคมนาคมในชุมชน  

2.98 1.11 ปานกลาง 

7. ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกในชุมชนทางดา้น
สถานท่ีทอ่งเท่ียวในชุมชน 

3.48 0.96 ปานกลาง 

8. ด้านส่ิงอ านวยความสะดวกในชุมชนทางด้านการ
ประชาสัมพนัธ์ของชุมชน 

2.60 1.12 ปานกลาง 

 
ปัญหาทีน่ักท่องเท่ียวประสบในการท่องเท่ียวในชุมชนเทศบาลต าบลวิเศษชัยชาญ  
1. ปัญหาดา้นการเขา้ถึงชุมชน เช่น หลงทาง เส้นทางซับซ้อนไม่ค่อยสะดวกส าหรับคนไม่ชินเส้นทาง 

ป้ายบอกทางนอ้ยมาก ท าให้เดินทางสับสน หาทางล าบาก  ป้ายแนะน าท่ีท่องเที่ยวนอ้ยมาก จดังานไม่ต่อเน่ือง ไม่
มีรถประจ าทางรอบเมือง การเดินทางตอ้งใชร้ถส่วนบุคคล หรือมอเตอร์ไซด์รับจา้งเท่านั้น ถา้มาเป็นกลุ่มเพ่ือน           
แลว้ไม่มีรถก็จะล าบากมากในการเดินทาง  เดินทางไม่สะดวก ถา้ไม่มีรถส่วนตวั  
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2. ปัญหาดา้นการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารทางการท่องเท่ียว เช่น วิธีการจดังานประชาสัมพนัธ์
ชุมชนยงัไม่ต่อเน่ือง ไม่มีแผนที่บอกสถานท่ีท่องเที่ยวจุดเด่นๆ ท่ีน่าสนใจในชุมชน ตอ้งเดินหาเองประชาสัมพนัธ์
ไม่ทัว่ถึง และการประชาสัมพนัธ์ต่างๆ ยงัไม่เหมาะสม  

3. ปัญหาดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกในชุมชน เช่น ห้องน ้ ามีน้อยและไม่สะอาดสินคา้ท่ีวางขายมีน้อย 
และสัญลกัษณ์บอกทางไม่ชดัเจน ร้านคา้มีนอ้ย สินคา้ไม่น่าสนใจ สถานท่ีจอดรถไม่พอไม่มีความปลอดภยั  

4. ปัญหาดา้นความดึงดูดของสถานท่ีท่องเท่ียวในชุมชน เช่น ความสวยงามของความเก่าจริงๆ หายไป 
การจดัทศันียภาพยงัไม่ดีนกั ตลาดมีกิจกรรมนอ้ย เงียบ ไม่ค่อยมีของขาย 

 

6. อภิปรายผล  
ผลการศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเท่ียวชุมชน                       

โดยชุมชนมีส่วนร่วม พบว่า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจระดับมากต่อด้านลักษณะของคนในชุมชน เน่ืองจาก
ชุมชนให้การตอ้นรับนักท่องเท่ียวอย่างมีเสน่ห์และมีมิตรไมตรี นอกจากน้ีชุมชนยงัมีความซ่ือสัตยใ์นการขาย
สินคา้ ชุมชนสามารถให้ค  าแนะน าในเร่ืองต่างๆ และชุมชนสามารถให้ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบักิจกรรมท่องเที่ยวภายใน
ชุมชนได้จึงท าให้นักท่องเท่ียวมีความประทับใจมาก นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจระดับปานกลาง ในด้าน                      
การเข้าถึงชุมชน ป้ายบอกเส้นทางส าหรับการเขา้ถึงชุมชนยงัคงมีนอ้ยซ่ึงอาจท าให้นกัท่องเท่ียวบางส่วนหลงทาง
ได้ อีกทั้งการเดินทางมายงัชุมชนเทศบาลวิเศษชัยชาญสามารถเดินทางได้โดยรถยนต์เท่านั้น นักท่องเที่ยวมี               
ความพึงพอใจระดับปานกลาง ในด้านส่ิงอ านวยความสะดวกในชุมชนทางด้านสถานท่ีรับประทานอาหาร 
ร้านอาหารในชุมชนเขตเทศบาลฯ มีความหลากหลายระดบัเพื่อตอบสนองกลุ่มลูกคา้ท่ีหลากหลาย แต่จุดอ่อนของ
สถานท่ีกินในเขตชุมชนเทศบาลฯคือ ไม่มีการประชาสัมพนัธ์ท่ีกินให้กับกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีเขา้มาท่องเท่ียว 
นกัท่องเท่ียวส่วนน้อยเท่านั้นท่ีทราบแหล่งท่ีรับประทานอาหารในเขตชุมชน นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจระดับ
ปานกลาง ในด้านส่ิงอ านวยความสะดวกในชุมชนทางด้านห้องสุขา ห้องสุขา ความสะอาดและหาไดง้่ายของห้อง
สุขาเป็นส่ิงส าคญัส าหรับการมาเท่ียวของนักท่องเท่ียว และเป็นส่วนหน่ึงในการสร้างความประทบัใจให้แก่
นกัท่องเท่ียวดว้ยเช่นกนั เน่ืองจากห้องสุขาท่ีมีไวบ้ริการนกัท่องเท่ียวในเขตชุมชนเทศบาลฯ มีเพียงแห่งเดียวคือ 
ห้องสุขาของทางวดันางในธัมมิการาม ซ่ึงไม่มีความสะอาด และไม่มีการแยกชาย-หญิงเป็นส่ิงท่ีชุมชนเทศบาลฯ
ตอ้งเร่งปรับปรุงอย่างเร่งด่วน นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจระดับปานกลาง ในด้านส่ิงอ านวยความสะดวกใน
ชุมชนทางด้านสินค้าในร้านค้าต่างๆ ในเขตเทศบาลฯ ยงัมีร้านคา้ขายของท่ีระลึกไม่หลากหลาย ส่วนใหญ่เป็น
เพียงขนมของกินเท่านั้ น ควรเพ่ิมสินค้าจ าพวกโปสการ์ด หัตถกรรมพ้ืนบ้าน งานศิลปะ หนังสือประวติั                    
ความเป็นมาของชุมชน หรือเส้ือยืดท่ีระลึกแก่นักท่องเท่ียว นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจระดับปานกลาง                       
ด้านส่ิงอ านวยความสะดวกในชุมชนทางด้านการบริการขนส่งคมนาคมในชุมชน ในชุมชนมีป้ายสัญลกัษณ์บอก
เส้นทางชัดเจนแต่มีจ านวนน้อย มีสถานท่ีจอดรถเพียงพอแต่ขาดการประชาสัมพนัธ์เร่ืองสถานท่ีจอดรถท าให้
นักท่องเท่ียวไม่ทราบ การบริการด้านการคมนาคมภายในชุมชนยงัคงมีรถท้องถ่ินน้อยและต้องรอนาน  
นักท่องเท่ียวมีความพึงพอใจระดับปานกลาง ด้านส่ิงอ านวยความสะดวกในชุมชนทางด้านในชุมชนมีแหล่ง
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจ เช่นพิพิธภัณฑ์ เป็นต้น  ในชุมชนมีแหล่งท่องเท่ียวทางด้านธรรมชาติท่ี
น่าสนใจ เช่น แม่น ้ า ล าคลอง เป็นตน้ ในชุมชนมีงานประเพณีหรือเทศกาลต่างๆ ท่ีน่าสนใจ เช่น เทศกาลขนม
หวาน ประเพณีไหวเ้ทพเจา้กวนอูประจ าปี ลกัษณะของบา้นเรือนในชุมชนท่ีมีเอกลกัษณะเฉพาะทอ้งถ่ิน เป็นตน้ 
นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจระดับปานกลาง ด้านส่ิงอ านวยความสะดวกในชุมชนทางด้านการประชาสัมพันธ์
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การท่องเท่ียวในชุมชน เน่ืองจากชุมชนยงัขาดการประชาสัมพนัธ์ข้อมูลข่าวสารการท่องเท่ียวในชุมชนผ่าน             
ส่ือต่างๆ เช่น ส่ืออินเทอร์เน็ต ส่ือนิตยสาร แผ่นพบั หรือส่ือทอ้งถ่ิน ท าให้นักท่องเท่ียวไม่ทราบขอ้มูลเก่ียวกบั                   
การท่องเที่ยวท่ีมีความน่าสนใจ 

ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการจัดการท่องเท่ียวโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมของชุมชนเทศบาล
ต าบลวิเศษชัยชาญ  

1. ควรมีการประชาสัมพนัธ์ประชาสัมพนัธ์การเดินทางเขา้ถึงชุมชน และให้ขอ้มูลแก่นกัท่องเท่ียวท่ีเขา้
มาเท่ียวชมเขตเทศบาลฯ เก่ียวกบัแหล่งท่ีรับประทานอาหารเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่นกัท่องเท่ียว 

2. ควรปรับปรุงห้องสุขาท่ีมีไวบ้ริการนักท่องเท่ียวในเขตชุมชนเทศบาลฯ ท่ีห้องสุขาของทางวดั
นางในธัมมิการาม ซ่ึงไม่มีความสะอาด และไม่มีการแยกชาย-หญิง เพราะฉะนั้นทางเทศบาลควรมีการปรับปรุง
อยา่งเร่งด่วน และเพ่ิมจ านวนห้องสุขาในแหล่งทอ่งเท่ียวอ่ืนๆ ในเขตเทศบาลฯ ดว้ย อาทิ ท่ีวดัวิเศษชยัชาญ เป็นตน้  

3. ควรเพ่ิมสินคา้จ าพวกโปสการ์ด หัตถกรรมพ้ืนบา้น งานศิลปะ หนงัสือประวติัความเป็นมาของชุมชน 
หรือเส้ือยืดท่ีระลึกแก่นกัท่องเท่ียว เพ่ือเป็นทางเลือกในการจบัจ่ายใชส้อยในเขตเทศบาลฯ ให้มากย่ิงขึ้น 

4. ควรมีการให้บริการดา้นคมนาคมจากตลาดศาลเจา้โรงทองไปยงัอนุสาวรียน์ายดอกและนายทองแกว้ 
วดัวิเศษชัยชาญ และควรด าเนินกิจกรรมล่องเรือชมวดัโบราณริมฝ่ังแม่น ้ าน้อยอย่างสม ่าเสมอ เพราะกิจกรรม
ล่องเรือชมวดัโบราณริมฝ่ังแม่น ้ าน้อยมีการจดับริการแค่ช่วงประชาสัมพนัธ์ตลาดศาลเจา้โรงทองในระยะแรกๆ 
เท่านั้น อีกทั้งการบริการดา้นน้ีจึงควรมีการเตรียมการไวล่้วงหนา้และตอ้งเนน้ความปลอดภยั ความสม ่าเสมอและ
ราคาท่ีเหมาะสม 

5. ควรประชาสัมพนัธ์ส่ิงดึงดูดทางการท่องเท่ียว และควรเพ่ิมการประชาสัมพนัธ์โดยการขอความ
ร่วมมือกบับริษทัท่องเท่ียว และลงประชาสัมพนัธ์ในรายการโทรทศัน์ให้มากย่ิงขึ้น ในปัจจุบนัการประชาสัมพนัธ์
ของเทศบาลฯ ท าผ่านแค่แผ่นพบั และโปสเตอร์เท่านั้น อาจจะเพ่ิมในรูปแบบการประชาสัมพนัธ์ในงานแสดง
สินคา้การท่องเที่ยวต่างๆ 

 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

การจดัการท่องเท่ียวในเทศบาลต าบลวิเศษชยัชาญจะยัง่ยืนและประสบความส าเร็จไดจ้ะตอ้งให้ชุมชน
เขา้มามีส่วนร่วม เช่น โรงเรียน ร้านคา้ วดั และผูแ้ทนชาวบา้นกลุ่มต่างๆในชุมชนมาร่วมในการระดมความคิดเพื่อ
การวางแผนด าเนินการติดตามตรวจสอบและประเมินผลจากการท่องเท่ียว นอกจากน้ีส่ิงท่ีส าคญัคือควรก าหนด
มาตรการท่ีจะกระจายรายไดแ้ละผลประโยชน์ให้สู่ชุมชนอย่างทัว่ถึงเพื่อกระตุน้การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 
ซ่ึงการน าผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการการท่องเท่ียวในชุมชนอื่นๆจะต้องสอดคล้องกับศกัยภาพทางพ้ืนท่ี 
ศกัยภาพขององคก์รและชุมชน และความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของชุมชน โดยไม่เบียดบงัผลประโยชน์ท่ีเคยมีและขดั
ต่อการด ารงชีวิต วฒันธรรมประเพณี ความเช่ือดั้งเดิมของชุมชนจึงจะท าให้การจดัการท่องเท่ียวในชุมชนนั้นๆ
ประสบผลส าเร็จ 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 (1) ควรศึกษาการเช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียวในเขตพ้ืนท่ีใกลเ้คียงกบัชุมชนเทศบาลวิเศษชยัชาญเพื่อ

สร้างเครือข่ายพ้ืนท่ีการท่องเท่ียวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  
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 (2) ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างชุมชนท่องท่ีมีลกัษณะเดียวกันกับชุมชนเทศบาลวิเศษ                 
ชยัชาญเพื่อเป็นการแลกเปล่ียนขอ้มูลความเหมือนความแตกต่างสภาพปัญหาเพื่อพฒันาการจดัการท่องเท่ียวใน
ชุมชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพในอนาคต 

 

8. กติติกรรมประกาศ 
 งานวิจยัน้ีมีจุดเร่ิมตน้จากการให้แง่คิดของรองศาสตราจารย ์ดร.อมรสิริ สัณห์สุรัติกุล เกียระสาร ผูท่ี้ได้
จุดประกายความคิดและแรงบนัดาลใจให้ขา้พเจา้ลงมือท าวิจยัเพื่อชุมชน กราบนมสัการพระมหาวีระ วีรญาโณ     
เจา้อาวาสวดันางในธัมมิการามท่ีท่านไดใ้ห้ขอ้มูลเก่ียวกบัประวติัวดันางในฯ กราบนมสัการพระครูวิจิตรอาจารวตัร 
เจ้าอาวาสวดัอ้อยท่ีท่านไดใ้ห้ขอ้มูลเก่ียวกับประวติัวดัอ้อย กราบนมัสการพระครูพิศาลกิจจานุกิจ เจ้าอาวาส               
วดัเขียนท่ีท่านไดใ้ห้หนงัสือเก่ียวกบัประวติัวดัเขียนและอนุญาตให้ขา้พเจา้เขา้ไปถ่ายรูปภายในพระอุโบสถเก่า
ของวดัเขียนขอขอบคุณคุณไพฑูรย ์เทพมงักร ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลวิเศษชัยชาญ คุณสวสัด์ิ           
เลิศเจริญศิลป์ ประธานชมรมสร้างสรรค ์ศาลเจา้โรงทอง คุณนริศ อารียว์งศส์กุล รองประธานชมรมสร้างสรรค์ 
ศาลเจา้โรงทอง คุณสยาม เลิศเจริญศิลป์ ปฏิคมชมรมสร้างสรรค ์ศาลเจา้โรงทอง ในความอนุเคราะห์ให้ขอ้มูล
เก่ียวกบัการด าเนินงานการท่องเที่ยวภายในตลาดวิเศษชยัชาญ   
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางไป
ท่องเที่ยวต่างประเทศ 2) เพื่อศึกษาแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศของนกัท่องเท่ียว
ชาวไทย การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัแบบเชิงพรรณนา โดยผูศึ้กษาไดท้  าใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ส าหรับผูท่ี้เคยเดินทางไปท่องเท่ียวต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางเพื่อพกัผ่อน เพื่อธุรกิจ และ
กิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ไดแ้ก่ SPSS จากลุ่มตวัอย่าง 400 คน ผลการวิจยัน้ี 
พบว่าผลการวิเคราะห์มีทั้ งหมด5 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ ส่วนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการเดินทางของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางไปต่างประเทศ          
ส่วนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศของนกัท่องเท่ียว 
ชาวไทย ส่วนท่ี 4 ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทย (Factor Analysis 

 
ค าส าคัญ: แรงจูงใจ, การตดัสินใจ 
 

ABSTRACT 
 This research aims to 1) study the behaviors of Thai tourists traveling overseas, 2) study the motivations 
affecting overseas travel decision of Thai tourists and,  
 This research was a descriptive research, the author used questionnaires to collect data from Thai 
tourists who had been traveling overseas; either for leisure, for business or other involved tourism activities. The 
data was analyzed by Statistical Product and Service Solution (SPSS) software with 400 samples, computed in 5 
sections were 1) demographic profile, 2) overseas travel behavior of Thai tourists, 3) motivation affecting overseas 
travel decision of Thai tourists, and 4) factors of motivations (Factor Analysis) of overseas travel decision  
 
Keyword: motivation, travel decision 
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1. ความส าคัญและท่ีมาของปัญหาวิจัย 
จากสถิติการเดินทางออกนอกประเทศของชาวไทย ปี 2562 การท่องเท่ียวของชาวไทยท่ีเดินทางไป

ต่างประเทศมีอยู่ดว้ยกนั 2 ช่วง คือ ช่วงเดือนมีนาคม-เดือนพฤษภาคม และช่วงเดือนตุลาคม-เดือนธันวาคมของ 
ทุกปี เน่ืองจากมีช่วงวนัหยดุยาวติดต่อกนั โดยจากการส ารวจของสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
(สทท.) พบว่ามีนักท่องเท่ียวชาวไทยเดินทางไปต่างประเทศช่วงไตรมาส 2/2562 จ านวน 13% โดยเฉพาะช่วง
วนัหยุดเทศกาลและการท่องเท่ียวต่างประเทศในปี 2562 มีการขยายตวัส่งผลไปยงัแต่ละปี ท าให้การท่องเท่ียว
ต่างประเทศเติบขึ้น  
        ซ่ึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจท่ีท าให้เกิดการตดัสินใจเดินทางไปท่องเท่ียวต่างประเทศนั้น มาจากท่ีเงิน
บาทแข็งค่า เม่ือเปรียบเทียบกบัค่าเงินของประเทศจุดหมายปลายทาง จึงท าให้ค่าใชจ้่ายถูกลง ขณะเดียวกนัจาก    
การเขา้มาท าตลาดท่องเท่ียวขององค์กรการส่งเสริมการท่องเท่ียวใหม่ ๆ ท่ีน่าสนใจ รวมถึงธุรกิจสายการบิน         
ทั้งสายการบินตน้ทุนต ่า สายการบินท่ีมีบริการแบบเต็มรูปแบบ และมีการขยายเส้นทางไปยงัจุดหมายปลายทาง
ใหม่ ๆ ท าให้เกิดการแข่งขนัในการเดินทาง ท าให้ผูป้ระกอบการจ าเป็นตอ้งใชก้ลยทุธ์ดา้นราคามาเป็นตวักระตุน้ 
ราคาในการเดินทางไปต่างประเทศบางประเทศจึงถูกมองว่าคุม้ค่ากบัการเดินทาง รวมถึงการเขา้ถึ งเทคโนโลยี
ดิจิทัล ทั้ งส่ือสังคมออนไลน์ ยงักลายเป็นช่องทางส าคัญในการกระตุ้นให้ชาวไทยเดินทางไปท่องเท่ียว
ต่างประเทศมากขึ้น (แหล่งท่ีมา: https://www.bltbangkok.com/) 
        จากขอ้มูลขา้งตน้ ผูวิ้จยัมีวตัถุประสงคข์องการวิจยั คือ เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ี
เดินทางไปท่องเท่ียวต่างประเทศ เพื่อศึกษาแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศของ
นักท่องเท่ียวชาวไทย เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านผูใ้ห้บริการกับการเลือกใช้บริการท่องเท่ียว
ต่างประเทศ ดงันั้น จึงเป็นสาเหตุให้ผูวิ้จยัตอ้งการศึกษาเร่ืองดงักล่าว 

 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

(1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนกัทอ่งเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศ  
(2) เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการตดัสินใจเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศของนกัทอ่งเท่ียวชาวไทย 
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3. กรอบแนวคิดในการวิจัย                 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 
4. วิธีด าเนินการวิจัย  

4.1 แบบแผนการวิจัย  
การวิจัยคร้ังน้ี แรงจูงใจท่ีมีผลต่อการตัดสินเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศของชาวไทย ได้ก าหนด

วตัถุประสงค์ และข้อมูลในดา้นต่าง ๆ  ซ่ึงได้เก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มเป้าหมายท่ีเคยเดินทางไปท่องเท่ียว
ต่างประเทศ จ านวน 400 คน เป็นแบบสอบถามออนไลน์ โดยมีตวัแปรตน้และตวัแปรตามเป็นต าก าหนดการท า
แบบสอบถาม 

4.2 ประชากรและตัวอย่าง 
 1. ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ประชากรเป็นนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเคยเดินทางไปท่องเท่ียว

ต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มประเทศในทวีปเอเชีย อาทิเช่น ญ่ีปุ่ น เกาหลีใต ้เป็นตน้ หรือกลุ่มประเทศในทวีป  
อื่น ๆ เช่น ทวีปยโุรป ทวีปอเมริกา ซ่ึงในปี 2562 ศูนยวิ์จยักสิกรไทย ไดร้ะบุจ านวนนกัท่องเที่ยวชาวไทยท่ีเดินทาง
ไปต่างประเทศจ านวน 10.75 ลา้นคน ซ่ึงสูงสุดในรอบ 6 ปี โดยจุดหมายปลายทางอนัดบั 1 คือ ประเทศญ่ีปุ่ น  

 2. กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คือ กลุ่มนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเคยเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศ 
โดยไดใ้ชจ้ านวนนกัท่องเท่ียวของปี2562 มาเป็นกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงไดก้ าหนดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของ Yamane 

4.3 เคร่ืองมือวิจัย 
 1. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาวิจัย สร้างขึ้นเพ่ือการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถาม 

(Questionaires) แบบออนไลน์ สอบถามแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศของคนไทย 
โดยสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศของคนไทย   

 2. การออกแบบสอบถาม แบบสอบถามส าหรับงานวิจยัช้ินน้ีแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี ส่วนท่ี 1 
ขอ้มูลทัว่ไป ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลการเดินทางของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางไปต่างประเทศ ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลดา้น

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อาย ุ
- ระดบัการศึกษา 
- รายไดเ้ฉล่ีย 
- อาชีพ 

 

แรงจูงใจ 
- ราคาบตัรโดยสารการเดินทาง 
- โปรโมชัน่ดา้นราคา 
- ค่าเงินประเทศจดุหมายปลายทาง 
- สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีดึงดูดนดัท่องเท่ียว 
- ส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ  
- สายการบินท่ีขยายเส้นทาง 

 

พฤติกรรม 
- วตัถุประสงคใ์นการเดินทาง 
- ทวีปท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ 
 เดินทาง 
- จ านวนคร้ังท่ีเคยเดินทางไป
ต่างประเทศ 
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แรงจูงใจท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ ส่วนท่ี 4 เป็นลกัษณะค าถามปลายเปิด เพื่อเปิดโอกาสให้ผูต้อบแบบสอบถามได้
แสดงความรู้สึก แสดงความเห็นอยา่งอิสระ ความตอ้งการ ส่ิงท่ีท าให้พอใจและส่ิงท่ีท าให้ไม่พอใจ 

4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ผูศึ้กษาจะเก็บขอ้มูลจากนกัท่องเท่ียวทัว่ไปโดยเก็บขอ้มูลแบบออนไลน์ ดงันั้น

จึงมีแหล่งขอ้มูลประกอบการศึกษาวิจยั 2 ขอ้มูล คือ 
 1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นขอ้มูลจากนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเคยเดินทางไปท่องเท่ียว

ต่างประเทศ  
 2. ขอ้มูลทุตติยภูมิ (Secondary Data) เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้ทางวิชาการ จากเอกสาร

ต่าง ๆ ทฤษฎีแนวคิดและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งต่าง ๆ ท่ีไดน้ ามาประกอบในการศึกษาวิจยั 
4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล  
การวิเคราะห์ขอ้มูล ใชค้่าทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย 

(Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 

5. ผลการวิจัย 
ส่วนท่ี 1 ศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ทั่วไปของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางไปท่องเท่ียว

ต่างประเทศ พบว่ากลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามในการวิจยัคร้ังน้ี ประกอบไปดว้ยขอ้มูลประชากรศาสตร์ของ
กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 400 คน ของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวต่างประเทศ มีดังน้ี เพศ เป็นเพศ
หญิงมากกว่าเพศชาย แบ่งเป็นเพศหญิง 263 คน คิดเป็นร้อยละ 65.8 และเป็นเพศชาย 137 คน คิดเป็นร้อยละ 34.4 
ตามล าดบั 

เม่ือพิจารณาตามอายุของกลุ่มตวัอย่าง พบว่า ช่วงอายุส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วง 21-30 ปี จ านวน 238 คน  
คิดเป็นร้อยละ 59.5 รองลงมาคือ 31-40  ปี จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 16.8 ช่วงอายุ 41-50 ปี จ านวน 38 คน             
คิดเป็นร้อยละ 9.5 ช่วงอายุต ่ากว่า 20 ปี จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 9.0 และช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป จ านวน 21 คน 
คิดเป็นร้อยละ 5.3 ตามล าดบั 

เม่ือพิจารณาตามระดบัการศึกษาของกลุ่มตวัอยา่ง พบว่า ช่วงระดบัการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในช่วง ระดบั
ปริญญาตรี จ านวน 271 คน คิดเป็นร้อยละ 67.8 รองลงมาต ่ากว่าปริญญาตรี จะนวน 103 คน คิดเป้นร้อยละ 25.8 
และระดบัปริญญาตรีขึ้นไป จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.5 ตามล าดบั 

เม่ือพิจารณาตามอาชีพของกลุ่มตวัอย่าง พบว่า อาชีพส่วนใหญ่คือ นกัเรียน/นกัศึกษา จ านวน 177 คน 
คิดเป็นร้อยละ 44.3 รองลงมาคือพนกังานบริษทั จ านวน 96 คน คิดเป้นร้อยละ 24.0 ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย จ านวน 
45 คน คิดเป็นร้อยละ 11.3 บุคคลทัว่ไป จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 9.8 ขา้ราขการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 34 คน 
คิดเป็นร้อยละ 8.5 และอาชีพอ่ืน ๆ จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.3 ตามล าดบั 
        เม่ือพิจารณาตามสถานะภาพของกลุ่มตวัอย่าง พบว่า สถานะภาพส่วนใหญ่คือ โสด จ านวน 292 คน               
คิดเป็นร้อยละ 73.0 รองลงมาคือ แต่งงาน จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 24.3 หยา่ร้าง จ านวน  9 คน คิดเป็นร้อยละ 
2.3 และแยกกนัอยู ่จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 ตามล าดบั 

เม่ือพิจารณาตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของกลุ่มตวัอยา่ง พบว่า รายไดส่้วนใหญ่ต ่ากว่า 10,000 จ านวน 181 
คน คิดเป็นร้อยละ 45.3 รองลงมา 15,000 ขึ้นไป จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 24.8 รายได ้30,000 ขึ้นไป จ านวน 
69 คน คิดเป็นร้อยละ 17.3 และรายได ้20,000 ขึ้นไป จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 12.8 ตามล าดบั 
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ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเดินทางของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางไปต่างประเทศ 
  ผูวิ้จัยน าเสนอผลวิเคราะห์ข้อมูลการเดินทางของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางไปต่างประเทศ                      
อนัไดแ้ก่ วตัถุประสงคใ์นการเดินทาง ทวีปท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ จ านวนคร้ังท่ีเคยเดินทางไปต่างประเทศ  
 
ตารางท่ี 1 ขอ้มูลการเดินทางของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางไปต่างประเทศ 

ข้อมูลการเดินทางของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางไปต่างประเทศ จ านวนคน (ความถี่) ร้อยละ 
1. วตัถุประสงคใ์นการเดินทาง 
       เดินทางเพื่อพกัผอ่นหยอ่นใจหรือไปเยี่ยมญาติ 
       เดินทางเพื่อการประชุมสัมมนา 
       เดินทางเพื่อวตัถุประสงคอ์ื่น ๆ เช่น การศึกษา การรักษาสุขภาพ 
       อื่น ๆ 

 
336 
21 
32 
11 

 
84.0 
5.3 
8.0 
2.8 

รวม 400 100.0 
2. ทวีปท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเดินทาง 
       ไม่มี 
       ยโุรป 
       อเมริกา  
       ออสเตรีย 
       เอเชีย 
       แอฟริกา 

 
1 

147 
19 
6 

223 
4 

 
0.3 

36.9 
4.8 
1.5 

55.9 
1.0 

รวม 400 100 
3. จ านวนคร้ังท่ีเคยเดินทางไปต่างประเทศ 
       ต ่ากว่า 3 คร้ัง 
       ต ่ากว่า 5 คร้ัง 
       5 คร้ังขึ้นไป 

 
287 
65 
48 

 
71.8 
16.3 
12.0 

รวม 400 100 

 
จากตารางท่ี 1 พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวต่างประเทศในการวิจยัคร้ังน้ี ประกอบไปดว้ย

ขอ้มูลการเดินทางของนกัท่องเที่ยวชาวไทยท่ีเดินทางไปต่างประเทศ จ านวน 400 คน ของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทาง
ไปต่างประเทศ มีดงัน้ี วตัถุประสงค ์เดินทางเพื่อพกัผอ่นหยอ่นใจหรือไปเยี่ยมญาติ จ านวน 336 คน คิดเป็นร้อยละ 
84.0 รองลงมา เดินทางเพื่อวตัถุประสงคอ์ื่น ๆ เช่น การศึกษา การรักษาสุขภาพ จ านวน 32 คน คิกเป็นร้อยละ 8.0 
เดินทางเพื่อการประชุมสัมมนา จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.3 และเดินทางเพื่อวตัถุประสงคอ์ื่น ๆ จ านวน 11 
คน คิดเป็นร้อยละ 2.8 ตมล าดบั 
       เม่ือพิจารณาผลตามทวีปที่มีผลต่อการตดัสินใจของกลุ่มตวัอย่าง พบว่า ทวีปท่ีมีผลต่อการตดัสินใจส่วน
ใหญ่คือ ทวีปเอเชีย จ านวน 223 คน คิดเป็นร้อยละ 55.9 รองลงมา ทวีปยโุรป จ านวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 36.9 
ทวีปอเมริกา จ านวน 19 คน  คิดเป็นร้อยละ 4.8 ทวีปออสเตรีย  จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 ทวีปแอฟริกา 
จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 และไม่มี จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3 ตามล าดบั 
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        เม่ือพิจารณาผลตามจ านวนคร้ังท่ีเคยเดินทางไปต่างประเทศของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า จ านวนคร้ังท่ี               
มากท่ีสุด คือ ต ่ากว่า 3 คร้ัง จ านวน 287 คน คิดเป็นร้อยละ 71.8 รองลงมา ต ่ากว่า 5 ร้ัง จ านวน 65 คน คิดเป็น               
ร้อยละ 16.3 และ 5 คร้ังขึ้นไป จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 12.0 ตามล าดบั 

ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศของ
นักท่องเท่ียวชาวไทย 
        ผูวิ้จยัน าเสนอขอ้มูลแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศของนักท่องเท่ียว                  
ชาวไทยไว ้6 ดา้น อนัไดแ้ก่ แรงจูงใจดา้นราคาบตัรโดยสารในการเดินทาง แรงจูงใจดา้นโปรโมชัน่ราคา แรงจูงใจ
ค่าเงินประเทศจุดหมายปลายทาง แรงจูงใจดา้นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีดึงดูดนักท่องเท่ียว แรงจูงใจดา้นส่ิงอ านวย
ความสะดวกต่าง ๆ แรงจูงใจดา้นสายการบินท่ีขยายเส้นทาง ดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 2 แสดงค่าเฉล่ียแรงจูงใจมีผลต่อการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 
ล าดับ แรงจูงใจท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ X̅ การแปลผล 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

ดา้นราคาบตัรโดยสารในการเดินทาง 
ดา้นโปรโมชัน่ราคา 
ดา้นค่าเงินประเทศจุดหมายปลายทาง 
ดา้นสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีดึงดูดนกัท่องเท่ียว 
ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ 
ดา้นการบินที่ขยายเส้นทาง 

3.33 
3.79 
3.48 
4.18 
4.01 
3.90 

ปานกลาง 
มาก 

ปานกลาง 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มาก 

 ค่าเฉลี่ยรวม 3.78 มาก 

      
 จากตารางท่ี 2 พบว่าแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศของนักท่องเท่ียว              
ชาวไทย พบมากท่ีสุด คือ ด้านสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีดึงดูดนักท่องเท่ียว ( X̅ = 4.18) รองลงมา ด้านส่ิงอ านวย                    
ความสะดวกต่าง ๆ (X̅ = 4.01) ดา้นดา้นการบินท่ีขยายเส้นทาง (X̅ = 3.90) ดา้นดา้นโปรโมชั่นราคา (X̅ = 3.79) 
ดา้นอื่น ๆ (X = 3.78) ดา้นค่าเงินประเทศจุดหมายปลายทาง (X̅ = 3.48) และดา้นราคาบตัรโดยสารในการเดินทาง 
(X̅ = 3.33) ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 3 แสดงค่าเฉล่ียแรงจูงใจดา้นราคาบตัรโดยสารในการเดินทาง 
ล าดับ แรงจูงใจด้านราคาบัตรโดยสารในการเดินทาง X̅ การแปลผล 

1 ราคาบตัรโดยสารของสายการบินตน้ทุนต ่า (Low Cost) 3.81 มาก 
2 ราคาบตัรโดยสารของสายการบิน Full Services 3.54 มาก 
3 ราคาบตัรโดยสารที่ไดจ้ากการสะสมไมล ์/ บตัรสมาชิกสายการบิน 3.20 ปานกลาง 
4 ราคาบตัรโดยสารที่ไดจ้ากการเป็นพนกังานของสายการบิน 2.77 นอ้ย 
 ค่าเฉลี่ยรวม 3.33 ปานกลาง 

 
จากตารางท่ี 3 พบว่า แรงจูงใจท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศของนกัท่องเท่ียว           

ชาวไทย แรงจูงใจดา้นราคาบตัรโดยสารในการเดินทาง พบมากท่ีสุด คือ ราคาบตัรโดยสารของสายการบินตน้ทุน
ต ่า (Low Cost) (X̅=3.81) รองลงมาราคาบตัรโดยสารของสายการบิน Full Services (X̅=3.54) ราคาบตัรโดยสารท่ี
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ไดจ้ากการสะสมไมล์ / บตัรสมาชิกสายการบิน (X̅=3.20) และราคาบตัรโดยสารท่ีไดจ้ากการเป็นพนักงานของ 
สายการบิน (X̅=2.77) ตามล าดบั 

 
ตารางท่ี 4  แสดงค่าเฉล่ียแรงจูงใจดา้นโปรโมชัน่ราคา 
ล าดับ แรงจูงใจด้านโปรโมช่ันราคา X̅ การแปลผล 

1 โปรโมชัน่จากสายกาบิน เช่น ทวัร์ 0 บาท 3.62 มาก 
2 โปรโมชัน่จากเวป็จองตัว๋เคร่ืองบินราคาถูก เช่น Trip.com 3.84 มาก 
3 โปรโมชัน่จากเวป็จองตัว๋เคร่ืองบินพร้อมท่ีพกั เช่น Traveloka 3.94 มาก 
4 แพก็เกจโปรแกรมทวัร์ท่องเท่ียวต่างประเทศ 3.77 มาก 
 ค่าเฉลี่ยรวม 3.79 มาก 

 

จากตารางท่ี 4 พบว่าแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศของนักท่องเท่ียว             
ชาวไทย แรงจูงใจด้านโปรโมชั่นราคา พบมากท่ีสุด คือ โปรโมชั่นจากเว็ปจองตั๋วเคร่ืองบินพร้อมท่ีพกั เช่น 
Traveloka (X̅=3.94) รองลงมาโปรโมชั่นจากเว็ปจองตั๋วเคร่ืองบินราคาถูก เช่น Trip.com (X̅=3.84) แพ็กเกจ
โปรแกรมทวัร์ท่องเที่ยวต่างประเทศ (X̅=3.77) และโปรโมชัน่จากสายกาบิน เช่น ทวัร์ 0 บาท (3.62) ตามล าดบั 

 
ตารางท่ี 5 แสดงค่าเฉล่ียแรงจูงใจดา้นค่าเงินประเทศจุดหมายปลายทาง 
ล าดับ แรงจูงใจด้านค่าเงินประเทศจุดหมายปลายทาง X̅ การแปลผล 

1 อตัตราค่าเงินอยูใ่นระดบัถูก 3.85 มาก 
2 อตัตราค่าเงินอยูใ่นระดบัปานกลาง 3.68 มาก 
3 อตัตราค่าเงินอยูใ่นระดบัแพง 3.10 ปานกลาง 
4 อตัตราค่าเงินอยูใ่นระดบัไล่เล่ียกบัประเทศไทย 3.59 มาก 
5 ไม่เก่ียวกบัอตัตราค่าเงิน 3.20 ปานกลาง 

 ค่าเฉลี่ยรวม 3.48 ปานกลาง 
 

จากตารางท่ี 5 พบว่าแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศของนักท่องเท่ียว              
ชาวไทย แรงจูงใจดา้นค่าเงินประเทศจุดหมายปลายทาง พบมากท่ีสุด คือ อตัตราค่าเงินอยู่ในระดบัถูก ( X̅=3.85) 
รองลงมาอตัตราค่าเงินอยู่ในระดบัปานกลาง (X̅=3.68) อตัตราค่าเงินอยู่ในระดบัไล่เล่ียกบัประเทศไทย (X̅=3.59) 
ไม่เก่ียวกบัอตัตราค่าเงิน X̅=3.20) และอตัตราค่าเงินอยูใ่นระดบัแพง (X̅=3.10) ตามล าดบั 

 
ตารางท่ี 6 แสดงค่าเฉล่ียแรงจูงใจดา้นสถานท่ีท่องเที่ยวท่ีดึงดูดนกัท่องเท่ียว 
ล าดับ แรงจูงใจด้านสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีดึงดูดนักท่องเท่ียว X̅ การแปลผล 

1 สถานท่ีมีความสวยงาม 4.45 มากท่ีสุด 
2 สถานท่ีเป็นท่ีนิยม 4.27 มากท่ีสุด 
3 สถานท่ีมีความทนัสมยั 4.29 มากท่ีสุด 
4 สถานท่ีอิงธรรมชาติ 4.13 มากท่ีสุด 
5 สถานท่ีอิงประวติัศาสตร์และวฒันธรรม 3.79 มาก 
 ค่าเฉลี่ยรวม 4.18 มากท่ีสุด 
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จากตารางท่ี 6 พบว่าแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศของนกัท่องเท่ียวชาว
ไทย แรงจูงใจด้านสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีดึงดูดนักท่องเท่ียว พบมากท่ีสุดคือ สถานท่ีมีความสวยงาม ( X̅=4.45) 
รองลงมาสถานท่ีมีความทันสมัย ( X̅=4.29) สถานท่ีเป็นท่ีนิยม (X̅=4.27) สถานท่ีอิงธรรมชาติ (X̅=4.13) และ
สถานท่ีอิงประวติัศาสตร์และวฒันธรรม (X̅=3.79) ตามล าดบั 

 
ตารางท่ี 7 แสดงค่าเฉล่ียแรงจูงใจดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ 
ล าดับ แรงจูงใจด้านส่ิงอ านวนความสะดวกต่าง ๆ X̅ การแปลผล 

1 ท่ีพกัหรือพกัแรม 4.30 มากท่ีสุด 
2 อาหารและสถานบนัเทิง 4.24 มากท่ีสด 
3 การบริการน าเท่ียวและมคัคุเทศก ์ 3.73 มาก 
4 สินคา้ท่ีระลึก 3.56 มาก 
5 ระเบียบการเขา้-ออกประเทศมีความสะดวกรวดเร็ว 4.13 มากท่ีสุด 
6 โครงสร้างพ้ืนฐานศกัยภาพรองรับนกัท่องเท่ียว 4.11 มากท่ีสุด 

 ค่าเฉลี่ยรวม 4.01 มากท่ีสุด 

 
จากตารางท่ี 7 พบว่าแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศของนักท่องเท่ียว             

ชาวไทย แรงจูงใจดา้นส่ิงอ านวนความสะดวกต่าง ๆ พบมากท่ีสุดคือ ท่ีพกัหรือพกัแรม (X̅=4.30) รองลงมาอาหาร
และสถานบันเทิง (X̅=4.24) ระเบียบการเขา้-ออกประเทศมีความสะดวกรวดเร็ว (X̅=4.13) โครงสร้างพ้ืนฐาน
ศกัยภาพรองรับนักท่องเท่ียว (X̅=4.11) การบริการน าเท่ียวและมคัคุเทศก์ (X̅=3.73) และสินคา้ท่ีระลึก (X̅=3.56) 
ตรามล าดบั 

 
ตารางท่ี 8 แสดงค่าเฉล่ียแรงจูงใจดา้นการบินท่ีขยายเส้นทาง 
ล าดับ แรงจูงใจด้านสายการบินท่ีขยายเส้นทาง X̅ การแปลผล 

1 สายการบินที่มีการขยายเส้นทางใหม่รองรับการท่องเท่ียว 3.83 มาก 
2 สายการบินที่มีเท่ียวบินไปต่างประเทศหลากหลาย 3.90 มาก 
3 สายการบินท่ีมีความถ่ีในการบินไปยงัประเทศนั้น ๆ  3.83 มาก 
4 สายการบินที่มีเท่ียวบินตรงไปยงัต่างประเทศ 4.04 มากท่ีสุด 

 ค่าเฉลี่ยรวม 3.90 มาก 

 
จากตารางท่ี 8 พบว่าแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศของนักท่องเท่ียว             

ชาวไทย แรงจูงใจดา้นสายการบินท่ีขยายเส้นทาง พบมากท่ีสุดคือสายการบินท่ีมีเท่ียวบินตรงไปยงัต่างประเทศ 
(X̅=4.04)  รองลงมาสายการบินท่ีมีเที่ยวบินไปต่างประเทศหลากหลาย (X̅=3.90) สายการบินท่ีมีการขยายเส้นทาง
ใหม่รองรับการท่องเท่ียว (X̅=3.83) และสายการบินท่ีมีความถ่ีในการบินไปยงัประเทศนั้น ๆ (X̅=3.83)  ตามล าดบั 

 

6. อภิปรายผล  
  จากวตัถุประสงคก์ารวิจยัขอ้ท่ี 1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางไปท่องเท่ียว
ต่างประเทศ ในส่วนของการศึกษาพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวต่างประเทศ ผูวิ้จยั
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พบว่า นกัท่องเท่ียวชาวไทยมีพฤติกรรมการเดินทางท่องเท่ียวในวตัถุประสงคเ์พื่อพกัผ่อนหย่อนใจหรือไปเยี่ยม
ญาติมากท่ีสุดถึง 336 คน คิดเป็นร้อยละ 84.0 กล่าวคือ นักท่องเท่ียวชาวไทยมกัจะนิยมเดินทางท่องเท่ียวเพื่อ
พกัผอ่นหยอ่นใจ อนัเป็นการขจดัความเม่ือยลา้ทางร่างกายและจิตใจจากการท างานให้หมดไป ทั้งน้ี วตัถุประสงค์
ในการเดินทางของนกัท่องเท่ียวเพื่อความเพลิดเพลินและการพกัผ่อนอาจมีความแตกต่างกนัในรายละเอียด โดยมี
แรงจูงใจดา้นสถานท่ีท่องเที่ยวท่ีดึงดูดนกัท่องเท่ียวไม่แตกต่างกนั กล่าวคือ นกัท่องเท่ียวมกัจะเลือกเดินทางไปยงั
สถานท่ีท่ีมีส่ิงอ านวยความสะดวกรองรับ สอดคลอ้งกบั สิรัชญา วงษอ์าทิตย ์และยุพาวรรณ วรรณวาณิชย ์(2559) 
ท่ีไดท้  าการศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตัดสินใจท่องเท่ียวเชิงโหยหาอดีตของนกัท่องเท่ียวชาวไทยโดย
จุดประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจท่องเท่ียวเชิงโหยหาอดีตของนักท่องเท่ียว          
ชาวไทย โดยปัจจยัท่ีมีผลต่อการท่องเท่ียวท่ีมีความส าคญัระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก โครงสร้าง
พ้ืนฐาน อารมณ์และความรู้สึก และดา้นทรัพยากรการท่องเท่ียว ทั้งน้ีปัจจยัมีผลต่อการท่องเท่ียวท่ีมีความส าคญั
ระดบัค่อนขา้งมาก ไดแ้ก่ ดา้นความปลอดภยั ดา้นการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ และดา้นการเรียนรู้ ตามลาดบั และ
สาหรับการทดสอบสมมติฐานพบว่า อาชีพและ ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีการให้ความส าคญัต่อปัจจยัใน  
การตดัสินใจในการท่องเท่ียวเชิงโหยหา อดีตท่ีแตกต่างกนั ส่วนอายุ สถานภาพสมรส อาชีพ รายได ้และระดบั
การศึกษา 
  จากวตัถุประสงคก์ารวิจยัขอ้ท่ี 2 เพื่อศึกษาแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศ
ของนักท่องเท่ียวชาวไทย ในส่วนของแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทย ผูวิ้จยัพบว่า ผลรวมของแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการเดินทางท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวไทยใน
ด้านต่าง ๆ อยู่ในระดับมาก แต่ผลรวมย่อยในแต่ละด้าน พบว่าด้านสถานท่ีท่องเท่ียวท่ี ดึงดูดนักท่องเท่ียวมี
แรงจูงใจต่อการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวไทยมากท่ีสุด โดยเฉพาะสถานท่ีท่ีมีความสวยงาม 
ท่ีมีค่าร้อยละอยู่ท่ี 4.45 ซ่ึงมากท่ีสุดในระดบัดา้นต่าง ๆ รองลงมาคือท่ีพกัหรือท่ีพกัแรม ท่ีอยู่ในดา้นส่ิงอ านวย
ความสะดวกต่าง ๆ คิดเป็นร้อนละ 4.30 สอดคลอ้งกบัสมบติั กาญจนกิจ(2557) ท่ีไดก้ล่าวถึงแหล่งท่องเท่ียวหรือ
ส่ิงดึงดูดใจเพ่ือการท่องเท่ียวว่าเป็นปัจจยัท่ีส าคญัอย่างย่ิงท่ีหน่วยงานต่าง ๆ ของทุกประเทศควรให้คุณค่าและ
ก าหนดเป็นนโยบายการพฒันา เพราะปัจจยัดงักล่าวเป็นองคป์ระกอบที่ท  าใหน้กัท่องเท่ียวตดัสินใจท่ีจะเดินทางมา
ท่องเที่ยว โดยแหล่งท่องเท่ียวหรือจุดสนใจเพื่อการท่องเที่ยว (Tourism Attractions) มีรูปแบบที่หลากหลาย 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
  (1) เพื่อให้ผูป้ระกอบการทางดา้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว น าผลการวิจยัเก่ียวกบัแรงจูงใจท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศของนกัท่องเท่ียวชาวไทย น าไปใช้เพื่อเป็นกลยุทธ์ทางการตลาด
เก่ียวกบัการท่ีจะพฒันาและปรับปรุงตรงตามความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
(1) เน่ืองจากผลกระทบของโรคระบาด Covid-19 ท าให้ผู ้วิจัยไม่สามารถลงพ้ืนท่ีเก็บข้อมูล

นกัท่องเท่ียวชาวไทยอยา่งจริงจงั ท าให้ขอ้มูลท่ีไดม้าอาจจะไม่สมบูรณ์แบบและไม่สามารถเช่ือถือไดน้กั เน่ืองจาก
มีเวลาและช่องทางในการรวบรวมแบบสอบถามอยา่งจ ากดั ไม่เหมือนกบัการลงพ้ืนท่ีสอบถามนกัท่องเท่ียวจริง ๆ 
ดงันั้น ในการวิจยัคร้ังต่อไป ผูวิ้จยัอาจจะน าหวัขอ้วิจยัน้ีไปลงพ้ืนท่ีในการเก็บขอ้มูลอยา่งจริงจงั เพื่อน าขอ้มูลท่ีได้
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นั้นมาหาค่าว่ามีความแตกต่างอย่างไรกบัการเก็บขอ้มูลแบบออนไลน์ และแรงจูงใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยใน
การเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศนั้นเป็นอยา่งไร ตรงกบัสมมติฐานท่ีไดต้ั้งมาหรือไม่  

(2) อาจมีการเพ่ิมสมมติฐานขึ้ นมา เช่น เปรียบเทียบระหว่างทวีปเอเชียและทวีปยุโรปว่า
นกัท่องเท่ียวชาวไทยมีแรงจูงใจในการเดินทางไปต่างประเทศในทวีปเอเชียและยโุรปแตกต่างกนั ให้เกิดความแน่
ชัดในการเลือกเดินทางท่ีอาจจะขึ้นอยู่กับสถานท่ีหรือค่าเงินประเทศจุดหมายปลายทาง ท าให้การวิจัยมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  

 

8. กติติกรรมประกาศ 
 งานวิจยัฉบบัน้ีส าเร็จลงไดด้ว้ยดี เน่ืองจากไดรั้บความกรุณาอย่างสูงจาก ดร.นครินทร์ ทัง่ทอง หัวหน้า
สาขาวิชาการจดัการบริการธุรกิจเรือส าราญ และอาจารยช์ญานิศา วงษพ์นัธ์ุ อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาการจดัการ
บริการธุรกิจเรือส าราญ มหาวิทยาลยัศรีปทุม ท่ีกรุณาให้ค  าแนะน าปรึกษาตลอดจนปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่อง  
ต่าง ๆ ดว้ยความเอาใจใส่อยา่งดีย่ิง จนกระทัง่งานวิจยัน้ีส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 
  อน่ึง ผูวิ้จัยหวงัว่า งานวิจัยฉบับน้ีจะมีประโยชน์อยู่ไม่น้อย จึงขอมอบส่วนดีทั้งหมดน้ีให้แก่เหล่า
คณาจารยท่ี์ไดป้ระสิทธิประสาทวิชาจนท าให้ผลงานวิจยัเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้งและขอมอบความกตญัญู
กตเวทิตาคุณ แด่บิดา มารดา และผูมี้พระคุณทุกท่าน ส าหรับขอ้บกพร่องต่าง ๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้นนั้น ผูวิ้จยัขอนอ้ม
รับผิดเพียงผูเ้ดียว และยินดีท่ีจะรับฟังค าแนะน าจากทุกท่านท่ีไดเ้ขา้มาศึกษา เพื่อเป็นประโยชน์ในการพฒันา
งานวิจยัต่อไป  
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาเพื่อศึกษาแนวโน้มการเดินทางทางอากาศของผูโ้ดยสารในเขต
กรุงเทพและปริมณฑลในช่วงวิกฤตการณ์ Covid-19 โดยตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษามาจากประชากรท่ีอาศยัอยู่ใน
เขตกรุงเทพและปริมณฑล โดยใชวิ้ธีการสุ่มตวัอย่างแบบกลุ่ม (Cluster) จ านวน 1,000 คน โดยเก็บรวบรวมขอ้มูล
แบบอนุกรมเวลา (Time Series) วิเคราะห์ผลใช้สถิติเชิงพรรณนา ในการวิเคราะห์ถึงแนวโน้มการเดินทาง                  
ทางอากาศของผูโ้ดยสารในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลใน 2 รูปแบบ ไดแ้ก่ การเดินทางภายในประเทศ และ             
การเดินทางระหว่างประเทศ ในช่วงวิกฤตการณ์ Covid-19 โดยพบว่า แนวโน้มการเดินทางทางอากาศทั้งใน
ประเทศและระหว่างประเทศมีแนวโน้มท่ีเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง โดยความตอ้งการการเดินทางภายในประเทศมี
สัดส่วนของความต้องการในการเดินทางในช่วงวิกฤตการณ์ Covid-19 มากกว่า ความต้องการการเดินทาง                        
ทางอากาศระหว่างประเทศ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีสายการบินต่างๆจะตอ้งค านึงถึงปัจจยัดงักล่าวเพื่อน ามาพฒันาปรับปรุง               
การให้บริการ เสริมสร้างมาตรการความปลอดภยั  เพ่ือสร้างความมั่นใจในการเดินทางให้กับผูโ้ดยสาร และ
สามารถรักษาฐานลูกคา้ของตนเพ่ือให้กลบัมาใชบ้ริการเพ่ิมมากขึ้นหลกัวิกฤตการณ์ Covid-19ไดอ้ีกดว้ย 
 
ค าส าคัญ: ความตอ้งการ, การเดินทางทางอากาศ,วิกฤตการณ์ Covid-19 
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ABSTRACT 
 The objective of this research studied the trends of air travelling among passengers in Bangkok and 
Vicinity during the Covid-19 crisis. The cluster sampling was used to yield 1,000 samples of Passengers in 
Bangkok and Vicinity and data was collected in a time series. This study the results were analyzed using 
descriptive statistics for statistical analysis of the air travel trends of passengers in the Bangkok and suburbs in 2 
forms: domestic travel and international travel during the Covid-19 crisis. The study found that both domestic 
and international air travel trends continued to increase. Domestic travel is more proportionate to travel demand 
during the Covid-19 crisis than international air travel demand. This is the trends that airlines have to take into 
account such factors in order to improve their service and strengthen safety measures to ensure the travelling of 
passengers and able to maintain their customer base and loyalty in order to come back to use more services after 
Covid-19 crisis as well.  
 
Keywords: Demand, Air travelling, Covid-19 Crisis 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ปลายปี 2019 ผลกระทบใหญ่ของการเดินทางทางอากาศไดเ้กิดขึ้นอีกคร้ังจากการแพร่ระบาดของไวรัส
โคโรน่า หรือ Covid-19 ท่ีท  าให้ประเทศต่างๆทัว่โลกออกมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดจนไปถึงปิดประเทศ 
ปิดเมือง หรือ มาตรการล็อกดาวน์ รวมไปถึงนโยบายการห้ามเคล่ือนยา้ยระหว่างเมือง การห้ามเดินทางขา้ม
ประเทศ ขา้มจงัหวดั จนไปถึงการปิดท่าอากาศ จากมาตรการดงักล่าวอุตสาหกรรมท่ีมีผลกระทบโดยตรงอย่า ง
มากนัน่ก็คืออุตสาหกรรมการท่องเท่ียว อุตสาหกรรมการบิน ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากจ านวนเท่ียวบินของสายการบินใน
ประเทศต่างๆลดลงมากถึง ร้อยละ 70 - 90 ของเท่ียวบินทั้งหมด และท่ีเห็นไดช้ดั สายการบินต่างๆในประเทศไทย 
ไม่ว่าจะเป็น สายการบินไทย สายการบินกรุงเทพ สายการบินไทยแอร์ เอเชีย สายการบินไทยไลออ้นแอร์ ฯลฯ            
ต่างงดให้บริการทุกเท่ียวบินทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ นอกจากมาตรการการจ ากดัการเดินทางขา้งตน้ 
วิกฤตการณ์ Covid-19 ยงัเป็นปัจจยัท่ีส าคญัต่อพฤติกรรมของมนุษยจ์ะเปล่ียนแปลงไปจากเดิมไปสู่วิถีชีวิตใหม่ 
(New Normal) ดังนั้นจึงสามารถกล่าวได้ว่าพฤติกรรมการเดินทางทางอากาศของผูโ้ดยสารและรูปแบบของ               
การให้บริการของสายการบินหลงัวิกฤตการณ์ Covid-19 มีแนวโน้มท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างแน่นอนตลอดกาล 
หรือจนกว่าโรคระบาดจะส้ินสุดซ่ึงก็ยงัคงไม่มีใครทราบว่าจะส้ินสุดเม่ือไหร่ 

การด าเนินการดา้นการบินท่ีส าคญัไม่ใช่เพียงแต่การให้บริการบนเคร่ืองบินเท่านั้น ส่ิงท่ีส าคญัไม่แพก้นั
นั่นก็คือ ขั้นตอนก่อนปฏิบัติการบิน ไม่ว่าจะเป็นการตรวจบตัรโดยสาร พิธีการตรวจคนเขา้เมือง (ในกรณีท่ี
เดินทางระหว่างประเทศ) การตรวจ ณ จุดตรวจรักษาความปลอดภยั และการตรวจบตัรขึ้นเคร่ืองบิน ณ ประตูขึ้น
เคร่ืองบิน ซ่ึงในเวลาสถานการณ์ปกติแลว้ในเท่ียวบินระหว่างประเทศจะใชเ้วลาอย่างน้อย หน่ึงชัว่โมงคร่ึง และ
ในเท่ียวบินภายในประเทศจะใชเ้วลาอยา่งนอ้ยหน่ึงชัว่โมง แต่ในวิกฤตการณ์ Covid-19 ท่ีเกิดขึ้นนั้น ขั้นตอนก่อน
การปฏิบติัการบินจะมีความซับซ้อนมากย่ิงขึ้น อนัเน่ืองมาจากการเพ่ิมมาตรการคดักรองโรคก่อนปฏิบติัการบิน 
ไม่ว่าจะเป็น ณ จุดตรวจก่อนท าการตรวจบตัรโดยสาร หรือแมก้ระทัง่ในบางสายการบิน อาทิเช่น สายการบิน              
เอมิเรตส์ ไดเ้ร่ิมตรวจหาเช้ือ Covid-19 ผูโ้ดยสารก่อนขึ้นเคร่ืองบินซ่ึงจะรู้ผลภายใน 10 นาที อีกทั้งการเดินทางไป
ในหลายๆ ประเทศยงัมีมาตรการท่ีใช้เอกสารการรับรองสุขภาพ หรือ Fit to Fly ท่ีผูโ้ดยสารจ าเป็นตอ้งมีก่อน       
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การเดินทางให้เรียบร้อย ดงันั้นการเพ่ิมมาตรการดงักล่าวก่อนท าการบินจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการตรวจสอบอย่าง
เขม้ขน้ ละเอียด มากขึ้น ดงันั้นขั้นตอนก่อนท าการบินจึงจ าเป็นตอ้งใชเ้วลามากขึ้นจากเดิมดงันั้นผูโ้ดยสารจะตอ้ง
ตรวจสอบประเทศปลายทางถึงเอกสารท่ีมีความจ าเป็นตอ้งใชแ้ละเผื่อเวลาในขั้นตอนก่อนท าการบินท่ีเพ่ิมขึ้นอีก
ด้วย และท่ีส าคัญนอกเหนือจากขั้นตอนก่อนท าการบินท่ีจะขาดไม่ได้คือเ ร่ืองของสัมภาระท่ีปัจจุบัน                          
เจลแอลกอฮอล์ล้างมือเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นในวิกฤตการณ์ Covid-19 น้ีแต่เน่ืองด้วยกฎห้ามน าของเหลว เจล หรือ 
สเปรย ์(LAGs) ขึ้นเคร่ืองบินเกินขอ้ก าหนดเด็ดขาด อย่างไรก็ตามหลงัจากน้ีมีความเป็นไปไดว่้าเจลแอลกอฮอล์
ลา้งมืออาจเป็นขอ้ยกเวน้โดย US Transportation Security Administration ซ่ึงเป็นหน่วยงานดา้นความปลอดภยั
ทางการบินของสหรัฐอเมริกาไดเ้ร่ิมอนุญาตให้ผูโ้ดยสารน าเจลแอลกอฮอลล์า้งมือท่ีสามารถผ่านจุดตรวจรักษา
ความปลอดภยัก่อนท าการบินและน าขึ้นเคร่ืองบินได ้โดยมีขอ้แมเ้พียงแค่ตอ้งผา่นการคดัแยกพิเศษและใชเ้วลาท่ี
เพ่ิมขึ้นเท่านั้น 

ส าหรับการศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเพ่ือท าความเขา้ใจอย่างลึกซ้ึง ท่ีจะท าให้เข้าใจถึงแนวโน้ม            
การเดินทางทางอากาศของผูโ้ดยสารในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ซ่ึงเน้นการเดินทางและบริการท่ีมีคุณภาพดี 
คุม้ค่า เน้นการซ้ือดว้ยเหตุผลโดยไม่ใชอ้ารมณ์ โดยให้ความส าคญักบัความพึงพอใจและสถานการณ์รอบตวัเป็น
หลกั มีความสามารถในการซ้ือบริการในราคาสูง จึงมีศกัยภาพสูงในการบริโภค ขณะเดียวกนัค านึงถึงความมัน่ใจ
ดา้นความปลอดภยั ความมัน่ใจดา้นบริการ ใส่ใจสุขภาพท่ีดี อีกทั้งผูโ้ดยสารกลุ่มน้ีไม่ตอ้งกงัวลต่อค่าใชจ้่ายใน
การเดินทาง เน่ืองจากเป็นผูโ้ดยสารอาศยัอยู่ในเขตเมือง จึงมีความละเอียดรอบคอบในการเลือกซ้ือสินคา้และ
บริการต่างๆ มากย่ิงขึ้น  

ดว้ยเหตุน้ี ผูวิ้จยัจึงเห็นความส าคญัของการวิจยัเพ่ือศึกษาแนวโนม้ความตอ้งการการเดินทางทางอากาศ
ของผูโ้ดยสารในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลในยุค Covid-19 เพื่อน าผลวิจัยไปใช้ในการคาดประมาณและ                      
หามาตรการรองรับการให้บริการการเดินทางทางอากาศในช่วง Covid-19 ต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพื่อศึกษาแนวโน้มการเดินทางทางอากาศของผู ้โดยสารในเขตกรุงเทพและปริมณฑลใน ช่วง

วิกฤตการณ์ Covid-19 
การทบทวนวรรณกรรม 
ในการวิจยัในคร้ังน้ีผูวิ้จยัท าการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัโดยใชแ้นวคิด

ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 
1. แนวคิดทฤษฎีการตดัสินใจ  
2.  แนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
3. งานวิจยัเก่ียวกบัรูปแบบการเดินทางทางอากาศ 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
จากแนวคิดทฤษฏีท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบั รวมทั้งงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูวิ้จยัสามารถสร้างเป็นกรอบแนวคดิของ

การวิจยัโดยมีตวัแปรอิสระและตวัแปรตามดงัแผนภาพท่ี 1 
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แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
แบบแผนการวิจัย  
แนวโน้มการเดินทางทางอากาศของผูโ้ดยสารในเขตกรุงเทพและปริมณฑลในยุค Covid-19 เป็น

การศึกษาโดยการวิจยัแบบเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ดว้ยรูปแบบการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) 
แบบอนุกรมเวลา (Time Series) ในช่วงเดือน เมษายน 2563 ถึง กนัยายน 2563 

ประชากรและตัวอย่าง  
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ีคือประชากรท่ีอยู่ในวยัสูงอายุ20 ปีขึ้นไปท่ีอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และ

ปริมณฑลโดยใชก้ารค านวณหาขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรการหาขนาดตวัอยา่งแบบไม่ทราบจ านวนประชากร
ของ Roscoe (1975) ไม่พบในเอกสารอา้งอิง แทนค่าโดยใชสู้ตรท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ค่าความคาดเคล่ือน 5% 
โดยจะไดก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดเป็น 1,000 ตวัอยา่ง  กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นชาวไทยท่ีมีอาย ุ20 ปีขึ้นไป ชาวไทยท่ีอยูใ่น
เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลใช้วิธีท าการสุ่มแบบเป็นระบบ (Systematic Random Sampling) โดยเลือกจาก
ประชากรท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยวิธี Cluster Sampling เพื่อเลือกเขตท่ีผูสู้งอายุ
อาศยัอยู ่ไดจ้ านวน 5 เขตในกรุงเทพฯ ไดแ้ก่ เขตวฒันา เขตดอนเมือง เขตบางนา เขตสาทร และเขตธนบุรี ในเขต
ปริมณฑล 2 อ าเภอไดแ้ก่ อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ และ อ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัใช้ขอ้มูลจากแบบสอบถามเร่ือง  “การตัดสินใจในการเลือกรูปแบบใน              

การท่องเท่ียวและการเดินทางของชาวไทยในยคุ Covid-19” ของผูวิ้จยั ซ่ึงผ่านการประเมินจากผูท้รงคุณวุฒิ และ
ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเคร่ืองมือ โดยไดค้่าความเช่ือมัน่ Cronbach’s Alpha ท่ี 0.823 ซ่ึงเป็นค่าท่ีค่อนขา้งสูง
ใกลเ้คียงกบั 1 และมากกว่า 0.75 จึงเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลได ้(Crandall, 1981) 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  
ใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างโดยกลุ่มตัวอย่างกรอกค าตอบเอง ( Self-

Administered) ซ่ึงแบบสอบถามในส่วนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกับข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม  ไดแ้ก่ เพศ  อาย ุ สถานภาพสมรส  ระดบัการศึกษา   รายได ้ลกัษณะค าถามเป็นแบบส ารวจรายการ 
(Check list) ส่วนแบบสอบถามในส่วนท่ี 2 เป็นแบบค าถามเก่ียวกบัความตอ้งการในการเดินทางภายในประเทศ 
และต่างประเทศของผูโ้ดยสารชาวไทยในยคุ Covid-19 โดยใชเ้ป็นขอ้ค าถามเก่ียวกบัความตอ้งการในการเดินทาง
ทางอากาศทั้งในประเทศและต่างประเทศของผูโ้ดยสารชาวไทย  แต่ถา้ในกรณีกลุ่มตวัอย่างไม่สามารถกรอก

ตัวแปรอิสระ 
ลกัษณะทางประชากรของผูโ้ดยสาร  
ปัจจยัทางดา้นทุนทางเศรษฐกิจ  

ปัจจยัทางดา้นทุนมนุษย ์
 (Patterson and Pegg, 2009) 

ตัวแปรตาม 
แนวโนม้ความตอ้งการการเดินทาง
ทางอากาศในช่วงวิกฤตการณ์   
Covid-19 
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แบบสอบถามได้ผู ้วิจัยจะท าการเก็บข้อมูลโดยใช้วิธีสอบถามในแบบสอบถามและบันทึกข้อมูลลงใน
แบบสอบถามและน าแบบสอบถามท่ีไดม้าท าการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล 
  การวิเคราะห์ข้อมูล  
  ด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ จากนั้นจึงน าผลค านวณทาง
สถิติท่ีได ้มาเขียนการวิเคราะห์โดยวิเคราะห์ใช้สถิติเชิงพรรณนา ร้อยละ อตัราส่วน รวมทั้งน าเสนอผลการวิจยั
ต่อไป 
 

ผลการวิจัย 
1. ข้อมูลลักษณะทั่วไปทางประชากรศาสตร์ โดยด้านเพศ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มากกว่า                  

เพศชาย โดยมีเพศชาย จ านวน 489 คน คิดเป็นร้อยละ 48.90 และเพศหญิง จ านวน 511 คน คิดเป็นร้อยละ 51.10  
ดา้นอาย ุพบว่า อายเุฉล่ีย 36.72 ปี กลุ่มตวัอยา่ง มีอายตุ  ่าสุด 20 ปี อายสูุงสุด 65 ปี ดา้นสถานภาพ พบว่า ส่วนใหญ่
อยู่ในสถานะภาพ สมรส/อยู่ด้วยกัน จ านวน 675 คน คิดเป็นร้อยละ 67.50 น้อยท่ีสุดคือ สถานะภาพ หย่าร้าง/
หม้าย/แยกกันอยู่ จ  านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 2.70 ปัจจัยด้านทุนมนุษย ์ด้านการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่มี
การศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 672 คน คิดเป็นร้อยละ 67.20 น้อยท่ีสุดคือ ระดบัปริญญาเอก จ านวน 19 คน 
คิดเป็นร้อยละ 1.90 ปัจจยัดา้นทุนทางเศรษฐกิจ ดา้นอาชีพ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นพนกังานเอกชน จ านวน 522 คน 
คิดเป็นร้อยละ 52.20 นอ้ยท่ีสุด คือ อาชีพเกษตรกรรม จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.20 ดา้นรายไดต้่อเดือน พบว่า 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยู่ท่ี 26,872.25 บาท ส่วนใหญ่มีรายไดร้ะหว่าง  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนสูงสุด 120,000 บาท 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่าสุด 14,000 บาท   

2. ผลการวิเคราะห์ความตอ้งการในการเดินทางทางอากาศภายในประเทศของผูโ้ดยสารชาวไทยในยุค 
Covid-19 พบว่าในเดือนเมษายน 2563 ผูโ้ดยสารมีความตอ้งการในการเดินทางอยูท่ี่ร้อยละ 26.20 เดือนพฤษภาคม 
2563 อยูท่ี่ร้อยละ 32.40 เดือนมิถุนายน 2563 อยูท่ี่ร้อยละ 34.70 เดือน กรกฎาคม 2563 อยูท่ี่ร้อยละ 48.80 สิงหาคม 
2563 อยูท่ี่ ร้อยละ 59.60 และกนัยายน 2563 อยูท่ี่ ร้อยละ 82.60  ดงัภาพท่ี 2 
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ภาพที่ 2 กราฟแสดงความตอ้งการการเดินทางทางอากาศภายในประเทศ 
ของผูโ้ดยสารชาวไทยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

ท่ีมา: ผูวิ้จยั 
 

3. ผลการวิเคราะห์ความตอ้งการในการเดินทางทางอากาศระหว่างประเทศของผูโ้ดยสารชาวไทยในยคุ 
Covid-19 พบว่าในเดือนเมษายน 2563 ผูโ้ดยสารมีความตอ้งการในการเดินทางอยู่ท่ีร้อยละ 9.20 เดือนพฤษภาคม 
2563 อยู่ท่ีร้อยละ 7.50 เดือนมิถุนายน 2563 อยู่ท่ีร้อยละ 11.50 เดือน กรกฎาคม 2563 อยู่ท่ีร้อยละ 24.20 สิงหาคม 
2563 อยูท่ี่ ร้อยละ 27.40 และกนัยายน 2563 อยูท่ี่ ร้อยละ 35.50  ดงัภาพท่ี 3 
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ภาพที่ 3 กราฟแสดงความตอ้งการการเดินทางทางอากาศระหว่างประเทศ 
ของผูโ้ดยสารชาวไทยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

ท่ีมา: ผูวิ้จยั 
 

สรุปผลการวิจัย 
จากผลการศึกษาจากกลุ่มตวัอย่างในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลจ านวน 1,000 คน ตั้งแต่วยัแรงงานขึ้น

ไป ทุกกลุ่มอาชีพ ถึงการตดัสินใจในการเดินทางทางอากาศในช่วงวิกฤตการณ์ Covid-19 พบว่า ยงัมีความตอ้งการ
ในเดินทางทางอากาศทั้ งในประเทศและต่างประเทศเพ่ิมขึ้ น โดยความต้องการการเดินทางทางอากาศ
ภายในประเทศมีสัดส่วนความตอ้งการท่ีสูงกว่าความตอ้งการการเดินทางทางอากาศระหว่างประเทศ โดยกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีมีความตอ้งการเดินทางทางอากาศให้เหตุผลว่าแมร้าคาบตัรโดยสารจะมีราคาท่ีสูงขึ้นแต่การเดินทางทาง
อากาศยงัเป็นการเดินทางท่ีปลอดภยัท่ีสุด และรวดเร็วท่ีสุดมากกว่าการเดินทางทางอ่ืนๆ รวมทั้งมีความเช่ือมัน่ต่อ
มาตรการตรวจคัดกรองก่อนการเดินทางว่าจะท าให้ใช้บริการได้อย่างปลอดภัย แต่อย่างไรก็ตามยงัพบว่า                
กลุ่มตัวอย่างท่ียงัไม่เลือกเดินทางทางอากาศจนกว่าสถานการณ์ต่างๆจะกลบัเข้าสู่สภาวะปกติดงัเดิ ม โดยให้
เหตุผลในด้านราคาบัตรโดยสารท่ีสูงขึ้ นไม่คุ ้มค่าต่อการเดินทางและอยากให้มีความปลอดภัยมากท่ีสุด                        
ในการเดินทาง จากผลการศึกษาดงักล่าวจะเห็นไดว่้าผูโ้ดยสารส่วนใหญ่ยงัคงเช่ือมัน่ในการเดินทางทางอากาศ
และยอมรับมาตรการทางดา้นการตรวจคดักรองท่ีเขม้งวดมากขึ้นอีกดว้ย 
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ข้อเสนอแนะ 
 1) ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

(1) จากการศึกษาท่ีว่าความต้องการเดินทางในประเทศของผูโ้ดยสารมีแนวโน้มท่ีสูงขึ้นอย่าง
ต่อเน่ือง ดงันั้นเพ่ือเป็นการรักษาฐานลูกคา้ผูโ้ดยสารในประเทศซ่ึงจะเป็นกระแสหลกัของการเดินทางท่ีมีจ านวน
เพ่ิมขึ้นควรมีการพฒันาปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเน่ืองโดยเฉพาะอย่างย่ิงมาตรการการป้องกนัการแพร่
ระบาดของ Covid-19 อย่างเคร่งครัดเพ่ือเสริมสร้างความมัน่ใจและความปลอดภยัในการเดินทางของผูโ้ดยสาร
แบะเป็นการรักษาฐานลูกคา้ให้คงอยูอ่ีกดว้ย 

(2) จากการศึกษาพบว่าความต้องการการเดินทางทางทางอากาศระหว่างประเทศของผูโ้ดยสาร                  
ชาวไทยยงัคงมีความตอ้งการท่ีเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ืองแต่มีสัดส่วนน้อยกว่าความตอ้งการการเดินทางทางอากาศ
ภายในประเทศเป็นเพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดในต่างประเทศยงัคงรุนแรงอยู่แต่หากสถานการณ์การแพร่
ระบาดในต่างประเทศคล่ีคลายไปในทางท่ีดี ความตอ้งการการเดินทางระหว่างประเทศจะตอ้งมีสัดส่วนท่ีสูงขึ้น 
ดงันั้นเพ่ือเป็นการรักษาฐานลูกคา้เดิมของสายการบินในเส้นทางระหว่างประเทศ สายการบินต่างๆควรใชก้ลยุทธ์
การจัดการลูกค้าสัมพนัธ์ (Customer Relation Management) ประเมิน ติดตาม และแจ้งข่าวสารด้านต่างๆ ของ             
สายการบิน และใช้กลยุทธ์เสริมสร้างความมัน่ใจและความปลอดภยัในการเดินทางทางอากาศให้กบัผูโ้ดยสาร               
ในการกลบัใชบ้ริการหลงัวิกฤตการณ์ Covid-19 อีกดว้ย 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
การศึกษาน้ีเป็นเพียงการศึกษากลุ่มของผูโ้ดยสารในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลเท่านั้นยงัมีกลุ่ม

ผูโ้ดยสารในภูมิภาคอื่นๆในประเทศไทย หรือ ผูโ้ดยสารต่างชาติในภูมิภาคต่างๆของโลก เพื่อเป็นการศึกษาวิจยั
ความตอ้งการการเดินทางของผูโ้ดยสารในยคุ Covid-19 ท่ีครอบคลุมในผูโ้ดยสารท่ีมี อาย ุช่วงวยั เช้ือชาติ ศาสนา 
และวฒันธรรมท่ีมีความแตกต่างและหลากหลาย รวมทั้งศึกษาในเชิงคุณภาพเพ่ือศึกษาถึงสาหตุในการตดัสินใจ
ในการเลือกรูปแบบการเดินทางของผูโ้ดยสารในยุค Covid-19 ท่ีสมบูรณ์มากย่ิงขึ้น รวมไปถึงศึกษาเจาะลึกถึง
พฤติกรรม และปัจจยัในการเดินทางในรูปแบบต่างๆของผูโ้ดยสารในยคุ Covid-19 เพื่อไดข้อ้มูลดา้นการเดินทาง
ของผูโ้ดยสารท่ีเจาะลึกมากย่ิงขึ้นต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการการเดินทาง
ภายในประเทศของผูโ้ดยสารในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล: การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างรถโดยสารประจ า
ทางกับสายการบินต้นทุนต ่า  โดยตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษามาจากประชากรท่ีอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพและ
ปริมณฑล โดยใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบกลุ่ม (Cluster) จ านวน 500 คน วิเคราะห์ผลใช้สถิติเชิงพรรณนา และ              
การใช้สถิติขั้นสูง Ordered Logistic Regression ในการวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมการตดัสินใจในการเลือกรูปแบบ
การเดินทางภายในประเทศของผูโ้ดยสารในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลใน 2 รูปแบบ ไดแ้ก่ การเดินทางโดยรถ
โดยสารประจ าทาง และสายการบินตน้ทุนต ่า โดยพบว่า ผูโ้ดยสารตดัสินใจท่ีจะเลือกรูปแบบการเดินทางโดยสาย
การบินตน้ทุนต ่ามากกว่ารถโดยสารประจ าทาง โดยมีปัจจยั ในดา้นอายุ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และ ขอ้จ ากดัทาง
กายภาพของผูโ้ดยสารมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจในการเลือกรูปแบบในการเดินทางภายในประเทศของ
ผูโ้ดยสารในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีระบบขนส่งสาธารณะตอ้งค านึงถึงปัจจยัดงักล่าวเพื่อน ามา
พฒันาปรับปรุงการให้บริการเพื่อเป็นรูปแบบการเดินทางท่ีตอบสนองผูโ้ดยสารทุกช่วงวยัไดต้่อไป 
 
ค าส าคัญ: การตดัสินใจ, การเดินทางภายในประเทศ, สายการบินตน้ทุนต ่า
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ABSTRACT 
 The objective of this research studied the factors affecting decision making on selection of domestic 
traveling pattern of passengers in Bangkok and Vicinity: the comparative study between public bus services and 
low cost carrier. The cluster sampling was used to yield 500 samples of passengers in Bangkok and Vicinity. This 
study used advanced Ordered Logistic Regression for statistical analysis of the factors affecting the decision 
making of domestic traveling patterns: public bus services, and low cost carrier. The study found that the 
passengers decided to choose low cost carrier services more than public bus with the correlated factors age, 
average monthly incomes and physical limitations. The public transportation needs to consider these factors in 
order to improve the services for all generation passengers. 
 
Keywords: Decision Making, Domestic Traveling, Low Cost Carrier 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
ในปัจจุบนัการเดินทางทางอากาศเป็นท่ีนิยมอย่างมาก ซ่ึงแตกต่างจากในอดีตท่ีการเดินทางทางอากาศ

ถูก จ ากดัไวเ้ฉพาะในกลุ่มชนชั้นสูง เน่ืองจากธุรกิจการบินยงัไม่เป็นท่ีแพร่หลายและมีราคาท่ีสูง เพราะดว้ยเหตุผล
ทางดา้น ราคาของสายการบินประเภทน้ีท าให้ประชาชนทัว่ไปท่ีมีรายไดส้ามารถเขา้ถึงการเดินทางทางอากาศได้
ง่ายขึ้ น อีกทั้ งท าให้ประชาชนมีทางเลือกในการเดินทางเพ่ิมมากขึ้ นมีผลท าให้พฤติกรรมของผู ้บริโภค
เปล่ียนแปลงไปโดยการหันมา ใชก้ารคมนาคมทางอากาศมาขึ้น ประเภทของผูท่ี้ใชบ้ริการของสายการบินนั้นมี
ตั้ งแต่เด็ก วยัรุ่น ผูใ้หญ่ ผูสู้งอายุ แม้ว่า ส่ิงแวดล้อมภายในห้องโดยสารบนเคร่ืองบินจะมีผลต่อผูโ้ดยสาร
โดยเฉพาะผูสู้งอาย ุแต่การเดินทางโดยเคร่ืองบินก็ถือว่าเป็นการเดินทางท่ีปลอดภยัและประหยดัเวลาท่ีสุดและใน
ปัจจุบนั จ านวนของผูสู้งอายมีุเพ่ิมมากขึ้นนอกจากบตัรโดยสารของสายการบินในปัจจบุนัราคาถูกลงมากแลว้ การ
เดินทางโดยเคร่ืองบินก็ถือว่าเป็นการเดินทางท่ีปลอดภยั ท่ีสุดและรวดเร็วท่ีสุดดว้ยเช่นกนั จึงท าให้จ านวนผูท่ี้
เดินทางโดยเคร่ืองบินเพ่ิมมากย่ิงขึ้น รวมถึงกลุ่มผูสู้งอายุ ท่ีใชบ้ริการสายการบินจ านวน 1.45 ลา้นคนในปี พ.ศ. 
2550 เป็น 2.13 ลา้นคน ในปี พ.ศ. 2560 (Civil Aviation Authority of Thailand, 2018) 

ส าหรับการศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจอย่างลึกซ้ึง ท่ีจะท าให้เข้าใจถึงรูปแบบ             
การเดินทางภายในประเทศของผูโ้ดยสารในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ซ่ึงเน้นการเดินทางและบริการท่ีมี
คุณภาพดี คุ ้มค่า เน้นการซ้ือด้วยเหตุผลโดยไม่ใช้อารมณ์ โดยให้ความส าคัญกับความพึงพอใจเป็นหลัก                        
มีความสามารถในการซ้ือบริการในราคาสูง จึงมีศกัยภาพสูงในการบริโภค ขณะเดียวกนัค านึงถึงความมัน่ใจดา้น
ความปลอดภัย ความมั่นใจด้านบริการ ใส่ใจสุขภาพท่ีดี อีกทั้งผูโ้ดยสารกลุ่มน้ีไม่ต้องกังวลต่อค่าใช้จ่ายใน                
การเดินทาง เน่ืองจากเป็นผูโ้ดยสารอาศยัอยู่ในเขตเมือง จึงมีความละเอียดรอบคอบในการเลือกซ้ือสินคา้และ
บริการต่างๆ มากย่ิงขึ้น  

ดว้ยเหตุน้ี ผูวิ้จยัจึงเห็นความส าคญัของการวิจยัเพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจในการเลือกใช้
บริการการเดินทางภายในประเทศของผูโ้ดยสารในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล: การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างรถ
โดยสารประจ าทางกบัสายการบินตน้ทุนต ่า เพื่อน าผลวิจยัไปใชป้รับปรุงและพฒันาการการให้บริการของระบบ
ขนส่งสาธารณะให้เหมาะสมกบัผูโ้ดยสารทุกช่วงวยัต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
(1) เพื่อศึกษาการเลือกใช้บริการการเดินทางภายในประเทศของผูโ้ดยสารในเขตกรุงเทพฯและ

ปริมณฑลระหว่างรถโดยสารประจ าทางกบัสายการบินตน้ทุนต ่า 
(2) เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการการเดินทางภายในประเทศของ

ผูโ้ดยสารในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล: การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างรถโดยสารประจ าทางกบัสายการบิน
ตน้ทุนต ่า 

 
การทบทวนวรรณกรรม 

ในการวิจยัในคร้ังน้ีผูวิ้จยัท าการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัโดยใชแ้นวคิด
ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

1. แนวคิดทฤษฎีการตดัสินใจ  
2.  แนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
3. แนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมช่วงวยั 
4. งานวิจยัเก่ียวกบัรูปแบบการเดินทางทางอากาศ 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
จากแนวคิดทฤษฏีท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบั รวมทั้งงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูวิ้จยัสามารถสร้างเป็นกรอบแนวคดิ

ของการวิจยัโดยมีตวัแปรอิสระและตวัแปรตามดงัแผนภาพท่ี 2 
 

 
 
 
 
 
 

 

แผนภาพที่ 2 กรอบแนวคิดในการวิจยั

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

แบบแผนการวิจัย  
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจในการเลือกใช้บริการการเดินทางภายในประเทศของผูโ้ดยสารในเขต

กรุงเทพฯและปริมณฑล: การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างรถโดยสารประจ าทางกับสายการบินต้นทุนต ่า เป็น
การศึกษาโดยการวิจยัแบบเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ดว้ยรูปแบบการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) 
ในช่วงเดือน กนัยายน 2562 ถึง พฤศจิกายน 2562 

ตัวแปรอิสระ 
ลกัษณะทางประชากรของผูโ้ดยสาร  
ปัจจยัทางดา้นทุนทางเศรษฐกิจ  

ปัจจยัทางดา้นทุนมนุษย ์
 ขอ้จ ากดัทางกายภาพ 

(Patterson and Pegg, 2009) 

ตัวแปรตาม 
การตดัสินใจในการเลือกใชบ้ริการ
การเดินทางภายในประเทศของ
ผูโ้ดยสาร 
- รถโดยสารประจ าทาง 
- สายการบินตน้ทุนต ่า 
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 ประชากรและตัวอย่าง  
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ีคือประชากรท่ีมีอายุ20 ปีขึ้นไปท่ีอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

โดยใช้การค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการหาขนาดตัวอย่างแบบไม่ทราบจ านวนประชากรของ 
Roscoe (1975) ไม่มีในเอกสารอ้างอิง แทนค่าโดยใช้สูตรท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% ค่าความคาดเคล่ือน 5%                   
โดยจะไดก้ลุ่มตวัอย่างทั้งหมดเป็น 500 ตวัอย่าง  กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นชาวไทยท่ีมีอายุ 20 ปีขึ้นไป ชาวไทยท่ีอยู่ใน
เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลใช้วิธีท าการสุ่มแบบเป็นระบบ (Systematic Random Sampling) โดยเลือกจาก
ประชากรท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยวิธี Cluster Sampling เพื่อเลือกเขตท่ีผูสู้งอายุ
อาศยัอยู่ ได้จ านวน 3 เขตในกรุงเทพฯ ไดแ้ก่ เขตวฒันา เขตบางเขน และเขตธนบุรี ในเขตปริมณฑล 2 อ าเภอ
ไดแ้ก่ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี และ อ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัใช้ขอ้มูลจากแบบสอบถามเร่ือง  “การตัดสินใจในการเลือกรูปแบบใน               

การท่องเท่ียวและการเดินทางของชาวไทย” ของผูวิ้จยั ซ่ึงผ่านการประเมินจากผูท้รงคุณวุฒิ และตรวจสอบความ
เท่ียงตรงของเคร่ืองมือ โดยไดค้่าความเช่ือมัน่ Cronbach’s Alpha ท่ี 0.812 ซ่ึงเป็นค่าท่ีค่อนขา้งสูงใกลเ้คียงกบั 1 
และมากกว่า 0.75 จึงเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลได ้(Crandall, 1981) 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  
ใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างโดยกลุ่มตัวอย่างกรอกค าตอบเอง ( Self-

Administered) ซ่ึงแบบสอบถามในส่วนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกับข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม  ไดแ้ก่ เพศ  อายุ  สถานภาพสมรส  ระดบัการศึกษา   รายได ้และขอ้จ ากดัทางกายภาพ ลกัษณะ
ค าถามเป็นแบบส ารวจรายการ (Check list) ส่วนแบบสอบถามในส่วนท่ี 2 เป็นแบบค าถามเก่ียวกบัการตดัสินใจ
ในการเลือกรูปแบบในการเดินทางภายในประเทศของผูโ้ดยสารชาวไทย โดยใช้เป็นขอ้ค าถามจ านวนคร้ังใน          
การใชก้ารเดินทางทั้งสองรูปแบบต่อปี  แต่ถา้ในกรณีกลุ่มตวัอย่างไม่สามารถกรอกแบบสอบถามไดผู้วิ้จยัจะท า
การเก็บขอ้มูลโดยใช้วิธีสอบถามในแบบสอบถามและบนัทึกขอ้มูลลงในแบบสอบถามและน าแบบสอบถามท่ี
ไดม้าท าการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล 

การวิเคราะห์ข้อมูล  
ด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ จากนั้นจึงน าผลค านวณทางสถิติ

ท่ีได้ มาเขียนการวิเคราะห์โดยวิเคราะห์ใช้สถิติเชิงพรรณนา และสถิติสหสัมพนัธ์แบบพหุด้วยวิธี Ordered 
Logistic Regression วิเคราะห์ รวมทั้งน าเสนอผลการวิจยัต่อไป 
 

ผลการวิจัย 
สถิติเชิงพรรณนา 
1. ข้อมูลลักษณะทั่วไปทางประชากรศาสตร์ โดยด้านเพศ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มากกว่า                   

เพศชาย โดยมีเพศชาย จ านวน 227 คน คิดเป็นร้อยละ 46.00 และเพศหญิง จ านวน 273 คน คิดเป็นร้อยละ 54.00  
ดา้นอาย ุพบว่า อายเุฉล่ีย 38.72 ปี กลุ่มตวัอยา่ง มีอายตุ  ่าสุด 20 ปี อายสูุงสุด 76 ปี ดา้นสถานภาพ พบว่า ส่วนใหญ่
อยู่ในสถานะภาพ สมรส/อยู่ดว้ยกนั จ านวน 342 คน คิดเป็นร้อยละ 68.40 น้อยท่ีสุดคือ สถานะภาพ หย่าร้าง/
หม้าย/แยกกันอยู่ จ  านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 6.40 ปัจจัยด้านทุนมนุษย์ ด้านการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่มี
การศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 382 คน คิดเป็นร้อยละ 76.40 น้อยท่ีสุดคือ ระดบัปริญญาเอก จ านวน 6 คน            
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คิดเป็นร้อยละ 1.2 ปัจจยัดา้นทุนทางเศรษฐกิจ ดา้นอาชีพ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นพนกังานเอกชน จ านวน 227 คน 
คิดเป็นร้อยละ 45.40 นอ้ยท่ีสุด คือ อาชีพเกษตรกรรม จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.00 ดา้นรายไดต้่อเดือน พบว่า 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยู่ท่ี 25,425.42 บาท ส่วนใหญ่มีรายไดร้ะหว่าง  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนสูงสุด 110,000 บาท 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่าสุด 12,000 บาท  ปัจจยัดา้นขอ้จ ากดัทางกายภาพ พบว่า ส่วนใหญ่แขง็แรง จ านวน 224 คน  
คิดเป็นร้อยละ 44.80  น้อยท่ีสุดคือ มีโรคประจ าตวั จ านวน 35 คน  คิดเป็นร้อยละ 7.00 (จากค าถามปลายปิดให้
เลือก) 

2. ผลการวิเคราะห์การตัดสินใจเลือกรูปแบบการการเดินทางภายในประเทศของผูโ้ดยสารในเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล ค่าเฉล่ียโดยรวมทั้ง 2 รูปแบบ พบผูโ้ดยสารในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลตดัสินใจ
เลือกเดินทางกบัสายการบินตน้ทุนต ่า ในระดบัมากท่ีสุดมีค่าเฉล่ียรวม 7.52 คร้ังต่อปี (ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 
0.15232) มากกว่า ตดัสินใจเลือกเดินทางทางกบัรถโดยสารประจ าทาง ในระดบัมากท่ีค่าเฉล่ียรวม 3.42 คร้ังต่อปี 
(ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 0.17245) ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 1 

 
ตารางท่ี 1  แสดงค่าเฉล่ียรวมการวิเคราะห์การตดัสินใจเลือกรูปแบบการเดินทางภายในประเทศของผูโ้ดยสาร 
 ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 

รูปแบบการเดินทางภายในประเทศ รถโดยสารประจ าทาง สายการบินต้นทุนต ่า 
ค่าเฉล่ีย 3.42 7.52 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.17245 0.15232 

สถิติสหสัมพนัธ์แบบพหุ ด้วยวิธี Ordered Logistic Regression 
1. การตรวจสอบความสัมพนัธ์ุพหุร่วมเชิงเส้น (Multicolinearity) ของตวัแปรอิสระ 

 การตรวจสอบถึงความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตน้หรือตวัแปรอิสระในแต่ละตวัท่ีจะน าไปเป็นตวัแปร
ในการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยเกณฑ์ท่ีจะพิจารณาตวัแปรท่ีเหมาะสม
สามารถน าไปใช้ในการวิเคราะห์ ก็คือ จะมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ร่วม (Correlation) ระหว่างคู่ตวัแปรท่ีมี
ความสัมพนัธ์กนัน้อยกว่า 0.50 หากมีค่ามากกว่าหรือเท่ากบั 0.50 นัน่หมายความว่าตวัแปรตน้หรือตวัแปรอิสระคู่
นั่นจะมีความสัมพันธ์ท่ีค่อนข้างสูง ซ่ึงอาจจะท าให้ เ กิดปัญหาในด้านความสัมพันธ์พหุร่วมเ ชิง เ ส้น 
(Multicolinearity) ซ่ึงจากการวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ร่วม (Correlation) ระหว่างคู่ตัวแปรต้นหรือ                   
ตวัแปรอิสระพบว่า ตวัแปรตน้หรือตวัแปรอิสระมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Pearson Correlation) ต ่ากว่า 0.50 
ทุกตวั นัน่หมายถึงตวัแปรตน้หรือตวัแปรอิสระเป็นอิสระต่อกนัมีความสัมพนัธ์กนัต ่าจึงสามารถใชเ้ป็นตวัแปรตน้
หรือตวัแปรอิสระในการหาปัจจยัท่ีมีผลต่อรูปแบบการเดินทางภายในประเทศของผูโ้ดยสารได ้(Crandall, 1981) 

2. การทดสอบตวัแบบการวิเคราะห์ท่ีเหมาะสม (Parallel Line Test) เพื่อดูความเหมาะสมของการใช้ 
การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression Analysis) 

การทดสอบตัวแบบการวิเคราะห์ท่ีเหมาะสม (Parallel Line Test) เพื่อดูความเหมาะสมของการใช้               
การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression Analysis) โดยใช้การวิเคราะห์ผลจาก ค าส่ัง Omodel 
พบว่า ค่า Prob chi2 ได้ค่า 0.8243 ซ่ึงหมายความว่าไม่มีนัยส าคญั แสดงว่าแบบจ าลองท่ีใช้ Cumulative Logit 
Function โดยก าหนดให้ ค่าของ Regression Coefficients ของตวัแปรอิสระทุกตวัคงท่ี ในขณะท่ี Intercept  มีค่า
เปล่ียนแปลงได ้ขึ้นอยู ่กบัระดบัของตวัแปรตาม หรือท่ีรู้จกักนัในนาม Proportional Odds Model มีความเหมาะสม 
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และให้ผลทาง สถิตท่ีไม่แตกต่างไปจากแบบจ าลองท่ีก าหนดให้ทั้ง Regression Coefficients ของตวัแปรอิสระ 
และ/หรือ Intercept สามารถเปล่ียนแปลงได้  เม่ือเป็นเช่นน้ี การใช้ Ordered Logistic Regression ในการหา
ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระท่ีก าหนดกบัตวัแปรตามท่ีมีค่าแบ่งออกเป็นระดบัมีความน่าเช่ือถือในทางสถิติ 
(Crandall, 1981) 
 
ตารางท่ี 2  แสดงการประมาณค่า Ordered Logistic Regression ของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในการเลือก 
 รูปแบบในการเดินทางภายในประเทศของผูโ้ดยสารในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 

ตวัแปรอิสระ รถโดยสารประจ าทาง สายการบินตน้ทุนต ่า 
Odd Ratio Odd Ratio 

ปัจจัยด้านประชากร 

เพศ 
หญิง (กลุ่มอา้งอิง) 
ชาย 
 

 
 

1.1213 

 
 

0.9872 

อาย ุ 0.9723*** 1.1245*** 
สถานภาพสมรส 
โสด (กลุ่มอา้งอิง) 
สมรส/อยูด่ว้ยกนั 
หยา่ร้าง/หมา้ย/แยกกนัอยู่ 

 
 

1.1442 
1.4125 

 
 

1.4232 
1.0124 

ปัจจัยด้านทุนทางเศรษฐกิจ 

อาชีพ 
ว่างงาน/เกษียณอาย ุ(กลุ่มอา้งอิง) 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  
เป็นพนกังานบริษทัเอกชน   
คา้ขาย/อาชีพอิสระ 
รับจา้ง 
ประกอบอาชีพเกษตร/ประมง 

 
 

2.1823 
1.2327 

2.3459** 
2.7189** 
4.2521** 

 
 

10.2562** 
8.7823** 
2.3383** 

1.2152 
1.0078 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 1.0002*** 1.0002*** 
ปัจจัยด้านทุนมนุษย์ 

ระดับการศึกษา 
ปริญญาเอก (กลุ่มอา้งอิง) 
ต ่ากว่าปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 

 
- 

1.2236 
1.1233 
1.0042 

 
- 

0.8872 
1.0245 
1.0145 
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ตารางท่ี 2  (ต่อ) 
ตวัแปรอิสระ รถโดยสารประจ าทาง สายการบินตน้ทุนต ่า 

Odd Ratio Odd Ratio 
ปัจจัยทางด้านกายภาพ 

ข้อจ ากัดทางกายภาพ 
แขง็แรงดี (กลุ่มอา้งอิง) 
โรคปวดกระดูก  
โรคประจ าตวั 
ตอ้งไดรั้บยาจากแพทยเ์พื่อรักษา 

 
 

0.9823** 
0.9761** 
0.8233** 

 
 

2.4278** 
1.5862** 
1.1523** 

Sample size 
Prob>chi2 
Pseudo-R2 
Log likelihood 

500 
0.0000 
0.3358 

-392.47853 

500 
0.0000 
0.3423 

-385.47581 

จากตารางท่ี 2 ซ่ึงเป็นตารางสถิติสหสัมพนัธ์แบบพหุ ด้วยวิธี Ordered Logistic Regression แสดงถึง
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในการเลือกรูปแบบในการเดินทางภายในประเทศของผูโ้ดยสารชาวไทย ในเขต
กรุงเทพฯและปริมณฑล ในการเดินทางโดยรถโดยสารประจ าทาง และสายการบินตน้ทุนต ่า พบว่า ปัจจยัทางดา้น
ประชากรในเร่ืองของอายุท่ีเพ่ิมขึ้ นของผู ้โดยสารท่ีเ พ่ิมขึ้ นทุกๆปีจะมีโอกาสท าให้มีสัดส่วนของระดับ                         
การตดัสินใจในการเลือกรูปแบบในการเดินทางทางอากาศโดยสายการบินตน้ทุนต ่าเพ่ิมขึ้นท่ี 1.1245 เท่า (ระดบั
นยัส าคญั 0.01)  ส่วนการเดินทางโดยรถโดยสารประจ าทางลดลงร้อยละ 2.77 ต่ออายุท่ีเพ่ิมขึ้นในทุกๆปี (ระดบั
นยัส าคญั 0.01)  

ปัจจยัทางดา้นทุนทางเศรษฐกิจในเร่ืองของรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีเพ่ิมขึ้นของผูโ้ดยสารท่ีเพ่ิมขึ้นทุกๆ
บาทจะมีโอกาสท าให้มีสัดส่วนของระดบัการตดัสินใจในการเลือกรูปแบบในการเดินทางภายในประเทศเพ่ิมขึ้น
ในทุกดา้นเพ่ิมขึ้นในทุกดา้น 1.0002 เท่า (ระดบันยัส าคญั 0.01) เร่ืองของสถานภาพการท างานหรืออาชีพพบว่า
ผูโ้ดยสารท่ีรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ พนกังานเอกชน และยงัคงคา้ขาย/อาชีพอิสระ เม่ือเทียบกบัผูโ้ดยสารท่ีว่างงาน
จะมีโอกาสท่ีมีสัดส่วนของระดบัการตดัสินใจเดินทางโดยสารสายการบินตน้ทุนต ่าเพ่ิมขึ้น โดยผูโ้ดยสารท่ีรับ
ราชการ/รัฐวิสาหกิจจะมีสัดส่วนระดับการตัดสินใจมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้น 10.2562 เท่า (ระดับนัยส าคัญ 0.05) 
ผูโ้ดยสารท่ีประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน จะมีสัดส่วนของระดบัการตดัสินใจมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้น 8.782 เท่า 
(ระดบันยัส าคญั 0.05) และ คา้ขาย/อาชีพอิสระ จะมีสัดส่วนของระดบัการตดัสินใจมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้น 2.3383 เท่า 
(ระดบันยัส าคญั 0.05) ส่วนอาชีพท่ีเหลือเม่ือเทียบกบัผูโ้ดยสารท่ีไม่ไดป้ระกอบอาชีพจะมีสัดส่วนของระดบัการ
ตดัสินใจในการเดินทางกับสายการบินตน้ทุนต ่าไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ในทางกลบักนัพบว่า
ผูโ้ดยสารท่ีมีอาชีพคา้ขาย/อาชีพอิสระ รับจา้ง และ ประกอบอาชีพเกษตร/ประมง จะมีโอกาสท่ีมีสัดส่วนของ
ระดบัการตดัสินใจเดินทางโดยสารรถโดยสารประจ าทางเพ่ิมขึ้น โดยผูโ้ดยสารท่ีมีอาชีพคา้ขาย/อาชีพอิสระ จะมี
สัดส่วนของระดบัการตดัสินใจมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้น 2.3459 เท่า (ระดบันยัส าคญั 0.05) อาชีพรับจา้ง จะมีสัดส่วนของ
ระดบัการตดัสินใจมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้น 2.7189 เท่า (ระดบันยัส าคญั 0.05) และประกอบอาชีพเกษตร/ประมง จะมี
สัดส่วนของระดบัการตดัสินใจมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้น 4.2521 เท่า (ระดบันยัส าคญั 0.05) ปัจจยัทางดา้นทุนมนุษยใ์น
เร่ืองของระดบัการศึกษาโดยพบว่ามีจะไม่มีสัดส่วนของระดบัการตดัสินใจแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 
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และในดา้นของปัจจยัทางดา้นขอ้จ ากดัทางกายภาพพบว่าผูโ้ดยสารท่ีมีขอ้จ ากดัทางกายภาพทุกประเภทจะท าให้
ระดับการตัดสินในการเดินทางโดยสารรถโดยสารประจ าทางลดลงอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ส่วน รูปแบบ            
การเดินทางโดยสารการบินท่ีตน้ทุนต ่าจะมีสัดส่วนระดบัการตดัสินใจท่ีเพ่ิมมากขึ้น 

 

สรุปผลการวิจัย  
  จากการศึกษาสรุปไดว่้าปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจในการเลือกใชบ้ริการการเดินทางภายในประเทศ
ของผูโ้ดยสารในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล: การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างรถโดยสารประจ าทางกบัสายการบิน
ตน้ทุนต ่า ไดแ้ก่ อายุของผูโ้ดยสาร โดยเม่ืออายุท่ีเพ่ิมขึ้นในแต่ละปีจะมีโอกาสท่ีจะมีระดบัในการตดัสินใจใน
รูปแบบการเดินทางโดยสายการบินตน้ทุนต ่าเพ่ิมขึ้นซ่ึงสอดคลอ้งกบัการวิจยัของ Chiang and Marrion (2014)         
ท่ีศึกษาถึงการตดัสินใจในการท่องเท่ียวของกลุ่มวยัเบบ้ีบูมท่ีเม่ือมีอายท่ีุมากขึ้นจะมีการตดัสินใจในการท่องเท่ียว
มากขึ้นอนัเน่ืองมากจากมีเวลาท่ีจะท่องเท่ียวและหาประสบการณ์ให้ตนเองมากขึ้น ปัจจยัต่อมาคือ สถานภาพ       
การท างาน/อาชีพ โดยพบว่าผูโ้ดยสารท่ีประกอบอาชีพรับราชการ หรือพนกังานรัฐวิสาหกิจ พนกังานเอกชน และ
คา้ขาย/อาชีพอิสระ เม่ือเปรียบเทียบกบักลุ่มผูโ้ดยสารท่ีไม่ไดป้ระกอบอาชีพจะมีโอกาสท่ีจะมีระดบัการตดัสินใจ
ในการเดินทางโดยสายการบินตน้ทุนต ่าเพ่ิมขึ้น มากกว่ากลุ่มผูโ้ดยสารท่ีไม่ประกอบอาชีพ ซ่ึงผลของปัจจยัใน
ดา้นของระดบัการศึกษาและสถานภาพการท างาน/อาชีพสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Lohmann (2001) ท่ีศึกษาถึง
การตดัสินใจของผูโ้ดยสารในการเดินทางโดยพบว่ากลุ่มตวัอย่างมีอาชีพท่ีเป็นเจา้ของบริษทัเอกชนจะมีระดบั      
การตดัสินใจท่ีจะเดินทางมากท่ีสุดน่าจะเป็นเพราะในการเดินทางหากเป็นการเดินทางเพื่อธุรกิจของบริษทัออก
ค่าใช้จ่ายให้หรือการเดินทางท่องเท่ียวท่ีทางผูเ้ดินทางเป็นคนออกค่าใช้จ่ายเอง บริษัทหรือผูเ้ดินทางจะมี  
กระบวนการในการตดัสินใจมากขึ้นกล่าวคือมีการคิดประเมินค่าทางเลือกก่อนการซ้ือไม่ว่าจะเป็นดา้นราคา      
การบริการ ก่อนท่ีจะตัดสินใจซ้ือมากกว่าคนเดินทางท่ีเป็นข้าราชการ ท่ีส่วนหน่ึงคือระเบียบการเบิกจ่าย                      
การเดินทางเพื่อการท่องเท่ียวจะตอ้งเลือกสถานท่ี และบรรยากาศการท่องเท่ียว และรูปแบบการเดินทางเป็น
อนัดบัแรก อีกดว้ย  

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจในการเลือกใช้บริการการเดินทางภายในประเทศของผูโ้ดยสารในเขต
กรุงเทพฯและปริมณฑล: การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างรถโดยสารประจ าทางกบัสายการบินตน้ทุนต ่า นั้นรวมไป
ถึงทุนทางเศรษฐกิจในดา้นของรายไดต้่อเดือนเฉล่ียท่ีเพ่ิมขึ้นในทุกๆบาทก็จะท าให้มีโอกาสมีการตดัสินใจใน            
การเดินทางทางอากาศทั้งในรูปแบบโดยสารรถโดยสารประจ าทาง และสายการบินตน้ทุนต ่า เพ่ิมขึ้น ซ่ึงคลอ้งกบั
การศึกษาของ Sujaritkul (2015) และChiangmai University Social Science Research Institute (2014) ท่ีศึกษาถึง
รายไดต้่อรูปแบบการเดินทางท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวต่างชาติในประเทศไทย ในทางกลบักนั ปัจจยัในดา้น
ขอ้จ ากดัทางกายภาพของผูโ้ดยสารนั้น เม่ือเปรียบเทียบผูโ้ดยสารท่ีมีขอ้จ ากดัทางกายภาพกบัผูโ้ดยสารท่ีมีสุขภาพ
แข็งแรงแล้วนั้นผูท่ี้มีขอ้จ ากัดทางดา้นกายภาพจะมีโอกาสในการตดัสินใจเลือกรูปแบบการเดินทางโดยสาร          
สายการบินต้นทุนต ่าเพ่ิมขึ้นมากกว่าผูโ้ดยสารท่ีมีสุขภาพแข็งแรง ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ Lohmann 
(2001) ท่ีศึกษาถึงการพยากรณ์รูปแบบการเดินทางของผูโ้ดยสารในอนาคต  อีกทั้งผูโ้ดยสารท่ีมีขอ้จ ากดัทาง
กายภาพจะมีการตัดสินใจท่องเท่ียวในรูปแบบท่ีมีการให้บริการท่ีสะดวกสบายเหมาะกับสภาพทางกายภาพ         
อีกดว้ย  
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ข้อเสนอแนะ 
 1) ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

(1) จากการศึกษาท่ีว่าอายุของผูสู้โดยสารท่ีเพ่ิมขึ้นจะมีระดับของการตัดสินใจเลือกรูปแบบ             
การเดินทางภายในประเทศโดยรถโดยสารประจ าทางลดลง ดงันั้นเพ่ือเป็นการรักษาฐานลูกคา้ซ่ึงจะเป็นกระแส
หลกัของการเดินทางท่ีมีจ านวนเพ่ิมขึ้นรถโดยสารประจ าทางควรมีการพฒันาปรับปรุงการให้บริการอยา่งต่อเน่ือง
โดยเฉพาะอย่างย่ิงผูโ้ดยสารท่ีอายุเพ่ิมมากขึ้นท่ีตอ้งมีการบริการและให้การช่วยเหลือในการเดินทางอ านวยความ
สะดวกให้แก่กลุ่มผูโ้ดยสารดงักล่าวท่ีมีความตอ้งการในส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีมากกว่าผูโ้ดยสารกลุ่มอื่นๆ เพื่อ
สร้างความประทบัใจและความพึงพอใจในการให้บริการของผูโ้ดยสารไดต้่อเน่ือง 

(2) จากการศึกษาพบว่ารายไดต้่อเดือนเฉล่ียท่ีเพ่ิมมากขึ้นรวมทั้งผูโ้ดยสารท่ียงัคงท างานจะมีระดบั
ของของการตดัสินใจเลือกรูปแบบการเดินทางภายในประเทศทุกรูปแบบเพ่ิมขึ้น ดงันั้นทั้งรถโดยสารประจ าทาง
และสายการบินตน้ทุนต ่าควรค านึงถึงอ านาจในการเดินทางของกลุ่มผูโ้ดยสารท่ีมีตน้ทุนทางเศรษฐกิจ มีก าลงัใน
การใช้จ่ายในการเดินทางเป็นอย่างย่ิงดังนั้นสายการบินจึงควรให้ความส าคัญในความต้องการพ้ืนฐานใน               
การเดินทาง และส่ิงอ านวยความสะดวกในการเดินทางกบักลุ่มผูโ้ดยสารหลกัของการขนส่งและการท่องเที่ยวท่ีจะ
เป็นผลต่อผลประกอบการขององคก์รและเป็นตวัช้ีวดัถึงการให้บริการของระบบขนส่งอีกดว้ย  

 (3) จากการศึกษาพบว่ากลุ่มผู ้โดยสารท่ีมีข้อจ ากัดทางกายภาพในทุกด้านนั้ นจะมีระดับ                   
การตดัสินใจในการใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่าเพ่ิมขึ้น ซ่ึงสวนทางกบัการใชบ้ริการรถโดยสารประจ าทางท่ีมี
ระดบัการตดัสินใจท่ีลดลง อนัเน่ืองมากจากผูโ้ดยสารมีการค านึงถึงสภาพร่างกายของตนท่ีมีความตอ้งการใน      
การรักษาสุขภาพให้มีความแขง็แรงเป็นบุคคลท่ีมีความสุขทั้งกายและใจ ดงันั้นรถโดยสารสาธารณะควรค านึงถึง
ความตอ้งการของผูโ้ดยสารดงักล่าวท่ีจะเป็นกลุ่มผูใ้ชบ้ริการหลกั รวมไปถึงรูปแบบการเดินทางในรูปแบบอื่นๆ
ควรมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อม อาทิ สภาพของยานพาหนะ ส่ิงอ านวยความสะดวกในการเดินทางของ
ยานพาหนะ เป็นต้นเพ่ือเอ้ืออ านวยต่อการรักษาฐานผูโ้ดยสารและเพ่ิมปริมาณผูโ้ดยสารให้เป็นระบบขนส่ง
สาธารณะท่ีมีการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนส าหรับคนทุกวยัต่อไป 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
การศึกษาน้ีเป็นเพียงการศึกษากลุ่มของผูโ้ดยสารในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลเท่านั้นยงัมีกลุ่ม

ผูโ้ดยสารในภูมิภาคอื่นๆในประเทศไทย หรือ ผู ้โดยสารต่างชาติในภูมิภาคต่างๆของโลก เพื่อเป็นการศึกษาวิจยั
รูปแบบการเดินทางของผูโ้ดยสารท่ีครอบคลุมในผูโ้ดยสารท่ีมี อายุ ช่วงวยั เช้ือชาติ ศาสนา และวฒันธรรมท่ีมี
ความแตกต่างและหลากหลาย รวมทั้งศึกษาในเชิงคุณภาพเพ่ือศึกษาถึงสาเหตุในการตดัสินใจในการเลือกรูปแบบ
การเดินทางของผูโ้ดยสารท่ีสมบูรณ์มากย่ิงขึ้น รวมไปถึงศึกษาเจาะลึกถึงพฤติกรรม และปัจจยัในการเดินทางใน
รูปแบบต่างๆของผูโ้ดยสารเพื่อไดข้อ้มูลดา้นการเดินทางของผูโ้ดยสารท่ีเจาะลึกมากย่ิงขึ้นต่อไป 
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การจัดการผลกระทบของธุรกจิการบินต่อสภาพแวดล้อม 
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บทคัดย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาวิธีการจดัการผลกระทบของธุรกิจการบินต่อสภาพแวดลอ้ม 
2) เพื่อศึกษาวิธีป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบของธุรกิจการบินต่อสภาพแวดลอ้ม และ 3) เพื่อเปรียบเทียบวิธีการ
จัดการผลกระทบของธุรกิจการบินต่อสภาพแวดล้อม วิธีป้องกันและแก้ไขผลกระทบของธุรกิจการบินต่อ
สภาพแวดลอ้ม จ าแนกตามแผนก โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ บุคลากรในธุรกิจการบินแต่ละ
แผนก โดยผูวิ้จยัไดก้ าหนดกลุ่มตวัอย่างเท่ากบั 443 คนโดยใชวิ้ธีสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบง่าย และเคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การเก็บรวมรวบขอ้มูลคือ แบบสอบถาม โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ F-test 

ผลการวิจยั พบว่า บุคลากรในธุรกิจการบินแต่ละแผนก ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 64.3 
มีอายุอยู่ระหว่าง 25-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 47.9 ท างานอยู่ในแผนกการขนส่งสินคา้ทางอากาศ คิดเป็นร้อยละ 13.3 
และมีอายกุารท างานอยูร่ะหว่าง 1-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 41.5 ภาพรวมของการจดัการผลกระทบของธุรกิจการบินต่อ
สภาพแวดลอ้ม มีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.68 เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า กลุ่มตวัอย่างมี 
ความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ ด้านวสัดุ ค่าเฉล่ีย 3.76 ภาพรวมของวิธีการป้องกันและแก้ไขผลกระทบของธุรกิจ                
การบินต่อสภาพแวดล้อม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉล่ีย 3.27 เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า                     
กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ ดา้นทรัพยากรทางชีวภาพ ค่าเฉล่ีย 3.79 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การจดัการ วิธีการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้มระหว่าง
แผนก พบว่า แผนกส ารองท่ีนัง่ แผนกตรวจรับบตัรโดยสารและสัมภาระ แผนกประตูทางเขา้ แผนกลูกเรือ แผนก
ติดตามสัมภาระสูญหาย แผนกขนส่งสินคา้ทางอากาศ แผนกการจดัการเบ้ืองหลงั และแผนกครัวการบิน แตกต่างกนั
ตามแต่ละแผนก 

 
ค าส าคัญ: การจดัการ, สภาพแวดลอ้ม, บุคลากรในธุรกิจการบิน 

 
ABSTRACT 
 The objectives of the study were: 1) to find out the management method of the impact of the airline 
business on the environment, 2) to find out the prevention and solution method of the impact of the airline business 
on the environment, and 3) to compare find out the management method of the impact of the airline business, 
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find out the prevention and solution method of the impact of the airline business on the environment according to 
department. A sample was selected from airline’s employees who have worked in each department. The 
researcher has determined a sample group of 443 people. The sample of this research was drawn from the 
convenient sampling. The research instrument was questionnaire and the data was analyzed by using frequency, 
percentage, mean, S.D., and F-test. 
 The result was shown that the most representative group is female (64.3%), aged between 20-30 years old 
(47.9%), working in Air Cargo department (13.3%), and working experience between 1-5 years (41.5%). 
Overall’s the management method of the airline business on the environment was ranked at high level, its average 
is 3.68. To consider each aspect, the representative group highly agreed with material method, its average is 3.76. 
Overall’s the prevention and solution method of the impact of the airline business on the environment was ranked 
at moderate level, its average is 3.27. To consider each aspect, the representative group highly agreed with 
biological resources, its average is 3.79. 
 The hypothesis testing was shown the different departments; 1) reservation, 2) check-in, 3) gate, 4) cabin crew, 
5) lost and found, 6) air cargo, 7) back office, and 8) catering have different effect on the management, prevention and 
solution method of the impact of the airline business on the environment. 
 
Keywords: Management, Environment, Airline’s Employee 

 

1. ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
 ปัจจุบันหลายประเทศได้ตระหนักถึงความส าคญัของปัญหาส่ิงแวดล้อมทั้งมลพิษทางอากาศและ                    
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกรวมถึงปัญหาปริมาณขยะท่ีเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ืองซ่ึงมีสาเหตุมาจาก
กิจกรรมของมนุษยใ์นชีวิตประจ าวนั ส านักข่าวบีบีซี (2562) ไดก้ล่าวว่า ทีมนักวิจยันานาชาติเผยผลการศึกษา
ล่าสุดในวารสาร Science โดยช้ีว่าอุณหภูมิของน ้ าในมหาสมุทรต่าง ๆ ทัว่โลกนั้น ร้อนขึ้นอย่างรวดเร็วกว่าท่ีเคย
คาดการณ์เอาไวม้าก ส่งผลให้น ้ าทะเลเกิดการขยายตัว จนระดับน ้ าอาจเพ่ิมสูงขึ้นถึง 30 เซนติเมตร ก่อนส้ิน
ศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงผลกระทบจากปัญหาภาวะโลกร้อนและปัญหาขยะนบัวนัจะทวีความรุนแรงมาก
ย่ิงขึ้น เน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป การขยายตัวทางเศรษฐกิจและการแข่งขนัใน
อุตสาหกรรม ท าให้ผูผ้ลิตพยายามพฒันาสินคา้รูปแบบใหม่ ๆ เพื่อรองรับพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีความเป็น
วตัถุนิยมมากขึ้น ส่งผลให้ปริมาณขยะเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ืองในอตัราท่ีเพ่ิมขึ้นรายงานว่าเม่ือปี 1990 มีประชากร
โลกท่ีอาศยัอยู่ในเขตเมือง ประมาณ 220 ล้านคน และก่อให้เกิดขยะประมาณ 300,000 ตันต่อวนั 10 ปีผ่านไป 
ประชากรท่ีอาศยัอยู่ในเขตเมืองมีจ านวนเพ่ิมขึ้นเป็น 2.9 พนัลา้นคน หรือคิดเป็น 49% ของประชากรโลก ท าให้
เกิดปริมาณขยะเพ่ิมขึ้นเป็น 3 ล้านตันต่อวนั และจากการประมาณการคาดว่าภายในปี  2025 ปริมาณขยะน้ีจะ
เพ่ิมขึ้นเป็นสองเท่า (ศูนยน์โยบายดา้นเศรษฐกิจสีเขียว, 2559) 

ภาคการขนส่งทางอากาศทั้ งการขนส่งผู ้โดยสารและการขนส่งสินค้าเป็นส่วนหน่ึงท่ีท าให้เกิด    
ผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม โดยการขนส่งผูโ้ดยสารและขนส่งสินคา้ทางอากาศเป็นปัจจยัท่ีมีส่วนส าคญัต่อ             
การพฒันาทางเศรษฐกิจและความส าเร็จของธุรกิจการขนส่งสินคา้ทางอากาศก็มีความเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัระดบั
ความมัง่คัง่ของประเทศ ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าความตอ้งการการขนส่งสินคา้ทางอากาศเพ่ิมขึ้น เม่ือเทียบกบัการขนส่ง
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ประเภทอื่นจึงท าให้ธุรกิจการบินเจริญเติบโตมากเพราะเป็นท่ีนิยมของผูใ้ชบ้ริการ ส่งผลให้ธุรกิจการบินมีส่วน
ก่อให้เกิดผลกระทบอนัเป็นปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม ในการปฏิบติัการบินของอากาศยานมีการปล่อยไอเสียของ
เคร่ืองยนตสู่์ชั้นบรรยากาศท าให้เกิดภาวะเรือนกระจกหรือภาวะโลกร้อน นอกจากน้ี ในธุรกิจการบินยงัสร้างขยะ
มูลฝอยจากการให้บริการอาหารบนเคร่ืองบินทั้งภาชนะบรรจุอาหาร แกว้ ขวดพลาสติก และเศษอาหาร รวมถึง
เอกสารท่ีใชใ้นองคก์รและตัว๋โดยสารท่ีเป็นกระดาษจ านวนมาก  

จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ จะเห็นไดถึ้งความส าคญัของปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากธุรกิจการบิน ดงันั้น 
ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัจึงไดมุ่้งเนน้ท่ีจะศึกษาวิธีการจดัการผลกระทบ และศึกษาวิธีการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบ
ของธุรกิจการบินต่อสภาพแวดลอ้ม รวมถึงวิธีการจดัการปัญหาส่ิงแวดลอ้มดงักล่าว เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับบุคคล
หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในอุตสาหกรรมการบินในการจดัการแกไ้ขปัญหาต่อไป  
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

(1) เพื่อศึกษาวิธีการจดัการผลกระทบของธุรกิจการบินต่อสภาพแวดลอ้ม 
(2) เพื่อศึกษาวิธีการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบของธุรกิจการบินต่อสภาพแวดลอ้ม 
(3) เพื่อเปรียบเทียบวิธีการจดัการผลกระทบของธุรกิจการบินต่อสภาพแวดลอ้ม วิธีป้องกนัและแกไ้ข

ผลกระทบของธุรกิจการบินต่อสภาพแวดลอ้ม จ าแนกตามแผนก 
 

3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 3.1 แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 แนวคิดการบริหารจัดการ 

ธงชยั สันติวงษ ์(2540) กล่าวว่า การบริหารจดัการ คือ งานของหวัหนา้หรือผูน้ าท่ีจะตอ้งท าเพื่อให้กลุ่มต่าง ๆ 
ท่ีมีคนหมู่มากมายอยู่รวมกัน และร่วมกนัท างานเพ่ือวตัถุประสงค์ท่ีตั้งใจไวจ้นส าเร็จผลโดยไดป้ระสิทธิภาพ 
เช่นเดียวกบั ศิริพงษ ์ลดาวลยัณ์ อยธุยา (2540) กล่าวว่า งานบริหารจดัการ เป็นกิจการท่ีเก่ียวกบัการจดัการด าเนินงานใหม่
การปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในองคก์ร ทั้งน้ีเพ่ือให้งานขององค์กรส าเร็จตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้และ
สอดคลอ้งกบั สมยศ นาวีการ (2538) กล่าวว่า การบริหารจดัการเป็นกระบวนการของการวางแผน การจดัองคก์ร 
การมีส่วนร่วม และการควบคุมก าลังความพยายามของสมาชิกขององค์กร และการใช้ทรัพยากรอื่น ๆ เพื่อ
ความส าเร็จของเป้าหมายองคก์รท่ีก าหนดไว ้ 

แนวคิดทรัพยากรในการบริหารจัดการ  
จนัทรานี สงวนนาม (2551) กล่าวว่า ปัจจยัท่ีส าคญัของการบริหารมีอยู ่4 ประการ ซ่ึงเป็นทรัพยากรพ้ืนฐาน

ทางการบริหาร รู้จกักนัในนาม 4M’s ประกอบดว้ย 1) คน (Man) ไดแ้ก่ บุคคล หรือกลุ่มบุคคลในองค์การท่ีร่วมกนั
ท างาน 2) เงิน (Money) ไดแ้ก่ งบประมาณท่ีใช้ในการบริหารทุก ๆ ส่วนขององค์กร 3) วสัดุส่ิงของ (Materials) 
ไดแ้ก่ วสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้เทคโนโลยีต่าง ๆ และ 4) การจดัการ (Management) ไดแ้ก่ การบริหารงาน
ขององคก์รท่ีท าโดยผูบ้ริหาร 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
วสันต์ มอญแสง และจิราภรณ์ ตั้งกิตติภาภรณ์ (2561) ท าการศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของประชาชนต่อ

การจัดการผลกระทบส่ิงแวดล้อม หลังการสร้างเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวดัเชียงใหม่ การศึกษาคร้ังน้ีมี
วตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาระดบัความตอ้งการของคนในชุมชนต่อการจดัการผลกระทบส่ิงแวดลอ้มของหน่วยงาน
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ภาครัฐ 2) ศึกษาแนวทางการจดัการผลกระทบส่ิงแวดลอ้มเพ่ือลดความวิตกกงัวลของคนในชุมชนของหน่วยงาน
ภาครัฐ ผลการศึกษา พบว่า ระดับความต้องการต่อการจัดการผลกระทบส่ิงแวดล้อมหลงัการสร้างเขื่อนจาก
หน่วยงานภาครัฐ ผลการส ารวจพบว่ามีความตอ้งการโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้น 
พบว่า คนในชุมชนมีระดบัความตอ้งการในการแกไ้ขปัญหาในดา้นคุณค่าการใช้ประโยชน์สูงท่ีสุด รองลงมา 
ไดแ้ก่ ดา้นกายภาพ ดา้นชีวภาพ และดา้นสังคม ตามล าดบั ส่วนระดบัการจดัการต่อผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโดย
หน่วยงานภาครัฐ พบว่า โดยภาพรวมหน่วยงานภาครัฐมีระดบัการจดัการในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้น 
พบว่า การจดัการในดา้นคุณค่าการใชป้ระโยชน์ท่ีสูงท่ีสุด รองลงมา คือ ดา้นชีวภาพ ดา้นสังคม และดา้นกายภาพ 
ตามล าดบั ซ่ึงปัญหาท่ีส าคญัคือเร่ืองการบริหารจดัการน ้าของเขื่อนและการแกไ้ขปัญหาน ้ าไม่เพียงพอ ผูน้ าชุมชน
ควรสนบัสนุนกิจกรรมภายในชุมชนดา้นอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน การใชน้ ้ าอย่างรู้
คุณค่า หน่วยงานภาครัฐควรจดัท านโยบายและมาตรการบริหารการจดัการน ้ าอยา่งเป็นรูปธรรมเพ่ือแกปั้ญหาใน
ระยะยาว  

สุชาติ คงแสงงาม (2557) ท าการศึกษาเร่ือง ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มของการบิน โดยบทความแสดงให้
เห็นถึงภยัอนัตรายอนัเกิดจากการบินท่ีมีต่อมนุษยชาติทั้งทางดา้นสุขภาพและการด าเนินชีวิตประจ าวนัของ
ประชาชนท่ีอาศยัอยู่บริเวณรอบ ๆ สนามบินและพนกังานเจา้หน้าท่ีท่ีปฏิบติังานอยู่ ณ สนามบินโดยตรง ซ่ึงภยั
อนัตรายดงักล่าวเกิดขึ้นจากเสียงของเคร่ืองบินท่ีท าการบินขึ้น-ลงอยู่ตลอดเวลา ในขณะเดียวกนัในบทความได้
ก าหนดมาตรการป้องกนัและการลดมลภาวะดงักล่าวไว ้รวมทั้งมลภาวะทางอากาศอีกดว้ย เพ่ือให้ผูเ้ก่ียวขอ้งได้
น าไปปฏิบติั ซ่ึงมาตรการดงักล่าวเป็นไปตามขอ้ก าหนดขององคก์ารบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือ ICAO 
ทุกประการ 

วิสาขา ภู่จินดา (2555) ท าการศึกษาเร่ือง ผลกระทบและมาตรการทางส่ิงแวดลอ้มของกิจการผลิตไฟฟ้า
พลงังานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมของ                
การผลิตไฟฟ้าโดยพลงังานหมุนเวียนขนาดเล็กมากและเสนอแนะมาตรการการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมาะสม         
ผลการวิเคราะห์ พบว่า การผลิตไฟฟ้าโดยชีวมวลและขยะมีผลกระทบส่ิงแวดลอ้มทุกขั้นตอนการผลิตไฟฟ้า       
โดยมลพิษท่ีส าคญั คือ มลพิษทางอากาศซ่ึงจะเกิดขึ้นเกือบทุกขั้นตอนของการผลิตไฟฟ้า ส าหรับการผลิตไฟฟ้า
จากลมและแสงอาทิตยมี์ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด หรือแทบจะไม่มีเลย มาตรการการจดัการส่ิงแวดลอ้ม
ของโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก ได้แก่ มาตรการการจัดหาวตัถุดิบ เช่น ควรอยู่ใกล้โรงไฟฟ้า                
มีปริมาณท่ีเพียงพอ มีแหล่งส ารองท่ีแน่นอน มาตรการขนส่ง เช่น ควรมีระบบติดตามและตรวจสอบการขนส่ง 
มาตรการจดัเก็บวตัถุดิบ เช่น ระยะเวลาและสภาวะการเก็บวตัถุดิบท่ีเหมาะสม มาตรการล าเลียงวตัถุดิบ เช่น           
การป้องกนัการตกหล่นของวตัถุดิบ มาตรการผลิตไฟฟ้า เช่น การเลือกใช้เทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพ มีระบบ   
การเผาไหมท่ี้สมบูรณ์และมีระบบการบ าบัดมลพิษจากการเผาไหมท่ี้เหมาะสม และมาตรการก าจดัของเสียและ
การน าของเสียไปใชป้ระโยชน์ เช่น มีการน าของเสียไปใชป้ระโยชน์อยา่งถูกตอ้ง 
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 3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 
3.3 สมมติฐานการวิจัย 

 1) บุคลากรสังกัดแผนกแตกต่างกัน ม ีว ิธีก า ร จ ัด ก า รผลกระทบของธุร ก ิจก า รบินต ่อ
สภาพแวดล้อม แตกต่างกนั 
 2) บุคลากรสังกัดแผนกแตกต่างกัน  มีวิธีป้องกันและแก้ไขผลกระทบของธุรกิจการบินต่อ
สภาพแวดลอ้มแตกต่างกนั 
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย  
4.1 ประชากรและตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ พนกังานของบริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) จ านวน 22,387 คน (สถิติ

ขอ้มูล ณ วนัท่ี 20 ตุลาคม พ.ศ. 2562  
กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั คือ พนักงานของบริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) จ านวน 392 คน ซ่ึงได้

จ านวนตวัอย่างมาจากสูตรทาโร่ ยามาเน่ ที่ระดบัความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 เพื่อลดความผิดพลาดของ
แบบสอบถาม จึงท าการเพ่ิมขนาดตวัอย่างร้อยละ 15 จากจ านวนกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด ดงันั้น ไดจ้ านวนกลุ่มตวัอย่าง
ทั้งหมด 451 คน 

 
 

ปัจจัยด้านแผนก 
-แผนกส ารองท่ีนัง่  
-แผนกตรวจรับบตัรโดยสารและสัมภาระ  
-แผนกประตูทางเขา้ (Gate)  
-แผนกลูกเรือ  
-แผนกติดตามสัมภาระสูญหาย  
-แผนกการขนส่งสินคา้ทางอากาศ  
-แผนกการจดัการเบ้ืองหลงั (Back office)  
-แผนกครัวการบิน (Catering)  

การจัดการผลกระทบของธุรกิจการบินต่อ
สภาพแวดล้อม 

ดา้นบคุคล (Man) 
ดา้นเงิน (Money) 
ดา้นวสัดุ (Materials) 
ดา้นการบริหาร (Management) 

วิธีการป้องกันและแก้ไขผลกระทบของ
ธุรกิจต่อสภาพแวดล้อม 

ดา้นทรัพยากรทางกายภาพ 
ดา้นทรัพยากรทางชีวภาพ 
ดา้นคุณค่าการใชป้ระโยชน์ของมนุษย ์
ดา้นคุณค่าคุณภาพชีวิต 
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4.2 เคร่ืองมือวิจัย 
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นวิจยัเชิงปริมาณ เคร่ืองมือวิจยั คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ประกอบดว้ย 3 ส่วน 

ดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ แผนก อายุการท างาน ลกัษณะค าตอบแบบตรวจสอบ

รายการ 
ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลการจดัการผลกระทบของธุรกิจการบินต่อสภาพแวดล้อม โดยสร้างขึ้นตามแนวคิด

ทฤษฎี 4M ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 1) คน (Man) 2) เงิน (Money) 3) วสัดุ (Materials) และ 4) วิธีการบริหาร 
(Management)  

ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลวิธีการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบของธุรกิจการบินต่อสภาพแวดลอ้ม ประกอบดว้ย 4 
ดา้น ไดแ้ก่ 1) ทรัพยากรทางกายภาพ 2) ทรัพยากรทางชีวภาพ 3) คุณค่าการใชป้ระโยชน์ของมนุษย ์และ 4) คุณค่าคุณภาพ
ชีวิต  

ขอ้มูลแบบสอบถามส่วนท่ี 2 และส่วนท่ี 3 ลกัษณะค าตอบแบบมาตรประมาณค่า Likert ชนิด 5 ระดบั 
4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูวิ้จยัด าเนินการเก็บขอ้มูลดว้ยตนเองทุกขั้นตอน โดยมีรายละเอียด 

ดงัน้ี  
  1) ศึกษาขอ้มูลจากหนังสือ ต ารา เอกสารทางวิชาการ และเว็บไซต์ต่าง ๆ เพื่อน าขอ้มูลไปสร้าง

กรอบแนวคิดในการวิจยั และสร้างแบบสอบถามเพื่อท่ีจะน าไปส ารวจกบักลุ่มเป้าหมาย 
 2) ผูวิ้จัยเลือกใช้แบบสอบถามแบบออนไลน์เพื่อส ารวจกลุ่มตวัอย่างท่ืเป็นพนักงานของบริษทั               

การบินไทย จ านวน 451 คน 
  3) น าแบบสอบถามท่ีไดรั้บกลบัคืนมาตรวจความเรียบร้อยและความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม                

ซ่ึงไดจ้ านวนทั้งหมด 443 ชุด จากนั้นน าขอ้มูลไปวิเคราะห์ต่อไป  
4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล  
  1) สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
  2) สถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่ การวิเคราะห์เพ่ือทดสอบสมมติฐานบุคลากรสังกดัแผนกแตกต่างกนั มีวิธีการ

จัดการผลกระทบของธุรกิจการบินต่อสภาพแวดล้อม วิธีป้องกันและแก้ไขผลกระทบของธุรกิจการบินต่ อ
สภาพแวดลอ้มแตกต่างกนั ดว้ยสถิติ F-test 

  

5. ผลการวิจัย 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 

1) จากการส ารวจกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 443 คน ผลการวิจยั พบว่า บุคลากรในธุรกิจการบินแต่ละแผนก 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 64.3 มีอายุอยู่ระหว่าง 25-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 47.9 ท างานอยู่ในแผนก 
การขนส่งสินคา้ทางอากาศ คิดเป็นร้อยละ 13.3 และมีอายกุารท างานอยูร่ะหว่าง 1-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 41.5  

2) การจดัการผลกระทบของธุรกิจการบินต่อสภาพแวดลอ้ม พบว่า ภาพรวมของการจดัการผลกระทบ
ของธุรกิจการบินต่อสภาพแวดลอ้ม มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.68 เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า 
กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ ดา้นวสัดุ ค่าเฉล่ีย 3.76 แสดงขอ้มูลดงัตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1  แสดงค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงมาตรฐาน ของระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการผลกระทบของธุรกิจ 
 การบินต่อสภาพแวดลอ้ม 

การจัดการผลกระทบของธุรกิจการบินต่อสภาพแวดล้อม ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

ดา้นบุคคล (Man)  3.69 0.695 มาก 
ดา้นเงิน (Money)  3.63 0.806 มาก 
ดา้นวสัดุ (Materials)  3.76 0.599 มาก 
ดา้นการบริหาร (Management)  3.63 0.586 มาก 
รวม 3.68 0.518 มาก 

 
3) วิธีการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบของธุรกิจต่อสภาพแวดลอ้ม พบว่า ภาพรวมของวิธีการป้องกนั

และแกไ้ขผลกระทบของธุรกิจต่อสภาพแวดลอ้ม มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ีย 3.27 เม่ือพิจารณา
รายดา้น พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ ดา้นทรัพยากรทางชีวภาพ ค่าเฉล่ีย 3.79 แสดงขอ้มูล                
ดงัตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2  แสดงค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงมาตรฐาน ของระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัวิธีการป้องกนัและแกไ้ข 

    ผลกระทบของธุรกิจต่อสภาพแวดลอ้ม 

วิธีการป้องกันและแก้ไขผลกระทบของธุรกิจต่อสภาพแวดล้อม ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

ดา้นทรัพยากรทางกายภาพ 3.28 0.365 มาก 
ดา้นทรัพยากรทางชีวภาพ 3.79 0.604 มาก 
ดา้นคุณค่าการใชป้ระโยชน์ของมนุษย ์ 3.72 0.562 มาก 
ดา้นคุณค่าคุณภาพชีวิต 2.99 0.307 มาก 
รวม 3.27 0.365 ปานกลาง 

 
 การทดสอบสมมติฐาน 
 1) ผลการทดสอบเปรียบเทียบวิธีการจดัการผลกระทบของธุรกิจการบินต่อสภาพแวดลอ้ม จ าแนกตาม
แผนก พบว่า บุคลากรสังกดัแผนกแตกต่างกนั มีวิธีการจัดการผลกระทบของธุรกิจการบินต่อสภาพแวดล้อม  
แตกต่างกนั อยา่งมีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

2) ผลการทดสอบเปรียบเทียบวิธีป้องกันและแก้ไขผลกระทบของธุรกิจการบินต่อสภาพแวดล้อม 
จ าแนกตามแผนก พบว่า บุคลากรสังกดัแผนกแตกต่างกนั มีวิธีป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบของธุรกิจการบินต่อ
สภาพแวดลอ้มแตกต่างกนั อยา่งมีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 

6. อภิปรายผล  
 ผลการศึกษาการจดัการผลกระทบของธุรกิจการบินต่อสภาพแวดลอ้ม พบว่า ภาพรวมของการจดัการ
ผลกระทบของธุรกิจการบินต่อสภาพแวดลอ้ม มีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า 
กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ ดา้นวสัดุ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ จนัทรานี สงวนนาม (2551) กล่าวว่า 
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ปัจจยัท่ีส าคญัของการบริหารมีอยู่ 4 ประการ ซ่ึงเป็นทรัพยากรพ้ืนฐานทางการบริหาร ประกอบดว้ย 1) คน (Man) 
ไดแ้ก่ บุคคล หรือกลุ่มบุคคลในองคก์ารท่ีร่วมกนัท างาน 2) เงิน (Money) ไดแ้ก่ งบประมาณท่ีใชใ้นการบริหารทกุ ๆ  ส่วน
ขององค์กร 3) วสัดุส่ิงของ (Materials) ไดแ้ก่ วสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ เทคโนโลยีต่าง ๆ  และ 4) การจดัการ 
(Management) ไดแ้ก่ การบริหารงานขององค์กรท่ีท าโดยผูบ้ริหาร สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วิสาขา ภู่จินดา 
(2555) ท าการศึกษาเร่ือง ผลกระทบและมาตรการทางส่ิงแวดลอ้มของกิจการผลิตไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนขนาด
เล็กมาก ผลการวิเคราะห์ พบว่า การผลิตไฟฟ้าโดยชีวมวลและขยะมีผลกระทบส่ิงแวดลอ้มทุกขั้นตอนการผลิต
ไฟฟ้า โดยมลพิษท่ีส าคญั คือ มลพิษทางอากาศซ่ึงจะเกิดขึ้นเกือบทุกขั้นตอนของการผลิตไฟฟ้า มาตรการ                 
การจดัการส่ิงแวดลอ้มของโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก ไดแ้ก่ มาตรการการจดัหาวตัถุดิบ เช่น               
ควรอยูใ่กลโ้รงไฟฟ้า มีปริมาณท่ีเพียงพอ มีแหล่งส ารองท่ีแน่นอน 
 ผลการศึกษาวิธีการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบของธุรกิจต่อสภาพแวดลอ้ม พบว่า ภาพรวมของวิธีการ
ป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบของธุรกิจต่อสภาพแวดลอ้ม มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณารายดา้น 
พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ ดา้นทรัพยากรทางชีวภาพ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วสันต ์มอญแสง 
และจิราภรณ์ ตั้งกิตติภาภรณ์ (2561) ท าการศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดการผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม หลงัการสร้างเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษา พบว่า ระดบัความตอ้งการต่อ       
การจดัการผลกระทบส่ิงแวดลอ้มหลงัการสร้างเขื่อนจากหน่วยงานภาครัฐ ผลการส ารวจพบว่ามีความตอ้งการ       
โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า คนในชุมชนมีระดับความต้องการใน               
การแกไ้ขปัญหาในดา้นคุณค่าการใชป้ระโยชน์สูงท่ีสุด รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นกายภาพ ดา้นชีวภาพ และดา้นสังคม 
ตามล าดบั ส่วนระดบัการจดัการต่อผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโดยหน่วยงานภาครัฐ พบว่า โดยภาพรวมหน่วยงานภาครัฐ
มีระดบัการจดัการในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้น พบว่า การจดัการในดา้นคุณค่าการใชป้ระโยชน์ท่ีสูง
ท่ีสุด รองลงมา คือ ดา้นชีวภาพ ดา้นสังคม และดา้นกายภาพ ตามล าดบั ซ่ึงปัญหาท่ีส าคญัคือเร่ืองการบริหาร
จัดการน ้ าของเขื่อนและการแก้ไขปัญหาน ้ าไม่เพียงพอ ผูน้ าชุมชนควรสนับสนุนกิจกรรมภายในชุมชนด้าน   
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน การใชน้ ้ าอย่างรู้คุณค่า หน่วยงานภาครัฐควรจดัท านโยบาย
และมาตรการบริหารการจดัการน ้าอยา่งเป็นรูปธรรมเพ่ือแกปั้ญหาในระยะยาว  
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

(1)  ผลการวิจยั พบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกบัวิธีการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบของสภาพแวดลอ้ม
ดา้นคุณค่าคุณภาพชีวิต การไดรั้บผลกระทบจากผลกระทบทางมลพิษทางอากาศอยูใ่นระดบัมาก ดงันั้น หน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้งสามารถน าขอ้มูลไปใชใ้นการพฒันาวิธีการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากสภาพแวดลอ้ม
เพื่อพฒันาคุณภาพท่ีดีขึ้นของบุคลากรในธุรกิจการบิน  

(2)  จากผลการวิจัยในคร้ังน้ีไปเป็นแนวทางการออกแบบและพฒันากิจกรรมท่ีส่งเสริมการแก้ไข
ปัญหาส่ิงแวดลอ้มให้กบับุคลากรและองคก์รในธุรกิจการบิน  

(3) หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสามารถใชข้อ้มูลในการปรับปรุงและพฒันาการแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม
ในองคก์รต่อไป 
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7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
(1) การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษากลุ่มตัวอย่างเฉพาะพนักงานบริษทัการบินไทยเท่านั้น ดังนั้น                    

จึงควรทราบระดับความคิดเห็นของบุคลากรในบริษัทธุรกิจการบินอื่นเช่นกัน เก่ียวกับการแก้ไขปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มจากธุรกิจการบิน เพ่ือน าผลวิจยัมาพฒันาต่อไป 

(2)  ปัญหาส่ิงแวดลอ้มเป็นปัญหาใหญ่ระดบัโลกท่ีตอ้งแกไ้ขดว้ยพฤติกรรมระดบับุคคล การสร้าง
พฤติกรรมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มส าหรับบุคลากรในธุรกิจการบินแต่ละคน เพ่ือแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มเป็น
ประเด็นค่อนขา้งยากท่ีจะส าเร็จ โดยผูท่ี้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมดา้นส่ิงแวดลอ้มในธุรกิจการบินประการหน่ึงคือ
องค์กรหรือบริษทั ดงันั้น การวิจยัการแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มในธุรกิจการบินคร้ังต่อไป จ าเป็นท่ีจะตอ้งศึกษา
สร้างความร่วมมือระหว่างองคก์รกบับุคลากรในธุรกิจการบิน 

(3) ในการท าวิจัยคร้ังต่อไป ควรศึกษาเก่ียวกับแนวทางในการจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมการแกไ้ข
ปัญหาส่ิงแวดลอ้มระหว่างบุคคลกรและองคก์รในธุรกิจการบิน 

 

8. กติติกรรมประกาศ 
ผูวิ้จยัขอขอบพระคุณพนกังานการบินไทยในแผนกต่างๆ ท่ีอนุเคราะห์และให้ความร่วมมือในการตอบ

ค าถามให้แก่ผูวิ้จยัตามความเป็นจริง และท าให้งานวิจยัฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 
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บทคัดย่อ 
 จากงานวิจยัเร่ืองความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยวของนกัท่องเท่ียชาวไทย ท่ีส่งผลต่อการกลบัมาเยือน
ซ ้ าตลาดน ้ าบางน ้ าผึ้ง อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ มีวตัุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อตลาดน ้ าบางน ้ าผึ้ง อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ 2) เพื่อศึกษาแนวโน้มต่อ
การกลบัมาเยือนซ ้ าตลาดน ้ าบางน ้ าผึ้ง อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อ
แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีอิทธิพลต่อการกลบัมาเยือนซ ้ าตลาดน ้ าบางน ้ าผึ้ง อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ 
การวิจยัคร้ังน้ีใชต้วัอยา่งจ านวน 100 คน ประมวลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ และใชส้ถิติ ค่าความถ่ี ค่าร้อย
ละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน มาตรฐาน ค่า t-test ค่า One-Way Analysis of Variance (f-test) และค่า Regression ซ่ึงผล
วิจยัพบว่าดา้นความพึงพอใจดา้นต่าง ๆ ของประชากรศาสตร์ พบว่าไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้ งไว้ และจากตารางผลการทดสอบด้านการกลับมาเยือนซ ้ าของ
ประชากรศาสตร์ พบว่าไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้
ตารางวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis )ของความพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นต่าง ๆ  ของแหล่ง
ท่องเท่ียวตลาดน ้าบางน ้าผึ้ง ท่ีส่งผลต่อการมากลบัมาเยือนซ ้า จากตารางพบว่า ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อ
ตลาดน ้ าบางน ้ าผึ้ง จ าแนกตามปัจจยัดา้นต่าง ๆ 4 ดา้น ผลการทดสอบพบว่า ตวัแปรอิสระทั้ง4 ตวั ร่วมกนัอธิบาย
ไดร้้อยละ .634 โดยพบว่าปัจจยัดา้นแหล่งท่องเท่ียวนั้น มีค่า sig. = 0.00 ปัจจยัดา้นประชาชนในทอ้งถ่ิน มีค่า sig. 
= 0.001 และด้านร้านค้า ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืมมีค่า sig. = 0.003 นอกจากนั้น ปัจจัยด้านการให้บริการของ
หน่วยงานรัฐ มีค่า sig. = 0.548 และ จากตารางพบว่า F = 43.828 Sig. F = 0.00 พบว่า Sig. นอ้ยกว่าระดบันยัส าคญั 
0.05 ดงันั้นจากขอ้มูล สามารถสรุปไดว่้าปัจจยัดา้นต่าง ๆ มีผลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว และมีอิทธิผลต่อ
การกลับมาเยือนซ ้ า ยกเวน้ปัจจัยด้านการให้บริการของหน่วยงานรัฐท่ีไม่มีผลต่อความพึงพอใจไม่ส่งผล                    
การตดัสินใจกลบัมาเยือนซ ้า 
 

ค าส าคัญ: ความพึงพอใจ, การมาเยือนซ ้า 
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ABSTRACT 
 From the research on the Satisfaction with tourist attractions of Thai tourists that resulted in revisiting 
to the Bang Nam Phueng Floating Market Phra Pradaeng District Samut Prakan Province. Objective 1) To study 
the satisfaction of Thai tourists with Bang Nam Phueng floating market, Phra Pradaeng District, Samut Prakan 
Province. 2) To study the possibility of re-visiting the Bang Nam Phueng Floating Market, Phra Pradaeng District, 
Samut Prakan Province. 3) To study the satisfaction of the tourist attraction influencing their revisited Bang Nam 
Phueng Floating Market, Phra Pradaeng District, Samut Prakan Province. This research was done by using 100 
samples random sampling, analyzed by Statistical Package for the Social Sciences program; statistics for 
frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, One-Way Analysis of Variance (f-test) and Multiple 
Regression Analysis. The results of this research showed that the satisfaction of various aspects of the 
demography has no statistically significant difference at the 0.05 level, which is meet the hypothesis. And from 
the table of results of the demographic revisit test. There was no significant difference at the 0.05 level. Which is  
in accordance with the hypothesis. Lastly, The Multiple Regression Analysis Tables of Satisfaction on Various 
Factors of the Bang Nam Phueng Floating Market Attractions Resulting in re-visiting from the table found that 
Satisfaction of tourists towards Bang Nam Phueng Floating Market classified by various factors as 4 results were 
found. All four independent variables together describe .634 percent. It was found that the tourist factor was sig. 
= 0.00, the local population factor was sig. = 0.001 and the shops Food and beverage shops had a sig. = 0.003, in 
addition, the service factor of the government was sig. = 0.548, and from the table, it was found that F = 43.828 
Sig. 0.05 So from the data it can be concluded that various factors affect the satisfaction of tourists. And it has an 
effect on their re-visiting, except for the service factor of government agencies, which did not affect tourists 
satisfaction. Which means it has nothing to effect in their decision to return to visit again. 
 
Keywords: Satisfaction, Revisiting 
 

1. ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นภาคอุตสาหกรรมทางดา้นการคา้และบริการท่ีมีส่วนในการ สร้างรายได้ 

ในรูปเงินตราต่างประเทศ การท่องเท่ียวสามารถช่วยให้เกิดการจา้งงาน และการกระจาย รายได ้ช่วยสร้างอาชีพ 
รวมทั้งส่งเสริมธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีต่อเน่ืองกับภาคการส่งเสริมการท่องเท่ียว เช่น การบริการด้านสถานท่ีพกัแรม                    
การบริการด้านร้านอาหาร การบริการด้านของท่ีระลึกและสินค้าพ้ืนเมือง รวมไปถึงการบริการด้านระบบ
คมนาคมและการขนส่งเก่ียวกบัการท่องเท่ียว เป็นตน้ ในภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของไทยอุตสาหกรรม      
การท่องเท่ียวโดยรวมมีการขยายตัวและเจริญเติบโต ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 ส านักงานสภา
พฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2561) ไดมี้การก าหนดกรอบเป้าหมายการพฒันาดา้นการท่องเท่ียวใน
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขนั ในการสร้างความหลากหลายด้านการท่องเท่ียว 
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคแ์ละวฒันธรรม ท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทยแ์ผนไทย ท่องเท่ียวส าราญทาง
น ้ า และท่องเท่ียวเช่ือมโยงภูมิภาค ซ่ึงการเป็นผลกัดนั ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้ความสนใจมาก
ย่ิงขึ้น ทั้งน้ีในภาคอุสาหกรรมท่องเท่ียวถือได้ว่าเป็นเป้าหมายหลกัในการพฒันาด้านเศรษฐกิจของประเทศ 
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กรมการท่องเท่ียว (2561) จากขอ้มูลดา้นการท่องเท่ียวของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561 พบว่ามีนกัท่องเท่ียวจ านวน 
69.76 ล้านคนมีแนวโน้มการเติบโตจากปี พ.ศ. 2560 เพ่ิมขึ้ น ร้อยละ 3.08 และปี พ.ศ. 2561 มีรายได้จาก                        
การท่องเท่ียวถึง 0.58 ลา้นบาท หรือมีการขยายตวัเพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2560 ร้อยละ 6.72 ทั้งน้ีจากขอ้มูลพบว่าภาค
การการบริการและการท่องเที่ยวในประเทศไทยยงัคงมีการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง และมีการเช่ือมโยงการพฒันาทาง
เศรษฐกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการท่องเท่ียวในหลาย ๆ ภาคธุรกิจ ดงันั้นการบริการและการท่องเท่ียวจึงถือไดว่้าเป็น
ปัจจยัส าคญัในการก่อให้เกิดรายไดใ้นภาคการท่องเท่ียวในระดบัต่าง ๆ ตัง่แต่ระชาติถึงระดบัชุมชนและครัวเรือน  
การพฒันาการพฒันาดา้นการท่องเที่ยวและการส่งเสริมการท่องเที่ยว จึงควรมีการจดัการและรูปแบบการน าเสนอ 
รวมไปถึงการสร้างความประทบัใจ การแนะน า เพ่ือให้เกิดการกลบัมาเย่ือนซ ้าในแหล่งท่องเท่ียวต่าง ๆ     

จากขอ้มูลของส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัสมุทรปราการ(กรมการท่องเที่ยว, 2561) พบว่ามี
จ านวนผูเ้ยี่ยมเยือนถึง 3.37 ล้านคน เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ.2560 มีจ านวน 3.21 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 4.59  
ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูเ้ยี่ยมเยือนชาวไทย 2.07 ลา้นคน หรือคิดเป็นร้อยละ 64.65 และเป็นผูเ้ยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ 1.14 
ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 35.35  โดยรายได้ส่วนในภาคการท่องเท่ียวของจังหวดัสมุทรปราการ จ านวน 
6,611.44 ลา้นบาท แผนพฒันาจงัหวดัสมุทรปราการ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบบัทบทวน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ซ่ึงมีเป้าประสงคก์ารพฒันาการส่งเสริมการท่องเท่ียว ให้มีรายไดจ้ากกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
เชิงประวติัศาสตร์และศิลปวฒันธรรม รวมทั้งวิถีชีวิตชุมชน และกิจกรรมนนัทนาการท่ีมีความหลากหลาย แหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีไดม้าตรฐานและปลอดภยั เพ่ือเพ่ิมจานวนนกัท่องเท่ียว การกลับมาเท่ียวซ ้า เพ่ิมค่าใชจ้่ายต่อหัว และ
การกระจายรายไดสู่้ชุมชน โดยในกรอบยุทธศาสตร์ท่ี 4. ไดก้ล่าวถึง การส่งเสริมกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
ประวติัศาสตร์และศิลปวฒันธรรม โดยการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวสินคา้การบริการและประชาสัมพนัธ์ให้เป็นท่ี
รู้จักและประทับใจของนักท่องเท่ียวทุกกลุ่มเป้าหมาย (Tourism for All) ซ่ึงจากประเด็นในภาพรวมพบว่า
การศึกษาเก่ียวกบัการพฒันาศกัยภาพการท่องเท่ียวของจงัหวดัสมุทรปราการนั้น จึงจ าเป็นตอ้งศึกษาขอ้มูลเชิงลึก
เพื่อใชใ้นการวิเคราะห์และการเสนอแนะแนวทางการพฒันาการท่องเที่ยวของจงัหวดัในอนาคต 

ส าหรับประเด็นในการศึกษาเก่ียวกบัการวิจยัวิจยัในคร้ังน้ี ไดมี้การก าหนดกรอบ ประเด็นการศึกษา
เก่ียวกบัปัจจยัดา้นต่าง ๆ ท่ีมีอิทธิพล และส่งผลต่อการกลบัมาเยือนซ ้ าของนกัท่องเท่ียว ในพ้ืนท่ีแหล่งท่องเท่ียว
ตลาดน ้ าบางน ้ าผึ้ ง อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ว่ามีปัจจัยใดบ้างท่ีมีอิทธิพลและส่งผลต่อ
นกัท่องเท่ียวท่ีท าให้เกิดความประทบัใจ ตลอดจนเกิดการแนะน า บอกต่อ และการกลบัมาเยือนซ ้า 

ดงันั้นในการท าวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาและเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการมาเยือน
ซ ้ าของนักท่องเท่ียวชาวไทย ซ่ึงผูวิ้จัยมีความคาดหวงัว่าผลการวิจัยในคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันา
ศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียวให้ดีย่ิงขึ้นในอนาคต และจะช่วยให้ภาครัฐ ภาคเอกชน ผูป้ระกอบการและประชาชน
คนทอ้งถ่ิน ทราบถึงศึกยภาพ ขอ้จ ากดั หรือจุดเด่นของแหล่งท่องเท่ียวเพ่ือน ามาพฒันาและปรับปรุงให้ดีย่ิงขึ้น 
และสอดรับกบัความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวไดอ้ยา่งย ัง่ยืน 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อตลาดน ้ าบางน ้ าผึ้ง อ าเภอพระประแดง จงัหวดั
สมุทรปราการ 

2) เ พ่ือศึกษาแนวโน้มต่อการกลับมาเยือนซ ้ าตลาดน ้ าบางน ้ าผึ้ ง อ าเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ 
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3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีอิทธิพลต่อการกลบัมาเยือนซ ้ าตลาดน ้ าบางน ้ าผึ้ ง 
อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ  
 

3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
เอกสารและงานวิจยัท่ีใชใ้นการศึกษา ดงัน้ี 

- ขอ้มูลตลาดน ้า อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ 
-ความพึงพอใจ 
-การกลบัมาเยือนซ ้า 
-งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 3.1 แนวคิด ทฤษฎแีละงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
(1) ข้อมูลตลาดน ้าบางน ้าผึง้ อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
ตลาดน ้ าบางน ้ าผึ้ง ต าบลบางน ้ าผึ้ง อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ มีพ้ืนท่ีสีเขียวท่ีมี

รูปร่างคล้ายกระเพาะหมูหรือแอกววั หรือเรียกว่า คุ ้งกระเพาะหมู ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ีปลอดสารพิษ 
ท่ามกลางความเจริญเติบโตของเมือง มีเน้ือท่ีรวม 11,819 ไร่ โอบล้อมด้วยแม่น ้ าเจ้าพระยา และท่ีส าคัญ                             
คุง้กระเพาะหมูแห่งน้ีได ้“อนุรักษใ์ห้เป็นพ้ืนท่ีสีเขียวตั้งแต่ปี 2520 พ้ืนป่าแห่งน้ีจึงเป็นแหล่งผลิตอากาศบริสุทธ์ิ 
ให้กบัประชาชนในเขตจงัหวดัสมุทรปราการและกรุงเทพมหานคร ช่วยกรองฝุ่ นละอองและมลพิษทางอากาศ                 
ท่ีเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีอยู่มากมาย” และส่งผลให้พ้ืนท่ีบริเวณคุง้กระเพาะหมูน้ี มีพนัธ์ุพืชนานาชนิด
ขึ้นอยา่งหนาแน่น มีพนัธ์ุนก รวมทั้งแมลงนานาชนิดมาอาศยัอยูจ่  านวนมาก 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางน ้ าผึ้งและประชาชนบางน ้ าผึ้ง ไดร่้วมใจปลุกวิถีชีวิตดั้งเดิมขึ้นมา
ใหม่ พร้อมใจสร้างตลาดขึ้นมาใหม่ “ตลาดน ้าบางน ้าผึ้ง” เพ่ือใชเ้ป็นสถานท่ีส าหรับขายสินคา้ของชุมชนบางน ้าผึ้ง 
และต าบลใกล้เคียงฝ่ังเมืองพระประแดง จนถึงปัจจุบันเติบโตจนเป็น แหล่งท่องเท่ียวแห่งใหม่ของจังหวดั
สมุทรปราการ นับเป็นตลาดใกลก้รุงท่ีมีสินคา้หลากหลายทั้งของกินของใช้ของฝากนานาชนิด จดัเป็นซุ้มให้มี
ทางเดินยาวกว่า2 กิโลเมตร ขนานไปกบัคลองซอยสายเล็ก ๆ ท่ีแตกแขนงจากแม่น ้าเจา้พระยาเขา้มาในพ้ืนท่ีท่ีท า
การเกษตรของชาวบ้าน จัดจ าหน่ายต้นไม้นานาพนัธ์ุ  ปลาสวยงามหลากชนิด และผลิตผลของชาวบ้าน เช่น 
มะพร้าวอ่อน มะม่วงน ้ าดอกไม้ กล้วยหอม ชมพู่มะเหม่ียว ขนมหวานพ้ืนเมืองฝีมือชาวบ้าน เช่น ขนมถ้วย           
ขนมจาก กล้วยแขก ม้าฮ่อ ขนมตระกูลทอง กาละแมกวน ฝอยเงินท่ีใช้ไข่ขาวต้มในน ้ าเช่ือมรสหวานชุ่มคอ              
หม่ีกรอบโบราณ ฯลฯ อาหารคาว เช่น ก๋วยเต๋ียวลุยสวน ไส้กรอกโบราณ ห่อหมกหมู หอยทอดในถาดขนมครก 
ไก่สะเต๊ะ น ้ าพริกต่าง ๆ พร้อมเลือกผกัเคียงขา้งจาน เช่น ผกักระถิน ผกับุง้ ผกัหนาม ผกัดองชนิดต่าง ๆ ท่ีใช้                  
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  

(2) ความพึงพอใจ การศึกษาดา้นปัจจยัความพึงพอใจและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการกลบัมาเยือนซ ้า 
โดยใชแ้นวคิดของ จิตตินนัท ์เดชะคุปต ์(2540) ท่ีกล่าวว่าความพึงพอใจ หมายถึง ภาวะทางอารมณ์หรือ ความรู้สึก
ทางบวกของบุคคลท่ีเป็นผลมาจากการประเมินเปรียบเทียบส่ิงท่ีบุคคลไดรั้บจริงในระดบัท่ีสอดคลอ้ง กบัส่ิงท่ี
บุคคลคาดหวงัเอาไวใ้นสถานการณ์บริการ ความพึงพอใจในการบริการมีความส าคญัต่อผูใ้ห้และ  ผูรั้บบริการ 
และบ่งช้ีถึงความส าเร็จของงานบริการ ผนวกกบัแนวคิดของ เมนาร์ด ดบับริล เซลล่ี (2518) ท่ีได ้กล่าวอธิบายถึง
ระบบความพึงพอใจว่าเป็นความรู้สึก แบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ ความรู้สึกในทางบวกและ ความรู้สึกในทางลบ 
ความรู้สึกในทางบวกเป็นความรู้สึกท่ีเม่ือเกิดขึ้นแลว้ท าให้เกิดความสุข ความสุขน้ีเป็น ความสุขท่ีแตกต่างจาก
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ความรู้สึกทางบวกอื่น ๆ กล่าวคือเป็นความรู้สึกท่ีมีระบบยอ้นกลบัความสุขสามารถท า  ให้เกิดความสุขหรือ
ความรู้สึกทางบวกอื่น ๆ ความรู้สึกทางลบ ความรู้สึกทางบวกและความรู้สึกท่ีมี  ความสัมพันธ์กันอย่าง
สลบัซับซ้อนและระบบความสัมพนัธ์ของความรู้สึกทั้งสามน้ี เรียกว่าระบบความพึงพอใจการวดั ระดบัความ       
พึงพอใจต่อการท่องเที่ยวสามารถแบ่งตามองคป์ระกอบต่อความพึงพอใจไดห้ลายดา้น อาทิเช่น ความพึงพอใจต่อ
การบริการของเจา้บา้นโดยสามารถแบ่งการวดัไดท้ั้งระดบักายภาพและดา้นจิตวิทยา ดา้นกายภาพของเจา้บา้น คือ 
สถานท่ีหรือแหล่งท่องเท่ียว ความสวยงาม ความสะอาด ดา้นจิตวิทยา คือ ความพึงพอใจต่อการบริการต่าง ๆ ท่ีส่ง
มอบให้แก่นกัท่องเท่ียว โดยเน้นการบริการท่ีมีการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูใ้ห้บริการกบัตวันกัท่องเท่ียวเอง การวดั
ระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวสามารถสะทอ้นถึงคุณภาพการท่องเท่ียวของพ้ืนท่ีไดดี้เป็นอยา่งย่ิง 

(3) การกลับมาเยือนซ ้า คือสภาวะการรู้คิดท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงการวางแผนของนกัท่องเท่ียวท่ีจะ
กลบัมา เท่ียวซ ้ ายงัแหล่งท่องเท่ียวเดิมอีกภายในกรอบระยะเวลาท่ีไดก้ าหนดไว ้Woodside & King (2001) และ 
cited in Hu (2003) การกลบัมาเท่ียวซ ้ า หรือไม่กลบัมาเท่ียวซ ้ าของนกัท่องเท่ียว อาจจะมีสาเหตุมาจาก ปัจจยัอื่น
ร่วมดว้ย จากการศึกษาของ Weaver & Lawton (2002) (อา้งถึงใน ศุภลกัษณ์ อคัรางกูร,2548) กล่าวว่า การกลบัมา
เท่ียวซ ้ าของนกัท่องเท่ียวแสดงให้เห็นถึงความพึงพอใจในประสบการณ์การท่องเท่ียวคร้ังก่อน พบพร โอทกานนท์ 
(2555) ไดก้ล่าวว่า ความตั้งใจกลบัมาเท่ียวซ ้ าของนกัท่องเท่ียว เกิดจากพฤติกรรม การท่องเท่ียวส่วนบุคคล ท่ีถูก
กระตุน้จากปัจจยัต่าง ๆ ปัจจยัท่ีอิทธิพลคือ การไดรั้บการเอาใจใส่ รองลงมาคือ ความรู้สึกดา้นความปลอดภยั และ 
ส่ิงดึงดูดใจของแหล่งท่องเท่ียว กิจกรรมของแหล่งท่องเท่ียว ตามล าดบัความส าคญัและประโยชน์ของการกลบัมา
เยือนซ ้าต่อการท่องเท่ียว การกลบัมาเยือนซ ้า หรือใชบ้ริการซ ้า เกิดจากความตั้งใจของบุคคล โดยจะมีการบอกเล่า
ถึงคุณประโยชน์ และประสบการณ์ดี ๆ เก่ียวกบัแหล่งท่องเท่ียว หรือบริการท่ีตนไดรั้บถ่ายทอดเร่ืองราวไปยงั
ผูอ้ื่น ส่งผลดีต่อภาพลกัษณ์ของแหล่งท่องเท่ียว และยงัเป็นผลในเชิงเศรษฐกิจสร้างรายไดใ้ห้กบัประเทศชาติและ
สร้างรายไดท้างออ้มยงัทอ้งถ่ินท่ีมีแหล่งท่องเท่ียว ไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจโดยตรง เช่น การบริการน าเท่ียว ท่ีพกัแรม 
ร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลึก จนกระทัง่ถึงเกิดการจา้งงานภายในพ้ืนท่ี และยงัส่งผลต่อการเติบโตของส่วนแบ่ง
ทางการตลาดท่องเท่ียวอีกดว้ย การกลบัมาเยือนซ ้ า สามารถกระตุน้ให้ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการปรับปรุง พฒันา 
บริการ และคุณภาพของผลิตภณัฑข์องตนเอง 

(4) งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ดร.อศัวิน แสงพิกุล (2560) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยด้านคุณภาพของแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีอิทธิพลต่อ       

การกลบัมาเยือนซ ้ า ของนักท่องเท่ียวในจงัหวดัภูเก็ต คุณภาพของแหล่งท่องเท่ียวหรือจุดหมายปลายทางเป็น
องค์ประกอบส าคญัในการรับรู้ของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวนั้น ๆ รวมทั้งยงัอาจมีผลต่อการกลบัมา
เยือนซ ้ าของนักท่องเท่ียว อย่างไรก็ตาม องค์ความรู้ในการเขา้ใจการรับรู้ของนักท่องเท่ียวต่างประเทศท่ีมีต่อ
คุณภาพของแหล่งท่องเท่ียวและการกลบัมาเยือนซ ้ าในเมืองท่องเที่ยวหลกัของประเทศยงัไม่ค่อยมีการศึกษามาก
นกัในประเทศไทย การเขา้ใจถึงอิทธิพลของปัจจยัดงักล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริหารดา้นการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ี
เพ่ือปรับปรุงคุณภาพของสินคา้และบริการ รวมทั้งพฒันากลยุทธ์การท่องเท่ียวท่ีเหมาะสมเพ่ือดึงดูดนกัท่องเท่ียว
ให้กลบัมาท่องเท่ียวซ ้า ดงันั้น การวิจยัในคร้ังน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือคน้หาปัจจยัดา้นคุณภาพของแหล่งท่องเท่ียว
ท่ีมีอิทธิพลต่อการกลบัมาเยือนซ ้ าของนักท่องเท่ียวในจังหวดัภูเก็ต โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักท่องเท่ียว
ต่างชาติจ านวน438 คน โดยใชก้ารเลือกตวัอยา่งแบบตามสะดวก และวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ (multiple regression analysis) ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยคุณภาพของแหล่งท่องเท่ียวในด้านส่ิงดึงดูดใจ 
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ทางชายทะเลและความปลอดภยั มีอิทธิพลต่อการกลบัมาเยือนซ ้าของนกัท่องเท่ียวในจงัหวดัภูเก็ตอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ งานวิจยัในคร้ังน้ีจึงไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะในประเด็นดงักล่าวเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวของจงัหวดัภูเก็ต 

เลิศพร ภาระสกุล (2557) ศึกษาการวิเคราะห์ปัจจยัแห่งความพึงพอใจของนกัท่องเท่ีขวชาวยุโรป  
ท่ีจะส่งผลกระทบต่อการกลบัมาเยือนประเทศไทยซ ้ า มีวตัถุประสงคข์องการศึกษาเพ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจ
ของนักท่องเท่ียวชาวยุโรปท่ีมีต่อการท่องเท่ียวในประเทศไทย เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างซ่ึงเป็น
นักท่องเท่ียวชาวยุโรปจ านวน 416 คน ผลจากการศึกษาพบว่า นักท่องเท่ียวมีความพึงพอใจต่อมิติทั้ง 30 ดา้น 
ในระดบัพึงพอใจมากจนถึงมากท่ีสุด และเม่ือวิเคราะห์ปัจจยัพบว่า นักท่องเท่ียวชาวยุโรปมีความพึงพอใจต่อ
ปัจจยัใหญ่ ๆ 8 ปัจจยัไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นมาตรฐานการบริการท่ีพกัแรมและคนไทย ปัจจยัคน้ราคาท่ีพกัและอาหาร  
ความสะดวกในการเดินทาง ปัจจยัดา้นบรรยากาศของชนบทและหาดทรายชายทะเล ปัจจยัดา้นความรู้สึกสะดวก
และปลอดภยั และปัจจยัดา้นแรงจูงใจต่าง ๆ ของนักท่องเท่ียวท่ีไดรั้บการตอบสนอง ปัจจยัดา้นความสวยงาม  
ของสถานท่ี วดัวาอารามและบา้นเมือง ปัจจยัดา้นอาหารและตลาดริมทางเทา้ และปัจจยัดา้นตลาดสวนจตุจักร 
ผจากการวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) พบว่า ปัจจยัแห่งความพึงพอใจท่ีท าให้นกัท่องเที่ยวชาวยุโรปกลบัมา
ท่องเท่ียวประทศไทยซ ้าคือ ปัจจยัคน้แรงจูงใจต่าง ๆ ของนกัท่องเท่ียวท่ีไดรั้บการตอบสนอง ปัจจยัคน้บรรยากาศ
ของแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ปัจจยัดา้นราคาและความสะดวกในการเดินทาง ปัจจยัดา้นความสวยงามของ
บา้นเมือง วดัและสถานท่ีท่ีแปลกใหม่ 
 3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 
 

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

3.3 สมมติฐานการวิจัย 
1) นกัท่องเท่ียวชาวไทยแตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการมาเท่ียวตลาดน ้ าบางน ้าผึ้งไม่แตกต่างกนั 
2) นกัท่องเท่ียวชาวไทยแตกต่างกนัมีแนวโนม้ในการกลบัมาเยือนซ ้ า ตลาดน ้ าบางน ้าผึ้งไม่แตกต่างกนั 
3) ความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวไทยมีอิทธิพลต่อการกลบัมาเยือนซ ้าตลาด

น ้าบางน ้าผึ้ง อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ 
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4. วิธีด าเนินการวิจัย  
1) ระเบียบวิธีวิจยั การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative research) ซ่ึงเป็นการด าเนินงาน

เก็บขอ้มูลใน รูปแบบการส ารวจ (Survey research) โดยวิธีการส ารวจใชก้ารเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม 
(Questionnaire) ผูวิ้จยัเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเที่ยวยงั ตลาดน ้าบางน ้าผึ้ง 
อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ และมีอายตุั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป  

2) ขั้นตอนการวิจัย ท าการศึกษาบทความ เอกสาร และทบทวนงานวิจัยต่าง ๆ ท่ีเ ก่ียวข้องกับ
องคป์ระกอบของแหล่งท่องเท่ียวดา้นต่าง ๆ ความพึงพอใจและการกลบัมาเท่ียวซ ้ า  เพ่ือน ามาสร้างเคร่ืองมือวิจยั 
เคร่ืองมือในงานวิจยัน้ีใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire ) โดยการ สร้างแบบสอบถามซ่ึงมีเน้ือหา ค าถาม ส าหรับ
เก็บขอ้มูลนกัท่องเท่ียวชาวไทย โดยเน้ือหาค าถามแบ่งเป็น 3 ส่วน มีรายละเอียดดงัน้ีส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถาม
ขอ้มูลทัว่ไปดา้น ประชากรศาสตร์ ส่วนท่ี 2 ประเด็นความพึงพอใจในดา้นกายภาพของตลาดน ้ าบางน ้ าผึ้ง อ าเภอ
พระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ ส่วนท่ี 3 แนวโน้มการกลบัมาเยือนซ ้ า แบบสอบถามในส่วนท่ี 2 และ 3 ใช้
มาตรวดั แบบไลเคิร์ท สเกล (Likert Scale) น าแบบสอบถามท่ี ไดรั้บการเสนอแนะจากผูท้รงคุณวุฒิไปปรับปรุง
แกไ้ข แลว้จึงน าไปเก็บขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูล และสรุปผลการวิจยั  

3) การเก็บรวบรวมข้ออมูล ท าการเลือกสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบสะดวก โดยท าการสุ่มตัวอย่างจาก
นกัท่องเท่ียว ณ ตลาดน ้าบางน ้าผึ้ง อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ 

4) การวิเคราะห์ขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statics) โดยการวิเคราะห์ค่า
ร้อยละ (Percentage) การแจกแจงความถ่ี (Frequency Statics) ส่วนเบ่ียงแบนมาตรฐาน (Standard of Deviation) 
ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าสถิติ T-Test สถิติ One way Anova และ ทดสอบปัจจยัแห่งความพึงพอใจ แนวโนม้การกลบัมา
เท่ียวซ ้ า และอิทธิพลความพึงพอใจต่อการกลบัมาเยือนซ ้ า โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหูคูณ (Multiple 
Regression Analysis) 
 4.1 ขอบเขตของงานวิจัย 
  1) ด้านเน้ือหา 

   (1) เ พ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเ ท่ียวชาวไทยต่อตลาดน ้ าบางน ้ าผึ้ ง  อ าเภอ                              
พระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ 

   (2) เพ่ือศึกษาแนวโน้มต่อการกลบัมาเยือนซ ้ าตลาดน ้ าบางน ้ าผึ้ง อ าเภอพระประแดง จงัหวดั
สมุทรปราการ 

   (3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีอิทธิพลต่อการกลบัมาเยือนซ ้ าตลาดน ้ า              
บางน ้าผึ้ง อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ 
  2) ด้านพื้นที่  
  ตลาดน ้าบางน ้าผึ้ง อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ 
        4.2 ประชากรและตัวอย่าง 
 กลุ่มเป้าหมายเป็นนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมาท่องเท่ียวตลาดน ้ าบางน ้ าผึ้ง จ านวน100 คน ทั้งเพศชาย               
และหญิง ท่ีมีอายุ 25 ปีขึ้นไป (งานวิจัยน้ี เป็นส่วนหน่ึงของวิชาสัมมนาการท่องเท่ียว หลกัสูตรมหาบัณฑิต                      
ม.ธุรกิจบณัฑิตย ์ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการเรียนการสอน จึงไม่ไดเ้ก็บตวัอยา่งจ านวนมากตามหลกัสถิติทัว่ไป และ
ด้วยข้อจ ากัดเร่ืองระยะเวลาการเก็บข้อมูลเพียง 2-3 สัปดาห์ จึงเก็บข้อมูลได้ราว 100 ชุด เพื่อให้เพียงพอกับ                  
การค านวณค่าสถิติต่าง ๆ เท่านั้น) 
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       4.3 ด้านตัวแปรที่ศึกษา 
   1) ตัวแปรต้น ประกอบด้วย  

   (1) ปัจจยัดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานะภาพ ระดบัการศึกษา รายได ้
   (2) ความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเ ท่ียว ด้านแหล่งท่องเ ท่ียว ด้านการบริการของรัฐ                                

ดา้นประชาชนทอ้งถ่ิน และดา้นร้านอาหาร ร้านคา้และเคร่ืองด่ืม 
   2) ตัวแปรตาม คือ  

  การตดัสินใจกลบัมาเยือนซ ้าตลาดน ้าบางน ้าผึ้ง อ าเภอพระประแดง ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 
      4.4 ขอบเขตเวลา 
  ระยะเวลาท าการวิจยั 2-3 สัปดาห์ คือ ระหว่างเดือนกนัยายน ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ทั้งน้ีเน่ืองจาก 
ผลงานวิจยัในคร้ังน้ี เป็นส่วนหน่ึงของการเรียนรู้ในวิชาสัมมนาการท่องเท่ียวระดับปริญญาโทของภาคเรียน 
1/2563 (ส่วนหน่ึงของ coursework) โดยมีระยะเวลาเก็บขอ้มูลเพียง 2-3 สัปดาห์ จึงท าให้ผูวิ้จยัเก็บขอ้มูลจากกลุ่ม
ตวัอย่างไดน้้อย ซ่ึงถือว่าเป็นขอ้จ ากดัของผลงานในคร้ังน้ี อย่างไรก็ตาม ถึงแมมี้ขอ้จ ากดัดงักล่าว แต่ผูวิ้จยัได้
ฝึกฝนทกัษะและไดรั้บประสบการณ์การท าวิจยัเชิงปริมาณไดค้รบทุกขั้นตอน 
        4.5 ประโยชน์ของการวิจัย 
   1) ทราบถึงความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยวของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีส่งผลต่อการกลบัมาเยือน
ซ ้าตลาดน ้าบางน ้าผึ้ง อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ 
   2) เพ่ือให้หน่วยงานทั้ งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน สามารถน าผลวิจัยมาใช้วางแผนใน                         
การพฒันา การส่งเสริมศกัยภาพ และการจดัการแหล่งท่องเท่ียวตลาดน ้ าบางน ้ าผึ้ง อ าเภอพระประแดง จงัหวดั
สมุทรปราการไดอ้ยา่งเหมาะสมและยัง่ยืน 
 

5. ผลการวิจัย 
 การศึกษาวิจยั “ความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยวของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีส่งผลต่อการกลบัมาเยือน
ซ ้ า ตลาดน ้ าบางน ้ าผึ้ ง อ าเภอพระประแดง จังหวดัสมุทรปราการ” กลุ่ม ตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี                        
เป็นบุคคลทัว่ไปท่ีมาท่องเท่ียวตลาดน ้าบางน ้าผึ้ง จ านวน100คน เคร่ืองมือ ท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม 
มีค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) เท่ากบั 0.967 วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช ้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติท่ีใชใ้นการวิจยั 
คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ T-Test สถิติ One way Anova และ การวิเคราะห์
สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการวิจัยสรุปไดด้ังน้ี 1. สรุปปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า 
สถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 100คน ส่วนใหญ่ เป็น เพศหญิง จ านวน 72คน คิดเป็นร้อยละ 
72 มีอายุในช่วง 41 ปีขึ้นไป มากท่ีสุด จ านวน 33คน คิดเป็นร้อยละ 33 มีระดับการศึกษาปริญญาตรีมากท่ีสุด 
จ านวน 37คน คิดเป็นร้อยละ 37 มีรายไดอ้ยู่ในช่วง 0- 20,000 บาท/เดือน มากท่ีสุด จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 
26 และมีสถานภาพการโสด มากท่ีสุด จ านวน 38คน คิดเป็นร้อยละ 38 
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ตารางท่ี 1 นกัท่องเท่ียวชาวไทยแตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการมาเท่ียวตลาดน ้าบางน ้าผึ้งไม่แตกต่างกนั 
รายการ เพศ อายุ รายได้ อาชีพ สถานภาพ 
แหล่งท่องเท่ียว / / / / / 
การให้บริการของรัฐ / / / / / 
ประชาชนทอ้งถ่ิน / / / / / 
ร้านคา้ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม / / / / / 

 
นกัท่องเท่ียวต่างกนัมีความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเท่ียวทั้ง 4ดา้นไม่แตกต่างกนัสอดคลอ้งกบัสมมุติฐาน 

ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 

ตารางท่ี 2 นกัท่องเท่ียวชาวไทยแตกต่างกนัมีแนวโนม้ในการกลบัมาเยือนซ ้า ตลาดน ้าบางน ้าผึ้งไม่แตกต่างกนั 
รายการ เพศ อายุ รายได้ อาชีพ สถานภาพ 

แหล่งท่องเท่ียว / / / / / 
การให้บริการของรัฐ / / / / / 
ประชาชนทอ้งถ่ิน / / / / / 
ร้านคา้ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม / / / / / 

 
นักท่องเท่ียวต่างกนัมีแนวโน้มในการกลบัมาเยือนซ ้ าไม่แตกต่างกนัสอดคลอ้งกบัสมมุติฐาน ท่ีระดบั

นยัส าคญั0.05 
 

ตารางท่ี 3 อิทธิพลความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีผลต่อการมาเยือนซ ้า 
ด้าน B S.E. Beta Sig. 

แหล่งท่องเท่ียว .328 .077 .283 .000* 

การให้บริการของหน่วยงานรัฐ -.071 .0117 -.060 .548 
ประชาชนในทอ้งถ่ิน .446 .125 .444 .001* 

ร้านคา้ ร้านอาหาร และเคร่ืองด่ืม .344 .111 .311 .003* 

R2 = .649  SEE = .49254  F = 43.828  sig = .000 
 
จากตารางวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis ) ของความพึงพอใจต่อปัจจยัดา้น 

ต่าง ๆ  ของแหล่งท่องเท่ียวตลาดน ้ าบางน ้ าผึ้ง ท่ีส่งผลต่อการมากลบัมาเยือนซ ้ า จากตารางพบว่า ความพึงพอใจ
ของนกัท่องเท่ียวต่อตลาดน ้าบางน ้าผึ้ง จ าแนกตามปัจจยัดา้นต่าง ๆ 4 ดา้น ผลการทดสอบพบว่า ตวัแปรอิสระทั้ง 
4 ตวั ร่วมกนัอธิบายไดร้้อยละ .634 โดยพบว่าปัจจยัดา้นแหล่งท่องเท่ียวนั้น มีค่า sig. = 0.00 ปัจจยัดา้นประชาชน
ในทอ้งถ่ิน มีค่า sig. = 0.001 และดา้นร้านคา้ ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืมมีค่า sig. = 0.003 นอกจากนั้น ปัจจยัดา้น 
การให้บริการของหน่วยงานรัฐ มีค่า sig. = 0.548 และ จากตารางพบว่า F = 43.828  Sig. F = 0.00 พบว่า Sig. นอ้ย
กว่าระดับนัยส าคัญ 0.05 ดังนั้นจากข้อมูล สามารถสรุปได้ว่าปัจจัยด้านต่าง ๆ มีผลต่อความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียว และมีอิทธิผลต่อการกลบัมาเยือนซ ้ า ยกเวน้ปัจจยัดา้นการให้บริการของหน่วยงานรัฐท่ีไม่มีผลต่อ
ความพึงพอใจ และการตดัสินใจกลบัมาเยือนซ ้า 
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6. อภิปรายผล  
 จากตารางผลการทดสอบด้านความพึงพอใจดา้นต่าง ๆ ของประชากรศาสตร์ พบว่าไม่แตกต่างกนั  

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้และจากตารางผลการทดสอบด้าน 
การกลบัมาเยือนซ ้ าของประชากรศาสตร์ พบว่าไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงเป็นไป
ตามสมมุติฐานท่ีตั้ งไว้ ตารางวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis ) ของความพึงพอใจ 
ต่อปัจจยัดา้นต่าง ๆ  ของแหล่งท่องเท่ียวตลาดน ้ าบางน ้ าผึ้ง ท่ีส่งผลต่อการมากลบัมาเยือนซ ้ า จากตารางพบว่า 
ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อตลาดน ้ าบางน ้ าผึ้ง จ าแนกตามปัจจยัดา้นต่าง ๆ 4 ดา้น ผลการทดสอบพบว่า  
ตวัแปรอิสระทั้ง 4 ตวั ร่วมกนัอธิบายไดร้้อยละ .634 โดยพบว่าปัจจยัดา้นแหล่งท่องเท่ียวนั้น มีค่า sig. = 0.00ปัจจยั
ดา้นประชาชนในทอ้งถ่ิน มีค่า sig. = 0.001 และดา้นร้านคา้ ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืมมีค่า sig. = 0.003 นอกจากนั้น 
ปั จจัยด้านการให้บ ริการของหน่วยงานรัฐ  มีค่ า  sig. = 0.548 และ  จากตารางพบว่า  F = 43.828  Sig.  
F = 0.00 พบว่า Sig. น้อยกว่าระดบันยัส าคญั 0.05 ดงันั้นจากขอ้มูล สามารถสรุปไดว่้าปัจจยัดา้นต่าง ๆ มีผลต่อ
ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียว และมีอิทธิผลต่อการกลับมาเยือนซ ้ า ยกเวน้ปัจจัยด้านการให้บริการของ 
หน่วยงานรัฐท่ีไม่มีผลต่อความพึงพอใจไม่ส่งผลการตดัสินใจกลบัมาเยือนซ ้า 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

ในการศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยต่อกายภาพของแหล่งท่องเท่ียว ท่ีมีอิทธิพลต่อ              
การกลบัมาเยือนซ ้า ตลาดน ้าบางน ้าผึ้ง อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ  ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการศึกษา
มีดงัน้ี 

(1) ภาครัฐควรจัดให้มีบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐหรือท้องถ่ินท่ีมีความรู้ความสามารถใน                 
การบริหารจดัการเขา้มาด าเนินงานพฒันาการท่องเท่ียวของตลาดน ้าบางน ้าผึ้งร่วมกบัชุมชน 

(2) การบริการจดัการและการสร้างความน่าสนใจ ในการดึงดูดนกัท่องเท่ียว ให้มีความหลากหลาย 
และเกิดความแปลกใหม่ในกรรมอยูต่ลอดเวลา เพ่ือให้นกัท่องเท่ียวติดตามและเกิดการกลบัมาเยือนซ ้าอีกคร้ัง 

(3) การจัดท าการพฒันาเก่ียวกับผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากิจกรรมท่ีเกิดจากการท่องเท่ียว ท่ีส่งผล
กระทบต่อระบบนิเวศ สภาพแวดลอ้มทางบริบทสังคมท่ีเกิดจากการท่องเที่ยว 

(4) เพ่ิมการบริหารจดัการเก่ียวกบั การก าจดัส่ิงปฏิกูล ขยะมูลฝอย หรือมลพิษ ท่ีเป็นภาวะท่ีท าให้
แหล่งท่องเท่ียวเกิดภาพลกัษณ์ท่ีไม่น่ามอง 
 7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

(1) ควรมีการศึกษาเก่ียวกับการพฒันาระบบฐานขอ้มูลภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน องค์ความรู้ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินและอตัลกัษณ์ของทอ้งถ่ินเพ่ือลดการเปล่ียนแปลงท่ีตอ้งตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว เพ่ือน
เสริมศกัยภาพพฒันาการท่องเท่ียวทอ้งถ่ินสู่ความยัง่ยืน 

(2) ควรท าการส ารวจข้อมูลความต้องการของนักท่องเท่ียว แล้วน ามาก าหนดแผนงาน หรือ
โครงการในการส่งเสริมการท่องเที่ยวไดอ้ยา่งครอบคลุมท่ีสุด 

(3) ควรศึกษาเก่ียวกบัปัญหา เพ่ือท่ีทางเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ินหรือเจา้หนา้ท่ีท่ีดูแลรับผิดชอบท่ีเก่ียวขอ้ง
ไปปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้เกิดการบริการท่ีดีย่ิงขึ้นและสามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเท่ียวได้                
มากท่ีสุด 
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บทคัดย่อ 
 การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้คุณภาพ และความประทบัใจในการให้บริการของ   
สายการบินตน้ทุนต ่า จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลดา้น เพศ อายุ รายได ้และวุฒิการศึกษา และวิเคราะห์หา
ความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ และความประทบัใจคุณภาพการใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่า กบัสถานภาพส่วน
บุคคลดา้น เพศ อาย ุรายได ้และวุฒิการศึกษา เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการท าวิจยัคอืใชแ้บบสอบถาม ผูต้อบแบบสอบถาม
คือผูโ้ดยสารท่ีมาใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่าจ านวน 400 คน ผูวิ้จยัไดเ้ลือกท่ีจะเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยวิธีการ
สุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling)   เพื่อท าการแจกแบบสอบถามในการรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล
ทั่วไปของผู ้ตอบแบบสอบถาม โดยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี 
(Frequency Distribution) การหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) เพื่ออธิบายคุณลกัษณะของผูใ้ห้ขอ้มูล ส่วนการความสัมพนัธ์ของการรับรู้คุณภาพในการให้บริการ
และความประทบัใจของผูโ้ดยสารสายการบินตน้ทุนต ่ามีความสัมพนัธ์กบัสถานภาพส่วนบุคคลดา้น เพศ อายุ 
รายได ้และวุฒิการศึกษา ใช ้Chi Square ดว้ยวิธีการหาสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Correlation) ใชท้ดสอบ
หาค่าความสัมพนัธ์ของตวัแปร 
 ผลการวิจยั พบว่ากลุ่มประชากรตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 64.5 อายุระหว่าง อายุ
ระหว่าง 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ30.8 รายได้น้อยว่าหรือเท่ากับ 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 68.5 วุฒิการศึกษา                
ต ่ากว่าหรือเท่ากบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 83.5 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการรับรู้คุณภาพในการให้บริการของ    
สายการบินตน้ทุนต ่า กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากคิดเป็นร้อยละ 4.06  ดา้นการดูแลเอาใจใส่
ลูกคา้คิดเป็น 4.13 และ ดา้นรูปลกัษณ์ของผูใ้ห้บริการคิดเป็น 4.13 ความประทบัใจในการใช้บริการสายการบิน
ตน้ทุนต ่ากลุ่มตวัอย่างมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากคิดเป็นร้อยละ 4.04 ดา้นบุคคลคิดเป็นร้อยละ 4.10 
รองลงมาดา้นบริการคิดเป็นร้อยละ 4.06 และดา้นภาพพจน์คิดเป็นร้อยละ 4.06 ผลทดสอบสมมุติฐานของงานวิจยั
พบว่าความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้คุณภาพการใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าและความสัมพนัธ์ระหว่าง                
ความประทบัใจในการใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่ากบัสถานภาพส่วนบุคคลในแต่ละดา้นมีความแตกต่างกนั 
 

ค าส าคัญ: การรับรู้ ความประทบัใจ สายการบินตน้ทุนต ่า 
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ABSTRACT 
This objective of the research were: 1) to find out the factors affecting the creation of awareness,                          

2) to find out the impression in the selection of low-cost airline services, and 3) to analysis the relationship 
between the creation of awareness and the impression in the selection of low-cost airline services. The purpose 
of this research was to study the perception of service quality and the impression of low cost airline passenger 
correlated with repeated their service used. The research instrument was questionnaire. The researcher has 
determined a sample group of 400 passengers. The sample of this research was drawn from the simple random 
sampling for distributing the questionnaires and the data was analyzed by using descriptive statistics including 
frequency, percentage, mean, S.D., Chi square and Pearson correlation.  
 The results was showed that the most representative group was female (64.5%), aged between 21-30 
years old (30.8%), income less than 20,000 baht (68.5%), and less than or equal to a bachelor's degree (83.5%). 
Overall’s the service quality of low-cost airlines was ranked at high level, its average is 4.06 To consider each 
aspect, the representative group highly agreed with material method, customer care, its average is 4.13, service 
provider, its average is 4.13. Overall’s the impression of using low-cost airlines was ranked at high level, its 
average is 4.04 To consider each aspect, the representative group highly agreed with material method, personal, 
its average is 4.10, services, its average is 4.06, image, and its average is 4.06. The hypothesis testing was shown 
that the relationship between the perception of service quality and the relationship between the impressions of 
low-cost airline passengers on each aspect is different. 
 
Keywords: Perception, Impression, Low-cost Airline  
 

1. ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
อุตสาหกรรมการบินในประเทศไทยมีการเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมา ซ่ึงจะเห็นได้

จากมีการขยายฝูงบิน เส้นทางบิน เท่ียวบิน และสร้างเครือข่ายการบินเป็นจ านวนมาก ไม่ว่าจะเป็นสายการบิน
ระดบัพรีเมียม (Premium Airlines) หรือสายการบินให้บริการเตม็รูปแบบ (Full-Service Airlines) และสายการบิน
ตน้ทุนต ่า (Low Cost Airlines) ซ่ึงจะเห็นไดจ้าก สายการบินไทยท่ีเป็นสายการบินเต็มรูปแบบ และสายการบิน
ไทยแอร์เอเชียท่ีเป็นสายการบินในรูปแบบตน้ทุนต ่า ต่างก็ใชก้ลยุทธ์ทางการตลาดในการแข่งขนัเพื่ อแย่งช่วงชิง
ส่วนแบ่งลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการไม่ว่าจะเป็นดา้นราคา ความสะดวกสบาย ความปลอดภยั และการให้บริการ จากขอ้มูล
ทางสถิติของการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย รายงานว่าในปี 2561 พบว่า จ านวนเท่ียวบินและจ านวนผูโ้ดยสาร
ทั้งภายในและระหว่างประเทศ มีการขยายตวัต่อเน่ือง โดยเฉพาะจ านวนนักท่องเท่ียวท่ีเพ่ิมขึ้นจากสายการบิน            
สายการบินต้นทุนต ่าทั้งในประเทศและต่างประเทศท่ีใช้บริการขนส่งทางอากาศกับ  6 สนามบินหลกัภายใต้              
การด าเนินงานของบริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) หรือ AOT อนัประกอบไปดว้ย ท่าอากาศยานสุวรรณ
ภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยาน
แม่ฟ้าหลวงเชียงราย ภายใต้การด าเนินงานของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) หรือ AOT ซ่ึงมี
ผู ้โดยสารเดินทางผ่านสนามบินทั้ ง 6 แห่งรวมจ านวนทั้ งส้ิน 140,472,015 คนในปี 2561 เพ่ิมร้อยละ 0.52                    
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เม่ือเปรียบเทียบกับปี 2560 ซ่ึงมีจ านวนผูโ้ดยสารทั้งส้ิน 133,116,312  คน (บริษัทท่าอากาศยานไทย จ ากัด 
(มหาชน) .สถิติขนส่งทางอากาศ. สืบคน้เม่ือวนัท่ี 23 มกราคม 2563, จากเวบ็ไซต:์ www.airportthai.co.th)  

จากการท่ีสายการบินแบบเต็มรูปแบบ (Full Service Airlines) และสายการบินต้นทุนต ่า (Low Cost 
Airlines) มีเส้นทางการบินท่ีคลา้ยคลึงกนั ท าให้สายการบินทั้งสองรูปแบบมีความแตกต่างกนัและเป็นอีกหน่ึง
ปัจจยัท่ีผูโ้ดยสารใช้ในการตดัสินใจเลือกใช้บริการ โดยเฉพาะปัจจยัทางด้านราคาบตัรโดยสาร ซ่ึงสายการบิน
ตน้ทุนต ่านั้นจะมีราคาท่ีถูกกว่าเกือบคร่ึงหน่ึงของราคาบตัรโดยสารของสายการบินแบบเต็มรูปแบบ ส่วนปัจจยั
อื่นๆ เช่น การโหลดสัมภาระลงใตท้อ้งเคร่ืองหรืออาหารท่ีใชบ้ริการบนเคร่ืองบิน สายการบินแบบเตม็รูปแบบจะ
ให้บริการรวมมาพร้อมกบับตัรโดยสารแลว้โดยไม่ตอ้งเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม  แมว่้าสายการบินทั้งสองรูปแบบ        
จะมีลกัษณะการบริการท่ีแตกต่างกัน จึงเป็นทางเลือกให้กับผูโ้ดยสารหรือผูใ้ช้บริการในการเลือกใช้บริการ             
สายการบินแต่ละประเภท รายการส่งเสริมการขายก็เป็นปัจจัยหน่ึงท่ีน่าสนใจอยู่ตลอดเวลาในการดึงดูด                   
ความสนใจของผูโ้ดยสารทัว่ไปได ้นอกจากนั้นปัจจยัทางดา้นระยะเวลาของการเดินทางก็ส่งผลต่อการเลือกใช้
บริการของผูโ้ดยสารเช่นกนั 

จากข้อมูลขา้งตน้ จึงท าให้ผูวิ้จยัเลือกท่ีจะท าการศึกษาวิจยัในประเด็นดงักล่าวน้ี เพ่ือศึกษาการรับรู้
คุณภาพการให้บริการและความประทบัใจของผูโ้ดยสายการบินตน้ทุนต ่าท่ีส่งผลต่อการกลบัมาใชบ้ริการซ ้ าของ
ผูใ้ช้บริการ เน่ืองจากปัจจุบนัสายการบินตน้ทุนต ่ามีจ านวนมากและมีการแข่งขนัเพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งการตลาด      
ในอตัราท่ีสูง ดังนั้นการสร้างการรับรู้และการสร้างความประทบัใจจึงเป็นปัจจัยส าคญัในการเลือกใช้บริการ       
สายการบินตน้ทุนต ่า ซ่ึงการวิจยัน้ีจะเป็นการศึกษาพฤติกรรมของผูโ้ดยสารท่ีเลือกใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่า 
เพื่อหาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการสร้างการรับรู้และการสร้างความประทบัใจในการเลือกใช้บริการ  เพื่อให้สามารถ
เขา้ใจถึงความตอ้งการของผูโ้ดยสารไดอ้ย่างลึกซ้ึง และเพ่ือน าไปพฒันารูปแบบของการให้บริการและบุคลากร
ของสายการบินให้สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของผูโ้ดยสารไดอ้ย่างมีประสิทธิผล ส่งผลให้สามารถ         
ยึดครองส่วนแบ่งตลาดส่วนใหญ่ไวไ้ดอ้ยา่งต่อเน่ืองตลอดไป 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย   

(1) เพื่อศึกษาการรับรู้คุณภาพในการให้บริการของสายการบินต้นทุนต ่า จ าแนกตามสถานภาพ                      
ส่วนบุคคลดา้น เพศ อาย ุรายได ้และวุฒิการศึกษา 

(2) เพื่อศึกษาความประทบัใจในการใช้บริการสายการบินตน้ทุนต ่า จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล
ดา้น เพศ อาย ุรายได ้และวุฒิการศึกษา  

(3) เพื่อศึกษาวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้คุณภาพการใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่า กบั
สถานภาพส่วนบุคคลดา้น เพศ อาย ุรายได ้และวุฒิการศึกษา 

(4) เพื่อศึกษาวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหว่างความประทบัใจในการใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่า 
กบัสถานภาพส่วนบุคคลดา้น เพศ อาย ุรายได ้และวุฒิการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.airportthai.co.th/
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3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 3.1 แนวคิด ทฤษฎแีละงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 Parasuraman, Zeithaml & Berry (1988) ไดน้ าปัจจยัทั้ง 10 ดา้น ไปพฒันาเป็น เคร่ืองมือบ่งช้ีวดัคุณภาพ
บริการท่ี เรียกว่า “SERVQUAL” ประกอบดว้ยปัจจยัช้ีวดัคุณภาพบริการซ่ึง ให้เหลือเพียง 5 ดา้น (Dimensions) 
ดงัน้ี 

1. ความไวใ้จ และน่าเช่ือถือ (Reliability) ผูใ้ห้บริการจะตอ้งแสดงความไวใ้จและความ เช่ือถือได้
ควรให้การบริการตามท่ีไดต้กลงกนัไวด้ว้ยความถูกตอ้งและพอเหมาะกบัเวลา  

2. การรับรองท าให้เช่ือมัน่ (Assurance) ผูใ้ห้บริการจะตอ้งท าให้ลูกคา้เกิดท่ีจะเช่ือมัน่และ รับรอง
ถึงความเส่ียง และปราศจากอนัตราย ตลอดจนแสดงความสามารถให้เห็นอย่างประจกัษแ์ก่ ลูกคา้ ท่ีจะท าให้ลูกคา้
เกิดการไวเ้น้ือเช่ือใจได ้

3. การตอบสนองลูกค้า (Responsiveness) การตอบสนองต้องมีความตั้งใจและมีเจตนา มุ่งมั่น
ให้บริการเพื่อท่ีจะแสดงถึงการเอาใจใส่ปฏิบติัอยา่งเตม็เป่ียม  

4. การดูแลเอาใจใส่ (Empathy) การจดัเตรียมดูแลงานทั้งก่อนการให้บริการ ระหว่างการให้บริการ 
และหลงัการให้บริการ 

5. รูปลกัษณ์ (Tangibles) คือ การมีรูปลกัษณ์ของผูใ้ห้บริการ และองคก์ร   
 สมชาย กิจยรรยง (2540, หน้า 30)ไดก้ล่าวว่า ความประทบัใจของผูใ้ชบ้ริการเป็นระดบัความรู้สึกของ
ผูใ้ช้บริการท่ีมีผลจากการเปรียบเทียบระหว่างผลประโยชน์จากคุณสมบัติผลิตภัณฑ์หรือการทา งา นของ
ผลิตภณัฑ์กบัการคาดหวงัของบุคคล ดว้ยระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการพิจารณาจากความแตกต่างระหว่าง
ผลประโยชน์จากผลิตภณัฑ์ และความคาดหวงัของบุคคลนกัการตลาดจึงจ าเป็นตอ้งสร้างความประทบัใจให้เกิด
กลบัผูใ้ชบ้ริการ โดยเสนอผลิตภณัฑท่ี์มีคุณค่าในสายตาของผูใ้ชบ้ริการ และผลิตภณัฑ์ท่ีเสนอตอ้ง สอดคลอ้งกบั
ความคาดหวงัของผูใ้ชบ้ริการโดยยึดหลกัการสร้างความประทบัใจโดยส่วนรวมแก่ผูใ้ชบ้ริการ 
 มูลค่าผลิตภณัฑร์วมในสายตาของผูใ้ชบ้ริการ หมายถึง ผลรวมของ ผลประโยชน์จาก 
ผลิตภณัฑ์หรือบริการชนิดใดชนิดหน่ึงในสายตาของผูใ้ชบ้ริการ มูลค่าของผลิตภณัฑ์พิจารณาจากความแตกต่าง
ทางแข่งขนัซ่ึงประกอบดว้ยความแตกต่าง 4 ประการ ดั้งน้ี 
 1) ความแตกต่างดา้นผลิตภณัฑ ์
 2) ความแตกต่างดา้นบริการ 
 3) ความแตกต่างดา้นบุคคล 
 4) ความแตกต่างดา้นภาพพจน์ 
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3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 
 

3.3 สมมติฐานการวิจัย 
1. การรับรู้คุณภาพในการให้บริการของผูโ้ดยสารสายการบินต้นทุนต ่า จ าแนกตามสถานภาพ               

ส่วนบุคคลดา้น เพศ อาย ุรายได ้และวุฒิการศึกษา มีความแตกต่างกนั 
2.ความประทบัใจของผูโ้ดยสารในการให้บริการของผูโ้ดยสารสายการบินตน้ทุนต ่า จ าแนกตาม

สถานภาพส่วนบุคคลดา้น เพศ อาย ุรายได ้และวุฒิการศึกษา มีความแตกต่างกนั 
3. การรับรู้คุณภาพในการให้บริการของผูโ้ดยสารสายการบินต้นทุนต ่า มีความสัมพันธ์กับ

สถานภาพส่วนบุคคลดา้น เพศ อาย ุรายได ้และวุฒิการศึกษา มีความสัมพนัธ์กนั 
4. ความประทับใจของผูโ้ดยสารในการให้บริการของผูโ้ดยสารสายการบินต้นทุนต ่า มีความ 

สัมพนัธ์กบัสถานภาพส่วนบุคคลดา้น เพศ อาย ุรายได ้และวุฒิการศึกษา มีความสัมพนัธ์กนั 
 
 
 
 

ลักษณะประชากรศาสตร์ 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. รายได ้
4. วุฒิการศึกษา 
 

การรับรู้คุณภาพในการให้บริการของ
ผู้โดยสารสายการบนิต้นทุนต ่า 
1. ความไวใ้จ และน่าเช่ือถือผูใ้หบ้ริการ      
2. การรับรองท าให้ลูกคา้เช่ือมัน่ 
3. การตอบสนองลูกคา้     
4. การดูแลเอาใจใส่ลูกคา้ 
5. รูปลกัษณ์ของผูใ้ห้บริการ 
 

ความประทับใจของผู้โดยสารสายการบิน
ต้นทุนต ่า 
1. ดา้นผลิตภณัฑ ์
2. ดา้นบริการ 
3. ดา้นบุคคล 
4. ดา้นภาพพจน์ 
 

ตัวแปรอิสระ         ตัวแปรตาม 
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4. วิธีด าเนินการวิจัย  
4.1 แบบแผนการวิจัย  
ในการศึกษางานวิจยัเร่ือง การรับรู้คุณภาพในการให้บริการและความประทบัใจของผูโ้ดยสารสายการบิน

ต้นทุนต ่ามีความสัมพนัธ์กับการกลับมาใช้บริการซ ้ า ซ่ึงการวิจัยน้ีเป็นการวิจัยประยุกต์ (Applied Research)                            
เป็นการคน้ควา้เพื่อหาความรู้ใหม่ๆ เพื่อน ามาน ามาพฒันาปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการสายการบินตน้ทุนต ่า 

4.2 ประชากรและตัวอย่าง 
ประชากรในการวิจยัน้ี หน่วยวิเคราะห์ (Unit of Analysis) ประกอบดว้ย กลุ่มผูโ้ดยสารท่ีมาใชบ้ริการ

สายการบินตน้ทุนต ่าท่ีมาใช้บริการในท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง จ านวน 40,758,148 คนต่อปี (บริษทั                 
ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) .สถิติขนส่งทางอากาศ. สืบค้นเม่ือวนัท่ี 23 มกราคม 2563, จากเว็บไซต์: 
www.airportthai.co.th) 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัเชิงปริมาณ ผูวิ้จยัใชวิ้ธีการก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยใชสู้ตรทาโร่ 
ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973, pp. 727-728) ซ่ึงจากการหากลุ่มตวัอยา่งจากประชากรจากจ านวนผูโ้ดยสารทั้งหมด
ในช่วงระยะเวลาเดียวกนักบัระยะเวลาของการศึกษาในปีท่ีผ่านมา  สามารถค านวณหากลุ่มตวัอย่างได ้399 คน 
ผูวิ้จยัจึงก าหนดกลุ่มตวัอย่างในการเก็บขอ้มูล 400 ตวัอย่าง  เพื่อน ามาศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลในการท าวิจยัคร้ังน้ี  
ทั้งน้ี ผูวิ้จยัไดเ้ลือกท่ีจะเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)   เพื่อท าการแจก
แบบสอบถามในการรวบรวมขอ้มูล 

4.3 เคร่ืองมือวิจัย 
การเก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ี ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยผูวิ้จยัสร้างขึ้นจากการประยุกต์มา

จากแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งการรับรู้คุณภาพในการให้บริการและความประทบัใจของผูโ้ดยสารสายการบิน
ตน้ทุนต ่าท่ีมีอิทธิพลต่อการกลบัมาใชบ้ริการซ ้ า ท่ีโดยผูวิ้จยัไดน้ าค  าถามมาปรับปรุงให้เหมาะสมกบังานวิจยัใน
คร้ังน้ี รายละเอียดมีดงัต่อไปน้ี 

แบบสอบถามตอนท่ี 1 ค  าถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของตอบแบบสอบถาม มีจ านวน 4 ขอ้ ซ่ึงมีลกัษณะ
เป็นแบบตรวจสอบรายการในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่  เพศ อายุ รายได ้และวุฒิการศึกษา โดยลกัษณะขอ้ค าถามของ
แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)   

แบบสอบถามตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัการรับรู้คุณภาพการให้บริการของสายการบินตน้ทุนต ่า มี
จ านวน 23 ขอ้  

แบบสอบถามตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัความประทบัใจของผูโ้ดยสารสายการบินตน้ทุนต ่าท่ี มี
จ านวน 15 ขอ้ 

4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงปริมาณใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลแบบสะดวก 

(Convenience Sampling) จากผูโ้ดยสารสายการบินตน้ทุนต ่าท่ีใช้บริการท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองตาม
ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีไดจ้ากการค านวณ จ านวน 400 ตวัอยา่ง 

4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล  
ส าหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี (Frequency Distribution) การหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่ออธิบายคุณลกัษณะของผูใ้ห้ขอ้มูล ส่วนการความสัมพนัธ์ของการรับรู้คุณภาพ

http://www.airportthai.co.th/
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ในการให้บริการและความประทบัใจของผูโ้ดยสารสายการบินตน้ทุนต ่ามีความสัมพนัธ์กบัสถานภาพส่วนบุคคล
ด้าน เพศ อายุ รายได้ และวุฒิการศึกษา ใช้ Chi Square ด้วยวิธีการหาสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson 
Correlation) ใชท้ดสอบหาค่าความสัมพนัธ์ของตวัแปร 
 

5. ผลการวิจัย 
 การรับรู้คุณภาพในการให้บริการของสายการบินตน้ทุนต ่า จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลดา้น เพศ 
อาย ุรายได ้และวุฒิการศึกษา ไดแ้ก่ ดา้นการดูแลเอาใจใส่ลูกคา้ อยูใ่นระดบัมาก ในปัจจยั พนกังาน มีความเอาใจ
ใส่ กระตือรือร้นและเต็มใจ   รองลงมาคือ ด้านรูปลกัษณ์ของผูใ้ห้บริการ อยู่ในระดับมาก ปัจจัยพนักงานมี
บุคลิกภาพท่ีดี และ ดา้นการรับรองให้ลูกคา้เช่ือมัน่ อยูใ่นระดบัมาก 
 
ตารางท่ี 1 การรับรู้คุณภาพในการให้บริการของสายการบินตน้ทุนต ่า 

ปัจจัย/ตัวแปร x̅ SD ระดับความคิดเห็น 
1. ดา้นความไวใ้จและน่าเช่ือถือของผูบ้ริการ 3.96 0.91 มาก 
2. ดา้นการรับรองให้ลูกคา้เช่ือมัน่ 4.09 0.91 มาก 
3. ดา้นการตอบสนองลูกคา้     3.97 0.96 มาก 
4. ดา้นการดูแลเอาใจใส่ลูกคา้ 4.13 0.92 มาก 
5. ดา้นรูปลกัษณ์ของผูใ้ห้บริการ 4.13 0.90 มาก 

รวม 4.06 0.92 มาก 

 
ความประทบัใจในการใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่า จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลดา้น เพศ อายุ 

รายได ้และวุฒิการศึกษา ไดแ้ก่ ความประทบัใจของผูโ้ดยสารสายการบินตน้ทุนต ่ามีความสัมพนัธ์กบัการกลบัมา
ใชบ้ริการซ ้ า ดา้นบุคคล อยู่ในระดบัมาก ปัจจยัมีความพึงพอใจพนกังาน ท่ีมีความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและเตม็
ใจให้บริการ รองลงมาคือ ดา้นบริการ ปัจจยัมีความรู้สึกไวว้างใจไดเ้ม่ือมาติดต่อ และดา้นภาพพจน์ ปัจจยัท่านมี
แนวโนม้ท่ีจะกลบัมาใชบ้ริการซ ้าอีก   
 
ตารางท่ี 2 ความประทบัใจในการใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่า 

ปัจจัย/ตัวแปร x̅ SD ระดับความคิดเห็น 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ 3.95 0.97 มาก 
2. ดา้นบริการ 4.06 1.50 มาก 
3. ดา้นบุคคล 4.10 0.92 มาก 
4. ดา้นภาพพจน์ 4.06 0.89 มาก 

รวม 4.04 1.07 มาก 

 
 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานการรับรู้คุณภาพการใช้
บริการสายการบินตน้ทุนต ่ากบัสถานภาพส่วนบุคคลดา้น เพศ มีค่าเฉล่ียสูงสุดอยูท่ี่ 4.10 มีความแตกต่างกนัอยา่งมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ดา้นอายุ มีค่าเฉล่ียสูงสุดอยู่ท่ี 4.22 มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ                 
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ท่ีระดับ .05 ด้านรายได้มีค่าเฉล่ียสูงสุดอยู่ท่ี  4.18 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05                      
ดา้นวุฒิการศึกษา มีค่าเฉล่ียสูงสุดอยูท่ี่ 4.10 มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 ผลการวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหว่างความประทบัใจในการใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่า ดา้นเพศ 
มีค่าเฉล่ียสูงสุดอยูท่ี่ 4.08 ความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ดา้นอาย ุมีค่าเฉล่ียสูงสุดอยูท่ี่ 4.28 
มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ดา้นรายไดมี้ค่าเฉล่ียสูงสุดอยู่ท่ี 4.18 มีความแตกต่างกนั
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 ด้านวุฒิการศึกษา มีค่าเฉล่ียสูงสุดอยู่ท่ี 4.18 มีความแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 

6. อภิปรายผล  
            1.การรับรู้คุณภาพในการให้บริการของสายการบินตน้ทุนต ่า จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลดา้น เพศ 
อาย ุรายได ้และวุฒิการศึกษา ไดแ้ก่ ดา้นการดูแลเอาใจใส่ลูกคา้ อยูใ่นระดบัมาก ในปัจจยั พนกังาน มีความเอาใจ
ใส่ กระตือรือร้นและเต็มใจ   รองลงมาคือ ด้านรูปลกัษณ์ของผูใ้ห้บริการ อยู่ในระดับมาก ปัจจัยพนักงานมี
บุคลิกภาพท่ีดี และ ดา้นการรับรองให้ลูกคา้เช่ือมัน่ อยู่ในระดบัมากในปัจจยัพนกังานสามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะ
หน้าได ้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของศุภิสรา โตศิริวฒันานนท ์(2561)   อิทธิพลของคุณภาพบริการและการรับรู้
คุณค่าต่อความพึงพอใจและความภกัดีของลูกคา้ต่อสาย การบินภายในประเทศไทย  ผลการวิจยัยงัพบว่า คุณภาพ
บริการดา้นการเอาใจใส่ลูกคา้มีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจของลูกคา้ ต่อสายการบินภายในประเทศไทย 
และคุณภาพบริการดา้นความเช่ือถือไดข้องลูกคา้มีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจของ ลูกคา้ต่อสายการบิน
ภายในประเทศไทย มีผลท่ีส าคัญต่ออิทธิพลของคุณภาพบริการและการรับรู้คุณค่าต่อความพึงพอใจและ                       
ความภกัดีของลูกคา้ต่อสาย การบินภายในประเทศไทย   
 2.ความประทบัใจในการใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่า จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลดา้น เพศ อายุ 
รายได ้และวุฒิการศึกษา ไดแ้ก่ ความประทบัใจของผูโ้ดยสารสายการบินตน้ทุนต ่ามีความสัมพนัธ์กบัการกลบัมา
ใชบ้ริการซ ้ า ดา้นบุคคล อยู่ในระดบัมาก ปัจจยัมีความพึงพอใจพนกังาน ท่ีมีความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและเตม็
ใจให้บริการ รองลงมาคือ ดา้นบริการ ปัจจัยมีความรู้สึกไวว้างใจไดเ้ม่ือมาติดต่อ และดา้นภาพพจน์ ปัจจยัท่านมี
แนวโน้มท่ีจะกลบัมาใชบ้ริการซ ้ าอีก  ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของชญาณิศา วงษพ์นัธ์ุ (2562) ท าการวิจยั
เร่ืองปัจจยัก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจท่ีมีอิทธิพลต่อการไม่กลบัมาเยือนซ ้ ากรุงเทพมหานครของนักท่องเท่ียว                           
ชาวยโุรป พบว่า นกัท่องเท่ียวชาวยโุรปมีความไม่พึงพอใจท่ีมีอิทธิพลต่อการไม่กลบัมาเยือนซ ้าในดา้นการบริการ
มากท่ีสุด (Beta = .254) รองลงมา คือความรู้สึกไม่พึงพอใจมี อิทธิพลต่อการไม่กลับมาเยือนซ ้ าในด้าน                      
ความ ปลอดภยัและอาชญากรรม (Beta = .191) ความรู้สึกไม่พึงพอใจมีอิทธิพลต่อการไม่กลบัมาเยือนซ ้ าในดา้น
ดา้นบุคคล (Beta = .166)  ท่ีมีอิทธิพลต่อการไม่กลบัมาเยือนซ ้ าของนักท่องเท่ียวชาวยุโรปต่อกรุงเทพมหานคร 
อยา่งมีนยัส าคญั ทางสถิติ  
  3.ความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้คุณภาพการใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่า กบัสถานภาพส่วนบุคคล
ดา้น เพศ อายุ รายได ้และวุฒิการศึกษา ส าหรับการศึกษาความแตกต่างของปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ดว้ยวิธี  
Independent-Samples T-Test และ  One-Way ANOVA พิจารณาท่ีระดับนัยส าคัญ  0.05 ในเร่ืองของเพศ อายุ                      
วุฒิการศึกษา อาชีพ และระดบัรายได ้ส่งผลต่อการรับรู้ในการโดยสารสายการบินตน้ทุนต ่าท่ีมีความสัมพนัธ์กบั
การกลบัมาใชบ้ริการซ ้ า แตกต่างกนัหรือไม่ จากผลการวิจยั พบว่า เพศ อายุ รายได ้ และวุฒิการศึกษาท่ีแตกต่าง
กนั มีผลต่อการรับรู้คุณภาพการใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่า 
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 4. ความสัมพนัธ์ระหว่างความประทบัใจในการใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่า กบัสถานภาพส่วนบุคคล
ดา้น เพศ อายุ รายได ้และวุฒิการศึกษาส าหรับการศึกษาความแตกต่างของปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ดว้ยวิธี  
Independent-Samples T-Test และ  One-Way ANOVA พิจารณาท่ีระดับนัยส าคัญ  0.05 ในเร่ืองของเพศ อายุ                     
วุฒิการศึกษา อาชีพ และระดบัรายได ้ส่งผลต่อความประทบัใจในการโดยสารสายการบินตน้ทุนต ่าท่ีมีความ  
สัมพนัธ์กบัการกลบัมาใชบ้ริการซ ้ า แตกต่างกนัหรือไม่ จากผลการวิจยั พบว่า เพศ อายุ รายได ้ และวุฒิการศึกษา
ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความประทบัใจในการใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่า 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

(1) จากผลการวิจัย การรับรู้คุณภาพการให้บริการหลังจากเดินทางโดยสายการบินต้นทุนต ่า 
โดยเฉพาะ ดา้นรูปลกัษณ์ของผูใ้ห้บริการ ท่ีกลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยอยูใ่นระดบัมาก  นั้นแสดงว่า ผูม้าใชบ้ริการมอง
เร่ืองการรับรู้คุณภาพการใชบ้ริการหลงัการเดินทางโดยสายกายบินตน้ทุนต ่าเป็นอนัดบัตน้ๆ หากผูป้ระกอบการ
น าการวิจยัน้ีไปปรับใช้ในองค์กรจะตอ้งมีพฒันาพนักงานให้มีบุคลิกภาพท่ีดีต่อการบริการ และรวมถึงต้องมี         
การพฒันา ปรับปรุงอุปกรณ์ในการให้บริการท่ีทนัสมยัมากย่ิงขึ้น ทั้งน้ีเพราะจะท าให้ผูใ้ช้บริการเกิดการรับรู้
คุณภาพและความประทบัใจต่อสายการบิน ส่งผลต่อการกลบัมาใชบ้ริการซ ้าของผูใ้ชบ้ริการ 

(2) จากผลการวิจัย ความประทับใจของผู ้โดยสารสายการบินต้นทุนต ่ามีความสัมพันธ์กับ                  
การกลบัมาใชบ้ริการซ ้ า โดยเฉพาะ ดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าน้อยสุดในเร่ืองความประทบัใจของผูโ้ดยสารสายการบิน
ตน้ทุนต ่า นั้นแสดงว่า ผูม้าใชบ้ริการยงัไม่ค่อยประทบัใจในดา้นดา้นผลิตภณัฑ ์การใชบ้ริการหลงัการเดินทางโดย
สายกายบินตน้ทุนต ่า  หากผูป้ระกอบการน าการวิจยัน้ีไปปรับใช้ในองค์กร  สร้างความเช่ือมนัในการใชบ้ริการ 
คุณภาพของผลิตภณัฑ์ การให้บริการท่ีคุม้กบัเงินท่ีเสียไป ทั้งน้ีเพราะจะท าให้ผูใ้ชบ้ริการเกิดความประทบัใจต่อ
การผลิตภณัฑแ์ละบริการ ส่งผลต่อการกลบัมาใชบ้ริการซ ้าของผูใ้ชบ้ริการ 

(3) จากผลการวิจยัประสิทธิภาพของพนักงานท่ีให้บริการบนเคร่ืองบินเป็นส่ิงท่ีกลุ่มตวัอย่างให้
ความส าคญัมากท่ีสุด ดงันั้นสายการบินตน้ทุนต ่าควรจะให้ความส าคญัในส่วนน้ีมากไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบ
คุณภาพและความสม ่าเสมอของการให้บริการของพนกังานตอ้นรับ การฝึกอบรมการให้บริการกบัพนกังานเป็น
ระยะเพื่อท่ีจะให้พนักงานมีความต่ืนตัวในการให้บริการ และสายการบินควรมีแบบสอบถามหรือการติดต่อ
สอบถามผูโ้ดยสารถึงความพึงพอใจในการรับบริการและน าผลไปใชใ้นการปรับปรุงให้บริการอยา่งสม ่าเสมอ 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
(1) จากการผลการวิจยัในคร้ังน้ี ศึกษาการรับรู้คุณภาพการให้บริการและความประทบัใจของผูโ้ดย

สายการบินตน้ทุนต ่าท่ีส่งผลต่อการกลบัมาใชบ้ริการซ ้ าของผูใ้ชบ้ริการ เป็นการศึกษาในภาพรวมของเพ่ือศึกษา
การรับรู้คุณภาพในการให้บริการของสายการบินต้นทุนต ่า เพียงบางด้านเท่านั้น ซ่ึงในการวิจัยคร้ังต่อไป              
ควรศึกษา  เก็บขอ้มูลในหลายมิติ เช่นมุมมองของผูบ้ริโภค ผูผ้ลิต หรือ คู่คา้ทางธุรกิจ เพื่อท่าให้การวิเคราะห์ใน
การศึกษาเชิงกรณีศึกษามีน ้ าหนักและหน้าเช่ือถือมากขึ้นเพ่ือให้ผูป้ระกอบการสามารถน าข้อมูลการวิจัยไป
ประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาปรับปรุง และเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารงานองคก์รให้เกิดความเช่ือมัน่ของผูท่ี้มี
ส่วนไดส่้วนเสีย และเป็นท่ีน่าเช่ือถือกบัลูกคา้ผูรั้บบริการในทุกระดบั   

(2) จากการศึกษาในคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดศึ้กษา กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาในคร้ังน้ี เป็นผูโ้ดยสารท่ี
ใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่าในท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไปควรมีการศึกษา 
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กลุ่มตัวอย่าง ท่ีเป็นผู ้โดยสารท่ีใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่าในท่าอากาศยานอื่นๆในประเทศไทยเพื่อ
เปรียบเทียบว่ามีการรับรู้ถึงคุณภาพการให้บริการและความประทบัใจท่ีมีความแตกต่างกนัหรือไม่อยา่งไร  

(3) จากการศึกษาในคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดศึ้กษา ศึกษาการรับรู้คุณภาพการให้บริการและความประทบัใจ
ของผูโ้ดยสายการบินตน้ทุนต ่าท่ีส่งผลต่อการกลบัมาใช้บริการซ ้ าของผูใ้ช้บริการ ส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป                     
ควรมีการศึกษาเฉพาะเจาะจงไปท่ีสายการบินใดสายการบินหน่ึง เพื่อท่ีจะสามารถสร้าง แนวทางในการพฒันากล
ยทุธ์ไดเ้หมาะสมกบัสายการบินนั้นๆ มากท่ีสุด เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบผลการการวิจยั และพฒันางานวิจยัในระดบั
ท่ีสูงขึ้นจนสามารถน าไปใชง้านในอุตสาหกรรมไดอ้ยา่งมีประสิทธิผลต่อไป 
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