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การวิจัยครั้ งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมิ นขีดความสามารถในการปฏิ บตั ิ งานขององค์การสาธารณะ
โดยใช้ศูนย์ดาํ รงธรรม กระทรวงมหาดไทยเป็ นกรณี ศึกษา ผูว้ ิจยั ใช้ระเบียบวิธีวิจยั เชิงปริ มาณเพื่อรวบรวมข้อมูล
จากแบบประเมินผ่านแบบสอบถามออนไลน์ โดยเก็บจากบุคลากรประจําศูนย์ดาํ รงธรรม กระทรวงมหาดไทยใน
ทุ กจังหวัด จํานวนทั้งสิ้ น 428 ราย และวิเคราะห์ ขอ้ มูลด้วยสถิ ติพรรณนา ผลการศึ กษาพบว่าศู นย์ดาํ รงธรรม
กระทรวงมหาดไทยมี ขีดความสามารถในระดับปานกลาง คิ ดเป็ นค่าเฉลี่ ย 2.78 โดยมี ขีดความสามารถด้า น
ภาพลักษณ์ และด้านค่านิ ยมร่ วมในระดับสู งสุ ด ค่าเฉลี่ยคะแนน 3.19 และมีขีดความสามารถในด้านกฎหมายใน
ระดับที่ต่าํ ที่สุด คิดเป็ นค่าเฉลี่ย 2.49
คําสําคัญ: การประเมินขีดความสามารถ, องค์การสาธารณะ, ศูนย์ดาํ รงธรรม กระทรวงมหาดไทย

ABSTRACT

The primary purpose of this research is to assess public organizational capacity, using Damrongdhama
Center of Ministry of Interior as a case study. The data is collected by online questionnaires from Damrongdhama
Center personnel 428 samples, using quantitative method. Descriptive statistic is used to analyze the data.
The results showed that the capacity of Damrongdhama Center of Ministry of Interior is in the moderate level
(score 2.78). Branding and values are highest among 11 dimensions (score 3.19) while legal structure is lowest
with an average score of 2.49
Keywords: Capacity Assessment, Public Organization, Damrongdhama Center of Ministry of Interior

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

องค์การสาธารณะ (Public organization) เป็ นหน่วยสําคัญที่เป็ นกลไกในการขับเคลื่อนการทํางานของ
ภาครั ฐ ทั้ง การผลิ ต และส่ งมอบบริ การสาธารณะให้แก่ ประชาชน เนื่ อ งจากองค์ก ารสาธารณะหมายรวมถึ ง
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หน่ ว ยงานของรั ฐ บาลทุ ก ประเทศ ไม่ ว่า จะเป็ นกระทรวง กรม รั ฐ วิ ส าหกิ จ และท้อ งถิ่ น ในรู ป แบบต่ า ง ๆ
(สํา นัก งานคณะกรรมการพัฒ นาระบบราชการ, 2558) หากองค์ก ารสาธารณะเหล่ า นี้ มี ขี ดความสามารถใน
การดํา เนิ น การที่ ดี จะส่ ง ผลให้ป ระชาชนได้รั บ บริ ก ารสาธารณะที่ ดี มี คุ ณ ภาพ และปริ ม าณที่ เ พี ย งพอกับ
ความต้องการของประชาชน ดังนั้น การทราบถึงขีดความสามารถขององค์การสาธารณะย่อมเป็ นส่วนที่จะส่งเสริ ม
ให้เ กิ ด การพัฒ นาต่ อ ยอดในส่ ว นที่ ป ระสบความสํา เร็ จ รวมทั้ง ปรั บ ปรุ ง ในส่ ว นที่ บ กพร่ อ งได้อ ย่า งถู ก ต้อง
ตรงประเด็น
สําหรับกรณี ศึกษา ศูนย์ดาํ รงธรรม กระทรวงมหาดไทย เป็ นองค์การสาธารณะที่ทาํ หน้าที่ในการรับเรื่ อง
ร้ องเรี ยนร้ องทุกข์ ให้บริ การข้อมูลข่าวสาร ให้คาํ ปรึ กษา รั บเรื่ องปั ญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของ
ประชาชน และทําหน้าที่เป็ นศูนย์บริ การร่ วมตามมาตรา 32 แห่ งพระราชกฤษฎี กาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
จากรายงานผลการดําเนินงานภาพรวมทัว่ ประเทศ ตั้งแต่เปิ ดศูนย์ดาํ รงธรรมจังหวัด พบว่า ตั้งแต่วนั ที่ 18
กรกฎาคม 2557 จนถึงข้อมูลวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 (กระทรวงมหาดไทย, ๒๕๖๐ ค) มีผูม้ าขอใช้บริ การให้
ศูนย์ฯ ช่วยเหลือ 3,128,983 เรื่ อง/คําร้อง โดยศูนย์ฯได้ดาํ เนิ นการจนแล้วเสร็ จจํานวน 3,081,287 เรื่ อง/คําร้อง คิด
เป็ น ร้อยละ 98.48 อย่างไรก็ตาม ศูนย์ฯยังคงมีเรื่ องค้างอยูจ่ าํ นวน 47,696 เรื่ อง/คําร้อง คิดเป็ นร้อยละ 1.52 ซึ่ งเป็ น
ผลจากหลายสาเหตุ เช่น การบูรณาการการทํางานกับหน่วยงานภายนอกที่ยงั ติดขัด การมีขีดความสามารถที่จาํ กัด
เมื่อเทียบกับขอบเขตความรับผิดชอบ การมีทรัพยากรทางการบริ หารทั้งคนและวัสดุอุปกรณ์ที่จาํ กัด เป็ นต้น สิ่ ง
เหล่าสะท้อนถึงข้อจํากัดในขีดความสามารถของศูนย์ฯ ซึ่ งเป็ นอุปสรรคขัดขวางให้การดําเนินการส่ งมอบบริ การ
สาธารณะไปสู่ประชาชนยังทําได้ไม่เต็มศักยภาพ
เพื่อให้ศูนย์ฯ สามารถดําเนิ นการได้สําเร็ จลุล่วงตามภารกิ จการจัดตั้งและทํางานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ประสิ ทธิ ผล รวมทั้งมองเห็นจุดบกพร่ องที่ตอ้ งได้รับการปรับปรุ งอย่างถูกทิศทาง ผูว้ ิจยั จึงสนใจจะพัฒนากรอบ
แนวคิดที่จะนํามาใช้ประเมินขีดความสามารถขององค์การ เพื่อให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องได้เห็นสถานะปั จจุบนั ของศูนย์ ซึ่ง
จะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาในเชิงยุทธศาสตร์ต่อไปในอนาคต

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

เพื่ อ ประเมิ น ขี ด ความสามารถในการปฏิ บัติ ง านขององค์ ก ารสาธารณะ โดยใช้ศู น ย์ด ํา รงธรรม
กระทรวงมหาดไทย เป็ นกรณี ศึกษา

3. ทฤษฎีและกรอบแนวคิดในการวิจัย

การประเมินขีดความสามารถองค์การเป็ นองค์ประกอบสําคัญที่ ช่วยพัฒนาองค์การภาครัฐให้มุ่งไปสู่
ทิศทางแห่งการเป็ นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง เนื่องจากการประเมินขีดความสามารถองค์การจะช่วยให้ผบู ้ ริ หาร
และบุ คลากรเห็ นและเข้าใจขี ดความสามารถขององค์การอย่างชัดเจน อันจะนําไปสู่ การปรับปรุ งและพัฒนา
องค์การไปสู่เป้ าหมายที่ตอ้ งการได้ต่อไป สําหรับการประเมินองค์การภาครัฐนั้น Drucker & Collins (2008) ได้ต้ งั
คําถามเบื้ องต้นสําหรับการประเมินองค์การ เพื่อเตรี ยมความพร้อมขององค์การไปสู่ อนาคตที่คาดหวังไว้ 5 ข้อ
นอกจากนี้ ผวู ้ ิจยั เห็นว่าอีกประเด็นที่ตอ้ งศึกษาด้วย คือ ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย จึงรวมเป็ นข้อคําถาม 6 ข้อหลัก ได้แก่
1) พันธกิจขององค์การคืออะไร (What is your mission?) จะแสดงถึงเจตนารมณ์ของการจัดตั้งองค์การ 2) ผูร้ ับบริ การ
ขององค์การคือใคร (Who is your customer?) เพื่อให้บุคลากรทุกคนทุ่มเททํางานเพื่อตอบสนองความจําเป็ นและ
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ความต้องการของผูร้ ับบริ การ และเข้าใจว่าสิ่ งที่ ผูร้ ับบริ การให้ความสําคัญคืออะไร 3) คุ ณค่าขององค์การใน
สายตาของผูร้ ั บ บริ ก ารคื อ อะไร (What does your customer value?) เป็ นคํา ถามเพื่ อ สอบทานว่า กิ จ กรรมของ
องค์การตอบสนองผูร้ ับบริ การหรื อไม่ 4) ผลลัพธ์ขององค์การคืออะไร (What are your results?) เพื่อให้องค์การ
ได้ตระหนักถึงการวัดความสําเร็ จด้วยตัวชี้วดั ที่ทาํ ให้องค์การทราบผลการดําเนินงาน 5) แผนงานขององค์การคือ
อะไร (What is your plan?) เพื่อทราบถึงวิธีการที่องค์การจัดทําแผนงานและบรรลุพนั ธกิจที่ได้ต้ งั ไว้ และ 6) ผูม้ ี
ส่วนได้ส่วนเสี ยขององค์กรคือใคร (Who are your stakeholders?) เพื่อให้องค์การดําเนินงานไปใน
ทิศทางที่ตอบผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยขององค์การ
ตารางที่ 1 สรุปความเชื่ อมโยงของตัวแบบประเมินศักยภาพองค์ การ
มิติของ
องค์ การ
งาน/
ภารกิจ

ทรัพยากร
ทาง
การเงิน

OCAT (2001)

HOCAI (2011)

OCAT (2013)

- ธรรมาภิบาล
- กลยุทธ์และการ
- ความต้องการ
(Governance)
วางแผน
ขององค์การ
- การบริ หารเชิ ง - การจัดการทัว่ ไป
(Aspiration)
ปฏิบตั ิการ
- ความยัง่ ยืน
- กลยุทธ์ของ
(Management - การบริ หารงาน
องค์การ
Practices)
ส่งมอบบริ การ
- กระบวนการ
- ความยัง่ ยืน
และผลลัพธ์
จัดการ
(Sustainability)
ทรัพยากรทาง
การบริ หารจัดการ
การระดมทุนของ
การเงิน (Financial ทรัพยากรทางการเงิน องค์การ (Funding)
Resources)
และทรัพยากรที่เป็ น
วัสดุอุปกรณ์
(Financial and
Physical Resource
Management)

บุคลากร/ผู้ ทรัพยากรมนุษย์
ปฏิบัติ (Human
งาน
Resources)

การบริ หารทรัพยากร
มนุษย์ (Human
Resource
Management)

ภาวะผูน้ าํ บุคลากร
และอาสาสมัคร
(Leadership, Staff
and Volunteers)

ผู้มีส่วนได้ การส่งมอบบริ การ
ส่ วนเสี ย (Service Delivery)

ความสัมพันธ์กบั
หน่วยงานภายนอก
และคู่คา้ (External
Relations and
Partnerships)
การเป็ นองค์การแห่ ง
การเรี ยนรู้
(Organizational
Learning)

การตลาดและการ
สื่ อสารขององค์การ
(Marketing and
Communication)

สภาพ
แวดล้อม/
บริบท

ความสัมพันธ์กบั
ภายนอก (External
Relations)
-

ค่านิ ยมขององค์การ
(Values)
การเรี ยนรู้และ
นวัตกรรมใน
องค์การ (Learning
and Innovation)
การสนับสนุน
(Advocacy)
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OCA (2016)

PMQA (2557)

- การบริ หาร
แผนงาน
- การบริ หารผล
การดําเนิ น
โครงการ
- การจัดการ
องค์การและ
ความยัง่ ยืน
- การจัดการทาง
การเงินและ
ระบบควบคุม
ภายใน
- การบริ หาร
ระบบการ
จัดซื้ อจัดจ้าง

- การวางแผนเชิ ง
ยุทธศาสตร์
- การมุ่งเน้น
ระบบปฏิบตั ิการ
- ผลลัพธ์การ
ดําเนิ นการ

ระบบการบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์
(Human
Resources
Systems)
-

การนําองค์การ
การมุ่งเน้นบุคลากร

ธรรมาภิบาลและ
โครงสร้างทาง
กฎหมาย
(Governance and
Legal Structure)

การวัด การวิเคราะห์
และการจัดการ
ความรู้

-

การให้ความสําคัญ
กับผูร้ ับบริ การและ
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
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คํา ถาม 6 ข้อ ข้า งต้น เป็ นคํา ถามที่ ง่ า ยแต่ ต อบได้ย าก การตอบคํา ถามเหล่ า นั้น องค์ก ารจํา เป็ นต้อง
ประเมินผลและตรวจสอบตนเองอย่างเที่ยงตรง คําตอบที่ได้จากการประเมินขีดความสามารถขององค์การเป็ นสิ่ ง
ที่มีความสําคัญ เพราะเป็ นสิ่ งที่องค์การต้องนําไปดําเนินการต่อไป
อย่างไรก็ตาม ในการประเมินขีดความสามารถขององค์การภาครัฐนั้น ต้องอาศัยเครื่ องมือในการวัดและ
ประเมินเพื่อให้องค์การมองเห็นศักยภาพขององค์การในประเด็นต่าง ๆ ได้ชดั เจนเป็ นรู ปธรรม ดังนั้นจึงเกิดความ
พยายามในการออกแบบเครื่ อ งมื อ เพื่ อ ใช้ใ นการประเมิ น ขี ด ความสามารถองค์ก ารขึ้ น จํา นวนมากทั้ง ของ
ต่างประเทศและประเทศไทย เช่น แบบประเมิน OCAT แบบประเมิน HOCAI หรื อแบบประเมิน PMQA เป็ นต้น
ทั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้สงั เคราะห์และสรุ ปประเด็นสําคัญจากแบบประเมินดังกล่าว โดยสาระสําคัญแสดงในตารางที่ 1

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
ทั้ง นี้ จากการสัง เคราะห์ ว รรณกรรมที่ เ กี่ ย วข้อ งดัง ที่ ส รุ ป ไว้เบื้ อ งต้น เพื่ อ ให้ค รอบคลุ ม มิ ติต่ างๆที่
เกี่ ยวข้องในการประเมินขีดความสามารถขององค์การสาธารณะ ผูว้ ิจยั ได้พฒั นากรอบแนวคิดรวบยอดในการ
ประเมินขีดความสามารถขององค์การสาธารณะในด้านต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 11 ด้าน ดังแผนภาพที่ 1 นี้

4. วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจยั เพื่อประเมินขีดความสามารถขององค์การสาธารณะในการปฏิบตั ิงานมิติต่าง ๆ ใช้ระเบียบวิธี
วิจยั เชิงปริ มาณ โดยมีรายละเอียดในการดําเนินการวิจยั ดังต่อไปนี้
4.1 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ บุคลากรประจําศูนย์ดาํ รงธรรม กระทรวงมหาดไทยในทุกจังหวัด
จํานวนทั้งสิ้ น 697 ราย สําหรับกลุ่มตัวอย่าง ผูว้ ิจยั คัดเลือกโดยใช้วิธีการสุ่ มอย่างง่าย (Simple random sampling)
และกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ ที่ระดับความเชื่อมัน่ 97% ได้จาํ นวนกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งสิ้ นจํานวน 428 ราย และเพื่อสร้างความมัน่ ใจว่าสามารถรวบรวมกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นตัวแทนได้อย่างครบถ้วน
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ผูว้ ิจยั จึงเก็บตัวอย่างเกินขนาดที่เหมาะสมอีกร้อยละ 10 คิดเป็ นจํานวนทั้งสิ้ น 470 ราย โดยกลุ่มตัวอย่างที่เก็บได้
จริ งมีจาํ นวนทั้งสิ้นจํานวน 453 ราย
4.2 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์และประเมินระดับขีดความสามารถในการดําเนินงานของศูนย์ดาํ รงธรรมใน
ครั้ งนี้ ผูว้ ิจัย ได้สัง เคราะห์ แ นวคิ ด /ทฤษฎี ใ นเรื่ อ งของการประเมิ น ขี ด ความสามารถองค์ก าร (Organization
Capacity Assessment – OCA) ตามที่ได้นาํ เสนอไว้ในกรอบแนวคิดในการวิจยั ซึ่ งมีประเด็นในการวิเคราะห์ขีด
ความสามารถของศูนย์ดาํ รงธรรม กระทรวงมหาดไทย 11 ด้าน ดังนี้
1. วิสัยทัศน์ พันธกิ จ ขอบเขตภารกิ จ และอํานาจหน้าที่ (Vision and Mission) ครอบคลุมประเด็น
เกี่ ยวกับการกําหนดเป้ าหมายของศูนย์ดาํ รงธรรม ตลอดจนคุณลักษณะของวิสัยทัศน์และพันธกิ จของศูนย์ดาํ รง
ธรรม
2. ยุท ธศาสตร์ ก ารดํา เนิ น งาน (Strategy) ครอบคลุ ม ประเด็ น การจัด ทํา แผนยุท ธศาสตร์ แ ละ
กระบวนการที่ เกี่ ยวข้อง ทั้งแนวคิดในการจัดทํายุทธศาสตร์ คุ ณลักษณะ และการนํายุทธศาสตร์ ไปใช้ในการ
ดําเนินงาน
3. กระบวนการดําเนิ นงาน (Process) ครอบคลุมกลไกและวิธีการดําเนิ นงาน ระบบงานในส่ วน
ต่างๆ ทั้งในระดับผูบ้ ริ หารไปจนถึงระดับผูป้ ฏิบตั ิการ รวมทั้งความรู ้ความเข้าใจของผูป้ ฏิบตั ิงาน
4. ทรั พ ยากร (Resource) ครอบคลุ ม ทั้ง ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ทรั พ ยากรด้ า นแหล่ ง เงิ น ทุ น และ
งบประมาณ ทรัพยากรด้านวัสดุอุปกรณ์ และทรัพยากรด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน
5. ภาวะการนํา (Leadership) ครอบคลุมคุณลักษณะ ทัศนคติ และแนวคิดในการนําองค์การของ
ผูบ้ ริ หาร ทั้งในด้านทักษะ ความรู ้ความสามารถ และการใช้จิตวิทยา
6. ภาพลักษณ์ (Branding) ครอบคลุมประเด็นการรับรู ้ของบุคคลภายนอกเกี่ ยวกับศูนย์ดาํ รงธรรม
และวิธีการที่ศูนย์ดาํ รงธรรมใช้ในการสร้างการรับรู ้เกี่ยวกับตัวศูนย์ดาํ รงธรรมแก่บุคคลภายนอก
7. ค่านิ ยมร่ วม (Shared-values) ครอบคลุมประเด็นข้อกําหนดร่ วมกันของบุคลากรในศูนย์ดาํ รง
ธรรมเพื่อเป็ นเครื่ องกระตุน้ และโน้มน้าวให้บุคลากรเกิดความกระตือรื อร้นในการปฏิบตั ิงาน
8. การจัดการความรู ้และนวัตกรรม (KM and Innovation) ครอบคลุมประเด็นเกี่ยวกับวิธีการจัดการ
ความรู ้รวมถึงช่องทางการเผยแพร่ ความรู ้ และการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้และความคิดสร้างสรรค์
9. การส่ งมอบบริ การ (Service delivery) ครอบคลุมประเด็นคุณภาพและมาตรฐานในการส่ งมอบ
บริ การในทุกภารกิจหลักของศูนย์ดาํ รงธรรมให้แก่ผรู ้ ับบริ การ
10. กลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย (Stakeholder) ครอบคลุมประเด็นการทํางานและประสานงานร่ วมกับ
หน่ วยงานและบุคคลต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้อง และการรับรู ้ของบุคลากรศูนย์ดาํ รงธรรมเกี่ ยวกับหน่ วยงานและบุคคล
เหล่านั้น
11. กฎหมาย (Legal Structure) ครอบคลุมเกี่ ยวกับขอบเขตอํานาจตามกฎหมายของศูนย์ดาํ รง
ธรรม ตลอดจนการดําเนินงานภายใต้กรอบแห่งกฎหมาย
4.3 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ แบบสอบถามเพื่อประเมินขีดความสามารถของศูนย์ดาํ รงธรรม โดย
สังเคราะห์มาจากทฤษฎี /แนวคิด ผลการดําเนิ นงานในระยะที่ ผ่านมา จากนั้นจึ งร่ างแบบสอบถาม และประชุม
พิจารณาข้อคําถามร่ วมกันในกลุ่มนักวิชาการ ซึ่ งเป็ นนักวิจยั เพื่อให้มน่ั ใจว่าแบบสอบถามมีความสอดคล้องตาม
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หลัก ความแม่ น ตรง (Validity) จากนั้น จึ ง ตรวจสอบ ความถู ก ต้อ ง ความสมบู ร ณ์ ข องแบบสอบถาม ทั้ง นี้
แบบสอบถามประกอบด้วยข้อคําถาม 11 ด้าน จํานวนทั้งสิ้น 78 ข้อ ดังแสดงในตารางที่ 2 ต่อไปนี้
ตารางที่ 2 การแจกแจงข้อคําถามรายด้าน
ด้าน
1. ด้านวิสยั ทัศน์และพันธกิจ
2. ด้านยุทธศาสตร์
3. ด้านกระบวนการดําเนินงาน
4. ด้านทรัพยากร
5. ด้านภาวะการนํา
6. ด้านภาพลักษณ์

จํานวนข้ อคําถาม
10
9
10
9
7
5

ด้ าน
7. ด้านค่านิ ยมร่ วม
8. ด้านการจัดการความรู ้และนวัตกรรม
9. ด้านการส่ งมอบบริ การ
10. ด้านผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
11. ด้านกฎหมาย
รวมจํานวนทั้งสิ้น (ข้ อ)

จํานวนข้ อคําถาม
6
5
6
6
5
78

โดยข้อคําถาม ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ได้แก่
ส่ วนที่ 1 สถานภาพส่ ว นบุ คคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แ ก่ สัง กัด ตํา แหน่ งประเภทของระดับ
ตําแหน่ง เพศ อายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานที่ศูนย์ดาํ รงธรรม
ส่ วนที่ 2 การประเมินระดับขีดความสามารถในการดําเนิ นงานของศูนย์ดาํ รงธรรม 11 ด้าน จํานวนข้อ
คําถาม 78 ข้อ ซึ่งเป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ (Vonglao,2017) ได้แก่
ไม่ทราบ
คะแนนประเมิน 0 คะแนน
ควรปรับปรุ งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
คะแนนประเมิน 1 คะแนน
มีขีดความสามารถในระดับพื้นฐาน
คะแนนประเมิน 2 คะแนน
มีขีดความสามารถปานกลาง
คะแนนประเมิน 3 คะแนน
มีขีดความสามารถสูง
คะแนนประเมิน 4 คะแนน
4.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจัยสํารวจความคิดเห็ นจากบุคลากรประจําศูนย์ดาํ รงธรรมด้วยแบบสอบถามผ่านระบบออนไลน์
(online survey) โดยมีการขอความร่ วมมือจากศูนย์ดาํ รงธรรมส่ วนกลางเพื่อมีหนังสื อขอความอนุเคราะห์ให้ศูนย์
ดํารงธรรมจังหวัดตอบแบบสอบถามออนไลน์ โดยกลุ่มตัวอย่างเป็ นผูแ้ ทนจากศูนย์ดาํ รงธรรมจังหวัดทั้ง 76
จังหวัดทัว่ ประเทศ และศูนย์ดาํ รงธรรมกระทรวงมหาดไทย ครอบคลุมผูป้ ฏิบตั ิงานทุกระดับ ประกอบด้วย
ภาคเหนื อ ได้แก่ ศูนย์ดาํ รงธรรมจังหวัดกําแพงเพชร เชี ยงราย เชี ยงใหม่ ตาก น่ าน พะเยา พิษณุ โลก
เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลําปาง ลําพูน อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ สุโขทัย พิจิตร และอุทยั ธานี
ภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ได้แ ก่ ศู น ย์ด ํา รงธรรมจัง หวัด กาฬสิ น ธุ์ ขอนแก่ น ชัย ภู มิ นครพนม
นครราชสี มา บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรี สะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย
หนองบัวลําภู อํานาจเจริ ญ อุดรธานี และอุบลราชธานี
ภาคกลาง และภาคตะวันออก ได้แก่ ศูนย์ดาํ รงธรรมกระทรวงมหาดไทย กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา
ชลบุ รี ชัยนาท ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุ รี ปทุ มธานี ประจวบคีรีขนั ธ์ ปราจี นบุรี พระนครศรี อยุธยา
เพชรบุรี ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิ งห์บุรี สุ พรรณบุรี
และอ่างทอง
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ภาคใต้ ได้แก่ ศูนย์ดาํ รงธรรมจังหวัดกระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรี ธรรมราช นราธิวาส ปั ตตานี พังงา พัทลุง
ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี
4.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลการประเมินขีดความสามารถในการดําเนินงานของศูนย์ดาํ รงธรรมครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ใช้
สถิ ติพรรณนาเพื่อวิเคราะห์ ขอ้ มูล ประมวลผลด้วยเครื่ องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป SPSS For
Windows เพื่อหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) โดยวิเคราะห์ขีดความสามารถของศูนย์ดาํ รง
ธรรมในด้านต่าง ๆ จํานวน 11 ด้าน และแปลผลของความคิดเห็นพิจารณาจากค่าเฉลี่ยโดยใช้เกณฑ์ ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 3.26 - 4.00
หมายถึง
มีขีดความสามารถสูง
ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.25
หมายถึง
มีขีดความสามารถปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.76 - 2.50
หมายถึง
มีขีดความสามารถพื้นฐาน
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.75
หมายถึง
ควรปรับปรุ งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ

5. สรุ ปผลการวิจัย

ผลการประเมินขีดความสามารถของศูนย์ดาํ รงธรรม กระทรวงมหาดไทยในทรรศนะของผูบ้ ริ หาร และ
เจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิงานในศูนย์ดาํ รงธรรมจากทัว่ ประเทศตามกรอบการวิจยั ที่สงั เคราะห์จากแนวคิด/ทฤษฎีเกี่ยวกับ
การประเมินขีดความสามารถองค์การ (Organization Capacity Assessment: OCA) ทั้ง 11 ด้าน มีดงั ต่อไปนี้
5.1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการสํ า รวจจํา แนกตามข้อ มู ล ทั่ว ไปของผู ้ต อบแบบสอบถาม จํา นวน 453 คน พบว่ า ผู ้ต อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีอายุระหว่าง 26-35 ปี มีการศึ กษาในระดับปริ ญญาตรี ปฏิ บตั ิงานในศูนย์
ดํารงธรรมในช่วงระยะเวลา ระหว่าง 6 เดือนถึง 1 ปี ไม่สังกัดตําแหน่งในทางราชการ โดยมีสถานะเป็ นพนักงาน
จ้าง และลูกจ้างประจํา ปฏิบตั ิงานในสายงานวิเคราะห์นโยบายและแผนจํานวนมากที่สุด
5.2 ผลการประเมินขีดความสามารถของศูนย์ ดาํ รงธรรมในภาพรวม
ขีดความสามารถของศูนย์ดาํ รงธรรมในภาพรวมสะท้อนให้เห็นว่า ศูนย์ดาํ รงธรรมมีขีดความสามารถใน
ระดับปานกลาง คิดเป็ นค่าเฉลี่ย 2.78 (จากคะแนนเต็ม 4) ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านภาพลักษณ์
และด้านค่านิ ยมร่ วม มีค่าเฉลี่ยขีดความสามารถสู งที่สุดเมื่อเทียบกับด้านอื่นๆ ที่ ค่าเฉลี่ยคะแนน 3.19 รองลงมา
ได้แก่ ด้านภาวะการนํา คิดเป็ นค่าเฉลี่ย 2.98 ด้านการส่ งมอบบริ การ คิดเป็ นค่าเฉลี่ย 2.95 ด้านผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
คิดเป็ นค่าเฉลี่ย 2.88 ด้านกระบวนการดําเนิ นงาน คิดเป็ นค่าเฉลี่ย 2.80 ด้านการจัดการความรู ้และนวัตกรรม คิด
เป็ นค่ า เฉลี่ ย 2.76 ด้า นวิสัย ทัศ น์ แ ละพัน ธกิ จ คิ ด เป็ นค่ า เฉลี่ ย 2.64 ด้า นทรั พ ยากร คิ ด เป็ นค่า เฉลี่ ย 2.52 ด้า น
ยุทธศาสตร์ คิดเป็ นค่าเฉลี่ย 2.51 และด้านกฎหมาย ซึ่ งมีขีดความสามารถตํ่าที่สุด คิดเป็ นค่าเฉลี่ย 2.49 ตามลําดับ
ดังแสดงในตารางที่ 3 ต่อไปนี้
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ตารางที่ 3 ผลการประเมินขีดความสามารถของศูนย์ดาํ รงธรรมในภาพรวม จําแนกรายด้าน
ประเด็น
S.D.
ระดับขีดความสามารถ
x�
1. ด้านวิสยั ทัศน์และพันธกิจ
2. ด้านยุทธศาสตร์
3. ด้านกระบวนการดําเนินงาน
4. ด้านทรัพยากร
5. ด้านภาวะการนํา
6. ด้านภาพลักษณ์
7. ด้านค่านิ ยมร่ วม
8. ด้านการจัดการความรู ้และนวัตกรรม
9. ด้านการส่ งมอบบริ การ
10. ด้านผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
11. ด้านกฎหมาย
ขีดความสามารถในภาพรวม

2.64
2.51
2.80
2.52
2.98
3.19
3.19
2.76
2.95
2.88
2.49
2.78

0.91
0.90
0.80
0.79
0.88
0.74
0.80
0.84
0.81
0.82
0.93
0.68

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
พื้นฐาน
ปานกลาง

ลําดับที่
8
10
6
9
3
1
1
7
4
5
11

5.3 ผลการประเมินขีดความสามารถของศูนย์ ดาํ รงธรรม จําแนกตามรายด้ าน
การประเมินขีดความสามารถของศูนย์ดาํ รงธรรมในงานวิจยั ครั้งนี้ จําแนกผลการศึ กษาเป็ นรายด้าน
เพื่อให้ได้ผลการศึกษาเชิงลึกที่จะนําไปใช้ในการยกระดับศักยภาพและขีดความสามารถของศูนย์ดาํ รงธรรมใน
อนาคต ตลอดจนสามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในการปฏิบตั ิงานของศูนย์ดาํ รงธรรมได้อย่างรอบด้าน ทั้งนี้
ผลการวิเคราะห์รายด้านทั้ง 11 ด้าน มีดงั ต่อไปนี้
5.3.1 ด้ านวิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ศูนย์ดาํ รงธรรมมีขีดความสามารถด้านวิสยั ทัศน์และพันธกิจ ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 2.64
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า พันธกิจของศูนย์ดาํ รงธรรมช่วยให้คนภายนอกจดจําศูนย์ดาํ รงธรรมได้ เป็ นประเด็นที่มี
ค่าเฉลี่ยขีดความสามารถมากที่ สุด โดยมีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 2.98 รองลงมา ได้แก่ วิสัยทัศน์และพันธกิจของศูนย์ดาํ รง
ธรรมถูกนํามาใช้เป็ นแนวทางในการดําเนิ นงานของศูนย์ฯ อย่างสมํ่าเสมอ มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 2.71 ส่ วนประเด็นเรื่ อง
วิสัยทัศน์ของศูนย์ดาํ รงธรรมกระตุน้ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และสร้างแรงบันดาลใจให้กบั บุคลากร มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 2.51
ซึ่งเป็ นค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุด
5.3.2 ด้ านยุทธศาสตร์
ศู นย์ดาํ รงธรรมมี ขีดความสามารถด้านยุทธศาสตร์ ในระดับปานกลาง มี ค่าเฉลี่ ยอยู่ที่ 2.51 เมื่ อ
พิจารณารายข้อพบว่า ยุทธศาสตร์ของศูนย์ดาํ รงธรรมตอบโจทย์นโยบายในระดับชาติ เป็ นประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยขีด
ความสามารถมากที่ สุด โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.69 ส่ วนประเด็นด้านศูนย์ดาํ รงธรรมมีการเชื่ อมโยงแรงจูงใจของ
บุคลากร (เช่น สิ ทธิ ประโยชน์ การให้รางวัลตอบแทน การลงโทษ) เข้ากับยุทธศาสตร์ พบว่ามีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุดใน
ด้านนี้ โดยมีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 2.02
5.3.3 ด้ านกระบวนการดําเนินงาน
ศูนย์ดาํ รงธรรมมีขีดความสามารถด้านกระบวนการดําเนิ นงานในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่
2.80 เมื่ อพิจารณารายข้อพบว่า ศู นย์ดาํ รงธรรมมี ระบบการบริ หารการเงิ นและงบประมาณที่ รัด กุม โปร่ งใส
ตรวจสอบได้ เป็ นประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยขีดความสามารถมากที่ สุด โดยมีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.03 ส่ วนประเด็นด้านศูนย์
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ดํารงธรรมมีความเป็ นอิสระในการบริ หารจัดการงาน บุคลากรและงบประมาณภายในศูนย์ พบว่ามีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุด
ในด้านนี้ กล่าวคือ มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 2.63
5.3.4 ด้ านทรัพยากร
ศู น ย์ด ํา รงธรรมมี ขีดความสามารถด้า นทรั พ ยากรในระดับปานกลาง มี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ที่ 2.52 เมื่ อ
พิจารณารายข้อพบว่า บุคลากรของศูนย์ดาํ รงธรรมมีคุณธรรม จริ ยธรรมและทัศนคติที่ดีในการดําเนิ นงานของ
ศูนย์ฯ เป็ นประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยขีดความสามารถมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.16 ส่วนประเด็นด้านศูนย์ดาํ รงธรรม
มีอตั รากําลังที่เพียงพอ (เช่น พนักงานขับรถ พนักงานรับโทรศัพท์ ฯลฯ) ต่อการดําเนินงานตามพันธกิจของศูนย์ฯ
ได้อย่างครบถ้วน พบว่ามีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุดในด้านนี้ กล่าวคือมีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 1.89
5.3.5 ด้ านภาวะการนํา
ศู นย์ดาํ รงธรรมมีขีดความสามารถด้านภาวะการนําในระดับปานกลาง มี ค่าเฉลี่ ยอยู่ที่ 2.98 เมื่ อ
พิจารณารายข้อพบว่า ผูบ้ ริ หารศูนย์ดาํ รงธรรมมีอิทธิ พลผลักดันให้การทํางานภายในศูนย์ฯ ประสบความสําเร็ จ
เป็ นประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยขีดความสามารถมากที่ สุด โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.1 ส่ วนประเด็นด้านผูบ้ ริ หารศูนย์ดาํ รง
ธรรมใช้เวลาในการพูดคุยและถกยุทธศาสตร์ อย่างสมํ่าเสมอ พบว่ามีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุดในด้านนี้ กล่าวคือ มีค่าเฉลี่ย
อยูท่ ี่ 2.74
5.3.6 ด้ านภาพลักษณ์
ศู นย์ดาํ รงธรรมมี ขีดความสามารถด้านภาพลักษณ์ ในระดับปานกลาง มี ค่าเฉลี่ ยอยู่ที่ 3.19 เมื่ อ
พิ จ ารณารายข้อ พบว่า ประชาชนและบุ ค คลภายนอกจดจํา ศู น ย์ด ํา รงธรรมได้ เป็ นประเด็ น ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย ขี ด
ความสามารถมากที่ สุด โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.32 ส่ วนประเด็นด้านประชาชนและบุคคลภายนอกรู ้จกั ศูนย์ดาํ รง
ธรรมและรับรู ้วา่ ศูนย์ดาํ รงธรรมมีหน้าที่อย่างไร ใช้บริ การได้ ณ จุดใด พบว่ามีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุดในด้านนี้ กล่าวคือ
มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.08
5.3.7 ด้ านค่ านิยมร่ วม
ศู นย์ดาํ รงธรรมมี ขีดความสามารถด้านค่านิ ยมร่ วมในระดับปานกลาง มี ค่าเฉลี่ ยอยู่ที่ 3.19 เมื่ อ
พิจารณารายข้อพบว่า บุคลากรในศูนย์ดาํ รงธรรมมีค่านิยมมุ่งเน้นการให้บริ การประชาชน เป็ นประเด็นที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่ สุด โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.28 ส่ วนประเด็นด้าน ค่านิ ยม ความเชื่ อ บรรทัดฐานหรื อวัฒนธรรมที่ดีของศูนย์
ดํารงธรรม สร้างความผูกพันให้กบั บุคลากรในศูนย์ฯ พบว่ามีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุดในด้านนี้ กล่าวคือ มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่
3.15
5.3.8 ด้ านการจัดการความรู้ และนวัตกรรม
ศู นย์ดาํ รงธรรมมี ขีดความสามารถด้านการจัดการความรู ้ และนวัต กรรมในระดับปานกลาง มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.76 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ศูนย์ดาํ รงธรรมมีการพัฒนาแนวคิดและวิธีการใหม่ๆ เพื่อให้การ
ดําเนิ นงานของศูนย์ฯ ประสบความสําเร็ จ เป็ นประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยขีดความสามารถมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่
2.85 ส่ วนประเด็นศูนย์ดาํ รงธรรมมีการอบรมและพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรภายในศูนย์ฯ เป็ นประจํา พบว่ามี
ค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุดในด้านนี้ กล่าวคือ มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 2.71
5.3.9 ด้ านการส่ งมอบบริการ
ศูนย์ดาํ รงธรรมมีขีดความสามารถด้านการส่ งมอบบริ การในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 2.95
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ศูนย์ดาํ รงธรรมส่งมอบบริ การที่ดี มีมาตรฐานเป็ นที่ยอมรับแก่ผรู ้ ับบริ การ มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่
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3.16 ส่ วนประเด็นศูนย์ดาํ รงธรรมมีระบบประกันคุณภาพในการดําเนิ นงาน มีพบว่ามีค่าเฉลี่ยตํ่าที่ สุดในด้านนี้
กล่าวคือ มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 2.65
5.3.10 ด้ านผู้มสี ่ วนได้ ส่วนเสีย
ศูนย์ดาํ รงธรรมมีขีดความสามารถด้านผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 2.88
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ศูนย์ดาํ รงธรรมเปิ ดโอกาสให้ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็ น
ความต้องการ และข้อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ เป็ นประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยขีดความสามารถมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่
3.00 ส่ วนประเด็นศูนย์ดาํ รงธรรมรับรู ้วา่ ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในพันธกิจของศูนย์ฯ เป็ นใครบ้าง พบว่ามีค่าเฉลี่ยตํ่า
ที่สุดในด้านนี้ กล่าวคือ มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 2.8
5.3.11 ด้ านกฎหมาย
ศูนย์ดาํ รงธรรมมีขีดความสามารถด้านกฎหมายในระดับพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 2.49 เมื่อพิจารณา
รายข้อ พบว่า ศูนย์ดาํ รงธรรมดําเนิ นงานภายใต้ขอบเขตอํานาจที่ กฎหมายให้ไว้อย่างเคร่ งครัดเป็ นประเด็นที่มี
ค่าเฉลี่ยขีดความสามารถมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.11 ส่ วนประเด็นกฎหมายให้อาํ นาจศูนย์ดาํ รงธรรมอย่าง
เพียงพอครอบคลุมพันธกิจหลักทั้งหมดของศูนย์ฯ พบว่ามีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุดในด้านนี้ กล่าวคือ มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 2.17

6. อภิปรายผลการวิจัย

การประเมินขีดความสามารถขององค์การสาธารณะต้องพิจารณาแง่มุมต่าง ๆ ให้รอบด้าน เพื่อตอบ
คําถามสําคัญทั้ง 6 ประการดังที่ Drucker & Collins (2008) ได้วางแนวทางไว้ จากผลการศึ กษาพบว่าศูนย์ดาํ รง
ธรรม กระทรวงมหาดไทยได้รับการประเมิ นในมิติต่าง ๆ อย่างครบถ้วน เช่ น การตอบคําถามว่าพันธกิ จของ
องค์การคื ออะไร มี ความสอดคล้องกับแบบประเมิ น HOCAI (2011) และ OCAT(2013) โดยการตอบคํา ถาม
ดังกล่าวได้พฒั นาเป็ นข้อคําถามในด้านวิสัยทัศน์และพันธกิจ รวมทั้งด้านยุทธศาสตร์ การตอบคําถามว่าคุณค่าใน
สายตาของผูร้ ับบริ การคืออะไร สะท้อนให้เห็นในข้อคําถามด้านภาพลักษณ์ หรื อการตอบคําถามว่าผลลัพธ์ของ
องค์การคืออะไร ล้วนเห็นขีดความสามารถของศูนย์ดาํ รงธรรมได้จากข้อคําถามในด้านการส่งมอบบริ การ เป็ นต้น
ดังนั้น ในการพัฒนากรอบเพื่อประเมินขีดความสามารถขององค์การสาธารณะ ซึ่ งมีภารกิจครอบคลุมผูม้ ีส่วนได้
ส่วนเสี ยจํานวนมาก และเกิดผลกระทบกว้างขวาง จึงต้องมีความครอบคลุมในทุกมิติอย่างแท้จริ ง

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) ศูนย์ดาํ รงธรรม กระทรวงมหาดไทยควรพัฒนาขีดความสามารถในด้านกฎหมายให้ดีข้ ึนเป็ น
การเร่ งด่วน เพื่อยกระดับการส่งมอบบริ การสาธารณะให้กบั ประชาชน
(2) ควรมี การเชื่ อมโยงแรงจู งใจเข้ากับยุทธศาสตร์ ของศูนย์ดาํ รงธรรมให้มากขึ้ น เพื่อจู งใจให้
บุคลากรของศูนย์ฯปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลมากยิง่ ขึ้น
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) ควรนํากรอบแนวคิดในการประเมินองค์การสาธารณะในงานวิจยั นี้ ไปใช้ในการประเมินขีด
ความสามารถขององค์การสาธารณะอื่น ๆ ต่อไป
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งานวิ จัย ครั้ งนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บัติ ง านของบุ ค ลากรสํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเป็ น
บุคลากรที่ปฏิบตั ิงานอยูภ่ ายในสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม จํานวน 490 คนวิจยั
ได้กาํ หนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรสําเร็ จของทาโร ยามาเน่ จึ งได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจํานวน 222 คน
ระดับความเชื่อมัน่ ที่ร้อยละ 95 และสถิติที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) ถ้าหากพบว่ามีความแตกต่างกัน จะใช้การ
ทดสอบรายคู่โดยวิธีของ LSD จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึ กษา รายได้ ระยะเวลาในการปฏิ บตั ิงาน และ
ประเภทเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานบางด้านที่แตกต่างกัน สรุ ปได้ดงั นี้
ผลการวิ จัย พบว่า ผู ้ต อบแบบสอบถาม ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บัติ ง านของบุ ค ลากรสํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุระหว่าง 31-40 ปี มีมาก
ที่ สุด ส่ ว นอายุ 51- 60 ปี มี น้อ ยที่ สุ ด การศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี มี ม ากที่ สุ ด ส่ ว นปริ ญ ญาเอก มี น้อ ยที่ สุ ด
รายได้15,001 - 20,000 บาท มากที่สุด ส่วนรายได้ 40,001-50,000 บาท มีนอ้ ยที่สุด ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานอยู่
ระหว่าง 1 - 5 ปี มากที่ สุด ส่ วนระยะเวลาในการปฏิ บตั ิงานอยูร่ ะหว่าง 16 - 20 ปี มีน้อยที่ สุด ประเภทเจ้าหน้าที่
ของรัฐ พนักงานราชการ มีมากที่สุด ส่วนประเภทเจ้าหน้าที่ของรัฐ ลูกจ้างประจํา มีนอ้ ยที่สุด
ระดับประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิงานของบุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่ งแวดล้อม โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( Χ = 3.92, S.D. = 0.52 ) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูง
ที่ สุ ด คื อ ประสิ ท ธิ ภ าพด้า นความขยัน หมั่น เพี ย ร อยู่ ใ นระดับ มาก ( Χ = 4.14, S.D. = 0.74) รองลงมาคื อ
ประสิ ทธิภาพด้านความรับผิดชอบและเอาใจใส่งาน อยูใ่ นระดับมาก ( Χ = 4.03, S.D. = 0.72) และด้านที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่ สุด คื อ ประสิ ทธิ ภาพด้านความซื่ อ สัตย์และภักดี ต่ อองค์ก าร อยู่ในระดับมาก ( Χ = 3.59, S.D. = 1.22)
ตามลําดับ
คําสําคัญ : ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน, บุคลากร, สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อม
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ABSTRACT

The purpose of this research was to study the staff performance efficiency of the Office of the Permanent
Secretary under Ministry of Natural Resources and Environment. The researcher collected data from samples of
490 personnel working within the Office of the Permanent Secretary for Natural Resources and Environment.
The researcher determined the size of the sample by using Taro Yamane methodgot the sample size were 222
persons. The confidence level at 95 percent and the statistics used in the research were frequency, percentage,
average, standard deviation. and one-way ANOVA and pairing tests by LSD classified by gender, age, education
level, income, duration of work and the type of government officials had staff performance efficiency in some
aspect tasks summarized as following;
The result of the research showed that more female than males Most of the respondents are between 3140 years old and 51-60 years old are the least. Bachelor's degree is the highest, while PhD has the smallest. The
income is 15,001-20,000 baht and the income is 40,001-50,000 baht. The duration of work is between 1 - 5 years
at most, while the duration of work is between 16 - 20 years. There is the least type of government officials. Most
government employees, government officials, permanent employees.
The levels of Performance level of personnel of the Office of the Permanent Secretary for Natural
Resources and Environment The overall picture is in the high level ( Χ = 3.92, S.D. = 0.52). When considering
each aspect, it is found that The aspect that had the highest mean was the efficiency of diligence. Was at a high
level ( Χ = 4.14, S.D. = 0.74) followed by efficiency, responsibility and attention. Was at a high level ( Χ = 4.03,
S.D. = 0.72) and the least average aspect was efficiency in honesty and loyalty to the organization. High level (
Χ

= 3.59, S.D. = 1.22) respectively

Keywords: Staff Performance Efficiency, Personnel, Office of the Permanent Secretary under Ministry Natural
of Resources and Environment

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

พระราชบัญญัติปรับปรุ งกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ได้จดั ตั้งกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อมขึ้นใหม่ ให้มีอาํ นาจหน้าเกี่ ยวกับการสงวน อนุ รักษ์ และฟื้ นฟูทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
การจัดการการใช้ประโยชน์อย่างยัง่ ยืน และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกําหนดให้เป็ นอํานาจหน้าที่ของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม หรื อส่ วนราชการที่สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม จาก
ภารกิจ ที่ได้รับมอบหมายกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจึงได้กาํ หนดนโยบายการดําเนิ นงานไว้
อย่างชัดเจน ที่ จะดําเนิ นการให้ทรัพยากรธรรมชาติ ที่ หลากหลายของประเทศ ได้อยู่คู่กบั สังคมไทยตลอดไป
รวมทั้งประชาชนได้มีการดํารงชี วิตอยูอ่ ย่างมีความสุ ข ภายใต้คุณภาพสิ่ งแวดล้อมที่ดี (พระราชบัญญัติปรับปรุ ง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 119 ตอนที่ 99 ก ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2545)
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ได้มีการปรับปรุ งโครงสร้างภายในมาแล้ว
2 ครั้ ง โดยครั้ งหลัง สุ ด เมื่ อ วัน ที่ 25 ธัน วาคม 2560ได้มี ก ารออกกฎกระทรวงแบ่ ง ส่ ว นราชการสํา นัก งาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ขึ้นใหม่และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม
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134 ตอนที่ 130 ก วันที่ 25 ธันวาคม 2560 ข้อ 2 ให้สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม มีภารกิจเกี่ยวกับการเป็ นศูนย์กลางการบริ หารราชการของกระทรวงในการพัฒนายุทธศาสตร์ และ
แปลงนโยบายของกระทรวงเป็ นแผนปฏิบตั ิงาน จัดสรรทรัพยากรและบริ หารราชการทัว่ ไปของกระทรวง เพื่อให้
บรรลุ เ ป้ า หมายและเกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ตามภารกิ จ ของกระทรวงรวมทั้ง มี ก ารจัด ทํา ยุ ท ธศาสตร์ ก ระทรวง
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้อ ม เพื่ อ ให้ส อดรั บ กับ ยุท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ซึ่ ง ถื อ เป็ น
ยุทธศาสตร์ ชาติฉบับแรกของประเทศไทย ตามรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย ด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม และแผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564)
(แผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิ จแห่ งชาติ ฉบับที่ 12 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิ จและสังคม
แห่งชาติสาํ นักนายกรัฐมนตรี 29 ธันวาคม 2559)
จากความเป็ นมาและความสํ า คัญ ของปั ญ หาดัง กล่ า วข้า งต้น ผู ้วิ จัย จึ ง มี ค วามสนใจที่ จ ะศึ ก ษา
ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิงานของบุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เพื่อ
ศึ ก ษาระดับประสิ ทธิ ภ าพในการปฏิ บัติ งานของบุ ค ลากรสํา นัก งานปลัดกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ และ
สิ่ ง แวดล้อ ม และเปรี ย บเที ย บระดับ ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บัติ ง านของบุ ค ลากรสํา นัก งานปลัด กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เพื่อนําผลการวิจยั ไปใช้เป็ นแนวทางในการบริ หารงานให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ
กับหน่วยงานต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

1. เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรสํ า นั ก งานปลั ด กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บระดับ ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บัติ ง านของบุ ค ลากรสํา นัก งานปลัด กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย

ผูว้ จิ ยั ได้พฒั นา ปรับปรุ งมาจากงานวิจยั ของ อรสุดา ดุสิตรัตนกุล(พ.ศ.2557) งานวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่ส่งผล
ต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์: ศึ กษาเฉพาะกรณี
ของบุคลากรส่วนกลาง นํามาเป็ นกรอบแนวคิดระดับประสิ ทธิภาพ 3 ด้าน แบ่งเป็ นด้านต่างๆ ได้แก่ 1. ด้านความ
ขยันหมัน่ เพียร 2. ด้านความรับผิดชอบและเอาใจใส่งาน 3. ด้านความซื่อสัตย์และภักดีต่อองค์การ
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ปัจจัยส่ วนบุคคลของบุคลากร
สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.เพศ
2.อายุ
3.ระดับการศึกษา
4.รายได้
5.ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน
6.ประเภทเจ้าหน้าที่ของรัฐ

วันที่ 19 ธันวาคม 2562

ระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ าน
1. ด้านความขยันหมัน่ เพียร
2. ด้านความรับผิดชอบและเอาใจใส่งาน
3. ด้านความซื่อสัตย์และภักดีต่อองค์การ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
สมมติฐานการวิจยั
สมมติฐาน 1. ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ ต่างกันมีปัจจัยที่ ส่งผลต่อระดับประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิงานของ
บุคลากรที่ปฏิบตั ิงานสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมที่แตกต่างกัน
สมมติ ฐาน 2. ปั จจัยที่ ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บัติงานของบุ คลากรที่ ปฏิ บัติงานสํานัก งาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ได้แก่ ด้านความขยันหมัน่ เพียร ด้านความรับผิดชอบและเอา
ใจใส่งาน ด้านความซื่อสัตย์และภักดีต่อองค์การ

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 แบบแผนการวิจยั
การศึ กษาในครั้ งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) ระยะเวลาที่ ใช้ในการศึ กษา
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 6 เดือน
4.2 ประชากรและตัวอย่าง
ประชากรที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษาในครั้ งนี้ ได้แ ก่ บุ ค ลากรที่ ป ฏิ บัติ ง านสํา นัก งานปลัด กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม (เฉพาะส่วนกลาง) จํานวน 490 คน และทําการกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
โดยวิธีการเปิ ดตารางเลขสุ่ มของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane 1970) ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 222 คน โดยมีระดับ
ความเชื่อมัน่ ที่ 95 เปอร์เช็นต์
4.3 ตัวแปรที่ศึกษา
ตัว แปรที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษาประกอบด้ว ยตัว แปรอิ ส ระ 6 ตัว แปร ได้แ ก่ 1. เพศ 2. อายุ 3. ระดับ
การศึ ก ษา 4. รายได้ 5. ระดับ การศึ ก ษา 6. ประเภทเจ้า หน้า ที่ ข องรั ฐ ส่ ว นตัว แปรตาม ได้แ ก่ 1. ด้า นความ
ขยันหมัน่ เพียร 2. ด้านความรับผิดชอบและเอาใจใส่งาน 3. ด้านความซื่อสัตย์และภักดีต่อองค์การ
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4.4 เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire) เกี่ ยวกับระดับปั จจัยที่ มีผลต่อ
ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บัติง านของบุ คลากรสํา นักงานปลัด กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม
ซึ่งประกอบด้วยคําถามแบบปลายปิ ด (Close-ended) โดยแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ได้แก่
ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลด้านปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถามโดยมีลกั ษณะ
คําถามปลายปิ ดแบบมีหลายคําตอบให้เลื อก (Multiple Choices Questions) และเลื อกตอบได้เพียงคําตอบเดี ยว
(Best Answer) จํานวน 6 ข้อได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน ประเภทเจ้าหน้าที่
ของรัฐ
ส่ ว นที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรสํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม มีจาํ นวนทั้งหมด 3 ด้าน ได้แก่ดา้ นความขยันหมัน่ เพียร ด้าน
ความรับผิดชอบและเอาใจใส่ งาน ด้านความซื่ อสัตย์และภักดีต่อองค์การ แบบสอบถามแสดงถึงประสิ ทธิ ภาพใน
การปฏิบตั ิงานของบุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ใช้แบบ (Rating Scale)
โดยมีหลักเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ คือ ระดับมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ตามลําดับ โดย
คุณภาพของเครื่ องมือ คือแบบสอบถาม มีค่าความเที่ ยงตรง (Validity) มากกว่า 0.5 ขึ้นไปทุกข้อ และค่าความ
เชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยค่าสัมประสิ ทธิ์แอลฟา (Coefficient Alpha) ทั้งฉบับเท่ากับ 0.97
4.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้เก็บรวมรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยมีข้ นั ตอนดังนี้
1. ทําหนังสื อจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนอร์ ทกรุ งเทพฯ เพื่อขอเก็บข้อมูลไปยังสํานักงาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ของกลุ่มตัวอย่างเพื่อทําการแจกแบบสอบถามด้วยตนเอง
2. ผูว้ ิจัยได้แจกแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเองและได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา
จํานวน 222 ชุดคิดเป็ นร้อยละ 100
3. ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนสมบูรณ์ของแบบสอบถามแล้วจึงนําไปประมวลผล
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํ เร็ จรู ป
4.6 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลสําหรับการศึกษาในครั้งนี้ ได้แก่
1. สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนาได้ แ ก่ การหาค่ า ความถี่ (Frequency) ค่ า เฉลี่ ย (Mean) และค่ า ร้ อ ยละ
(Percentage) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.)
2. สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ ผูว้ ิจยั ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way Analysis
of Variance) ถ้าพบว่ามีความแตกต่างกัน จะใช้การทดสอบรายคู่ โดยวิธี Least-Significant Different (LSD)

5. สรุ ปผลการวิจัย

ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยประชากรศาสตร์ ของบุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งเป็ นผูต้ อบแบบสอบถาม ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง มี อายุ 31-40 ปี มี ระดับการศึ กษา ระดับ
ปริ ญญาตรี มีรายได้ 15,001 - 20,000 บาทมีระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน 1-5 ปี และประเภทเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็ น
ข้าราชการ

759

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 14 ประจําปี 2562

วันที่ 19 ธันวาคม 2562

ระดับประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิงานของบุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่ งแวดล้อมพบว่า ระดับปั จจัยที่ มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิงานของบุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( Χ = 3.92, S.D. = 0.52) เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ประสิ ทธิภาพด้านความขยันหมัน่ เพียร ( Χ = 4.14, S.D. = 0.69) รองลงมาคือ ด้าน
ความรับผิดชอบและเอาใจใส่งาน ( Χ = 4.03, S.D. = 0.68) และด้านความซื่อสัตย์และภักดีต่อองค์การ ( Χ = 3.59,
S.D. = 0.82) ตามลําดับ
ตาราง 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม โดยภาพรวม
ระดับประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน
S.D.
ระดับประสิ ทธิภาพ
X.
ด้านความขยันหมัน่ เพียร
4.14
0.74
มาก
ด้านความรับผิดชอบและเอาใจใส่งาน
4.03
0.72
มาก
ด้านความซื่อสัตย์และภักดีต่อองค์การ
3.59
1.22
มาก
รวม
3.92
0.52
มาก
จากตาราง 1 พบว่า ระดับ ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บัติ ง านของบุ ค ลากรสํา นัก งานปลัด กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า
ด้า นที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง ที่ สุ ด คื อ ประสิ ท ธิ ภ าพด้า นความขยัน หมั่น เพี ย ร อยู่ใ นระดับ มาก มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 4.14
รองลงมาคือ ประสิ ทธิ ภาพด้านความรับผิดชอบและเอาใจใส่ งาน อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 และด้าน
ที่ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ประสิ ทธิ ภาพด้านความซื่ อสัตย์และภักดีต่อองค์การ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.59 ตามลําดับ
ตาราง 2 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ ของบุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่ งแวดล้อม ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันกับระดับประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
ด้านความรับผิดชอบและเอาใจใส่งาน จําแนกตามระดับการศึกษา
ด้านความรับผิดชอบ
และเอาใจใส่ งาน

X.

ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี

3.92

ปริ ญญาตรี

3.95

ปริ ญญาโท

4.19

ปริ ญญาเอก

4.14

ตํ่ากว่ าปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

3.92
-

3.95
-0.023
(.876)
-

4.19
-0.262
(.090)
-0.239**
(.001)
-

4.14
-0.214
(.501)
-0.191
(.507)
0.048
(.868)
-

** มีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .01
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จากตาราง 2 พบว่ า เมื่ อ เปรี ยบเที ย บค่ า เฉลี่ ย รายคู่ ข องบุ ค ลากรสํ า นั ก งานปลั ด กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ระดับประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน ด้านความรับผิดชอบและเอาใจใส่ งาน
โดยวิธีทดสอบ LSD พบความแตกต่างอย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .01 ในระดับปริ ญญาตรี กับ ระดับปริ ญญา
โท ส่วนกลุ่มการศึกษาอื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน

6. อภิปรายผล

จากการสรุ ป ผลการวิ จัย ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บัติ ง านของบุ ค ลากรสํ า นั ก งานปลัด กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม มีรายละเอียดเพื่ออภิปรายผลในการวิจยั ดังนี้
จากผลการวิจยั พบว่า เพศ อายุ รายได้ ที่ต่างกัน มีประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานที่ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ สุรพงษ์ ฉันทพัฒน์พงศ์ (2559) ได้ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่ส่งผล ต่อ
ประสิ ทธิภาพในการทํางานของพนักงานสายเทคโนโลยีของธนาคารแห่งหนึ่ง พบว่า บุคลากรที่มี เพศ อายุ รายได้
ที่แตกต่างกันมีประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05ระดับการศึกษา
ที่ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน ประเภทเจ้าหน้าที่ของรัฐ ต่างกัน มีประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน ที่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ สมยศ แย้มเผื่อน (2551) ได้ทาํ การศึกษาปั จจัยที่ส่งผล
ต่อประสิ ทธิ ภาพการทํางานของพนักงานปฏิบตั ิการ บริ ษทั เอเชียน มารี นเซอร์ วิสส์ (จํากัด)โดยการวิจยั ครั้งนี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน บริ ษทั อมริ นทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์
จํากัด พบว่า อายุ ระดับการศึ กษา ตําแหน่ งงาน ที่ แตกต่างกันมี ประสิ ทธิ ภาพการทํางานแตกต่ างกัน อย่างมี
นั ย สํ า คัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.05 ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บัติ ง านของบุ ค ลากรสํ า นั ก งานปลัด กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ความขยันหมัน่ เพียร ความรับผิดชอบและเอาใจใส่ ในงานความซื่ อสัตย์และ
ภักดีต่อองค์การ ที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ .05 ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ริ นดา ขันธกรรม และ
จันทนา แสนสุ ข (2556) ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันขององค์กร และประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน
ของครู วิทยาลัยอาชี วศึ กษาเอกชน กลุ่มภาคกลาง โดยกลุ่มตัวอย่างคือ ครู วิทยาลัย อาชี วศึ กษาเอกชนกลุ่มภาค
กลางจํา นวน 260 คน ผลการวิ จัย พบว่า ปั จ จัย ด้า นความผู ก พัน ขององค์ก รมี ค วามสั ม พัน ธ์ ใ นเชิ ง บวกกับ
ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของครู อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้ อธิ บายได้วา่ ความผูกพันของ
องค์กรเป็ นความปรารถนา และความเต็มใจของบุคลากรที่จะเข้าไปมีส่วนร่ วมในองค์กร บุคลากรที่มีความผูกพัน
กับองค์กรจะมีความรู ้สึกว่าการทําประโยชน์เพื่อองค์กรเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งรับผิดชอบ รวมทั้งการที่บุคลากรคิดว่าตนเอง
เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ขององค์ก รนั้น เป็ นแรงผลัก ดัน ให้ค รู ป ฏิ บัติ ง านได้ดี ย่ิง ขึ้ น ส่ ง ผลให้มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการ
ปฏิบตั ิงาน

7. ข้ อเสนอแนะ

จากผลการวิจยั ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะอันเป็ นประโยชน์ต่อแนวทางปรับปรุ งและเพื่อพัฒนาการบริ หาร
ทรัพยากรบุคคล เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อม ดังนี้
1. ด้านด้านความขยันหมัน่ เพียร บุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม
มีประสิ ทธิภาพในการทํางานด้านความขยันหมัน่ เพียร อยูใ่ นระดับมาก ดังนั้นเพื่อเป็ นการเสริ มสร้างประสิ ทธิภาพ
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การทํางานด้านความขยันหมัน่ เพียรในการทํางานมากยิง่ ขึ้น องค์การควรพิจารณาและเอาใจใส่บุคลากร เพื่อทราบ
ถึงปั ญหาของบุคลากร และทราบถึงแนวทางในการปรับปรุ งต่อไป
2. ด้านความรับผิดชอบและเอาใจใส่ งาน บุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่ งแวดล้อมมีประสิ ทธิภาพในการทํางานด้านความรับผิดชอบและเอาใจใส่ในงาน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ดังนั้น
องค์การควรพิจารณาถึงทัศนคติในการทํางาน และพฤติกรรมการทํางานของบุคลากร มีแนวทาง และนโยบายเพื่อ
แก้ไข และเพิม่ ประสิ ทธิภาพการทํางานต่อไป
3. ด้านความซื่ อสัตย์และภักดี ต่อองค์การ บุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่ งแวดล้อม มีประสิ ทธิ ภาพในการทํางานด้านความซื่อสัตย์และภักดีต่อองค์การ โดยรวมแล้วอยูใ่ นระดับมาก แต่
หากจําแนกรายข้อแล้วพบว่า บุคลากรบางรายยังมีความรู ้สึกเป็ นเรื่ องธรรมดาที่ทรัพย์สินขององค์การเสี ยหาย อยู่
ในระดับปานกลาง ดังนั้น องค์การควรพิจารณาถึงทัศนคติในการทํางาน และพฤติกรรมการทํางานของบุคลากร
เพื่อทราบถึ งสาเหตุที่บุคลากรไม่รู้สึกรั บผิดชอบในทรัพย์สินขององค์การเสี ยหาย และองค์การเองควรมี การ
ปลูกฝังให้บุคลากรมีจิตสํานึกร่ วมกันในการรักษาทรัพย์สินของราชการ ควรมีการสื่ อสารภายในองค์การที่ชดั เจน
นอกจากผูบ้ ังคับบัญชาจะมี หน้าที่ มอบหมายงานให้ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาหรื อบุ คลากรแล้ว ควรรั บฟั งปั ญหาและ
ข้อ เสนอแนะจากผูใ้ ต้บัง คับ บัญ ชาหรื อ บุ ค ลากรเพื่ อ นํา มาคิ ด และแก้ไ ขปั ญ หาร่ ว มกัน ด้ว ย เปิ ดโอกาสให้
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ได้ใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาแต่ละคนมีความสามารถที่แตกต่างกัน ฉะนั้น
การส่ งเสริ มให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาหรื อบุคลากรได้ใช้ความสามารถในด้านที่ถนัด จะทําให้เกิดความภาคภูมิใจ และ
ทุ่มเทในการทํางานอย่างเต็มที มอบหมายงานที่มีความท้าทายอยูเ่ สมอ การมอบหมายงานที่แปลกใหม่ และท้าทาย
ความสามารถของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาหรื อบุคลากร เป็ นการเพิ่มประสบการณ์ในการทํางาน ให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาหรื อ
บุคลากรได้ลองทําสิ่ งใหม่ ๆ และได้เรี ยนรู ้งานนอกเหนื อจากเดิมอีกด้วย ความรู ้สึกเป็ นครอบครัวเดียวกัน เมื่อ
บุคลากรทั้งองค์การเกิดความรู ้สึกเป็ นครอบครัวเดียวกันแล้ว ความทุ่มเท ความซื่ อสัตย์จงรักภักดี และปรารถนา
ให้องค์การเจริ ญก้าวหน้าก็จะตามมา การบริ หารงานอย่างโปร่ งใส หากองค์การไม่มีความยุติธรรม และจริ ยธรรม
ที่ดีในการทํางานแล้ว อาจทําให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาหรื อบุคลากร รู ้สึกไม่ดีต่อองค์การ ไม่ให้ความเคารพ และความ
ซื่ อสัตย์อีกต่อไป ผลักดันให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาหรื อบุคลากรใช้เทคโนโลยีอยูเ่ สมอ การส่ งเสริ มให้บุคลากรฝึ กการ
ใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในองค์การเป็ นการเพิ่มความรู ้ และความสามารถเพื่อการทํางานที่ มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
ควรมี สื่อกลางในการแสดงความคิ ดเห็ น เพื่อเป็ นการแลกเปลี่ ยนความคิ ดเห็ นระหว่างผูใ้ ต้บงั คับบัญชาหรื อ
บุคลากรในองค์การ และเป็ นการกระตุน้ ให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาหรื อบุคลากรกล้าคิด กล้าแสดงความสามารถในการ
พัฒนาองค์การต่อไปในอนาคต
จากผลการศึ กษาระดับประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิงานขององค์กร โดยผลคืออยู่ในระดับมาก ดังนั้น
องค์การจําต้องรักษาระดับของประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานให้คงอยู่ไว้ในระดับนี้ ต่อไปเพื่อผลสัมฤทธิ์ ของ
องค์การ และจะส่งผลในองค์การบรรลุเป้ าหมายในภารกิจที่ต้ งั ไว้
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การบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริ หารส่ วนตําบลบึ งคอไห อําเภอลําลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี มีวตั ถุประสงค์ในการวิจยั 1) เพื่อศึกษาการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริ หารส่ วน
ตําบลบึงคอไห อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี และ 2) เพื่อเปรี ยบเทียบการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
องค์การบริ หารส่ วนตําบลบึงคอไห อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี จําแนกตามข้อมูลส่ วนบุคคล การวิจยั ครั้งนี้
เป็ นการวิ จัย เชิ ง สํ า รวจ กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษาได้แ ก่ ประชาชนตํา บลบึ ง คอไห จํา นวน 380 คน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่, ค่าเฉลี่ย, ค่าร้อยละ, ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิง
อนุ มานโดยใช้การทดสอบความแตกต่าง ได้แก่ t-Test, F-Test และทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี Least
Significant Difference (LSD)
ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31-40 ปี มีสถานภาพสมรส
สําเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 3 , 6 หรื อ ปวช. อาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน รายได้ต่อเดือน 10,001-15,000
บาท และมีระยะเวลาที่ อาศัยอยู่ในตําบลบึ งคอไห ตั้งแต่ 11 ปี ขึ้ นไป โดยมี ค่าเฉลี่ ยความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับการ
บริ ห ารงานตามหลัก ธรรมาภิ บาลขององค์ก ารบริ หารส่ ว นตํา บลบึ งคอไห อํา เภอลํา ลู ก กา จัง หวัด ปทุ มธานี
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (x� = 3.92, S.D. = 0.70) และมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลบึงคอไห ด้านหลักคุณธรรม มากที่ สุด (x� = 3.99, S.D. = 0.72) ผลการวิเคราะห์
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย พบว่า ประชาชนที่มีปัจจัยส่ วนบุคคลด้านเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
อาชี พ รายได้ต่อเดื อน และระยะเวลาที่ อาศัยอยู่ในตําบลบึงคอไหต่างกัน มีความคิดเห็ นต่อการบริ หารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลขององค์การบริ หารส่วนตําบลบึงคอไห อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยรวมไม่แตกต่างกัน
เมื่ อพิจารณารายด้าน พบว่า ประชาชนที่ มีระดับการศึ กษาต่างกันมี ความคิ ดเห็ นต่อการบริ หารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลขององค์การบริ หารส่วนตําบลบึงคอไห อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และประชาชนที่มีอาชีพต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
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องค์การบริ หารส่ วนตําบลบึ งคอไห อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุ มธานี แตกต่างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01
คําสําคัญ : การบริ หารงาน, หลักธรรมาภิบาล, องค์การบริ หารส่วนตําบลบึงคอไห

ABSTRACT

The purposes of this research were to study the ways of Administration base on Good Governance
Principle of Buengkhohai Subdistrict Administrative Organization, Lumlukka District, Pathumthani Province
were 1) to examine the Administration base on Good Governance Principle of Buengkhohai Subdistrict
Administrative Organization, Lumlukka District, Pathumthani Province and 2) to compare categorize the ways of
Administration base on Good Governance Principle of Buengkhohai Subdistrict Administrative Organization,
Lumlukka District, Pathumthani Province were by individual factors.
This was quantitative research, a sample of 380 cases were drawn from population were residents of
Buengkhohai Subdistrict, using simple random sampling method. The data analysis used descriptive statistics by
Frequency, Mean, Percentage, Standard Deviation and inferential statistics via t- Test, F- Test, Least Significant
Difference (LSD).
The research revealed that the most respondents are female, age between 31-40 years old, marital status,
graduated at Secondary School grade 3, 6 or vocational certificate, occupation of private company employees,
the salary monthly between 10,001-15,000 bath, and there is a period of living in Buengkhohai Subdistrict since
11 years or more. The average level of Administration base on Good Governance Principle of Buengkhohai
Subdistrict Administrative Organization, Lumlukka District, Pathumthani Province was at the high level
( x� = 3.92, S.D. = 0.70), especially, in term of their moral aspect, which reaches the highest level ( x� = 3.99,
S.D. = 0.72). The results of the analysis of the mean difference it were founded that different personnel factors
with sex, age, marital status, education level, occupation, salary monthly and period of living in Buengkhohai
Subdistrict, opinions to Administration base on Good Governance Principle of Buengkhohai Subdistrict
Administrative Organization, Lumlukka District, Pathumthani Province were not different. When considering
each aspect, it is found that the people with different of education level a opinions to Administration base on
Good Governance Principle of Buengkhohai Subdistrict Administrative Organization, Lumlukka District,
Pathumthani Province were significantly different at the level of .05 and the people with different of occupation
a opinions to Administration base on Good Governance Principle of Buengkhohai Subdistrict Administrative
Organization, Lumlukka District, Pathumthani Province were significantly different at the level of .01
Keywords: Administration, Good Governance, Buengkhohai Subdistrict Administrative Organization.
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หลั ก ธรรมาภิ บ าลเข้ า มาในช่ ว งของวิ ก ฤตทางเศรษฐกิ จ ที่ เ กิ ด ขึ้ นกั บ ประเทศไทยที่ เ รี ยกว่ า
“วิกฤตต้มยํากุง้ ” อันเนื่ องมาจากความไม่พอเพียงของนักธุ รกิ จ นักลงทุน ความไม่โปร่ งใสในการปฏิบตั ิหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ การแทรกแซงของนักการเมืองในกิจการธนาคารและสถาบันการเงิน ทําให้รัฐบาลไทยต้อง
ขอความช่วยเหลือจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ซึ่ งมีเงื่อนไขให้ประเทศไทยต้องปฏิบตั ิตามนั้นคือ
ต้องมี การปฏิ รูประบบกฎหมาย และการปฏิ รูประบบบริ หารภาครั ฐ โดยในปี 2542 มี การวางระเบี ยบสํา นัก
นายกรั ฐมนตรี ว่าด้วยการสร้ างระบบบริ หารกิ จการบ้านเมื องและสังคมที่ ดี พ.ศ. 2542 โดยมี หลักการสําคัญ
6 ประการ ได้แก่ หลักนิ ติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่ งใส หลักการมีส่วนร่ วม หลักความรับผิดชอบ และ
หลักความคุม้ ค่า ในปี พ.ศ. 2546 มีการตรา พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารกิจการบ้านเมือง
ที่ ดี พ.ศ. 2546 ได้วางแนวทางการบริ หารกิ จการบ้านเมืองที่ ดี หรื อ “ธรรมาภิบาล” ไว้ให้หน่ วยงานของรัฐต้อง
ยึดถือปฏิบตั ิ คือ 1. เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 2. เกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อภารกิจของรัฐ 3. มีประสิ ทธิ ภาพและมี
ความคุม้ ค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 4. ไม่มีข้ นั ตอนการปฏิบตั ิงานเกินความจําเป็ น 5. มีการปรับปรุ งภารกิจของส่วน
ราชการให้ทนั ต่อเหตุการณ์ 6. ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ
7. มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานอย่างสมํ่าเสมอ (ปธาน สุ วรรณมงคล. 2558 : 58-59) อันเป็ นการครอบคลุม
หลักการของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการสร้างระบบบริ หารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542
ดังนั้น เพื่อไม่ให้เกิดความซํ้าซ้อนในการบังคับใช้กฎหมาย จึงได้ยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการ
สร้างระบบบริ หารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 และคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2549
เห็นชอบวาระแห่งชาติดา้ นจริ ยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้ องกันการทุจริ ตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อทําให้ประชาชนเกิดความมัน่ ใจ ศรัทธา และไว้วางใจในการบริ หารราชการแผ่นดินของรัฐบาล
และหน่วยงานภาครัฐและการใช้จ่ายเงินของแผ่นดิน (อริ ยธ์ ชั แก้วเกาะสะบ้า. 2560: 1-2)
องค์การบริ หารส่ วนตําบลถื อได้ว่าเป็ นองค์กรที่ มีความสําคัญยิ่งในการบริ หารงานพัฒนาในระดับ
ท้องถิ่ น และเป็ นองค์การที่ ได้รับการคาดหวังว่าจะเป็ นหลักหรื อเป็ นแกนนําที่ สําคัญในการพัฒนาที่ จะแก้ไข
ปั ญหาทั้งทางด้านเศรษฐกิ จ สังคม และการเมื องในระดับตําบล แต่ในช่ วงเวลาที่ ผ่านมาองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นยังประสบปั ญหาหลายอย่าง เช่น ปั ญหาอํานาจหน้าที่ ปั ญหาการคลังขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ปั ญ หาอํา นาจอิ ท ธิ พ ล ปั ญ หาการขาดทัก ษะการบริ ห ารและปั ญ หาการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน เป็ นต้น
จากปั ญหาที่เกิดขึ้นมากมายทําให้มีการแสวงหาแนวทางแก้ไขปั ญหาดังกล่าว และแนวคิดหนึ่ งที่องค์การบริ หาร
ส่ วนตําบลได้นาํ มาใช้ในการแก้ไขปั ญหาในองค์กร คื อ แนวคิ ดเรื่ องหลักธรรมาภิ บาล (สุ วรรณ พิณตานนท์.
2550: 5) ในขณะที่องค์การบริ หารส่ วนตําบลบึงคอไหถือได้ว่าเป็ นหน่วยการบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่นหนึ่ งที่
จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริ หารส่ วนตําบล พ.ศ. 2537 ในปั จจุบนั พบว่ามีการร้องเรี ยน
ร้ องทุ กข์ในการปฏิ บัติงานของเจ้าหน้าที่ และผูบ้ ริ หารขององค์การบริ หารส่ วนตําบลบึ งคอไหในกรณี ต่าง ๆ
เช่น การจัดสรรงบประมาณในการจัดทําโครงการ ความไม่เป็ นธรรมในการให้บริ การในเรื่ องต่าง ๆ เป็ นต้น จึงทํา
ให้ประชาชนเกิดมุมมองในด้านลบเกี่ยวกับการบริ หารจัดการในองค์การบริ หารส่วนตําบลบึงคอไห
ดังนั้น จากความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหาดังกล่าวข้างต้น ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาการ
บริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริ หารส่ วนตําบลบึงคอไห อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้
หากองค์กรนําหลักธรรมาภิบาลมาเป็ นเครื่ องมือในการบริ หารงานจะทําให้การบริ หารงานเกิ ดการมี ส่วนร่ วม
มีความโปร่ งใส มีประสิ ทธิภาพและสามารถลดปั ญหาจากการถูกร้องเรี ยนจากประชาชนได้
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2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

1. เพื่ อ ศึ ก ษาการบริ ห ารงานตามหลัก ธรรมาภิ บาลขององค์ก ารบริ หารส่ ว นตํา บลบึ ง คอไห อํา เภอ
ลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บการบริ ห ารงานตามหลัก ธรรมาภิ บ าลขององค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตํา บลบึ ง คอไห
อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยจําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล

3. ทฤษฎีและกรอบแนวคิด

3.1 แนวคิดทฤษฎี
ธรรมาภิบาล (Good Governance) เป็ นแนวทางสําคัญในการจัดระเบียบสังคมทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจและ
ภาคประชาชน ซึ่งครอบคลุมถึงกลุ่มวิชาการ กลุ่มปฏิบตั ิการ กลุ่มข้าราชการ และกลุ่มธุรกิจให้สามารถอยูร่ ่ วมกัน
อย่างสงบสุ ข รักสามัคคี และรวมพลังเป็ นหนึ่ งเดียว ก่อให้เกิ ดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน มีความเข้มแข็ง และสร้าง
ภูมิคุม้ กันแก่ ประเทศ โดยระเบี ยบดังกล่าวมุ่งหมายที่ จะสร้ างระบบการบริ หารที่ ดีในทุ กภาคส่ วนของสังคม
ทั้งภาครั ฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยเฉพาะภาครัฐ ซึ่ งหมายถึ ง การบริ หารราชการส่ วนกลาง ส่ วน
ภูมิภาค ส่ วนท้องถิ่น และองค์กรอิสระของรัฐที่ จาํ เป็ นต้องปรับกลไกและระบบการบริ หารให้มีประสิ ทธิ ภาพ
ยึด หลัก คุ ณ ธรรม นิ ติ ธ รรม มี ค วามโปร่ ง ใส มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ และมี ส่ ว นร่ ว มในทุ ก ภาคส่ ว น เพื่ อ ความมี
ประสิ ทธิภาพ ประสิ ทธิผลและก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
แนวความคิดนี้ จึงเป็ นกุญแจสําคัญที่ จะนําไปสู่ ความสําเร็ จในการฟื้ นฟูเศรษฐกิ จของบรรดาประเทศ
ต่าง ๆ ที่ประสบปั ญหาทางเศรษฐกิจให้กลับคืนสู่ สภาวะปกติ มีเสถียรภาพได้อย่างรวดเร็ ว ซึ่ งองค์ประกอบของ
ธรรมาภิบาลเป็ นเรื่ องที่ เกี่ ยวกับกรอบเป้ าหมาย วัตถุประสงค์ แนวทางและวิธีปฏิ บตั ิในการดําเนิ นงานเพื่อจะ
นํ า ไปสู่ ก ารพัฒ นาสั ง คม ฉะนั้ นในงานวิ จั ย ครั้ งนี้ จึ ง ได้ ร วบรวมและสรุ ปองค์ ป ระกอบต่ า ง ๆ ของ
หลักธรรมาภิบาลที่ปรากฏอยูใ่ นระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการสร้างระบบบริ หารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมที่ดี พ.ศ. 2542 เพื่อนํามาเป็ นกรอบในการศึกษาวิเคราะห์ในการวิจยั
3.2 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
มานะ อิ่ ม อุ ด ม (2558) ได้ท ํา การศึ ก ษาเรื่ อง การบริ หารตามหลัก ธรรมาภิ บ าลของเทศบาลนคร
พระนครศรี อยุธยา จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ผลการวิจยั พบว่า การบริ หารตามหลกัธรรมาภิบาลของบุคลากรของ
เทศบาลนครพระนครศรี อยุธยา อยู่ในระดับปานกลางถึงมาก โดยปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการบริ หารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล ได้แก่ อายุและระดับการศึกษา ข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการวิจยั เทศบาลนครพระนครศรี อยุธยาควรมี
การฝึ กอบรมเรื่ องธรรมาภิบาลแก่บุคลากรทุกคนให้มีความรู ้ความเข้าใจอย่างแท้จริ งและเกิดการตระหนักว่าควร
ปฏิ บตั ิงานหรื อบริ หารตามหลกัธรรมาภิบาลอยู่เสมอ ส่ วนด้านหลักนิ ติธรรม ควรมีการปรับปรุ งแก้ไข ระเบียบ
สําคัญที่ ล้ าํ สมัยให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ ท่ี เปลี่ ยนแปลงอยู่เสมอ ด้านหลักคุณธรรม บุ คลากรทุกคน
จะต้องมีความจริ งใจในการบริ หารตามหลกัธรรมาภิบาลและปฏิบตั ิตามประมวล จริ ยธรรม ซึ่ งถือเป็ นมาตรฐาน
ทางจริ ยธรรมของบุคลากรทุกคน ด้านหลักความโปร่ งใสควรมีการสร้างจิตสํานึกในการปฏิบตั ิงานอย่างโปร่ งใส
และเผยแพร่ ขอ้มูลข่าวสารอย่ตูลอดเวลา ด้านหลักการมีส่วนร่ วม ควรเปิ ดโอกาสให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานและประชาชนได้
มีส่วนร่ วมในการบริ หารมากขึ้น ด้านหลักความรับผิดชอบควรมีการจัดทําแผนปฏิบตั ิงานและการประเมินผลแบบ
มุ่งผลสัมฤทธิ์ และควรส่ งเสริ มให้บุคลากรทุกคนตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนและด้านหลักความ
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คุ ม้ ค่าควรส่ งเสริ มให้บุคลากรได้อบรมพัฒนาตนเอง โดยการนําหลักธรรมาภิ บาลและหลักปรั ชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงมาใช้ในการปฏิบตั ิงาน เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่าที่สุด
3.3. กรอบแนวคิดในการวิจยั
จากการศึ กษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องแล้ว ผูว้ ิจัยนําหลักธรรมมาภิ บาลหรื อ
หลัก การบริ ห ารกิ จ การบ้า นเมื อ งและสัง คมที่ ดี ตามระเบี ย บสํา นัก นายกรั ฐ มนตรี ว่า ด้ว ยการบริ หารกิ จ การ
บ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 มาเป็ นประเด็นศึกษาในด้านตัวแปรตาม และมีขอ้ มูลส่ วนบุคคลเป็ นประเด็น
ศึกษาในด้านตัวแปรอิสระ โดยกําหนดกรอบแนวคิดการวิจยั ดังนี้
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ข้ อมูลส่ วนบุคคล

การบริ หารงานตามหลัก ธรรมาภิบาล
ขององค์ การบริหารส่ วนตําบลบึงคอไห
อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี
1. หลักนิติธรรม
2. หลักคุณธรรม
3. หลักความโปร่ งใส
4. หลักการมีส่วนร่ วม
5. หลักความรับผิดชอบ
6. หลักความคุม้ ค่า

1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพสมรส
4. ระดับการศึกษา
5. อาชีพ
6. รายได้ต่อเดือน
7. ระยะเวลาที่อาศัยอยูใ่ นตําบลบึงคอไห

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. สมมติฐานการวิจัย

1. การบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริ หารส่ วนตําบลบึงคอไห อําเภอลําลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี อยูใ่ นระดับปานกลางขึ้นไป
2. ประชาชนตําบลบึ งคอไหที่ มีขอ้ มูลส่ วนบุ คคลต่างกันมี ความคิ ดเห็ นต่อการบริ หารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลขององค์การบริ หารส่วนตําบลบึงคอไห อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี แตกต่างกัน

5. วิธีดําเนินการวิจัย

5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
การวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงสํารวจ โดยประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยูใ่ น
เขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลบึ งคอไห อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี จํานวน 7,611 คน และทําการกําหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการเปิ ดตารางเลขสุ่ มของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane 1970) โดยมีระดับความ
เชื่อมัน่ ที่ 95 เปอร์เช็นต์ ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 380 คน
5.2 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรที่ ใช้ในการศึ กษาประกอบด้วยตัวแปรอิสระ 7 ตัวแปร ได้แก่ 1.เพศ 2.อายุ 3.สถานภาพสมรส
4.ระดับการศึกษา 5.อาชีพ 6.รายได้ต่อเดือน และ 7.ระยะเวลาที่อาศัยอยูใ่ นตําบลบึงคอไห ส่วนตัวแปรตาม ได้แก่
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1.หลัก นิ ติ ธ รรม 2.หลัก คุ ณ ธรรม 3.หลัก ความโปร่ ง ใส 4.หลัก การมี ส่ ว นร่ ว ม 5.หลัก ความรั บ ผิ ด ชอบ และ
6.หลักความคุม้ ค่า
5.3 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการวิจัย ครั้ งนี้ เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire) นํา มาเป็ นเครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ
รวบรวมข้อมูล ซึ่ งประกอบด้วย ข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม และระดับความคิดเห็นเกี่ ยวกับการ
บริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริ หารส่ วนตําบลบึงคอไห อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี ซึ่ งใช้
แบบ Rating Scale โดยมีหลักเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ คือ ระดับมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
ตามลําดับ โดยคุณภาพของเครื่ องมือ คือแบบสอบถาม มีค่าความเที่ยงตรง (Validity) มากกว่า 0.5 ขึ้นไปทุกข้อ
และค่าความเชื่ อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา (Coefficient Alpha) ทั้งฉบับ
เท่ากับ 0.94
5.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ดําเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลตามแนวทางที่ ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิ ง
ปริ มาณ ผูว้ ิจยั ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยดําเนิ นการแจกแบบสอบถามจํานวน 380 ชุด โดยวิธีสุ่ม
ตัวอย่างอย่างง่ ายตามสัดส่ วนของประชากรในแต่ละชุ มชน โดยที่ แบบสอบถามได้รับกลับคืนมาและมี ความ
สมบูรณ์จาํ นวน 380 ชุด คิดเป็ น 100 เปอร์เซ็นต์
5.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) เพื่อบรรยายตัวแปร
ข้อมูลส่ วนบุ คคลของผูต้ อบแบบสอบถาม และใช้สถิ ติความถี่, ร้ อยละ, ค่าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) ในการบรรยายการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริ หารส่ วนตําบลบึงคอไห และใช้สถิติ
t-Test และใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA) ในการทดสอบสมมติฐาน และเมื่อพบ
ความแตกต่างจะทําการทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยวิธี LSD (Least Significant Difference)

6. สรุ ปผลการวิจัย

ผลการศึ ก ษาการบริ หารงานตามหลัก ธรรมาภิ บาลขององค์ก ารบริ หารส่ ว นตําบลบึ ง คอไห อํา เภอ
ลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี สามารถสรุ ปผลได้ดงั นี้
1. ข้อมูลส่วนบุคคล
ประชาชนตําบลบึ งคอไห ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 53.70 มีอายุระหว่าง 31-40 ปี ร้อยละ
29.70 สถานภาพสมรส ร้ อ ยละ 56.10 สํา เร็ จ การศึ ก ษาระดับ มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 , 6 หรื อ ปวช. ร้ อ ยละ 31.10
อาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน ร้อยละ 29.70 รายได้ต่อเดื อน 10,001-15,000 บาท ร้อยละ 42.10 และระยะเวลาที่
อาศัยอยูใ่ นตําบลบึงคอไห ตั้งแต่ 11 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 66.30
2. การบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริ หารส่วนตําบลบึงคอไห
ประชาชนตําบลบึงคอไห มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ
บริ หารส่วนตําบลบึงคอไห อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (x� = 3.92, S.D. = 0.70) และ
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า การบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริ หารส่วนตําบลบึงคอไห ด้านหลัก
คุณธรรมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่ สุด (x� = 3.99, S.D. = 0.72) รองลงมา คือ ด้านหลักความรับผิดชอบ
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อยู่ในระดับมาก (x� = 3.97, S.D. = 0.78) และน้อยที่ สุด คือ ด้านหลักความโปร่ งใส อยู่ในระดับมาก (x� = 3.84,
S.D. = 0.79) ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริ หาร
ส่วนตําบลบึงคอไห อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี
การบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริ หาร
S.D.
แปลผล
ข้อที่
x�
ส่วนตําบลบึงคอไห อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี
1. หลักนิติธรรม
3.94
0.74
มาก
2. หลักคุณธรรม
3.99
0.72
มาก
3. หลักความโปร่ งใส
3.84
0.79
มาก
4. หลักการมีส่วนร่ วม
3.87
0.79
มาก
5. หลักความรับผิดชอบ
3.97
0.78
มาก
6. หลักความคุม้ ค่า
3.85
0.72
มาก
รวม
3.92
0.70
มาก
3. การทดสอบสมมติฐาน
ประชาชนตําบลบึ งคอไหที่มีเพศ อายุ สถานภาพสมรส รายได้ต่อเดื อนต่างกัน และระยะเวลาที่
อาศัยอยูใ่ นตําบลบึงคอไหต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริ หารตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริ หารส่ วน
ตําบลบึงคอไหโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
ประชาชนตําบลบึ งคอไหที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ ยวกับการบริ หารตามหลัก
ธรรมาภิบาลขององค์การบริ หารส่ วนตําบลบึ งคอไหแตกต่างกัน ปรากฎผลการทดสอบสมมติฐาน ดังนี้ ระดับ
การศึกษาของประชาชนตําบลบึงคอไหที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริ หารตามหลักธรรมาภิบาลของ
องค์การบริ หารส่วนตําบลบึงคอไหโดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ประชาชนตําบลบึงคอไหที่
มีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ ยวกับการบริ หารตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริ หารส่ วนตําบล
บึงคอไหด้านหลักคุณธรรมและด้านหลักความโปร่ งใสมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ประชาชนตํา บลบึ ง คอไหที่ มี อ าชี พ ต่ า งกั น มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การบริ หารตามหลั ก
ธรรมาภิบาลขององค์การบริ หารส่วนตําบลบึงคอไหแตกต่างกัน ปรากฎผลการทดสอบสมมติฐาน ดังนี้ อาชีพของ
ประชาชนตําบลบึ งคอไหที่ แตกต่างกันมี ความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับการบริ หารตามหลักธรรมาภิ บาลขององค์การ
บริ หารส่ วนตําบลบึงคอไหโดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าประชาชนตําบลบึงคอไหที่มีอาชีพ
ต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริ หารตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริ หารส่ วนตําบลบึงคอไหด้านหลัก
ความรับผิดชอบ มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

7. อภิปรายผล

ประชาชนตําบลบึ งคอไหมี ความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิ บาลขององค์การ
บริ ห ารส่ ว นตํา บลบึ ง คอไหโดยรวมและรายด้า นทุ ก ด้า นมี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ใ นระดับ มาก ( x� = 3.92, S.D. = 0.70)
สอดคล้อ งกั บ ผลงานวิ จั ย ของสุ พ จน์ เจริ ญขํา (2554) ได้ ท ํา การศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อง การบริ หารงานตาม
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หลักธรรมาภิบาลขององค์การบริ หารส่วนตําบลปางมะค่า อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร ผลการศึกษา
พบว่า ประชาชนมี ทัศนะต่อ การบริ หารงานตามหลัก ธรรมาภิ บ าลขององค์ก ารบริ หารส่ ว นตํา บลปางมะค่า
โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากเช่นกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยูใ่ นระดับมากทุกด้าน (x� = 3.76, S.D. = 0.61)
และเมื่อเรี ยงตามลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านหลักคุณธรรม (x� = 3.87, S.D. = 0.66) มีระดับความ
คิดเห็นมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านหลักความโปร่ งใส (x� = 3.78, S.D. = 0.75) และหลักความคุม้ ค่ามีระดับความ
คิดเห็นน้อยที่สุด (x� = 3.68, S.D. = 0.70)
ประชาชนตําบลบึ งคอไหที่ มีขอ้ มูลส่ วนบุคคลแตกต่างกันมีความคิดเห็ นเกี่ ยวกับการบริ หารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลขององค์การบริ หารส่ วนตําบลบึงคอไห อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี ดังนี้ ประชาชนตําบล
บึ งคอไหที่ มีเพศต่างกันมีความคิดเห็ นเกี่ ยวกับการบริ หารตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริ หารส่ วนตําบล
บึ ง คอไห โดยรวมและรายด้า นทุ ก ด้า นไม่แ ตกต่า งกัน สอดคล้อ งกับผลงานวิจัย ของสุ พ จน์ เจริ ญ ขํา (2554)
ได้ทาํ การศึ กษาวิจยั เรื่ องการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริ หารส่ วนตําบลปางมะค่า อําเภอ
ขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร ผลการศึกษา พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกันมีทศั นะต่อการบริ หารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลขององค์การบริ หารส่ วนตําบลปางมะค่า โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อจําแนกเป็ นรายด้าน
พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกันมีทศั นะไม่ต่างกันทุกด้าน และยังสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของนิภาพรรณ ผิวอ่อน
(2559) ได้ทาํ การศึ กษาวิจยั เรื่ อง การบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริ หารส่ วนตําบลกุยเหนื อ
อํา เภอกุ ย บุ รี จัง หวัด ประจวบคี รี ขัน ธ์ ผลการศึ ก ษา พบว่ า ประชาชนที่ มี เ พศต่ า งกัน มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ
การบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริ หารส่วนตําบลกุยเหนือ จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ โดยรวมและ
รายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน
ในด้านอายุต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริ หารส่วน
ตําบลบึงคอไห อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจยั
ของสุ รเมธ ทองด้วง (2556) ได้ทาํ การศึกษาวิจยั เรื่ อง การบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริ หาร
ส่ วนตําบลโพธิ์ ทอง อําเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการศึกษา พบว่า บุคลากรขององค์การบริ หารส่ วนตําบล
โพธิ์ ทอง อํา เภอโพนทอง จัง หวัด ร้ อ ยเอ็ ด ที่ มี อายุ ต่ า งกัน มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ การบริ หารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล โดยรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน และยังสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของสุ พจน์ เจริ ญขํา
(2554) ได้ทาํ การศึ กษาวิจยั เรื่ อง การบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริ หารส่ วนตําบลปางมะค่า
อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร ผลการศึกษา พบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกันมีทศั นะต่อการบริ หารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริ หารส่ วนตําบลปางมะค่า โดยภาพรวมไม่ต่างกัน เมื่อจําแนกเป็ นรายด้าน
พบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกันมีทศั นะไม่ต่างกันทุกด้าน
ในด้านสถานภาพสมรสต่างกันมีความคิดเห็ นเกี่ ยวกับการบริ หารตามหลักธรรมาภิบาลขององค์ก าร
บริ ห ารส่ ว นตํา บลบึ ง คอไห อํา เภอลํา ลู ก กา จัง หวัด ปทุ ม ธานี โดยรวมและรายด้า นทุ ก ด้า นไม่ แ ตกต่ า งกัน
สอดคล้องกับงานวิจยั ของภัทศากัญญ์ ษุภปภากร (2552) ได้ทาํ การศึกษาวิจยั เรื่ องความพึงพอใจของประชาชนใน
การบริ ห ารงานตามหลัก ธรรมาภิ บ าลขององค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตํา บลชุ ม เห็ ด อํา เภอเมื อ ง จัง หวัด บุ รี รั ม ย์
ผลการศึ กษา พบว่า ประชาชนที่ มีสถานภาพสมรสแตกต่ างกัน มี ความพึงพอใจในการบริ หารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลขององค์การบริ หารส่วนตําบลชุมเห็ด อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน
ในด้านระดับการศึ กษาต่างกันมี ความคิดเห็ นเกี่ ยวกับการบริ หารตามหลักธรรมาภิ บาลขององค์การ
บริ หารส่ วนตําบลบึงคอไห อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี แตกต่างกัน ปรากฎผลการทดสอบสมมติฐาน ดังนี้
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ระดับ การศึ ก ษาของประชาชนตํา บลบึ ง คอไหที่ แ ตกต่ า งกัน มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ การบริ ห ารตามหลัก
ธรรมาภิบาลขององค์การบริ หารส่ วนตําบลบึงคอไหโดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านหลัก
คุณธรรมและด้านความโปร่ งใส มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจยั
ของพระไพฑูรย์ รตนิ โก (ศรี วิชา) (2556) ได้ทาํ การศึ กษาวิจยั เรื่ อง การบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
องค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านแดง อําเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี ผลการศึ กษา พบว่า ประชาชนที่มีระดับ
การศึ กษาแตกต่างกัน มี ความคิ ดเห็ นต่อการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิ บาลขององค์การบริ หารส่ วนตําบล
บ้านแดง อําเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ประชาชนมี
ความคิดเห็นต่อการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านแดง อําเภอพิบูลย์รักษ์
จังหวัดอุดรธานี แตกต่างกัน ในด้านหลักความรับผิดชอบและด้านความคุม้ ค่าอย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติที่ .05
และ .01 ตามลําดับ ส่ วนด้านอื่นประชาชนมีความคิดเห็ นไม่แตกต่างกัน และยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ
สุ รเมธ ทองด้วง (2556) ได้ทาํ การศึกษาวิจยั เรื่ อง การบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริ หารส่ วน
ตําบลโพธิ์ ทอง อําเภอโพนทอง จังหวัดร้ อยเอ็ด ผลการศึ กษา พบว่า บุ คลากรขององค์การบริ หารส่ วนตําบล
โพธิ์ ทอง อําเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริ หารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า บุคลากรขององค์การบริ หารส่ วนตําบลโพธิ์ ทอง
อําเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ด้านความคุม้ ค่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยบุคลากรที่สาํ เร็ จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
หรื อสู งกว่า มีความคิดเห็ นต่อการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลมากกว่าบุคลากร ที่ สําเร็ จการศึ กษาระดับ
ประถมศึกษา
ในด้านอาชี พต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ ยวกับการบริ หารตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริ หารส่ วน
ตําบลบึงคอไหแตกต่างกัน ปรากฎผลการทดสอบสมมติฐาน ดังนี้ อาชีพของประชาชนตําบลบึงคอไหที่แตกต่าง
กันมีความคิดเห็นเกี่ ยวกับการบริ หารตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริ หารส่ วนตําบลบึ งคอไหโดยรวมไม่
แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าด้านหลักความรับผิดชอบ มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ.01 สอดคล้องกับงานวิจยั ของอิสมาแอล โตงนุแย (2557) ได้ทาํ การศึกษาวิจยั เรื่ อง ทัศนคติของประชาชนที่
มี ต่อการบริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิ บาลขององค์การบริ หารส่ วนตําบลกาลอ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา
ผลการศึ กษา พบว่า โดยภาพรวมประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริ หารส่ วนตําบลกาลอ อําเภอรามัน
จังหวัดยะลา ที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีทศั นคติเกี่ยวกับการบริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพแตกต่างกันมีทศั นคติเกี่ยวกับการ
บริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลด้านหลักความนิ ติธรรม ด้านหลักความโปร่ งใส ด้านหลักการมีส่วนร่ วม
ด้านหลักความรับผิดชอบและด้านหลักความคุม้ ค่าแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ยกเว้นด้าน
หลักคุณธรรมที่มีความแตกแต่งกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ในด้านรายได้ต่อเดื อนต่างกันมี ความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับการบริ หารตามหลักธรรมาภิ บาลขององค์การ
บริ หารส่ วนตําบลบึงคอไห โดยรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าด้านหลัก
นิ ติธรรม หลักคุ ณธรรม หลักความโปร่ งใส หลักการมี ส่วนร่ วม หลักความรั บผิดชอบ และหลักความคุ ม้ ค่า
ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจยั ของนิภาพรรณ ผิวอ่อน (2559) ได้ทาํ การศึกษาวิจยั เรื่ อง การบริ หารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลขององค์การบริ หารส่วนตําบลกุยเหนือ อําเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ผลการศึกษา พบว่า
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ประชาชนที่ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดื อนต่างกัน มีความคิดเห็ นต่อการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ
บริ หารส่วนตําบลกุยเหนือ จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ โดยรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน
ในด้า นระยะเวลาที่ อ าศัย อยู่ใ นตํา บลบึ ง คอไหต่ า งกัน มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ การบริ ห ารตามหลัก
ธรรมาภิบาลขององค์การบริ หารส่วนตําบลบึงคอไห โดยรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณา
รายด้าน พบว่าด้านหลักนิ ติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่ งใส หลักการมีส่วนร่ วม หลักความรับผิดชอบ
และหลักความคุม้ ค่าไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจยั ของมานะ อิ่มอุดม (2558) ได้ทาํ การศึกษาวิจยั เรื่ องการ
บริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลนครพระนครศรี อยุธยา จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ผลการศึ กษา
พบว่า ระยะเวลาการปฏิบตั ิงานไม่มีความสัมพันธ์กบั ระดับการบริ หารตามหลักธรรมาภิบาล อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิ ติ ที่ ร ะดับ .05 จึ ง ปฏิ เ สธสมมติ ฐ านที่ 4 บุ ค ลากรของเทศบาลนครพระนครศรี อ ยุธ ยาที่ มี ร ะยะเวลาการ
ปฏิบตั ิงานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริ หารตามหลักธรรมาภิบาลแตกต่างกัน และผลการทดสอบสามารถตอบ
วัต ถุ ป ระสงค์ ข ้อ ที่ 2 ที่ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การบริ หารตามหลัก ธรรมาภิ บ าลของเทศบาลนคร
พระนครศรี อยุธยา จังหวัดพระนครศรี อยุธยาได้วา่ ปั จจัยส่ วนบุคคล ด้านระยะเวลาการปฏิบตั ิงานไม่มีอิทธิ พลต่อ
การบริ หารตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลนครพระนครศรี อยุธยา จังหวัดพระนครศรี อยุธยา เนื่องจากบุคลากร
ของเทศบาลไม่ว่าจะมีระยะเวลาการปฏิ บตั ิงานนานแค่ไหน ต่างก็ปฏิ บตั ิงานตามหน้าที่ ท่ี ได้รับมอบหมายเพื่อ
บริ การประชาชนที่เป็ นเป้ าหมายสูงสุด

8. ข้ อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
การทํา วิ จัย ในครั้ งนี้ ทํา ให้ ท ราบว่ า ประชาชนมี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ การบริ หารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลขององค์การบริ หารส่ วนตําบลบึงคอไห อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก
แต่ในด้านที่ควรมีการปรับปรุ งการบริ หารงาน เพื่อนําไปสู่ องค์การบริ หารส่ วนตําบลที่มีการบริ หารจัดที่ดีต่อไป
โดยเน้นในด้าน ดังต่อไปนี้
1.1 ด้านหลักความโปร่ งใส องค์การบริ หารส่ วนตําบลบึ งคอไหควรเปิ ดโอกาสให้ประชาชน
สามารถเข้าถึ งรั บรู ้ ขอ้ มูลข่าวสารที่ สําคัญขององค์การบริ หารส่ วนตําบล เช่ น ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ าย
ประจําปี การจัดซื้อ-จัดจ้าง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี ฯลฯ โดยการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ได้สะดวกจากช่ องทางสื่ อต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้ น เช่ น วิทยุหอกระจายเสี ยงหมู่บา้ น อิ นเตอร์ เน็ต (เพจ Facebook ,
เว็บไซต์ ) และเอกสารสิ่ งพิมพ์ แผ่นพับต่าง ๆ เป็ นต้น รวมถึ งควรเปิ ดโอกาสให้ประชาชนสามารถติ ด ตาม
ตรวจสอบแผนงาน โครงการต่าง ๆ และการใช้งบประมาณในการดําเนินงานขององค์การบริ หารส่ วนตําบลอย่าง
ตรงไปตรงมา พร้อมทั้งสามารถตรวจสอบได้
1.2 ด้านหลักความคุม้ ค่า การบริ หารงานด้วยหลักความคุม้ ค่าเป็ นสิ่ งที่สาํ คัญมาก องค์การบริ หาร
ส่ วนตําบลควรบริ หารจัดการและใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ส่วนร่ วม โดยการเพิ่มความสามารถใน
การบริ หารงานในการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดความคุม้ ค่ากับต้นทุนและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ รวมถึง
จัดสรรตําแหน่งบุคลากรอย่างเหมาะสม มีความชํานาญเฉพาะด้าน เพื่อสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรวดเร็ วและ
มีประสิ ทธิภาพ
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2. ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
1.1 ควรวิจยั เชิ งคุณภาพใช้การสัมภาษณ์เชิ งลึ กร่ วมด้วยเพื่อขยายผลการวิจยั ให้มีประสิ ท ธิ ภาพ

1.2 ควรทําการศึ กษากับกลุ่มตัวอย่างที่ มีขนาดใหญ่ข้ ึนในระดับอําเภอหรื อจังหวัดที่แตกต่างกันเพื่อ
เปรี ยบเทียบให้เห็นถึงระดับการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาล
1.3 ควรมีการศึ กษาเพิ่มเติมในประเด็นการบริ หารตามหลักธรรมาภิบาลด้านอื่น ๆ เพื่อจะได้ทราบว่า
ปั จจัยใดที่มีผลต่อการบริ หารจัดการขององค์การบริ หารส่ วนตําบล
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บทคัดย่ อ

การศึ กษาครั้ งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาความเห็ น ปั ญหาและอุปสรรค ต่อการดําเนิ นงานตามแนว
ทางการมีส่วนร่ วมของประชาชนในโครงการอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริ การชุมชน และพัฒนาข้อเสนอแนะ
ในการปรับปรุ งเพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่ วมที่ประสบความสําเร็ จ ผูว้ ิจยั ใช้ระเบียบวิธีวิจยั เชิงคุณภาพโดย
การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก จํานวน 12 คน แบ่งเป็ น เจ้าของโครงการและตัวแทนนิติบุคคลผูม้ ีสิทธิ ทาํ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อมเป็ นผูจ้ ดั รับฟั งความคิดเห็น โครงการอาคาร การจัดสรรที่ดิน และ
บริ ก ารชุ ม ชน จํา นวน 10 คน ผู ้แ ทนจากหน่ ว ยงานและผูท้ รงคุ ณ วุฒิ ด้า นการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนใน
คณะกรรมการผูช้ าํ นาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และ
บริ การชุมชน จํานวน 2 คน
ผลการศึกษพบว่า การดําเนินงานและกระบวนการพิจารณารายงานปั จจุบนั ยังไม่ก่อให้เกิดกระบวนการ
มีส่วนร่ วมที่ประสบความสําเร็ จตามแนวคิดของ Tracey Morin Dalton (2005) เรื่ อง การตัดสิ นใจบนพื้นฐานของ
การได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ (Decisions Based on Complete Information) การมีส่วนร่ วมอย่างเข้มแข็งของ
ผูเ้ ข้าร่ วมกระบวนการ (Active Participant Involvement) ปฏิสมั พันธ์ทางบวกระหว่างผูเ้ ข้าร่ วมกระบวนการมีส่วน
ร่ ว ม (Positive Participant Interactions) และการตัด สิ น ใจที่ เ ป็ นธรรม (Fair Decision Making) อย่ า งไรก็ ต าม
ในทางปฏิบตั ิยงั พบปั ญหา คือ การให้ขอ้ มูลและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเพียงรู ปแบบเดียว และไม่มีการ
แจ้งให้ประชาชนได้ทราบว่าความคิดเห็นของประชาชนถูกนํามาปรับปรุ งประเมินผลกระทบในรายงานอย่างไร
ข้อเสนอแนะในงานวิจยั นี้ คือ การเพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลโครงการได้อย่างสะดวกด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ใช้
เทคนิ คการรั บฟั งความคิดเห็ นที่ หลากหลาย และเปิ ดช่ องทางการรายงานความก้าวหน้าของโครงการเพื่อให้
ประชาชนสามารถตรวจสอบได้
คําสําคัญ: การมีส่วนร่ วมของประชาชน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่ วมที่ประสบความสําเร็ จ
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ABSTRACT

The purposes of this research were to investigate the attitude and issues toward the implementation of
the public participation guidelines regards to the building projects, land allocation, and community service
improvement for successful participation process achievement.
The researcher used the qualitative research methodology by conducting in-depth interviews with 12 key
informants, consisting of the project owner and the representative of the juristic person who has the right to make
an environmental impact assessment report, which is the housing development projects attitude collector. Land
and community service with 10 key informants, and the representatives from agencies and experts in public
participation in the committee of experts in considering the environmental impact assessment report for buildings,
land allocation, and community service with 2 key informants.
The researcher used the qualitative research methodology by conducting in-depth interviews with 12 key
informants, consisting of the project owner and the representative of the juristic person who has the right to make
an environmental impact assessment report, which is the housing development projects attitude collector. Land
and community service with 10 key informants, and the representatives from agencies and experts in public
participation in the committee of experts in considering the environmental impact assessment report for buildings,
land allocation, and community service with 2 key informants.
Keywords: public participation, environmental impact assessment, successful participation

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

การประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม คื อ การจําแนก และคาดการณ์ ผลกระทบที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้นต่อ
สิ่ งแวดล้อม และสุ ขภาพอนามัยของมนุษย์จากการดําเนิ นโครงการ (กนกพร สว่างแจ้ง, 2547) การจัดทํารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อมของประเทศไทย เริ่ มต้นจากตราพระราชบัญญัติส่งเสริ มและรักษาคุณภาพ
สิ่ งแวดล้อม พ.ศ. 2518 หลังยกเลิก และบังคับใช้พระราชบัญญัติส่งเสริ มและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติ
พ.ศ. 2535 แทน ต่อมามีการประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริ มและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2561 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจึงออกประกาศ เรื่ อง กําหนดโครงการ กิจการ หรื อการ
ดําเนิ นการ ซึ่ งต้องจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อมและหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่ อนไขในการ
จัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อม พ.ศ. 2562 จํานวน 35 ประเภท ต้องจัดทํารายงานการประเมินผล
กระทบสิ่ งแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติดงั กล่าว
การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้อ ม มี จุ ด เริ่ ม ต้น จากบทบัญ ญัติ
รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 โดยได้กาํ หนดสิ ทธิ และเสรี ภาพของประชาชนต่อการมีส่วนร่ วม
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ต่อมาเมื่อมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2550 ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมมากขึ้น รัฐธรรมนูญ
ทั้ง 2 ฉบับ ยังคงให้สิทธิ ในการฟ้องร้องกับรัฐ แต่ไม่ได้ถูกบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2560 อันเป็ นรัฐธรรมนูญปั จจุบนั
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สําหรับกฎหมายลูกที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
ได้แก่ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ที่กาํ หนดหลักเกณฑ์
และวิธีการในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ไว้เป็ นแนวทางการให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่ วมต่อการดําเนิน
โครงการของรัฐ และหน่วยงานของรัฐที่เป็ นผูร้ ับผิดชอบโครงการเป็ นแนวทางปฏิบตั ิ
นับตั้งแต่มีกฎหมายรองรับ ทําให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่ วมในการพัฒนาโครงการตั้งแต่ข้ นั
เริ่ มต้น เข้ามารับทราบผลการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และให้ความเห็นต่อความเพียงพอในการกําหนด
มาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมของโครงการ เพื่อลดความขัดแย้งที่ อาจเกิ ดขึ้น (สํานักงาน
นโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้อ ม, 2549) แต่ ใ นทางปฏิ บัติ ย งั พบความขัด แย้ง ระหว่าง
ประชาชนและเจ้าของโครงการกลับเพิ่มมากขึ้น สําหรับประเภทโครงการที่ ตอ้ งจัดทํารายงานการประเมินผล
กระทบสิ่ งแวดล้อม ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาการมีส่วนรวมของประชาชนในโครงการอาคาร การจัดสรร
ที่ดิน และบริ การชุมชน ที่เป็ นประเภทโครงการที่รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อมได้รับความเห็นชอบ
มากที่สุด ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2555-2561 รวมจํานวน 2,613 โครงการจากทั้งหมด 3,646 โครงการ (สํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม, 2562)

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่อศึกษาความเห็นของกลุ่มผูด้ าํ เนินการตามแนวทางการมีส่วนร่ วมของประชาชน และผูพ้ ิจารณา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ต่อการดําเนิ นงานตามแนวทางการมีส่วนร่ วมของประชาชนใน
โครงการอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริ การชุมชน
(2) เพื่อศึ กษาปั ญหาและอุปสรรคของการดําเนิ นงานตามแนวทางการมี ส่วนร่ วมของประชาชนใน
โครงการอาคาร การจัดสรรที่ดิน แ ละบริ การชุมชน
(3) เพื่อพัฒนาข้อเสนอแนะในการปรับปรุ งแนวทางการมีส่วนร่ วมของประชาชนสําหรับรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการอาคาร การจัดสรรที่ ดิน และบริ การชุมชน เพื่อให้เกิ ดกระบวนการมี
ส่วนร่ วมที่ประสบความสําเร็ จ
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3. กรอบแนวคิดในการวิจัย

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 ประชากร
ผูว้ ิจยั เลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก (Key Informants) แบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใช้หลักเกณฑ์การ
เลื อ กของ Miles, M. B. and Huberman, A. M. (1994) เพื่ อ ให้ไ ด้ก ลุ่ ม ผูใ้ ห้ข ้อ มู ล ที่ เ หมาะสมและสามารถตอบ
คําถามได้ตามวัตถุประสงค์ในการศึ กษา จํานวนผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักทั้งหมดในการศึ กษา คือ 12 คน ประกอบด้วย
เจ้าของโครงการที่พฒั นาโครงการที่เข้าข่ายต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อมโครงการอาคาร
การจัดสรรที่ดิน และบริ การชุมชน จํานวน 4 คน ตัวแทนจากนิติบุคคลผูม้ ีสิทธิทาํ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม โครงการอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริ การชุมชน ที่มีประสบการณ์ทาํ งานตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป จํานวน
6 คน ผูแ้ ทนจากหน่วยงานที่ทาํ หน้าที่พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ฝ่ ายอาคาร การจัดสรร
ที่ ดิน และบริ การชุ มชน จํานวน 1 คน และ ผูท้ รงคุ ณวุฒิด้านการมี ส่วนร่ วมของประชาชนในคณะกรรมการ
ผูช้ าํ นาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริ การชุมชน
จํานวน 1 คน ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักทั้ง 12 คน เป็ นผูใ้ ช้แนวทางการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการดําเนิ นงานและ
พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อมโครงการอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริ การชุมชน ผูว้ ิจยั ทํา
การวสัมภาษณ์ในประเด็นที่ตอ้ งการจนได้ขอ้ มูลที่อิ่มตัวและเพียงพอสําหรับการวิเคราะห์ขม้ ูล
4.2 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จั ัยใช้วิธีการสัมภาษณ์ เชิ งลึ ก (โดยการสัมภาษณ์ เชิ งลึ ก (In-depth Interview) เป็ นแบบ คําถามกึ่ ง
โครงสร้าง (Semi-constructed) ลักษณะคําถามเป็ นคําถามปลายเปิ ดเพื่อให้ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักได้แสดงความคิดเห็ น
อย่างเป็ นอิสระ แนวคําถาม สําหรับผูด้ าํ เนิ นการตามแนวทางการมีส่วนร่ วมของประชาชน ประกอบด้วย การ
ดําเนินงานตามแนวทางการมส่วนร่ วมของประชาชนในการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อมของ
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โครงการประเภทอาคาร การจัดสรรที่ ดิน และบริ การชุมชน ในประเด็นเรื่ อง การเตรี ยมที มงาน การจัดทําสื่ อ
ประชาชนสัมพันธ์ การกําหนดพื้นที่ศึกษา การกําหนดผูม้ ีส่วนได้เสี ย การวางแผนการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่ วม
การดําเนิ นกิ จกรรมการมี ส่วนร่ วม ปั ญหา และข้อเสนอแนะ ส่ วนผูพ้ ิจารณารายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม ประกอบด้วย การพิจารณารายงานตามแนวทางการมีส่วนร่ วมของประชาชนของโครงการประเภท
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริ การชุมชน ในประเด็นเรื่ อง ความสมบูรณ์และความครอบคลุมตามแนวทางการมี
ส่ ว นร่ ว ม การนํา เสนอประเด็ นผลกระทบสิ่ ง แวดล้อ ม ความเพี ย งพอของข้อมู ล ด้า นการมี ส่ วนร่ ว มและการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล ความสอดคล้องระหว่างข้อมูลกับการวิเคราะห์ผลกระทบ ปั ญหา และข้อเสนอแนะ
4.3 การวิเคราะห์ ข้อมูล
หลังการสัมภาษณ์ผใู ้ ห้ขอ้ มูลหลักแต่ละครั้ง ผูว้ ิจยั คัดเลือกข้อมูลมาจําแนกให้เห็นความหลากหลายและ
ทําการจัดประเภทของข้อมูล โดยเลือกเฉพาะข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องกับวัตถุประสงค์การวิจยั และข้อมูลที่ ได้รับการ
ตรวจสอบแล้วว่าเชื่อถือได้มาวิเคราะห์ ผูว้ ิจยั ใช้วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพแบบสร้างข้อสรุ ปโดยวิธีการ
จําแนกชนิดข้อมูล (Typological Analysis) และเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักจากการสัมภาษณ์กบั
กระบวนการมีส่วนร่ วมของประชาชนที่ ประสบความสําเร็ จของ Tracey Morin Dalton (2005) ประกอบด้วย 1)
การตัดสิ นใจบนพื้นฐานของการได้รับข้อมูลที่ ครบถ้วนสมบูรณ์ 2) การมีส่วนร่ วมอย่างเข้มแข็งของผูเ้ ข้าร่ วม
กระบวนการ 3) ปฏิสัมพันธ์ทางบวกระหว่างผูเ้ ข้าร่ วมกระบวนการมีส่วนร่ วม และ 4) การตัดสิ นใจที่เป็ นธรรม
เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางพัฒนากระบวนการมีส่วนร่ วมของประชาชนโดยวิธีการวิธีพรรณนาวิเคราะห์
(Descriptive Analysis)

5. อธิปรายผลการวิจัย

การศึกษาการมีส่วนร่ วมของประชาชนในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการอาคาร
การจัดสรรที่ดิน และบริ การชุมชน ผูว้ จิ ยั นําเสนอผลอธิปรายข้อมูลตามองค์ประกอบของการมีส่วนร่ วมที่ประสบ
ความสําเร็ จตามแนวคิดของ Tracey Morin Dalton (2005) ได้แก่ 1) การตัดสิ นใจบนพื้นฐานของการได้รับข้อมูลที่
ครบถ้วนสมบูรณ์ 2) การมี ส่วนร่ วมอย่างเข้มแข็งของผูเ้ ข้าร่ วมกระบวนการ 3) ปฏิ สัมพันธ์ทางบวกระหว่าง
ผูเ้ ข้าร่ วมกระบวนการมีส่วนร่ วม และ 4) การตัดสิ นใจที่เป็ นธรรม ตามกรอบการวิจยั ที่กาํ หนดโดยเปรี ยบเทียบกับ
ผลการศึกษาว่าเป็ นไปตามองค์ประกอบของการมีส่วนร่ วมที่ประสบความสําเร็ จตามแนวคิดของ Tracey Morin
Dalton (2005) หรื อไม่ สามารถอภิปรายผลการวิจยั ได้ดงั ต่อไปนี้
(1) การตัดสินใจบนพื้นฐานของการได้ รับข้ อมูลทีค่ รบถ้ วน (Decisions Based on Complete Information)
Tracey Morin Dalton (2005) กล่าวว่าการตัดสิ นใจบนพื้นฐานที่ ได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน ยังต้องเกิดจาก
กระบวนการ 3 รู ปแบบ ได้แก่ 1) การแลกเปลี่ ยนข้อมูล 2) การสนทนาอย่างสร้ างสรรค์ และ 3) กระบวนการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลที่เหมาะสม
สําหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเจ้าของโครงการและผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม ทําให้ประชาชนได้เข้าถึง
ข้อมูลที่ เหมาะสมในรู ปแบบที่ เข้าใจง่ า ย และเพียงพอต่อการตัด สิ นใจ (Dalton, 2005) ทั้งนี้ การให้ขอ้ มู ล แก่
ประชาชนล่วงหน้าก่อนจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ทําให้ผเู ้ ข้าร่ วมกิจกรรมมีโอกาสศึกษารายละเอียดโครงการก่อน
มาเข้าร่ วมประชุ ม (O,Faircheallaigh, 2010) ตามระเบี ยบสํานักนายกรั ฐมนตรี ว่าด้วยการรั บความคิ ดเห็ นของ
ประชาชน พ.ศ. 2548 กํา หนดให้เจ้า ของโครงการต้องเผยแพร่ ขอ้ มู ลล่ ว งหน้า ไม่ น้อ ยกว่าสิ บห้า วันก่ อนเริ่ ม
ดําเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (สํานักนายกรัฐมนตรี , 2548) การศึกษานี้พบว่า ตัวแทนนิติบุคคลผูม้ ี
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สิ ทธิ ทาํ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อมให้ขอ้ มูลแก่ประชาชนล่วงหน้า 15 วัน ตามระเบี ยบสํานัก
นายกรั ฐมนตรี 2548 ผ่านรู ปแบบการสื่ อสารทางเดี ยว ได้แก่ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ป้ ายคัทเอาท์ ป้ ายไวนิ ล
โปสเตอร์ โดยติดไว้บริ เวณพื้นที่โครงการหรื อชุมชน จึงสรุ ปได้วา่ กระบวนการรับฟังความเห็นยังไม่เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์เรื่ องการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผูเ้ ข้าร่ วมกระบวนการ เนื่ องจากไม่มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่าง
เจ้าของโครงการและประชาชน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ รัชศิ ริ ประดิ ษฐ์กุล (2561) ที่ พบว่า การให้ขอ้ มูลใน
กระบวนการรับฟังความเห็นจากประชาชน มักเป็ นการสื่ อสารทางเดียวผ่านทางผูน้ าํ ชุมชน การแจกแผ่นพับ ป้ าย
ประชาสัมพันธ์ และประกาศตามหน่วยงานราชการ
การสนทนาอย่างสร้ างสรรค์ เป็ นกระบวนการที่ มีการแลกเปลี่ ยนข้อมูลแบบหลายทิ ศทางระหว่า ง
ผูเ้ ข้าร่ วมกระบวนการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ ความเข้าใจ และปรับความคิดเห็นเข้าหากันได้ (Dalton,
2005) รวมทั้งทําให้เกิดข้อเสนอแนะที่หลากหลายต่อทางเลือกโครงการ (สถาบันวิจยั สังคม ร่ วมกับสถาบันวิจยั
สภาวะแวดล้อม จุ ฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 2545) บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และถวิลวดี บุ รีกุล (2548) ได้กล่าวว่า
เทคนิคที่ใช้ในการสนทนาอย่างสร้างสรรค์มีหลายวิธี เช่น การจัดประชุม การสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ การเปิ ดกว้าง
รับฟั งความคิดเห็น เป็ นต้น การศึ กษานี้ พบว่า ความคิดเห็นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยจะถูกรวบรวมผ่านแบบสอบถาม
เป็ นหลัก การจัดประชุมรับฟั งความคิดเห็ นจะเกิ ดขึ้นในกรณี ที่ผูม้ ี ส่วนได้เสี ยร้ องขอเท่ านั้น ไม่มีการสนทนา
โต้ตอบกันระหว่างเจ้าของโครงการกับผูม้ ีส่วนได้เสี ย จึงสรุ ปได้วา่ กระบวนการรับฟังความคิดเห็นยังไม่เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์เรื่ องการสนทนาอย่างสร้ างสรรค์ระหว่างผูเ้ ข้าร่ วมกระบวนการ สอดคล้องกับการศึ กษาของ
สถาบันวิจยั สังคมร่ วมกับสถาบันวิจยั สภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2545) ที่พบว่า การมีส่วนร่ วมของ
ประชาชนในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อมยังอยู่ในระดับของการร่ วมรับข้อมูลข่าวสารเท่านั้น
เนื่องจากเป็ นวิธีการง่ายที่สุดของการสื่ อสารระหว่างเจ้าของโครงการกับประชาชน (จุฑารัตน์ ชมพันธุ์, 2555)
สําหรับกระบวนการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่เหมาะสมนั้น Tracey Morin Dalton (2005) และกรวรรณ เวชชานุ
เคราะห์ และนิ ธิดา แสงสิ งแก้ว (2556) กล่าวว่าผูจ้ ัดรั บฟั งความเห็ น ต้องคํานึ ง ถึ งระดับความรู ้ ของผูเ้ ข้า ร่ ว ม
กระบวนการ และเลือกใช้วิธีการมีส่วนร่ วมที่หลากหลายเพื่อที่จะได้เข้าถึงประชาชนได้อย่างกว้างขวางและเปิ ด
โอกาสให้ประชาชนแสดงความเห็ นอย่างเป็ นอิ สระมากที่ สุด การศึ กษานี้ พบว่า มี การให้ขอ้ มูลผ่านแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์รูปแบบเดียวกับผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกลุ่ม โดยไม่คาํ นึ กถึงระดับความรู ้ของประชาชน สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ คนางค์ คันธมธุรพจน์ และคณะ (2561) ที่พบว่า เอกสารนําเสนอข้อมูลโครงการมักมีคาํ ศัพท์เทคนิค
ที่ ยากสําหรับคนทัว่ ไปที่จะเข้าใจ ทําให้ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมไม่เข้าใจในตัวโครงการและผลกระทบจากการดําเนิ น
โครงการ และไม่สามารถให้ความเห็นที่แท้จริ งต่อโครงการได้
(2) การมีส่วนร่ วมอย่ างเข้ มแข็งของผู้เข้ าร่ วมกระบวนการ (Active Participant Involvement)
การมี ส่ ว นร่ ว มที่ เ ข้ม แข็ง ของผูเ้ ข้า ร่ ว มกระบวนการจะเกิ ด ขึ้ น ได้ต อ้ งมี 4 องค์ป ระกอบสํา คัญ คื อ
1) การมีส่วนร่ วมตั้งแต่ระยะแรกของโครงการ 2) โอกาสในการเข้าถึงข้อมูล 3) แรงจูงใจในการเข้าร่ วมกิจกรรม
และ 4) อํานาจการตัดสิ นใจขั้นสุดท้าย (Tracey Morin Dalton, 2005)
ประชาชนต้องเข้ามามีส่วนร่ วมในกระบวนการตั้งแต่เริ่ ม มีการให้ขอ้ มูลกระตุน้ ให้เกิดความคิดเห็นและ
รั บฟั งความคิ ดเห็ นก่ อนการตัดสิ นใจ เพื่อช่ วยให้มีเวลานึ กถึ งทางเลื อกหรื อแนวทางแก้ไขปั ญหาที่ เหมาะสม
(สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมและสิ่ งแวดล้อม, 2562) สอดคล้องกับ Shepherd and Bowler (1997)
ที่กล่าวว่า เจ้าของโครงการควรเปิ ดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมในขั้นตอนการเลือกที่ต้ งั และออกแบบ
โครงการให้เร็ วที่สุด การศึกษานี้ พบว่า เจ้าของโครงการมีการเลือกที่ต้ งั โครงการและมีการออกแบบไว้แล้ว โดย
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ประชาชนไม่ได้เข้ามามีส่วนร่ วม ถึงแม้วา่ ภายหลังรับฟังความคิดเห็นเจ้าของโครงการอาจมีการปรับแบบ เพื่อลด
ผลกระทบต่อประชาชนจากข้อเสนอแนะที่ได้รับจากรับฟังความคิดเห็น แต่การปรับเป็ นไปไม่ได้มากนักเนื่องจาก
ข้อจํากัดที่มีการออกแบบไว้ต้ งั แต่ตน้ จึงสรุ ปได้วา่ ประชาชนยังไม่ได้เข้ามามีส่วนร่ วมเร็ วเพียงพอ เพราะเจ้าของ
โครงการได้ตดั สิ นใจเลือกที่ต้ งั โครงการและออกแบบโครงการก่อนที่จะทําการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน
สอดคล้องกับผลการศึ กษาของ รั ชศิ ริ ประดิ ษฐ์กุล (2561) ที่ ระบุ ว่า ประชาชนไม่มีส่วนร่ วมตั้งแต่ตน้ ในการ
กํา หนดทางเลื อกโครงการ แต่ มี ส่ว นร่ ว มเพี ยงกํา หนดแนวทางการวิเคราะห์ ผลกระทบและมาตรการให้แก่
โครงการเท่านั้น และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Chutarat C. & Suphattharachai C. (2012)
นอกจากนี้ ประชาชนต้องได้รับข้อมูลที่ ครบถ้วน สมบู รณ์ และเพียงพอต่อการแสดงความคิ ด เห็ น
(จุฑารัตน์ ชมพันธุ์, 2555) ลัคนา คําเจริ ญ และบัณฑิต เอื้ออาภรณ์ (2555) ระบุวา่ การเพิ่มช่องทางการสื่ อสารกับ
ประชาชน และการให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลโครงการเป็ นสิ่ งที่ สําคัญมาก โดยเฉพาะการให้ขอ้ มูลที่
ถูกต้องและเพียงพอ ตอบสนองต่อความสงสัยของผูม้ ีส่วนได้เสี ย รวมทั้งแจ้งความก้าวหน้าหรื อการเปลี่ยนแปลง
ของโครงการอย่างต่อเนื่อง (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม, 2562) การศึกษาครั้ง
นี้ พบว่า นิ ติบุคคลผูม้ ี สิทธิ ทาํ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อมให้ขอ้ มูลรายละเอี ยดโครงการผ่าน
เอกสารประชาสัมพันธ์เท่านั้น ในบางครั้งอาจมีการติดป้ ายคัทเอาท์ ป้ ายไวนิล ในบริ เวณพื้นที่โครงการหรื อชุมชน
และเพียงระบุช่องทางติดต่อ แต่ไม่ได้มีกระบวนการให้ขอ้ มูลเชิงรุ กหรื อกระบวนการย่อยข้อมูลให้เข้าใจง่ายกับ
ประชาชนก่ อนกิ จกรรมรั บฟั งความเห็ น จึ งสรุ ปได้ว่า ที่ ผ่านมาผูม้ ี ส่วนได้เสี ยยัง สามารถเข้า ถึ งแหล่ง ข้อ มู ล
โครงการได้อย่างจํากัด เนื่องจากเมื่อเกิดความไม่เข้าใจในข้อมูลโครงการ จะสามารถสอบถามได้ตามช่องทางที่ถูก
ั ญา เชาวนัย และจุฑารัตน์ ชมพันธุ์ (2561) ที่
กําหนดไว้ในเอกสารเท่านั้น สอดคล้องกับผลการศึกษาของศิริกญ
พบว่า ประชาชนบางส่ วนไม่สามารถเข้าถึ งข้อมูลโครงการได้ รวมทั้งข้อมูลยังขาดความชัดเจน จึ งส่ งผลให้
ประชาชนเกิดความสับสนต่อการให้ขอ้ มูลของทางโครงการ
สําหรับแรงจูงใจต่อกิ จกรรมการมี ส่วนร่ วมตลอดตั้งแต่ระยะแรกจนสิ้ นสุ ดโครงการ โดยประชาชน
จะต้องเข้าร่ วมกิจกรรมด้วยความเต็มใจ เต็มกําลังความรู ้ความสามารถของตนเอง (อรทัย กักผล, 2552) ซึ่ งความ
กระตือรื อร้นและความทุ่มเทของผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมเป็ นการสนับสนุนเชิงบวกต่อกระบวนการมีส่วนร่ วม (Tracey
Morin Dalton, 2005) ในการศึกษาครั้งนี้พบว่า การรับฟังความเห็นโดยการสํารวจด้วยแบบสอบถามยังมีขอ้ จํากัด
เนื่ องจากเป็ นข้อคําถามปลายปิ ด อีกทั้งไม่ได้รับความร่ วมมือจากประชาชนระหว่างการลงเก็บข้อมูลด้วย จึงสรุ ป
ได้ว่า ผูเ้ ข้าร่ วมกระบวนการมี ส่วนร่ วมยังไม่มีแรงจู งใจต่อกิ จกรรมการมี ส่วนร่ วมที่ เพียงพอ สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ ไชยา เกษารัตน์ อิศรัฏฐ์ ริ นไธสง และคณน ไตรจันทร์ (2558) ที่พบว่า กลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับโครงการ
มักไม่แสดงความคิดเห็นระหว่างกระบวนการศึ กษาผลกระทบสิ่ งแวดล้อม อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ
คนางค์ คันธมธุ รพจน์ และคณะ (2561) ที่ พบว่า เจ้าของโครงการมักจัดกิ จกรรมรับฟั งความเห็ นในวันเวลาที่ผู ้
ได้รับผลกระทบโดยตรงต้องทํางานและไม่สะดวกมาเข้าร่ วม ทําให้ผเู ้ ข้าร่ วมกระบวนการไม่เป็ นตัวแทนที่แท้จริ ง
ของผูไ้ ด้รับผลกระทบ
สําหรับการให้อาํ นาจแก่ประชาชนในการตัดสิ นใจขั้นสุ ดท้าย การศึกษาครั้งนี้ พบว่า นิ ติบุคคลผูม้ ีสิทธิ
ทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อมไม่ได้นาํ ผลจากการสํารวจความคิดเห็นของกลุ่มมีส่วนได้เสี ย และ
ผลจากการรั บฟั งความคิ ดเห็ นของประชาชนมากําหนดมาตรการลดผลกระทบ แต่มกั นําเสนอมาตรการลด
ผลกระทบโดยทัว่ ๆไปสําหรับทุกโครงการ ดังนั้น จึงสรุ ปได้วา่ ความเห็นของผูเ้ ข้าร่ วมกระบวนการมีส่วนร่ วม
ยังไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจขั้นสุ ดท้ายของโครงการ สอดคล้องกับการศึกษาของอรทัย พระทัด (2558) พบว่า
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การรั บฟั งความคิดเห็ นไม่ประสบความสําเร็ จ เนื่ องจากกรุ งเทพมหานครไม่ได้นาํ ข้อเสนอของประชาชนไป
ปฏิบตั ิอย่างเป็ นรู ปธรรม นอกจากนี้ ยงั สอดคล้องกับการศึ กษาของ Marzuki A. (2009) ที่ระบุวา่ การมีส่วนร่ วม
ของประชาชนในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อมในประเทศมาเลเซี ยอยูใ่ นระดับการแจ้งให้ประชาชนได้รับ
ทราบเท่านั้น
(3) ปฏิสัมพันธ์ ทางบวกระหว่ างผู้เข้ าร่ วมกระบวนการมีส่วนร่ วม (Positive Participant Interactions)
ในกระบวนการมีส่วนร่ วม ผูเ้ ข้าร่ วมไม่จาํ เป็ นต้องมี ความความคิดเห็ นไปในทิ ศทางเดี ยวกัน แต่ใน
ความเห็นต่าง ถ้าผูจ้ ดั กิจกรรมมีกระบวนการจัดการที่ดี ก็จะกระตุน้ ให้เกิดการรับฟังความคิดเห็นของแต่ละฝ่ าย
จนเกิ ด กระบวนการเรี ยนรู ้ และหาทางออกร่ ว มกัน ได้ (Tracey Morin Dalton, 2005) ทั้ง นี้ การที่ จ ะทํา ให้
เกิ ด ปฏิ สั ม พัน ธ์ ท างบวกระหว่า งกัน ได้ต ้อ งอาศัย 3 องค์ป ระกอบ ได้แ ก่ 1) เงื่ อ นไขทางสั ง คมที่ เ ป็ นบวก
2) การแสดงออกส่วนบุคคลในเชิงสร้างสรรค์ และ 3) การเรี ยนรู ้ทางสังคม
การเลื อ กสถานที่ รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ นที่ เป็ นกลาง และกระบวนการสร้ า งความสัม พัน ธ์ ที่ดี ร ะหว่าง
ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมเป็ นเงื่อนไขทางสังคมทางบวกที่ทาํ ให้ผเู ้ ข้าร่ วมมีปฏิสมั พันธ์ทางบวกต่อกระบวนการมีส่วนร่ วม
นอกจากนี้ ยังต้องมีกระบวนการแก้ไขความขัดแย้งอย่างสันติวิธี เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์ (2549) กล่าวว่า หลักการ
แก้ไขปั ญหาความขัดแย้งอย่างสันติวิธี มี 4 ประการ ได้แก่ 1) ปราศจากความรุ นแรง 2) ให้ความสนใจความคิด
และจิตใจของคู่ขดั แย้ง 3) การมีส่วนร่ วม และ 4) ความเป็ นธรรม อาจกล่าวได้วา่ การสื่ อสารเป็ นส่วนหนึ่งของการ
จัดการความขัดแย้งที่สาํ คัญ จึงจําเป็ นต้องมีปฏิสัมพันธ์แบบสองทาง โดยเราต้องฟังไปด้วยในเวลาที่เราพูด และ
ต้องโต้ตอบขณะที่เราฟัง เป็ นวงจรสื่ อสาร (communication loop) ที่สาํ คัญของการสื่ อสารที่มีประสิ ทธิ ภาพ (เบอร์
นาร์ด เมเยอร์ เขียน นายแพทย์บรรพต ต้นธีรวงศ์ แปล, 2553) การศึกษานี้พบว่า ผูใ้ ห้ขอ้ มูลจากตัวแทนนิติบุคคลผู ้
มี สิทธิ จัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อมใช้วิธีการสํารวจโดยแบบสอบถามเป็ นหลัก เจ้าของ
โครงการไม่ได้เข้าร่ วมกระบวนการรับฟังความเห็นระหว่างการสํารวจโดยแบบสอบถาม จึงไม่มีการแลกเปลี่ยน
ความเห็นระหว่างผูไ้ ด้รับผลกระทบและเจ้าของโครงการ จึงสรุ ปได้วา่ ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมการมีส่วนร่ วม ยังไม่เกิด
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมทางบวกที่เพียงพอ สอดคล้องกับการศึกษาของ ไชยา เกษารัตน์ อิศรัฏฐ์ ริ นไธสง และคณน
ไตรจันทร์ (2558) ที่ พบว่า มุมมองการแก้ไขปั ญหาจากเจ้าหน้าที่ ของรัฐและจากประชาชนมีความแตกต่ างกัน
ก่อให้เกิดความหวาดระแวงระหว่างกัน รวมถึงทัศนคติที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในการแก้ไขปั ญหา
ที่แตกต่างกัน และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของริ ญญาภัทร์ ภูวโรจน์พิบูล และจุฑารัตน์ ชมพันธุ์ (2561) ที่พบว่า
โครงการใช้วธิ ีการมีส่วนร่ วมที่ไม่เหมาะสมกับลักษณะของประชาชนในพื้นที่ ส่งผลให้ประชาชนร่ วมกันคัดค้าน
โครงการ ทั้งนี้ การการเลือกวิธีการรับฟังความคิดเห็นก็ข้ ึนอยูก่ บั กลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสี ย วัฒนธรรมและบรรทัดฐาน
ท้องถิ่น ระยะเวลาการดําเนินงาน รวมทั้งประสบการณ์ของผูจ้ ดั รับฟังความคิดเห็น (Bryson et al., 2013: Glucker
et al., 2013: Luyet et al., 2012)
(4) การติดสินใจทีเ่ ป็ นธรรม (Positive Participant Interactions)
Tracey Morin Dalton (2005) การตัดสิ นใจที่เป็ นธรรมมี 2 องค์ประกอบ คือ 1) กระบวนการมีส่วนร่ วม
ต้องมีความโปร่ งใส และ 2) มีตวั แทนจากชุมชนเข้าไปมีส่วนร่ วมในกระบวนการตัดสิ นใจ
กระบวนการมีส่วนร่ วมที่โปร่ งใส คือ ผูเ้ ข้าร่ วมสามารถเห็นถึงโครงงสร้างของกระบวนการรับฟังความ
คิดเห็ นและมีหลักเกณฑ์ในการตัดสิ นใจอย่างไร เพื่อลดความสงสัยของผูเ้ ข้าร่ วม (Tracey Morin Dalton, 2005)
และเปิ ดโอกาสให้ประชาชนรับทราบถึงกระบวนการพิจารณาและเหตุผลในการตัดสิ นใจด้วย (Rowe and Frewer,
2000) การศึ กษานี้ พบว่า ผูด้ าํ เนิ นการมีส่วนร่ วมของประชาชนจัดรับฟั งความคิดเห็ นตามแนวทางที่ สาํ นักงาน
783

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 14 ประจําปี 2562

วันที่ 19 ธันวาคม 2562

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมเท่านั้น ไม่ได้แจ้งให้ประชาชนได้ทราบว่าความเห็ นถูก
นํามาปรับปรุ งการดําเนิ นงานอย่างไร รวมทั้งไม่ได้แจ้งถึงความก้าวหน้าของกระบวนการพิจารณารายงาน ยิ่งไป
กว่านั้น ผูใ้ ห้ขอ้ มูลจากกลุ่มผูพ้ ิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อมยังมีความเห็นว่าบริ ษทั ที่ปรึ กษา
นําข้อมูลการมีส่วนร่ วมมาผนวกเป็ นส่ วนหนึ่ งของรายงานเท่านั้น และมาตรการที่ นาํ มาเสนอมักเป็ นมาตรการ
ทัว่ ไปที่ กาํ หนดไว้สาํ หรับทุกโครงการ จึ งสรุ ปได้ว่า กระบวนการมีส่วนร่ วมยังไม่เป็ นไปหลักเกณฑ์เรื่ องความ
โปร่ งใส สอดคล้องกับงานวิจยั ของสฤณี อาชวานันทกุล และคณะ (2560) ที่พบว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อมมักจะถูกเปิ ดเผยต่อเมื่อโครงการได้รับอนุ มตั ิแล้วเท่านั้น สมาชิ กชุมชนที่ ได้รับผลกระทบมักไม่มี
โอกาสแสดงความคิดเห็นต่อร่ างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ทําให้เกิดการต่อต้านหรื อไม่ยอมรับ
โครงการ
สําหรับการตัดสิ นใจที่เป็ นธรรม คือ การมีตวั แทนจากชุมชนเข้าไปมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ เพื่อให้
เกิดมุมมองที่หลากหลายและอยูบ่ นความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริ ง (Tracey Morin Dalton, 2005) อย่างไรก็
ตาม การศึ กษานี้ พบว่า ประชาชนสามารถเข้าชี้ แจงข้อห่ วงกังวล ข้อมูลคัดค้าน และร้ องเรี ยนจากการพัฒนา
โครงการต่อคณะกรรมการผูพ้ ิจารณารายงานได้ แต่ไม่มีสิทธิ์ในการรับฟังการพิจารณารายงาน จึงสรุ ปได้วา่ การมี
ส่วนร่ วมของประชาชนในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ยังไม่บรรลุหลักเกณฑ์เรื่ องการตัดสิ นใจที่
เป็ นธรรม เนื่องจากขาดความโปร่ งใสและประชาชนยังไม่มีส่วนร่ วมในกระบวนการตัดสิ นใจ

6. ข้ อเสนอแนะ

(1) การศึ กษานี้ พบว่านิ ติบุคคลผูม้ ีสิทธิ ทาํ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อมมีการให้ขอ้ มูล
ผ่านแผ่นพับประชาสัมพันธ์เพียงรู ปแบบเดียวทําให้สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างกว้างขวาง ดังนั้น จึงเสนอให้
เจ้าของโครงการและนิ ติบุคคลผูม้ ีสิทธิ จดั ทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อมเพิ่มช่องทางการเข้าถึง
ข้อมูลโครงการได้อย่างสะดวกและนําเสนอข้อมูลโครงการด้วยภาษาที่ เข้าใจง่ าย เช่ น ผ่านทางเว็บไซต์หรื อ
Facebook ของโครงการ เพื่อให้ประชาชนสามารถให้ความเห็นที่แท้จริ งต่อโครงการได้
(2) การศึ กษานี้ พบว่านิ ติบุคคลผูม้ ี สิทธิ จัดทํารายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่ งแวดล้อมมักรั บฟั ง
ความเห็นโดยการสํารวจด้วยแบบสอบถามเพียงรู ปแบบเดียว ซึ่งการสํารวจโดยใช้แบบสอบถามมีขอ้ จํากัดคือเป็ น
ข้อคําถามปลายปิ ด ดังนั้นจึงเสนอให้นิติบุคคลผูม้ ีสิทธิจดั ทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อมใช้เทคนิค
การรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลาย เช่น การประชุม การเปิ ดกว้างรับฟังความคิดเห็น เป็ นต้น เพื่อให้ได้ขอ้ มูล
มากที่สุด นอกจากนี้เทคนิคที่ใช้ในการรับฟังความเห็นต้องคํานึงถึงบริ บทของพื้นที่โครงการด้วย
(3) การศึกษานี้ พบว่านิ ติบุคคลผูม้ ีสิทธิ จดั ทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อมไม่ได้แจ้งให้
ประชาชนได้ทราบว่าความคิดเห็นของประชาชนถูกนํามาปรับปรุ งการประเมินผลกระทบในรายงานอย่างไร จึง
เสนอให้เจ้าของโครงการและนิติบุคคลผูม้ ีสิทธิจดั ทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อมสร้างช่องทางการ
รายงานความก้าวหน้าของโครงการ พร้อมทั้งเปิ ดเผยรายงานทั้งฉบับให้ผูม้ ีส่วนได้เสี ยสามารถตรวจสอบได้ว่า
ความคิดเห็นจากการรับฟังความเห็นของประชาชนได้ถูกนํามาวิเคราะห์ในรายงานอย่างไร
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คําสําคัญ: องค์กรนวัตกรรม หลักธรรมาภิบาล กรมศุลกากร

ABSTRACT

This article is part of the research study, “The approach of innovative organization development with good
governance for the Customs department.” The purposes of this research were to analyze management factors affecting
the customs department. The samples of this research are civil servants in various positions in the customs department
that is in the central and regional officers in 2017. The number of population are 4,731 officers with 375 stratified
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random sampling. Data were collected by using questionnaires and analyze with shown in the correlation between the
independent and the dependent variables by using multiple regression analysis. The result have shown that the
management factors that affect the innovative organization at the individual level are human resource knowledge
management and support team, at the organizational level is strategic consistency level, and factors affecting good
governance is the organizational culture statistically significant at the .01 level.
KEYWORDS: Innovative Organization, Good Governance, The Customs Department

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

ผลการจัดอันดับโดยมหาวิทยาลัยคอร์ เนล (Cornell University) ร่ วมกับสถาบันบริ หารธุ รกิ จนานาชาติ
(INSEAD) และองค์การทรั พย์สิ นทางปั ญญาโลก (World Intellectual Property Organization: WIPO) จัดทําดัชนี
ชี้วดั ความสามารถทางด้านนวัตกรรมของแต่ละประเทศ ในปี 2558 พบว่าประเทศไทยมีความสามารถด้านนวัตกรรม
อยู่อนั ดับที่ 55 จาก 141 ประเทศ ลดลง 10 อันดับ จากปี 2557 (กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี. 2559: 7)
จากสถานการณ์ ความเสี่ ยงที่ เกิ ดขึ้ นจากการเปลี่ ยนแปลงในระดับโลก ทําให้ประเทศต่ างๆ ให้ความสนใจกับ
นวัตกรรม เช่นเดียวกับองค์การศุลกากรโลก (World Customs Organization: WCO) ได้ประกาศให้ปี 2559 เป็ นปี ของ
Innovation Customs จึงทําให้ศุลกากรหลายประเทศได้พฒั นาองค์กรนํานวัตกรรมต่างๆ มาใช้ (กรมศุลกากร 2560ก: 20)
เช่น ศุลกากรสิ งคโปร์ เปิ ดตัวเทคโนโลยี Block Chain ระหว่างประเทศเป็ นครั้งแรกของโลก (สํานักงานที่ปรึ กษาการ
ศุลกากร ณ กรุ งบรัสเซลส์. 2561: 5) รวมทั้งคําแถลงนโยบายของรัฐบาลของคณะรัฐมนตรี ต่อสภานิติบญั ญัติแห่ งชาติ
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ข้อที่ 10 การส่ งเสริ มการบริ หารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล โดยมีนโยบายด้านการ
ปรับปรุ งวิธีปฏิบตั ิราชการให้ทนั สมัยโดยนําเทคโนโลยีมาใช้ แก้ไขกฎระเบียบให้โปร่ งใสชัดเจน (สํานักเลขาธิ การ
คณะรั ฐมนตรี . 2559: 358-359) กรมศุ ลกากรซึ่ งเป็ นหน่ วยงานสังกัดกระทรวงการคลัง จึ งได้จัดทําแผนปฏิ รูป
กรมศุลกากร ปี พ.ศ. 2559-2563 ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ 5 ด้าน (กรมศุลกากร. 2559ก: 5-10) และได้มีการจัดทํานโยบายการ
กํากับดูแลองค์การที่ดี ปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อให้การปฏิบตั ิราชการของกรมศุลกากรมีระบบการบริ หารจัดการ
ที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล (กรมศุลกากร. 2560ข: 3)
จากการวิเคราะห์ สภาพกรมศุ ลกากรด้วย SWOT Analysis พบจุ ดอ่ อนปั จจัยภายใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
บุคลากรที่ ขาดทักษะ ด้านบริ หารจัดการในการใช้ดุลพินิจ ด้านอุปกรณ์ไม่เพียงพอ และด้านงบประมาณที่ จาํ กัด
ปั จจัยภายนอก 4 ด้าน ด้านเศรษฐกิ จในเรื่ องนโยบายภาษี ด้านสังคมในเรื่ องการอํานวยความสะดวก ด้านนโยบาย
กฎหมายในเรื่ องการบูรณาการร่ วมกัน และด้านเทคโนโลยีในเรื่ องความไม่พร้อมในการเชื่อมโยงของ National Single
Window: NSW (กรมศุลกากร. 2558: 5-10) รวมถึงประเด็นปั ญหาที่ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
(ก.พ.ร.)ได้เสนอให้กรมศุลกากรปรับปรุ งในประเด็นการนําเทคโนโลยีมาใช้แทนที่ในการปฏิบตั ิงานเพื่อเพิ่มความ
สะดวกในการบริ หารงาน และการบริ การที่ เป็ นที่ พอใจแก่ ประชาชน (ก.พ.ร. 2559: 20) และสรุ ปผลการสัมมนา
นายด่านและผูบ้ ริ หารกรมศุลกากร 3 ปี ย้อนหลัง เรื่ องที่ ตอ้ งแก้ไขเร่ งด่วน คือการนําเทคโนโลยีเข้าช่วยเพื่อพัฒนา
นวัตกรรมใหม่ๆ ได้แก่ การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการจัดเก็บภาษีอากร การอํานวยความสะดวกทางการค้า การปกป้ อง
สังคม และการพัฒนาบุคลากร ภายใต้การสร้าง Big Data (กรมศุลกากร. 2559ข: 2-7; 2560ค: 2-4; 2561: 36) แล้วปั จจุบนั
กรมศุลกากรมีแนวทางใดให้เกิดการพัฒนาองค์กร ในด้านการบริ หารจัดการองค์กรที่จะนําไปสู่องค์กรที่มีนวัตกรรม
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ชั้นแนวหน้า ยกระดับองค์กรให้เป็ นองค์กรนวัตกรรมที่สามารถให้บริ การอย่างเป็ นเลิศ สามารถตอบสนองทิศทางและ
นโยบายของกระทรวงการคลัง และมีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการเป็ นองค์กรแห่งนวัตกรรมภายใต้หลักธรรมาภิบาล

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

เพื่อศึกษาปั จจัยการจัดการที่ส่งผลต่อการเป็ นองค์กรแห่งนวัตกรรมภายใต้หลักธรรมาภิบาล

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย

การศึ กษาวิจยั ในเรื่ อง แนวทางการพัฒนากรมศุ ลกากรสู่ องค์กรแห่ งนวัตกรรมภายใต้หลักธรรมาภิ บาล
โดยอาศัยแนวคิดทฤษฎีองค์ประกอบของการเป็ นองค์กรแห่งนวัตกรรมของสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (2558: ออนไลน์)
ทฤษฎีระดับนวัตกรรมของ ชาพิโร (2549: 24-25) ทฤษฎีระดับการพัฒนานวัตกรรม ของเสน่ห์ จุย้ โต (2546: 37-38)
แนวคิดทฤษฎีหลักธรรมาภิบาล ของสํานักงานป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ (2560: 16) และสกนธ์ วรัญ�ู
วัฒนา (2560: 13-15) และมาตรฐานการบริ การของศุลกากรไทย (กรมศุลกากร. มปป.: 1)
ระดับการเป็ นองค์ กรแห่ งนวัตกรรมภายใต้ หลักธรรมาภิบาล
ระดับบุคคล
-ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
-การเปิ ดใจรับสิ่ งใหม่ๆ
-การสร้างเครื อข่ายนวัตกรรม
ระดับหน่ วยงาน/องค์ การ
-การสร้างนวัตกรรม
-องค์การแห่งการเรี ยนรู ้
-บรรยากาศนวัตกรรม
-การบริ การ
หลักธรรมาภิบาล
-คุณธรรมและความโปร่ งใส

ปัจจัยการจัดการ
-การสนับสนุนจากผูบ้ ริ หาร
-ความสอดคล้องกับกลยุทธ์
-การวัดเปรี ยบเทียบ
-การสร้างแรงจูงใจ
-วัฒนธรรมองค์กร
-กิจกรรมการกระตุน้
-ทีมงานสนับสนุน
-การจัดการองค์ความรู ้
-การเชื่อมโยงองค์ความรู ้
-ทรัพยากรทางเทคโนโลยี
-ทรัพยากรมนุษย์
-ทรัพยากรทางการเงิน

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. สมมุติฐานการวิจัย

สมมุตฐานที่ 1 ปั จจัยการจัดการมี ความสัมพันธ์กับนวัตกรรมระดับบุคคล สมมุตฐานที่ 2 ปั จจัยการ
จัดการมีความสัมพันธ์กบั นวัตกรรมระดับหน่วยงาน/องค์กร และสมมุตฐานที่ 3 ปั จจัยการจัดการมีความสัมพันธ์
กับหลักธรรมาภิบาล

5. วิธีดําเนินการวิจัย

5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ างทีใ่ ช้ ในการวิจยั
ประชากร ที่ใช้ในการวิจยั คือ ข้าราชการพลเรื อนสามัญที่ปฏิบตั ิหน้าที่ในตําแหน่งต่าง ๆ ในกรมศุลกากร
ที่อยูใ่ นส่ วนกลาง และส่ วนภูมิภาค ในปี พ.ศ. 2560 จํานวน 4,731 ราย (กรมศุลกากร. 2560ง: ไม่ปรากฎเลขหน้า)
ได้แก่ 1) ผูอ้ าํ นวยการส่วน จํานวน 116 ราย 2) หัวหน้าฝ่ าย จํานวน 484 ราย 3) ข้าราชการระดับชํานาญการ จํานวน
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1,749 ราย 4) ข้าราชการระดับ ชํานาญงาน จํานวน 915 ราย 5) ข้าราชการระดับ ปฏิ บัติ ก าร จํานวน 910 ราย
และ 6) ข้าราชการระดับปฏิบตั ิงาน จํานวน 557 ราย
กลุ่มตัวอย่างสําหรับการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั กําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากประชากร จํานวน 4,731 ราย
โดยวิธีการสุ่ มตัวอย่างตามตารางของเครจซี และ มอร์ แกน (Krejcie; & Morgan. 1970: 607-610) ที่ ระดับความ
เชื่ อมัน่ ร้อยละ 95 ได้จาํ นวน 357 ตัวอย่างทั้งนี้ เพื่อให้การวิจยั มีความน่ าเชื่ อถื อมากยิ่งขึ้น ผูว้ ิจยั จึ งได้กาํ หนดให้
การเก็บตัวอย่างสําหรับการศึกษาครั้งนี้ จํานวน 400 ชุด โดยใช้หลักการของความน่าจะเป็ น (Probability Sampling)
ในการสุ่ มตัวอย่างเพื่อให้ได้ตวั แทนที่ดีสาํ หรับการศึกษา โดยทําการสุ่ มแบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling)
ตามลักษณะโครงสร้างของกรมศุลกากร ซึ่ งแบ่งเป็ น 20 สํานัก 3 กลุ่มงาน 48 ด่านศุลกากร เพื่อกําหนดสัดส่ วน
ในการเก็บข้อมูล โดยจัดสัดส่ วนจํานวนแบบสอบถามเพื่อเก็บแต่ละสํานัก/กลุ่ม/ด่าน ตามความสําคัญและความ
เหมาะสมที่คาดหวังว่าผูต้ อบแบบสอบถามจะสามารถให้ขอ้ มูลที่ตรงตามความต้องการหรื อวัตถุประสงค์ของผูว้ ิจยั
และเป็ นความจริ งมากที่สุดในการเก็บข้อมูล โดยใช้วธิ ีการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling)
5.2 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
5.2.1. ตัวแปรอิสระหรื อตัวแปรต้น (Independent variables) ปั จจัยการจัดการ ประกอบด้วย (1)
การสนับสนุ นจากผูบ้ ริ หาร (2) ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ (3) การวัดเปรี ยบเที ยบ (4) การสร้างแรงจูงใจ (5)
วัฒนธรรมองค์กร (6) กิจกรรมการกระตุน้ (7) ทีมงานสนับสนุน (8) การจัดการองค์ความรู ้ (9) การเชื่อมโยงองค์
ความรู ้ (10) ทรัพยากรทางเทคโนโลยี (11)ทรัพยากรมนุษย์ และ(12) ทรัพยากรทางการเงิน
5.2.2 ตัวแปรตาม (Dependent variable) 1) ตัวแปรในระดับบุคคล ได้แก่ ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
การเปิ ดใจรับสิ่ งใหม่ๆ และการสร้างเครื อข่ายนวัตกรรม 2) ตัวแปรในระดับหน่วยงาน/องค์การ ได้แก่ การสร้าง
นวัตกรรม องค์การแห่งการเรี ยนรู ้ บรรยากาศนวัตกรรม และการบริ การ และตัวแปรหลักธรรมาภิบาล
5.3 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมื อที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสําหรั บงานวิจยั ในครั้งนี้ คื อ แบบสอบถาม (Questionnaire)
สําหรับเก็บข้อมูลเชิงปริ มาณจากกลุ่มตัวอย่าง การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม กระทําโดยการตรวจสอบ
คุณภาพด้านความตรงเชิ งเนื้ อหา (Content Validity) และการตรวจสอบคุณภาพ ด้านความเชื่ อมัน่ (Reliability)
ของแบบสอบถาม โดยมีข้ นั ตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถามในด้านความตรงเชิ งเนื้ อหา (Content Validity)
กระทําโดยวิธีการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคําถามกับเนื้ อหาของข้อมูลที่จะจัดเก็บ โดยวิธี Index of
Item objective Congruence (IOC) โดยให้ผทู ้ รงคุณวุฒิและผูเ้ ชี่ยวชาญจํานวน 5 ท่าน พิจารณาลงความเห็นเกี่ยวกับ
ความสอดคล้อ งดัง กล่ า ว ซึ่ งมี เ กณฑ์ ก ารให้ ค ะแนน ดัง นี้ +1 แน่ ใ จว่ า คํา ถามนั้ นสอดคล้อ งกับ เนื้ อหา
0 ไม่ แ น่ ใ จว่า คํา ถามนั้น สอดคล้อ งกับเนื้ อ หาและ -1 แน่ ใ จว่า คํา ถามนั้น ไม่ ส อดคล้อ งกับเนื้ อ หา หลัง จากที่
ผูท้ รงคุณวุฒิและผูเ้ ชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่านได้พิจารณาลงความเห็นตามเกณฑ์การให้คะแนนแล้ว ผูว้ ิจยั นําคะแนนมา
ประเมินหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง IOC โดยสู ตรของโรวิเนลลี และแฮมเบิลตัน (Rovinelli and Hambleton. 1977: 49-60)
หากมี ค่า IOC ของข้อคําถามแต่ละข้ออยู่ระหว่าง 0.50-1.00 แสดงว่าคําถามนั้นสามารถวัดเนื้ อหาได้ ตรงตาม
ประเด็นที่ตอ้ งการวัด ซึ่งได้ค่า IOC อยูร่ ะหว่าง 0.60-1.00 แสดงว่าสามารถวัดเนื้อหาได้ตรงตามประเด็น
ขั้นตอนที่ 2 การตรวจสอบคุ ณภาพแบบสอบถามในด้านความน่ าเชื่ อมัน่ หรื อความน่ าเชื่ อถื อได้
(Reliability) กระทําโดยนําแบบสอบถาม มาทดสอบความเที่ยงตรงทดลองใช้ (Pre-test) ก่อนที่จะนําไปใช้เก็บข้อมูล
จริ ง นําแบบสอบถามไปใช้ทดสอบกับกลุ่มที่มีคุณลักษณะเหมือนกับกลุ่มตัวอย่าง แต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่กาํ หนดไว้
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จํานวน 30 ชุ ด และนําข้อมู ลที่ ได้มาทดสอบด้วยวิ ธี ทางสถิ ติ โดยพิ จารณาค่ าสั มประสิ ทธิ์ ของครอนบรั ชอัลฟ่ า
(Cornbrash’s alpha Coefficient) ของแต่ ล ะตัว แปรมี ค่ า คะแนนสู ง กว่า 0.70 จึ ง จะถื อ ว่า แบบสอบถามมี ค วาม
น่ าเชื่ อมัน่ เชื่ อถือได้ ซึ่ งได้ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของครอนบรัชอัลฟ่ า อยู่ระหว่าง 0.85-0.98 ตัวแปรทุกตัวมีค่าเกิ นกว่า
0.70 ซึ่งแสดงว่าแบบสอบถามนั้นมีความน่าเชื่อมัน่ สามารถนําไปใช้ในการเก็บข้อมูลได้
5.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การจัดเก็บข้อมูล ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การขออนุญาตต้นสังกัดในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั เป็ นผูเ้ ก็บ
รวบรวมด้วยตนเอง โดยดําเนิ นการแจกแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่าง ชี้แจงวัตถุประสงค์ในการศึกษา การให้
ข้อมูลในแต่ละส่ วนในแบบสอบถาม ตลอดจนขอความอนุ เคราะห์ผูต้ อบแบบสอบถามให้ขอ้ มูลตามความจริ ง
ผูว้ จิ ยั ได้แจกแบบสอบถาม จํานวน 430 ฉบับ ได้รับคืนจํานวน 400 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 93
5.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การประมวลผลข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมและได้มีการคัดกรองข้อมูลเรี ยบร้อยแล้วจะนําไป
ประมวลผลทางสถิติ ได้เลือกใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางคอมพิวเตอร์ มาใช้ในการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล
ทางสถิติ โดยวิเคราะห์ปัจจัยการจัดการ ที่มีความสัมพันธ์และส่ งผลต่อระดับการเป็ นองค์กรแห่ งนวัตกรรมของ
กรมศุลกากรกระทําโดยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปั จจัยการจัดการ กับองค์การแห่ งนวัตกรรม
โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ทดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis: MRA) ที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.05

6. สรุ ปผลการวิจัย

ตามวัตถุประสงค์ ปั จจัยการจัดการที่ส่งผลต่อการเป็ นองค์กรแห่งนวัตกรรมภายใต้หลักธรรมาภิบาลผลการ
วิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ดังนี้
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยการจัดการมีความสัมพันธ์ กบั นวัตกรรมระดับบุคคล
ตาราง 1 การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณทดสอบปั จจัยการจัดการที่ส่งผลต่อการเป็ นองค์กรแห่งนวัตกรรมของ
กรมศุลกากรภายใต้หลักธรรมาภิบาล ในระดับบุคคล
ค่าคงที่ (Constant)
1. การสนับสนุนจากผูบ้ ริ หาร
2. ความสอดคล้องกับกลยุทธ์
3. การวัดเปรี ยบเทียบ
4. การสร้างแรงจูงใจ
5. วัฒนธรรมองค์กร
6. กิจกรรมการกระตุน้
7. ทีมงานสนับสนุน
8. การจัดการองค์ความรู้
9. การเชื่อมโยงองค์ความรู้
10. ทรัพยากรทางเทคโนโลยี
11. ทรัพยากรมนุษย์
12. ทรัพยากรทางการเงิน

Unstandardized Coefficients
B
S.E.
.122
.112
.025
.038
.064
.046
.067
.044
.014
.039
.230
.043
-.014
.045
-.085
.033
.128
.037
.048
.031
.014
.030
.324
.042
.154
.032

Standardized Coefficients
Beta
.027
.064
.065
.017
.224
-.017
-.112
.142
.054
.015
.356
.191

หมายเหตุ: Adjusted R2 = .795 F = 129.959, Sig. = 0.000, ** มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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t

Sig.

1.088
.656
1.403
1.543
.359
5.334**
-.309
-2.579**
3.455**
1.518
.478
7.638**
4.759**

.277
.512
.161
.124
.720
.000
.757
.010
.001
.130
.633
.000
.000
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จากตาราง 1 พบว่าปั จจัยการจัดการนวัตกรรมโดยรวมสามารถร่ วมกันอธิ บายการเปลี่ยนแปลงของการเป็ น
องค์กรแห่งนวัตกรรมของกรมศุลกากรภายใต้หลักธรรมาภิบาล ระดับบุคคลได้ร้อยละ 79.5 (Adjusted R2 = .795) ในขณะ
ที่ปัจจัยด้านทรัพยากรมนุษย์ ด้านวัฒนธรรมองค์กร ด้านทรัพยากรทางการเงิน ด้านการจัดการองค์ความรู ้ และด้าน
ที มงานสนับสนุ น ส่ งผลต่อการเป็ นองค์กรแห่ งนวัตกรรมของกรมศุลกากรภายใต้หลักธรรมาภิบาล ระดับบุคคล
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่ วนปั จจัยอื่นๆ ส่ งผลต่อการเป็ นองค์กรแห่งนวัตกรรมภายใต้หลักธรรมาภิ
บาล ในระดับบุคคลของกรมศุลกากรอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยการจัดการมีความสัมพันธ์ กบั นวัตกรรมระดับหน่ วยงาน/องค์ กร
ตาราง 2 การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณทดสอบปั จจัยการจัดการที่ส่งผลต่อการเป็ นองค์กรแห่งนวัตกรรมของ
กรมศุลกากรภายใต้หลักธรรมาภิบาล ระดับหน่วยงาน/องค์กร

ค่าคงที่ (Constant)
1. การสนับสนุนจากผูบ้ ริ หาร
2. ความสอดคล้องกับกลยุทธ์
3. การวัดเปรี ยบเทียบ
4. การสร้างแรงจูงใจ
5. วัฒนธรรมองค์กร
6. กิจกรรมการกระตุน้
7. ทีมงานสนับสนุน
8. การจัดการองค์ความรู้
9. การเชื่อมโยงองค์ความรู้
10. ทรัพยากรทางเทคโนโลยี
11. ทรัพยากรมนุษย์
12. ทรัพยากรทางการเงิน

Unstandardized
Coefficients
B
S.E.
.301
.120
.028
.041
.123
.049
.088
.047
-.001
.041
.112
.046
.016
.049
-.045
.035
.195
.040
.030
.034
.008
.032
.286
.045
.092
.035

Standardized Coefficients

t

Sig.

2.500
.692
2.515**
1.898
-.027
2.427*
.329
-1.277
4.940**
.888
.239
6.310**
2.666**

.013
.489
.012
.058
.978
.016
.742
.202
.000
.375
.811
.000
.008

Beta
.032
.124
.087
-.001
.111
.019
-.060
.221
.034
.008
.320
.116

หมายเหตุ: Adjusted R2 = .758 F = 104.897, Sig. = 0.000, ** มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01, * มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตาราง 2 พบว่าปั จจัยการจัดการนวัตกรรมโดยรวมสามารถร่ วมกันอธิ บายการเปลี่ยนแปลงของการ
เป็ นองค์กรแห่งนวัตกรรมของกรมศุลกากรภายใต้หลักธรรมาภิบาล ระดับหน่วยงาน/องค์กรได้ร้อยละ 75.8 (Adjusted
R2 = .758) ในขณะที่ ปัจจัยด้านทรั พยากรมนุ ษย์ ด้านการจัดการองค์ความรู ้ ด้านความสอดคล้องกับกลยุทธ์ ด้าน
ทรั พยากรทางการเงิ น ส่ งผลต่อการเป็ นองค์กรแห่ งนวัตกรรมของกรมศุ ลกากรภายใต้หลักธรรมาภิ บาล ระดับ
หน่ วยงาน/องค์กรอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และด้านวัฒนธรรมองค์กร ที่ ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
ส่ วนปั จจัยอื่นๆ ส่ งผลต่อการเป็ นองค์กรแห่ งนวัตกรรมภายใต้หลักธรรมาภิบาล ในระดับหน่วยงาน/องค์กรของ
กรมศุลกากรอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ
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สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยการจัดการมีความสัมพันธ์ กบั หลักธรรมาภิบาล
ตาราง 3 การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ ทดสอบปั จจัยการจัดการที่ส่งผลต่อการเป็ นองค์กรแห่งนวัตกรรมของ
กรมศุลกากรภายใต้หลักธรรมาภิบาล ด้านคุณธรรมและความโปร่ งใส
Unstandardized Coefficients
ค่าคงที่ (Constant)
1. การสนับสนุนจากผูบ้ ริ หาร
2. ความสอดคล้องกับกลยุทธ์
3. การวัดเปรี ยบเทียบ
4. การสร้างแรงจูงใจ
5. วัฒนธรรมองค์กร
6. กิจกรรมการกระตุน้
7. ทีมงานสนับสนุน
8. การจัดการองค์ความรู้
9. การเชื่อมโยงองค์ความรู้
10. ทรัพยากรทางเทคโนโลยี
11. ทรัพยากรมนุษย์
12. ทรัพยากรทางการเงิน

B
.935
.014
.071
.082
.086
.240
-.148
-.002
.257
.050
.036
.052
.053

S.E.
.185
.063
.075
.072
.064
.071
.075
.054
.061
.052
.049
.070
.053

Standardized
Coefficients
Beta
.015
.069
.077
.101
.229
-.172
-.003
.278
.055
.038
.056
.064

t
5.050
.227
.948
1.139
1.355
3.384**
-1.988*
-.038
4.223**
.975
.730
.746
.999

Sig.
.000
.820
.344
.255
.176
.001
.048
.970
.000
.330
.466
.456
.318

หมายเหตุ: Adjusted R2 = .471 F = 30.633, Sig. = 0.000, ** มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01, * มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตาราง 3 พบว่าปั จจัยการจัดการนวัตกรรมโดยรวมสามารถร่ วมกันอธิ บายการเปลี่ยนแปลงของการ
เป็ นองค์กรแห่ งนวัตกรรมของกรมศุลกากรภายใต้หลักธรรมาภิบาล ด้านคุณธรรมและความโปร่ งใสได้ร้อยละ
47.1 (Adjusted R2 = .471) ในขณะที่ ปัจจัยด้านการจัดการองค์ความรู ้ ด้านวัฒนธรรมองค์กร ส่ งผลต่อการเป็ น
องค์กรแห่งนวัตกรรมของกรมศุลกากรภายใต้หลักธรรมาภิบาล ด้านคุณธรรมและความโปร่ งใส อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 และกิ จกรรมการกระตุน้ ที่ ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ส่ วนปั จจัยอื่นๆ ส่ งผลต่อการเป็ น
องค์กรแห่งนวัตกรรมของกรมศุลกากรอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ

7. อภิปรายผล

ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อการเป็ นองค์ กรแห่ งนวัตกรรมภายใต้ หลักธรรมาภิบาลของกรมศุลกากร
7.1 ปั จจัยที่ ส่งผลต่อนวัตกรรมในระดับบุ คคล คื อปั จจัยด้านทรั พยากรมนุ ษย์ ด้านวัฒนธรรมองค์กร
ด้านทรัพยากรทางการเงิน ด้านการจัดการองค์ความรู ้ และด้านทีมงานสนับสนุน สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ นฤชา
ศิ ริวฒั น (2556: 249) การพัฒนาบุคลากรสู่ นวัตกรรมเริ่ มต้นจากการกระตุน้ การให้รางวัล และวัฒนธรรมองค์กร
มนตรี ทองอ่อน (2560: 105-110) ปั จจัยภายในที่ส่งผลต่อองค์กรนวัตกรรมคือปั จจัยด้านบุคลากรและทักษะองค์กร
วรรณภา วิจิตรจรรยา (2555: 181-187) การจัดการองค์กรนวัตกรรมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการจัดการทรัพยากร
มนุ ษย์ El Gendi (2017: 244-264) ความสําเร็ จขององค์กรนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 ขึ้ นอยู่กับการกระตุน้ ใน
การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อนําไปสู่ การสร้างผลลัพธ์ที่เป็ นนวัตกรรมใหม่ ๆ และ Fan Yuen Han (2012: 165-172)
ทุนทางปั ญญาหรื อทรัพยากรมนุษย์เป็ นดีเอ็นเอขององค์กรที่ส่งผลต่อนวัตกรรม
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7.2 ปั จจัยที่ส่งผลต่อนวัตกรรมในระดับหน่วยงาน/องค์กร คือปั จจัยด้านทรัพยากรมนุษย์ ด้านการจัดการ
องค์ความรู ้ ด้านความสอดคล้องกับกลยุทธ์ ด้านทรัพยากรทางการเงิ น และด้านวัฒนธรรมองค์กร สอดคล้องกับ
ผลการวิจยั ของ Kerth (2013: 91-95) สิ่ งที่ทาํ ให้องค์กรที่ประสบความสําเร็ จในเชิงนวัตกรรมคือ คนและวิสยั ทัศน์
Demircioglu (2017: 129-130) นวัตกรรมทั้งระดับองค์กร หน่วยงานและบุคคลที่ตอ้ งมีการจัดการความรู ้แบบใหม่
อย่างต่อเนื่อง Van Gorp (2012: 115-117) ความเชื่อมัน่ ความมีอยูข่ องทรัพยากรบุคคลมีความสัมพันธ์กบั ระดับการ
สนับสนุ นองค์กรในการสร้างนวัตกรรม นาริ นี แสงสุ ข (2551: 230) ปั จจัยที่ ส่งผลกระทบต่อกระบวนการสร้ าง
นวัตกรรมองค์กรคือนโยบายและกลยุทธ์ที่สอดคล้อง และบุ คลากรที่ เพียงพอ ปฐพร ตวิษาประกิ ต (2558: 218-220)
การจัดการความรู ้มีอิทธิ พลทางบวกต่อการจัดการนวัตกรรม อนุ จิตร ชิ ณสาร (2557: 332-336) วัฒนธรรมองค์การ
ส่ งผลต่อการเป็ นองค์กรนวัตกรรม Parna (2014: 274-288) ปั จจัยภายในที่สาํ คัญที่สุดที่สนับสนุนนวัตกรรมภาครัฐ
คื อการดํารงอยู่ของบุ คคลสําคัญ นิ ติ รั ตนปรี ชาเวช (2553:211-218) องค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ มีอิทธิ พลเชิ งบวกต่อ
นวัตกรรมองค์การ วุฒิ พงษ์ ภักดี เหลา (2554: 271-275) ปั จจัยที่ ส่ งผลต่ อการสร้ างนวัตกรรมขององค์ก ารคื อ
วิสัยทัศน์ กลยุทธ์เป้ าหมายที่ สอดคล้อง โครงสร้างองค์การยืดหยุ่น การบริ หารจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ และการ
จัดการความรู ้
7.3 ปั จจัยที่ส่งผลต่อนวัตกรรมภายใต้หลักธรรมาภิบาลของกรมศุลกากร คือปั จจัยด้านการจัดการองค์
ความรู ้ ด้านวัฒนธรรมองค์กร และด้านกิจกรรมการกระตุน้ สอดคล้องกับวรชัย สิ งหฤกษ์ และ ประสพชัย พสุนนท์
(2559: 67) ปั จจัยที่ มีผลต่อการนําหลักธรรมาภิ บาลมาใช้ในการบริ หารจัดการคือ ปั จจัยวัฒนธรรมองค์กร และ
ค่ านิ ยม ศรี สกุล เจริ ญศรี และคณะ (2559: 47) พบว่าปั จจัยด้านวัฒนธรรมองค์การมี ความสัมพันธ์ เชิ งบวกกับ
ประสิ ทธิ ผลด้านธรรมาภิบาลของหน่ วยงาน สอดคล้องกับนโยบายการประเมินคุ ณธรรมและความโปร่ งใสใน
หน่วยงานภาครัฐของสํานักงาน ปปช. (2560: 16) สกนธ์ วรัญ�ูวฒั นา (2560: 13-15) ในด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร

8. ข้ อเสนอแนะ

8.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) ผูบ้ ริ หารกรมศุลกากรสามารถนําผลการศึ กษามาใช้เป็ นข้อมูลประกอบการตัดสิ นใจและกําหนด
ทิศทางในการวางนโยบายการบริ หารจัดการด้านนวัตกรรมได้ชดั เจนยิง่ ขึ้น การบริ หารข้อมูล Big Data จากปั จจัยใน
การดําเนินงานด้านนวัตกรรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อบรรลุเป้ าหมายตามนโยบายของกระทรวงการคลัง
(2) หน่วยงานอื่นๆ สามารถนําผลการศึกษามาใช้ในการปรับปรุ งด้านนวัตกรรมเพื่อเป็ นการเปรี ยบเทียบ
ด้านการบริ หารจัดการให้เกิดประสิ ทธิ ผล จากปั จจัยด้านการจัดการที่ส่งผลต่อการเป็ นองค์กรนวัตกรรม และหลักธรรมาภิบาล
หน่ วยงานที่ มีลกั ษณะงานใกล้เคี ยงกับกรมศุ ลกากรสามารถนําไปปรั บใช้ในการพัฒนาองค์กรเป็ นองค์กรแห่ ง
นวัตกรรมได้เช่นเดียวกัน และสามารถใช้เป็ นข้อมูลเพื่อเป็ นแนวทางในการวิจยั งานที่เกี่ยวข้องในอนาคตต่อไป
8.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
เพื่อให้การศึกษาเรื่ องแนวทางการพัฒนาองค์กรสู่ องค์กรแห่ งนวัตกรรมภายใต้หลักธรรมาภิบาลได้
อย่างลึกซึ้ง องค์กรควรพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาหน่วยงานให้มีความพร้อมในการขับเคลื่อนการปฏิบตั ิงานใน
ทุ กระดับ มี ความพร้ อมในทุ กด้าน ยอมรั บการเปลี่ ยนแปลง และตามกระแสโลกอยู่ตลอดเวลา มี ทีมงานวิจยั ที่
เกี่ยวกับด้านนวัตกรรมโดยเฉพาะ โดยไม่ขดั ต่อหลักการกําดับดูแลกิจการที่ดีและหลักธรรมาภิบาล
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อายุน้อยกว่า 36 ปี และมีดา้ นความเชื่ อมัน่ จําแนกตาม อายุงานของผูใ้ ช้บริ การที่ มีอายุงาน 7 ปี ขึ้นไป ให้ระดับ
คุ ณภาพที่ แตกต่าง จึ งสรุ ปได้ว่าผูใ้ ช้บริ การที่ มีอายุงาน 7 ปี ขึ้ นไป มี มุมมองด้านความเชื่ อมัน่ มี ประสบการณ์
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การสังเกต การตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกันความเสี่ ยงรถบรรทุกที่ละเอียดรอบคอบมากกว่าผูใ้ ช้บริ การที่มีอายุงาน
น้อยกว่า 7 ปี
แนวทางการพัฒนาจะต้องมีการปรับปรุ งด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านความเชื่อมัน่ อีกทั้งจะต้อง
แก้ไขปั ญหาเร่ งด่วน 1) ขอรับรองมาตรฐานคุณภาพการบริ การขนส่ งด้วยรถบรรทุก จากกรมการขนส่ งทางบก
(Q-Mark) 2) จัดทําคู่มือมือมาตรฐานคุณภาพในการให้บริ การด้านขนส่งของธุรกิจผูใ้ ห้บริ การขนส่งสิ นค้า
คําสําคัญ: คุณภาพการให้บริ การด้านขนส่ง

ABSTRACT

The purpose of this research was to Propose guidelines for the improvement of the quality of the
logistics service of the freight service providers. From a sample of 400 customers in the business of freight service
providers by accidental sampling. The tool used to collect data was a questionnaire. With confidence value 0.936.
The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation. And compare the differences by
using t-test, F-test, and test the differences in pairs by Scheffé method.
The research found that The quality of the transportation logistics service provided by the freight
forwarder business Physical Trustworthy In a timely response Confidence Compassion The quality is at a high
level. And when comparing the differences between personal factors and organizational factors, there are no
differences Except physical aspects classified by age Users aged 36 years and over have different quality levels.
Therefore, it can be concluded that people aged 36 years and over have long working experience Physical aspects
There is a more careful quality inspection work. Service providers younger than 36 years and with confidence
classified by The service life of the service users who are 7 years of age or older have different quality levels.
Therefore, it can be concluded that the service users aged 7 years and above have a view of confidence
Experienced in observation The inspection of truck risk prevention devices is more thorough than those who have
less than 7 years of service.
Development guidelines must be improved in terms of physical characteristics. And the confidence side
And must solve urgent problems. 1) Request for quality standards for transportation services by truck. From the
Department of Land Transport (Q-Mark). 2) Prepare a manual for quality standards in the transportation service
of the carrier business.
Keywords: Quality Of Transportation Services

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

ในปั จ จุ บนั ธุ รกิ จการให้บริ ก ารโลจิ ส ติ ก ส์ ด้า นขนส่ ง เป็ นการบริ ก ารที่ อ าํ นวยความสะดวกในการ
เคลื่อนย้ายสิ นค้าจากจุดต้นทางไปจนถึงจุดปลายทางให้กบั ลูกค้า และสิ่ งที่ลูกค้าคาดหวังและต้องการมากที่ สุดคือ
คุณภาพการส่ งมอบสิ นค้า ซึ่ งประกอบด้วย คุณภาพด้านลักษณะทางกายภาพ อาทิ มีการแต่งกายของพนักงาน
ส่งมอบสิ นค้าที่เหมาะสม มีจาํ นวนพนักงานบริ การตามความเหมาะสม มีอุปกรณ์และเครื่ องมือที่เหมาะสม มีรถขน
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สิ นค้าที่เหมาะสม มีการดูแลควบคุมจัดการเอกสารได้ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบของลูกค้า คุณภาพด้านความ
ไว้วางใจและเชื่อถือได้ อาทิ พนักงานจัดส่งสิ นค้าปฏิบตั ิตามกฎระเบียบข้อบังคับของลูกค้า การขนส่งสิ นค้า ตรง
ตามระยะเวลาที่กาํ หนดของลูกค้า มีการตรวจสอบทุกขั้นตอนของการขนส่ งสิ นค้า พนักงานขนส่ งสิ นค้า มี
ความรับผิดชอบในการแก้ไขปั ญหาเมื่อเกิ ดปั ญหากับรถขนสิ นค้า คุณภาพด้านการตอบสนองที่ ทนั ท่วงที อาทิ
มีความรวดเร็ วในการขนส่ งสิ นค้า สามารถจัดส่ งได้ตรงตามเวลา มีรถรองรับในกรณี ที่ตอ้ งการรถเร่ งด่วน มีการ
ติดต่อยืนยันการรับและส่ งสิ นค้า มีข้ นั ตอนการตรวจนับจํานวนคุณภาพของสภาพสิ นค้าก่อนและหลังส่ งสิ นค้า
คุณภาพด้านความเชื่อมัน่ อาทิ พนักงานมีความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการขนส่งสิ นค้า พนักงานมีทกั ษะและปฏิบตั ิตาม
มาตรฐานการจัดส่ งสิ นค้า การปฏิ บตั ิงานเป็ นไประเบี ยบ โปร่ งใส ยุติธรรม สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
มีการป้ องกันสิ นค้าอย่างถูกต้องเป็ นระเบียบ คุณภาพด้านความเห็นอกเห็นใจ อาทิ พนักงานมีการให้คาํ แนะนํา
ปรึ กษากรณี จดั เรี ยงสิ นค้า ให้ความร่ วมมือช่วยแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้า มีการติดต่อลูกค้าติดต่อลูกค้าทันที เพื่อแจ้ง
ให้ทราบในกรณี ที่เกิดเหตุสุดวิสัยไม่สามารถจัดส่งหรื อขนส่งสิ นค้าได้ทนั กําหนด รถขนส่งสามารถรอคอยในกรณี
ที่ลูกค้ายังไม่พร้อมรับหรื อจัดส่งสิ นค้า และในช่วงเทศกาลวันหยุดมีพนักงานขนส่งและรถขนส่ งพร้อมส่งทันทีที่
ลูกค้าต้องการ ด้วยเหตุดงั กล่าวเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งตอบสนองลูกค้าด้วยคุณภาพค่อนข้างสู ง เพื่อเป็ นการรักษาฐานลูกค้า
เก่าและการบอกต่อเพื่อสร้างฐานลูกค้าใหม่ดว้ ยคุณภาพในการให้บริ การโลจิสติกส์ดา้ นการขนส่ง ผูป้ ระกอบการ
ด้านการให้บริ การโลจิสติกส์ดา้ นขนส่ งจึงจําเป็ นต้องเร่ งศึกษาถึงแนวทางในการพัฒนาปรับปรุ งคุณภาพการให้
บริ การโลจิสติกส์ดา้ นขนส่งอย่างเข้มข้น

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่อศึกษาระดับคุณภาพการให้บริ การขนส่งของธุรกิจผูใ้ ห้บริ การขนส่งสิ นค้า
(2) เพื่อเปรี ยบเทียบระดับคุณภาพการให้บริ การขนส่งของธุรกิจผูใ้ ห้บริ การขนส่งสิ นค้าตาม ปัจจัยส่วน
บุคคลและปัจจัยด้านองค์กร
(3) เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาปรับปรุ งคุ ณภาพการให้บริ การโลจิ สติกส์ดา้ นขนส่ งของธุ รกิ จผูใ้ ห้
บริ การขนส่งสิ นค้า
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3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้ น

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่ วนบุคคล

-

เพศ
อายุ
ตําแหน่งงาน
ระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงาน

-

ปัจจัยด้ านองค์ กร
ระยะเวลาที่เปิ ดกิจการ
สถานที่ต้ งั ของบริ ษทั
จํานวนพนักงานในองค์กร
ประเภทของกิจการ

วันที่ 19 ธันวาคม 2562

คุณภาพการให้ บริการ
- ลักษณะทางกายภาพ
- ความไว้วางใจเชื่อถือได้
- การตอบสนองที่ทนั ท่วงที
- ความเชื่อมัน่
- ความเห็นอกเห็นใจ

แนวทางการปรับปรุ งคุณภาพ
การให้บริ การของธุรกิจผูใ้ ห้บริ การ
ขนส่งสิ นค้า

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

กิจการ

ตัวแปรต้ น ประกอบด้วย
1. ปัจจัยส่ วนบุคคล เพศ อายุ ตําแหน่งงาน ระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงาน
2. ปัจจัยด้ านองค์ กร ระยะเวลาที่เปิ ดกิจการ สถานที่ต้ งั ของบริ ษทั จํานวนพนักงานในองค์กร ประเภทของ

ตัวแปรตาม ประกอบด้วย
1. คุณภาพการให้ บริการ ลักษณะทางกายภาพ ความไว้วางใจเชื่อถือได้ การตอบสนองที่ทนั ท่วงที ความ
เชื่อมัน่ ความเห็นอกเห็นใจ
2. แนวทางการปรับปรุงคุณภาพการให้ บริการของธุรกิจผู้ให้ บริการ ขนส่ งสินค้ า

4. สมมุติฐานการวิจัย

H1: ระดับคุณภาพการให้บริ การขนส่งของธุรกิจผูใ้ ห้บริ การขนส่งสิ นค้า ตามปั จจัยส่วนบุคคลมีความ
แตกต่างกัน
H2: ระดับคุณภาพการให้บริ การขนส่งของธุรกิจผูใ้ ห้บริ การขนส่งสิ นค้า ตามปั จจัยด้านองค์กร มีความ
แตกต่างกัน
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5. แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
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5.1 SERVQUAL Model
ได้รับความนิ ยมในการนํามาใช้เพื่อศึ กษาในธุ รกิ จอุตสาหกรรมบริ การอย่างกว้างขวาง ซึ่ งองค์การ
ต้องการทําความเข้าใจต่อการรับรู ้ของกลุ่มผูร้ ับบริ การเป้ าหมายตามความต้องการในบริ การที่เขาต้องการ และเป็ น
เทคนิคที่ให้วธิ ีการวัดคุณภาพในการให้บริ การขององค์การ SERVQUAL ที่ปรับปรุ งใหม่ประกอบด้วย 5 มิติหลัก
(Zeithaml, Parasuraman and Berry, 1990: 28; Lovelock, 1996: 464-466) ดังนี้
มิตทิ ี่ 1 ความเป็ นรู ปธรรมของบริการ (tangibility)
หมายถึง ลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏให้เห็นถึงสิ่ งอํานวยความสะดวกต่างๆ อันได้แก่ สถานที่ บุคลากร อุปกรณ์
เครื่ องมือ เอกสารที่ใช้ในการติดต่อสื่ อสารและสัญลักษณ์ รวมทั้งสภาพแวดล้อมที่ทาํ ให้ผรู ้ ับบริ การรู ้สึกว่าได้รับ
การดูแล ห่ วงใย และความตั้งใจจากผูใ้ ห้บริ การ บริ การที่ถูกนําเสนอออกมาเป็ นรู ปธรรมจะทําให้ผรู ้ ับบริ การรับรู ้
ถึงการให้บริ การนั้นๆ ได้ชดั เจนขึ้น
มิตทิ ี่ 2 ความเชื่ อถือไว้ วางใจได้ (reliability)
หมายถึง ความสามารถในการให้บริ การให้ตรงกับสัญญาที่ให้ไว้กบั ผูร้ ับบริ การ บริ การที่ให้ทุกครั้งจะต้องมีความ
ถูกต้อง เหมาะสม และได้ผลออกมาเช่นเดิ มในทุกจุดของบริ การ ความสมํ่าเสมอนี้ จะทําให้ผูร้ ับบริ การรู ้สึกว่า
บริ การที่ได้รับนั้นมีความน่าเชื่อถือ สามารถให้ความไว้วางใจได้
มิตทิ ี่ 3 การตอบสนองต่ อลูกค้ า (responsiveness)
หมายถึง ความพร้อมและความเต็มใจที่จะให้บริ การ โดยสามารถตอบสนองความต้องการของผูร้ ับบริ การได้อย่าง
ทันท่ วงที ผูร้ ั บบริ การสามารถเข้ารั บบริ การได้ง่าย และได้รับความสะดวกจากการใช้บริ การ รวมทั้งจะต้อง
กระจายการให้บริ การไปอย่างทัว่ ถึง รวดเร็ ว
มิตทิ ี่ 4 การให้ ความเชื่ อมัน่ ต่ อลูกค้ า (assurance)
หมายถึง ความสามารถในการสร้างความเชื่อมัน่ ให้เกิดขึ้นกับผูร้ ับบริ การ ผูใ้ ห้บริ การจะต้องแสดงถึงทักษะความรู ้
ความสามารถในการให้บริ การและตอบสนองความต้องการของผูร้ ับบริ การด้วยความสุ ภาพ นุ่ มนวล มี กริ ยา
มารยาทที่ดี ใช้การติดต่อสื่ อสารที่มีประสิ ทธิภาพและให้ความมัน่ ใจว่าผูร้ ับบริ การจะได้รับบริ การที่ดีที่สุด
มิตทิ ี่ 5 การรู้ จกั และเข้ าใจลูกค้ า (empathy)
หมายถึง ความสามารถในการดูแลเอาใจใส่ผรู ้ ับบริ การตามความต้องการที่แตกต่างของผูร้ ับบริ การแต่ละคน
5.2 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
สุ ภาพร แหลมไพศาล และคณะ (2557) คุณภาพการให้บริ การขนส่ งกรณี ศึกษา ของ บริ ษทั สยามนิ ส
ทรานส์ จํากัด ผลการศึกษาโดยรวมอยูใ่ นระดับดีเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าด้านความเชื่อถือได้ ด้านลักษณะ
ทางกายภาพ ด้านการตอบสนอง ด้านความมัน่ ใจได้ และด้านความเห็นอกเห็นใจมีระดับคุณภาพการให้บริ การอยู่
ในระดับดี
พิชญดา ดอนสมจิตร และ คณะ (2556) การวัดคุ ณภาพบริ การของผูใ้ ห้บริ การโลจิ สติ กส์ ประเทศ
กัมพูชาเปรี ยบเที ยบกับประเทศไทยด้วยเครื่ องมือวัดคุ ณภาพSERVQUAL ผลการศึ กษาพบว่าปั จจุบนั คุ ณภาพ
บริ การของผูใ้ ห้บริ การโลจิสติกส์ประเทศกัมพูชาและประเทศไทยมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ ใน 5 มิติ
โดยภาพรวมผูใ้ ห้บริ การโลจิ สติกส์ประเทศกัมพูชามีคุณภาพบริ การระดับปานกลาง และประเทศไทยมีคุณภาพ
บริ การสูงประเด็นที่ผปู ้ ระกอบการโลจิสติกส์ประเทศไทยควรพัฒนาคือ ด้านการดูแลเอาใจใส่
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วรชนก เต็งวงษ์ วัฒนะ (2559) คุณภาพการให้บริ การ การตระหนักถึงราคา ภาพลักษณ์ตราสิ นค้า และ
การบอกต่อที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การขนส่ งพัสดุของบริ ษทั เอกชนภายในประเทศไทยของผูบ้ ริ โภค
ในกรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยคุณภาพการให้บริ การด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการตอบสนองความ
ต้องการ ด้านการให้ความมัน่ ใจและการตระหนักถึงราคาส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การขนส่ งพัสดุของ
บริ ษ ทั เอกชน ปั จ จัย คุ ณ ภาพการให้บ ริ ก ารด้า นความเป็ นรู ป ประธรรม ด้า นความเข้า ใจรั บ รู ้ ค วามต้อ งการ
ภาพลักษณ์ ตราสิ นค้า และการบอกต่อ ไม่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การขนส่ งของพัสดุ บริ ษทั เอกชน
ภายในประเทศไทย

6. วิธีดําเนินการวิจัย

การวิ จัยครั้ งนี้ มี การดําเนิ นการวิ จัยเชิ งสํารวจ (Survey Research) โดยใช้เทคนิ คการวิ จัยเชิ งปริ มาณ
(Quantitative Method) และใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
6.1 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากร คือ กลุ่มลูกค้าที่ ใช้บริ การของธุ รกิ จผูใ้ ห้บริ การขนส่ งสิ นค้า ในจังหวัดนครราชสี มา จากการ
คํานวณด้วยตารางการสุ่ มของ Yamane จํานวนตัวอย่างที่ คาํ นวณได้ มีค่าเท่ากับ 385 คน ผูว้ ิจยั จะใช้ขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่าง เท่ากับ 400 คน
6.2 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
ได้แก่แบบสอบถาม ซึ่ งพัฒนาตามตัวแปรในกรอบแนวคิด โดยให้ผทู ้ รงคุณวุฒิ 3 ท่านตรวจสอบความ
เที่ยงตรงและความเหมาะสมของเนื้ อหา จากนั้นจึงทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 ชุด เพื่อหาสัมประสิ ทธิ์
อัลฟ่ าของครอนบาค ได้ผลค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.936 แบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วนดังนี้
1. แบบสอบถามส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบ
2. แบบสอบถามส่ วนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ยวกับ การพัฒนาแนวทางการปรั บปรุ งคุ ณ ภาพ
การให้บริ การโลจิสติกส์ดา้ นขนส่งกรณี ศึกษาธุรกิจผูใ้ ห้บริ การขนส่งสิ นค้า
6.3 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุ งคุณภาพการให้บริ การโลจิ สติกส์ดา้ นขนส่ ง กรณี ศึกษา
ธุรกิจผูใ้ ห้บริ การขนส่ งสิ นค้า ผูว้ ิจยั จะทําการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามตามทําเลที่ต้ งั ของกลุ่มลูกค้า
และ Supplier ของลู ก ค้า ที่ อ ยู่ก ระจายตัว ทั่ว ประเทศไทย โดยวิธี แ บบบัง เอิ ญ จํา นวน 400 ชุ ด โดยผูว้ ิจัย ได้
ดําเนิ นการเก็บข้อมูล โดยให้ผูต้ อบแบบสอบถามตอบด้วยตนเอง จากนั้นตรวจสอบความถูกต้อง ลงรหัสและ
นําไปวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยคอมพิวเตอร์ ตามวิธีทางสถิติ
6.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํ เร็ จรู ป ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
1. ข้อมูลส่ วนบุ คคลใช้การแจกแจงความถี่ และคํานวนค่าความถี่ และค่าร้ อยละ (Frequency and
Percentage)
2. การพัฒนาแนวทางการปรับปรุ งคุ ณภาพการให้บริ การโลจิ สติกส์ดา้ นขนส่ งกรณี ศึกษาธุ รกิ จ
ผูใ้ ห้บริ การขนส่ งสิ นค้า ใช้การแจกแจงความถี่และคํานวณค่าความถี่และค่าร้อยละ และวิเคราะห์เปรี ยบเที ยบ
ความแตกต่างของคุณภาพการให้บริ การโลจิสติกส์ดา้ นขนส่ ง ของปั จจัยส่ วนบุคคลและปั จจัยด้านองค์กร โดยใช้
ค่าสถิติ t-test, F-test และทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ดว้ ยวิธี Scheffé
803

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 14 ประจําปี 2562

วันที่ 19 ธันวาคม 2562

7. สรุ ปผลการวิจัย

สรุ ปผลการวิจยั พบว่า ภาพรวมของผูต้ อบแบบสอบถามประเมินคุณภาพการให้บริ การในการขนส่งอยู่
ระดับ ดีมาก และสามารถนําด้านในการประเมินการบริ การขนส่งมาจัดลําดับได้ดงั นี้

ตารางที่ 1 ภาพรวมของผูต้ อบแบบสอบถามประเมินคุณภาพการให้บริ การในการขนส่ง
ด้ านในประเมินการบริการขนส่ ง
คะแนนระดับคุณภาพ
จัดลําดับ
1. ด้านความเชื่อมัน่
4.07
1
2. ด้านลักษณะทางกายภาพ
4.06
2
3. ด้านการตอบสนองที่ทนั ท่วงที
4.00
3
4. ด้านความไว้วางใจเชื่อถือได้
3.97
4
5. ด้านความเห็นอกเห็นใจ
3.90
5
ภาพรวม
4.00
คุณภาพมาก
และเมื่อทําการเปรี ยบเทียบรายคู่ปัจจัยส่ วนบุคคลที่มีต่อคุณภาพการให้บริ การโลจิสติกส์ ด้านขนส่ งของธุรกิจ
ผูใ้ ห้บริ การขนส่ งสิ นค้า ด้านลักษณะทางกายภาพจําแนกตามอายุ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 มีจาํ นวน 2 คู่ ได้แก่ อายุต่ าํ กว่า 25 ปี มีค่าเฉลี่ยมากกว่าอายุ 36 ปี ขึ้นไป และอายุ 25 - 35 ปี มีค่าเฉลี่ย
มากกว่าอายุ 36 ปี ขึ้นไป
ตารางที่ 2 การเปรี ยบเทียบรายคู่ปัจจัยส่ วนบุคคลที่มีต่อคุณภาพการให้บริ การโลจิสติกส์ ด้านขนส่ ง ด้านลักษณะ
ทางกายภาพจําแนกตามอายุ
ตํา่ กว่ า 25 ปี
อายุ 25 - 35 ปี
อายุ 36 ปี ขึน้ ไป
อายุ
X
4.24
4.36
3.66
ตํ่ากว่า 25 ปี
4.24
0.43
0.00*
อายุ 25 - 35 ปี
4.36
0.00*
อายุ 36 ปี ขึ้นไป
3.66
และเมื่อทํา การเปรี ยบเทียบรายคู่ปัจจัยส่ วนบุคคลที่มีต่อคุณภาพการให้บริ การโลจิสติกส์ดา้ นขนส่ งของธุรกิ จผู ้
ให้บริ การขนส่ งสิ นค้า ด้านความเชื่อมัน่ จําแนกตามอายุงาน พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 มีจาํ นวน 2 คู่ ได้แก่ น้อยกว่า 3 ปี มีค่าเฉลี่ยมากกว่าอายุ 7 ปี ขึ้นไป และอายุ 4 - 6 ปี มีค่าเฉลี่ยมากกว่าอายุ 7 ปี
ขึ้นไป
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ตารางที่ 3 การเปรี ยบเทียบรายคู่ปัจจัยส่ วนบุคคลที่มีต่อคุณภาพการให้บริ การโลจิสติกส์ ด้านขนส่ ง ด้านลักษณะ
ทางกายภาพจําแนกตามอายุงาน
น้อยกว่า 3 ปี
4 - 6 ปี
7 ปี ขึ้นไป
อายุงาน
X
4.54
4.26
4.36
น้อยกว่า 3 ปี
4.54
0.43
0.00*
4 - 6 ปี
4.26
0.00*
7 ปี ขึ้นไป
4.36
-

8. อภิปรายผล

จากการศึ กษาคุณภาพการให้บริ การโลจิ สติกส์ดา้ นขนส่ งกรณี ศึกษาธุ รกิ จผูใ้ ห้บริ การขนส่ งสิ นค้าด้าน
ลักษณะทางกายภาพความไว้วางใจเชื่อถือได้ การตอบสนองที่ทนั ท่วงที ความเชื่อมัน่ ความเห็นอกเห็นใจ ทุกด้าน
มีคุณภาพอยูใ่ นระดับมากซึ่ งสอดคล้องกับสุ ภาพร แหลมไพศาล (2557) ศึกษาเรื่ อง คุณภาพการให้บริ การขนส่ ง
กรณี ศึกษาของบริ ษทั สยามนิ สทรานส์ จํากัด พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับดีเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าด้าน
ความเชื่อถือได้ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านการตอบสนอง ด้านความมัน่ ใจได้ และด้านความเห็นอกเห็นใจมี
ระดับคุณภาพการให้บริ การอยูใ่ นระดับดี
ผลการศึ กษาพบว่าการศึ กษาเปรี ยบเที ยบความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคลกับคุณภาพการให้บริ การ
โลจิสติกส์ดา้ นขนส่ ง ของธุรกิจผูใ้ ห้บริ การขนส่งสิ นค้า จําแนกตามเพศ โดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ระหว่างกลุ่มอายุ โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ระหว่างกลุ่ม
ระดับการศึกษา โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ระหว่างฝ่ ายที่สงั กัด โดยภาพรวม
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ระหว่างกลุ่มกลุ่มอายุงาน โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ งสอดคล้องกับ พิชญดา ดอนสมจิตร (2556) ได้ศึกษาเรื่ อง การวัดคุณภาพบริ การ
ของผูใ้ ห้บริ การโลจิสติกส์ประเทศกัมพูชาเปรี ยบเทียบกับประเทศไทยด้วยเครื่ องมือวัดคุณภาพ SERVQUAL ผล
การทดสอบสมมติ ฐานการวิจัยพบว่า ปั จจุ บันคุณภาพบริ การของผูใ้ ห้บริ การโลจิ สติ กส์ ประเทศกัมพูชาและ
ประเทศไทยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ ใน 5 มิติ ได้แก่ รู ปลักษณ์ทางกายภาพ ความน่าเชื่อถือของการ
ให้บริ การ การตอบสนองของผูใ้ ช้บริ การ การสร้างความมัน่ ใจในบริ การและการดู แลเอาใจใส่ โดยภาพรวมผู ้
ให้บริ การโลจิสติกส์ประเทศกัมพูชามีคุณภาพบริ การระดับปานกลาง และประเทศไทยมีคุณภาพบริ การสูงประเด็น
ที่ผปู ้ ระกอบการโลจิสติกส์ประเทศไทยควรพัฒนาคือ ด้านการดูแลเอาใจใส่และพบว่าการศึกษาเปรี ยบเทียบความ
แตกต่างของปั จจัยองค์การกับคุณภาพการให้บริ การโลจิ สติกส์ ด้านขนส่ ง ของธุ รกิ จผูใ้ ห้บริ การขนส่ งสิ นค้า
ระยะเวลาที่ เปิ ดดําเนิ นกิ จการ ไม่แตกต่างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 สถานที่ ต้ งั ของบริ ษทั ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวนพนักงานในองค์กร ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ประเภทของกิจการ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับ วรชนก
เต็งวงษ์วฒั นะ (2559) ได้ศึกษาเรื่ อง คุณภาพการให้บริ การ การตระหนักถึงราคา ภาพลักษณ์ตราสิ นค้า และการ
บอกต่อที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การขนส่ งพัสดุของบริ ษทั เอกชนภายในประเทศไทยของผูบ้ ริ โภคใน
กรุ งเทพมหานครพบว่าปั จจัยคุณภาพการให้บริ การด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการตอบสนองความต้องการ ด้านการ
ให้ความมัน่ ใจและการตระหนักถึงราคาส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การขนส่ งพัสดุของบริ ษทั เอกชน ปั จจัย
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คุณภาพการให้บริ การด้านความเป็ นรู ปประธรรม ด้านความเข้าใจรับรู ้ความต้องการ ภาพลักษณ์ตราสิ นค้า และ
การบอกต่อ ไม่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การขนส่งของพัสดุบริ ษทั เอกชนภายในประเทศไทย

9. ข้ อเสนอแนะ

9.1 ข้ อเสนอแนะการพัฒนาแนวทางการปรับปรุงคุณภาพ
1. ควรจัดทําข้อมูลและประวัติการใช้บริ การเพื่อทราบถึงความต้องการอื่น ๆ นอก Flow ของการ
ทํางานปกติที่มีให้บริ การลูกค้า
2. ควรมีการประเมินระดับความพึงพอใจของลูกค้าในช่ วง 3-6 เดื อนแล้วนําผลมาปรับปรุ งการ
ดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง
3. ควรมีช่องทางรับข้อเสนอแนะและบุคคลภายนอก อย่างอื่นนอกเหนือจากเบอร์ Call Center และ
มีการบันทึกข้อมูลเก็บรักษาอย่างดีเพื่อนํามาปรับปรุ งแก้ไข
4. ควรมีการประชุมร่ วมกับลูกค้าเพื่อทราบความต้องการของลูกค้าเป็ นประจําเช่น ทุก 6 เดื อน ทุก
ไตรมาส
ประเด็นที่ 2 ภาพรวมของคุ ณภาพในการให้บริ การโลจิ สติ กส์ ด้านขนส่ งของธุ รกิ จผูใ้ ห้บริ การ
ขนส่ งสิ นค้า ทําการศึกษาพบว่าด้านลักษณะทางกายภาพที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ มีอุปกรณ์และเครื่ องมือที่พร้อม
สําหรับการให้บริ การขนส่งสิ นค้าที่เหมาะสม
9.2 ข้ อเสนอแนะการพัฒนาแนวทางการปรับปรุงคุณภาพ
1. ควรมีนโยบายด้านการดําเนินงานด้านขนส่งที่ชดั เจน
2. ควรมีคู่มือปฏิบตั ิงานขนส่ง
3. ควรมีการจัดส่ ง Audit เข้าตรวจรถบรรทุกขณะรับงานว่ามีการจัดเตรี ยมอุปกรณ์และเครื่ องมือ
พร้อมที่จะให้บริ การขนส่งครบถ้วนตามคู่มือปฏิบตั ิงานขนส่ง
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และการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั ของแรงงานกลุ่มอุตสาหกรรมการบิ นและโลจิสติกส์ ในโครงการเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก ใช้วธิ ีการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์เชิงลึกเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ใช้การนําเสนอข้อมูลในรู ปแบบการพรรณนาความ
ผลการวิจยั พบว่า แรงงานกลุ่มอุตสาหกรรมการบิ นและโลจิ สติกส์ ในโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออกขาดทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั ที่สาํ คัญ ได้แก่ 1) ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทลั ของแรงงานกลุ่มอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ ในโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 2) การขาด
แคลนแรงงานเฉพาะทาง และความคาดหวังในการทํางาน และ 3) ข้อจํากัดของการทํางานด้านอากาศยาน
คําสําคัญ: ทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั แรงงาน อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์

1

บทความนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของดุษฎีนิพนธ์ เรื่ อง ทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั ของแรงงานกลุ่มอุตสาหกรรมการบิน
และโลจิสติกส์ ในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
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ABSTRACT

This research was a qualitative research aimed to analyze the current issues of digital literacy of the
aviation and logistic labor force in Eastern Economic Corridor by using documentary research and in-depth
interviews as tools and presented by descriptive analysis.
The research found that the problems of digital literacy of the aviation and logistic labor force in Eastern
Economic Corridor were divided into 3 points; 1) the understanding of digital literacy of the aviation and logistic
labor force in Eastern Economic Corridor 2) the limited of specialized labor and expectations for work and 3) the
limitation of aircraft operations
Keywords: Digital Literacy, Labor Force, Aviation and Logistic

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

ปั จจุบนั ในยุคโลกาภิวฒั น์ ความเจริ ญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่งผลให้สังคมเกิดความ
เปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด ทําให้ทุกอย่างเชื่ อมโยงกันได้อย่างง่ายดาย ในกาลนี้ ประเทศไทยได้เล็งเห็นถึง
ความสําคัญดังกล่าว รัฐบาลจึงได้กาํ หนดกลไลในการขับเคลื่อนประเทศภายใต้นโยบาย ประเทศไทย 4.0 อ้างอิง
จากร่ างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ฉบับเสนอสภานิติบญั ญัติแห่งชาติ มิถุนายน 2561 เพื่อนําไปสู่การ
บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมัง่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน เป็ นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิ จพอเพียง” ที่ มีการจัดทําโดยคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ ชาติ พ.ศ. 2560 จากการมี ส่วนร่ วมของ
ประชาชนในการติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมิ นผล หลังจากการได้รับฟั งความคิ ดเห็ นของประชาชนและ
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางแล้ว โดยมีภารกิจในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ เพื่อ
ปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางในการพัฒนาประเทศให้เจริ ญยิง่ ขึ้น เพื่อสามารถรับมือกับโอกาส
และภัยคุกคามในรู ปแบบใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว และรุ นแรงในศตวรรษที่ 21
โครงการที่โดดเด่นและเป็ นอุตสาหกรรมหลักในระยะแรกของโครงการนี้ ได้แก่ อุตสาหกรรมการบิน
และโลจิสติกส์ ซึ่ งเป็ นกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่หากแต่เป็ นกลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานซึ่ งเป็ นหัวใจสําคัญของ EEC
เนื่ องจากประเทศไทยมีความได้เปรี ยบทางด้านภูมิศาสตร์ การพัฒนาและต่อยอดศักยภาพในอุตสาหกรรมนี้ จะ
ช่วยสนับสนุ นอุตสาหกรรมอื่น ๆ ได้เป็ นอย่างดี มีการคาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมการบิ นและโลจิสติกส์จะเป็ น
อุตสาหกรรมที่เติบโตได้อย่างรวดเร็ วที่สุดในกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ สําหรับการพัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติอู่
ตะเภา เป็ นส่ วนหนึ่งของโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก (Eastern Airport City)
ซึ่ งเปิ ดเป็ นโครงการที่ให้ภาคเอกชนเข้าร่ วมลงทุนในการพัฒนาสนามบิน และกิจกรรมต่อเนื่ องต่าง ๆ อันได้แก่
การก่อสร้างพร้อมให้บริ การและบํารุ งรักษา อาคารผูโ้ ดยสาร และศูนย์ธุรกิจการค้า ธุรกิจขนส่ งสิ นค้าทางอากาศ
และโลจิสติกส์ ธุรกิจซ่อมเครื่ องบิน ศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรการบิน และกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมอากาศยาน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็ นสนามบินนานาชาติหลักแห่งที่ 3 ของประเทศ และเป็ น Aviation Hub ที่สาํ คัญในอนุภูมิภาค
ลุ่ ม แม่ น้ ํา โขง (Greater Mekong sub regional-GMS) รู ป แบบการให้เอกชนร่ ว มลงทุ นยังอยู่ร ะหว่า งการศึ กษา
(กองทัพเรื อ, 2562)
กลุ่ ม คนสํา คัญที่ จะเป็ นแรงในการขับเคลื่ อ นโครงการนี้ ให้ขบั เคลื่ อนไปข้า งหน้าได้น้ ัน คื อกลุ่มวัย
แรงงาน กล่าวคือ หากแรงงานมีความรู ้และทักษะสู งย่อมส่ งผลต่อการยกระดับผลิตภาพของประเทศ ซึ่ งจะส่ งผล
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ต่อการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไป โดยความหมายของแรงงานตามคําอธิ บายของ
สํานักงานราชบัณฑิตยสภา (2561) นั้นมีคาํ ที่เกี่ยวข้องหลายคํา สองคําที่สาํ คัญได้แก่ กําลังคน (man power) คือ ผู ้
ที่กาํ ลังทํางาน กําลังหางานทํา และบุคคลที่ยงั ไม่ได้ทาํ งานแต่บางครั้งก็จะออกหางานทําเพื่อสร้างรายได้เสริ ม และ
กําลังแรงงาน (labor force) คื อ คนงาน หรื อผูใ้ ช้แรงในการทํางาน โดยจะต้องมีความสามารถการทํางานเพื่อ
ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ กระทรวงแรงงาน (2561) ได้แบ่งแรงงานออกเป็ น 3 ประเภท ได้แก่ 1) แรงงานฝี มือ
(Skilled Labor) หมายถึง ผูท้ ี่มีความรู ้ทางทฤษฎีและปฏิบตั ิ มีความชํานาญงานในสายอาชีพ สามารถตัดสิ นใจและ
แก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นในการทํางานด้วยตนเองได้ 2) แรงงานกึ่งฝี มือ (Semi-skilled Labor) หมายถึง ผูท้ ี่มีความรู ้
ทางทฤษฎี และปฏิ บตั ิ แต่มีความชํานาญบางส่ วนของงานในสายอาชี พ 3) แรงงานไร้ ฝีมื อ (Unskilled Labor)
หมายถึง ผูท้ ี่ ทาํ งานโดยใช้กาํ ลังกาย ไม่มีความรู ้ ความเชี ยวชาญงานในสายอาชี พ หากแต่ได้รับคําแนะนําถึงจะ
สามารถทํางานได้ โดยในแผนแม่บทด้านแรงงาน (พ.ศ.2560-2564) ได้มุ่งเป้ าไปที่แรงงานกึ่งฝี มือที่เป็ นแรงงาน
หลักของประเทศ เนื่องจากประเทศไทยเป็ นประเทศที่อยูใ่ นกลุ่มรายได้ปานกลางค่อนข้างสูง รวมถึงอุตสาหกรรม
การบินและโลจิสติกส์เป็ นกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ ต้องการแรงงานกึ่งฝี มือเป็ นจํานวนมากที่จะส่งผลต่อการพัฒนา
ขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การพัฒนาแรงงานกึ่งฝี มือให้มีทกั ษะและความรู ้ที่เป็ นประโยชน์ต่อ
การปฏิบตั ิงานเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานที่กาํ ลังจะเกิดขึ้นในอนาคต เป้ าหมายที่สาํ คัญของ
กระทรวงแรงงานคื อ การยกระดับ แรงงานกึ่ ง ฝี มื อ ให้ เ ป็ นแรงงานฝี มื อ ทั้ง ระบบ สอดคล้อ งกับ สํา นัก งาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ (2561) ที่ กล่าวถึงการพัฒนาทักษะที่ สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานและทักษะที่จาํ เป็ นต่อการดํารงชีวติ ในศตวรรษที่ 21 และแนวโน้มการแย่งชิงแรงงานที่
มีทกั ษะด้านเทคโนโลยีในตลาดแรงงานที่สูงขึ้น
อนึ่ ง การเป็ นแรงงานในอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ในปั จจุบนั นั้นจะต้องรู ้ดิจิทลั ในระดับหนึ่ง
เนื่ องจากการระบบการทํางานได้เปลี่ยนไปอยูใ่ นระบบดิจิทลั ทั้งหมด ไม่วา่ จะเป็ นตารางงานหรื อรายละเอียดใน
การทํางานเบื้องต้น ซึ่ งทุกภาคส่ วนจะต้องสามารถเข้าระบบได้ อีกทั้งสวัสดิการต่าง ๆ ของแต่ละคนก็จะสามารถ
ตรวจสอบได้ผ่านระบบออนไลน์เช่นกัน เห็ นได้ชดั จากการปรับตัวของสายการบินที่มีการนําระบบเทคโนโลยี
ดิจิทลั เข้ามาปรับใช้ในองค์กรเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโต และเรี ยนรู ้ไปกับพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลง
ไป จากรายงานของ IFS (2017) ที่ ก ล่ า วถึ ง การปรั บ ตัว ของธุ ร กิ จ การบิ น นั้น มี ค วามก้า วหน้า ในด้า นการใช้
ประโยชน์จากการแปรรู ปองค์กรสู่ ระบบดิจิทลั มากกว่าอุตสาหกรรมอื่น ๆ โดยมีการเพิ่มระบบอัตโนมัติมากขึ้น
ในอุตสาหกรรมนี้เพื่อรับมือกับปั ญหาที่อาจจะเกิดขึ้น จากการนําเทคโนโลยีดิจิทลั มาใช้ทาํ ให้หน่วยงานประหยัด
ค่าใช้จ่ายที่ อาจเกิ ดขึ้นจากความเสี ยหายในระหว่างการทํางาน โดยเทคโนโลยีจะมาช่วยในการคาดคะเนความ
เป็ นไปได้อย่างแม่นยํามากขึ้น หากแต่เทคโนโลยีน้ นั ยังไม่สามารถที่จะดําเนินการได้เองทั้งหมด ผูค้ วบคุมอุปกรณ์
ดังกล่าวจึงต้องมีทกั ษะทางด้านดิจิทลั เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานในยุคศตวรรษที่ 21 ได้ การหาค้นคว้าหาความรู ้
หรื อข้อมูลที่ ทันสมัยสําหรับเพิ่มพูนทักษะในการปฏิ บตั ิ งานจึ งจําเป็ นต้องค้นคว้าผ่านระบบออนไลน์ ดังนั้น
ทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั จึงเป็ นสิ่ งสําคัญสําหรับแรงงานกลุ่มนี้
ด้วยเหตุน้ ี โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกจะเข้ามาช่วยพัฒนาคุณภาพชีวติ ของคนที่อาศัยอยูใ่ น
เขตพื้นที่ภาคตะวันออก โดยมีใจความสําคัญที่วา่ จะไม่ทิ้งใครไว้ขา้ งหลัง ทําให้ผวู ้ จิ ยั สนใจที่จะศึกษาทักษะความ
เข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมการบิ นและโลจิ สติ กส์ ในเขตพื้นที่ ดัง กล่ า ว
เนื่ องจากแรงงานเป็ นกลุ่มคนที่สําคัญในการที่จะขับเคลื่อนกระบวนการทํางานต่าง ๆ ให้เกิ ดขึ้นได้ไม่ต่างจาก
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ถึงแม้วา่ งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั นั้นจะมีให้เห็น
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มากขึ้นในสังคมไทย แต่การศึกษาส่วนใหญ่จะเป็ นในด้านของเยาวชนเสี ยมากกว่า การศึกษาในกลุ่มคนเหล่านี้ ยงั
ไม่มีผใู ้ ดทําการศึกษา ผูว้ ิจยั จึงเห็นช่องทางในการศึกษาที่สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลและเพื่อให้งานวิจยั นี้ได้
เป็ นประโยชน์กบั การพัฒนานโยบายดังกล่าวต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่อวิเคราะห์สภาพปั จจุบนั ของทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั ของแรงงานกลุ่ม
อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ ในโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
สภาพปั จจุบนั ของทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั ของแรงงานกลุ่มอุตสาหกรรมการบิน
และโลจิสติกส์ ในโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
แนวทางการศึกษา
การสัมภาษณ์เชิงลึก
(In-depth Interview)

การศึกษาข้อมูลเชิงเอกสาร
(Documentary Research)
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน
กลุ่มอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์
ในโครงการเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก

ผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแรงงาน
กลุ่มอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์
ในโครงการเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 แบบแผนการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์เชิ งลึก
เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากร ได้แก่ แรงงานกลุ่มอุตสาหกรรมการบิ นและโลจิ สติ กส์ ในโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก จํานวน 4,618 คน (กระทรวงแรงงาน, 2560)
กลุ่มตัวอย่าง ผูว้ จิ ยั เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยพิจารณาตัวแทนจากแรงงานที่ทาํ งานเกี่ยวข้องกับ
ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ประกอบด้วยอาชี พข้าราชการ 3 คน พนักงานเอกชน 1 คน และพนักงานทุ น
หมุนเวียน 1 คน ที่ดาํ รงตําแหน่งระดับพนักงานปฏิบตั ิการไปจนถึงผูบ้ ริ หารระดับสูง รวม 5 คน
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4.3 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการวิ จัย ได้แ ก่ แบบสั ม ภาษณ์ ก่ ึ ง โครงสร้ า ง (Semi-structural Interviews) โดยมี
การกําหนดคําถามไว้ล่วงหน้า และใช้คาํ ถามแบบปลายเปิ ด (Open-ended Questions) ที่ ไม่ช้ ี นาํ คําตอบ ประเด็น
คําถามมีความยืดหยุน่ ซึ่งเอื้อต่อผูว้ จิ ยั ในการปรับคําถามได้ตามสถานการณ์ในขณะที่สมั ภาษณ์
4.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบเชิงลึกจากกลุ่มเป้ าหมายที่เลือกไว้ โดยดําเนินการ
สัมภาษณ์ดว้ ยตนเอง และขออนุญาตบันทึกเสี ยงของผูใ้ ห้สัมภาษณ์ไว้ รวมถึงมีการจดบันทึกประเด็นต่าง ๆ ที่ได้
จากการสัมภาษณ์ เพื่อนํามาวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป สําหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนินการในช่วงเดือน
มกราคม – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562
4.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั ทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสัมภาษณ์แบบเชิ งลึกและการศึกษาจากเอกสารต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้อง
ทั้งจากหน่ วยงานราชการและเอกชน แล้วทําการถอดคําสนทนาที่ ได้บันทึ กเสี ยงไว้ จากนั้นนําข้อมูลที่ ได้มา
วิเคราะห์เพื่อสรุ ปผลด้วยการจําแนกประเด็น เปรี ยบเทียบ และตีความข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ขอ้ มูล

5. สรุ ปผลการวิจัย

ผลการวิจยั พบว่า แรงงานกลุ่มอุตสาหกรรมการบิ นและโลจิ สติกส์ ในโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออกขาดทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั ที่สาํ คัญ ได้แก่
1. ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของแรงงานกลุ่มอุตสาหกรรมการบิ นและโลจิ สติ กส์ ใน
โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ปั ญหาที่ พบ คื อ แรงงานยังไม่เห็ นถึ งความสําคัญของการปรั บเปลี่ ยนวิถีในการทํางานจากเดิ มที่ ใช้
เอกสารมาเป็ นระบบดิจิทลั ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะอายุเฉลี่ยของคนทํางานอยูท่ ี่ 50+ ที่ไม่มีแรงจูงใจในการแสวงหา
ความรู ้ ทักษะ เพิ่มเติม เพราะไม่มีแรงผลักดันให้เกิดการพัฒนาตนเอง การพัฒนาทางทักษะความเข้าใจและการใช้
เทคโนโลยีดิจิทลั จึงเป็ นไปได้ยาก รวมไปถึงการที่องค์กรบางแห่งไม่สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอย่างกว้างขวาง
หากแต่ยงั คงความยุง่ ยากในการเข้าถึงระบบอินเทอร์ เน็ต ยังคงเลือกใช้อินทราเน็ตที่เป็ นเครื อข่ายภายในเนื่ องจาก
กลัวการรั่วไหลของข้อมูลภายในองค์กร ส่งผลให้การพัฒนาทักษะของแรงงานเป็ นไปได้ชา้
2. การขาดแคลนแรงงานเฉพาะทาง และความคาดหวังในการทํางาน
การขาดแคลนกําลังคนเป็ นปั ญหาสําคัญที่ส่งผลให้การพัฒนากําลังคนในส่ วนของทักษะดิจิทลั เป็ นไป
ได้ชา้ เนื่ องจากไม่มีผเู ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้าน การบริ หารจัดการคนจึงมีการดึงตัวจากกองทัพมาเสริ ม ซึ่ งทางกองทัพ
เองได้คาํ นึ งถึงการบริ หารจัดการที่ไม่คล่องตัว แต่อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากไม่มีผูเ้ ชี่ยวชาญที่จะคอยกํากับดูแลการ
ใช้งานเทคโนโลยีน้ นั ๆ อย่างเฉพาะทาง หัวหน้างานที่ถูกมอบหมายหน้าที่จากทางกองทัพจึงทําได้เพียงสนับสนุน
ให้ผูป้ ฏิ บตั ิงานได้เกิ ดการเรี ยนรู ้ใหม่ ๆ ตามที่ ผูน้ ้ นั สนใจ นอกจากนี้ ปั ญหาที่ พบจากทั้งหน่ วยงานภาครัฐและ
เอกชน คื อ หั ว หน้า งานมี ค วามคาดหวัง ในระดับ ความสามารถของผูป้ ฏิ บัติ ง านมากกว่า ที่ ค วรจะเป็ น แต่
ผูป้ ฏิ บตั ิงานไม่สามารถทําตามความคาดหวังของหัวหน้างานได้ โดยเฉพาะเรื่ องทักษะทางด้านภาษาที่ เป็ นสิ่ ง
สําคัญในการทํางานด้านอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์
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3. ข้อจํากัดของการทํางานด้านอากาศยาน
ข้อจํากัดเกี่ ยวกับการทํางานทางด้านการบิ น ที่ จะต้องได้มาตรฐานในระดับสากลในหลายภาคส่ วน
ส่ งผลให้การจะปรับตัวขององค์กรต่าง ๆ เป็ นไปได้ยาก เนื่ องจากการจะปรับเปลี่ยนในแต่ละครั้งต้องคํานึ งถึง
หลายภาคส่ วน ทําให้ไม่มีความคล่องตัวในการปรั บเปลี่ ยนใด ๆ หากเป็ นองค์กรใหญ่ ที่ ประกอบด้วยผูค้ นที่
หลากหลาย มีความเป็ นไปได้ยากในการจะขับเคลื่อนนโยบายในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ นอกจากผูป้ ฏิบตั ิงานแล้ว ระบบ
การทํางานเองก็เช่นกัน

6. อภิปรายผล

การวิเ คราะห์ ส ภาพปั จ จุ บัน ของทัก ษะความเข้า ใจและการใช้เ ทคโนโลยีดิ จิ ทัล ของแรงงานกลุ่ ม
อุตสาหกรรมการบิ นและโลจิ สติกส์ ในโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก แบ่งออกเป็ น 3 ประเด็นหลัก
ได้แก่
1. ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของแรงงานกลุ่มอุตสาหกรรมการบิ นและโลจิ สติ กส์ ใน
โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
แรงงานกลุ่มอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ ในโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มีความ
เข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั ที่ แตกต่างกัน โดยมีการแบ่งระดับออกเป็ น 4 มิติ ได้แก่ ได้แก่ การใช้ (Use),
เข้าใจ (Understand), การสร้าง (create) และเข้าถึง (Access) เทคโนโลยีดิจิทลั ซึ่ งมีความสอดคล้องกับแนวคิ ด
เกี่ยวกับทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั (digital Literacy) จากการนํานิ ยามของสํานักการคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภคในกิ จการกระจายเสี ยงและกิ จการโทรทัศน์ (2548) และ สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน
(2560) จึ ง สรุ ป ได้ว่า ทัก ษะความเข้า ใจและการใช้เ ทคโนโลยีดิ จิ ทัล (digital Literacy) คื อ ทัก ษะในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทลั เครื่ องมือสื่ อสาร และเครื อข่ายการสื่ อสาร ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสื่ อสาร การปฏิบตั ิงาน
และการทํางานร่ วมกันในองค์กรเพื่อพัฒนากระบวนการทํางานให้ทนั สมัยและมีประสิ ทธิ ภาพ โดยแรงงานส่ วน
ใหญ่ในอุตสาหกรรมดังกล่าวมีความสามารถในการใช้ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับแนวคิดของเดชา และ
คณะ (2559) ที่ กล่าวว่า การใช้เทคโนโลยีในการทํางานมี เ พื่อ วัต ถุประสงค์บางอย่างเท่ านั้น ยังคงขาดความ
หลากหลายในการใช้งานด้านอื่นๆ ในขณะที่ความเข้าใจในสารที่ผสู ้ ่ งต้องการจะสื่ อนั้นอยูใ่ นระดับปานกลาง ซึ่ ง
สอดคล้องกับสิ ทธิ ชยั (2561) ที่ กล่าวถึงการสร้ างความเข้าใจให้พนักงานในองค์กรที่ ควรจะเป็ นไปในทิ ศทาง
เดียวกัน การสร้างข้อมูลเพื่อการสื่ อสารยังอยูใ่ นระดับตํ่า สอดคล้องกับกัญญารัตน์ (2555) เนื่องจากแรงงานยังไม่
สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้ที่ได้รับมาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากนัก ส่ วนการเข้าถึงอยูใ่ นระดับสู ง เนื่ องจากใน
ปั จจุบนั เทคโนโลยีดิจิทลั ถูกลง ทําให้คนสามารถเข้าถึงอุปกรณ์ดงั กล่าวได้อย่างง่ายดาย รวมไปถึงมีการยอมรับ
อุ ป กรณ์ ดัง กล่ า วในการใช้ป ฏิ บัติ ง านในที่ ท ํา งาน สอดคล้อ งกับ Bresnahan and Yin (2017) ที่ ก ล่ า วว่า การ
เจริ ญเติบโตของเทคโนโลยีส่งผลต่อการนําอุปกรณ์เหล่านั้นมาประยุกต์ใช้ในที่ทาํ งาน ซึ่ งสิ่ งนี้ เองเป็ นเบื้องหลัง
ของความสําเร็ จในการปฏิบตั ิงานในยุคดิจิทลั
2. การขาดแคลนแรงงานเฉพาะทาง และความคาดหวังในการทํางาน
ทักษะภาษาและเทคโนโลยีเป็ นสิ่ งสําคัญอันดับต้น ๆ ของการปฏิบตั ิงานในอุตสาหกรรมการบินและโล
จิสติกส์ ด้วยการขาดแคลนแรงงานเฉพาะทาง และความคาดหวังในการปฏิบตั ิงานของหัวหน้างานเป็ นสิ่ งสําคัญ
ในการทํางาน สอดคล้องกับประจิมและเสกสรรค์ (2560) ที่พบว่า การที่บุคลากรมีความรู ้ ความเชี่ยวชาญในภาษา
และเทคโนโลยี ที่ ดี มี ส่ ว นทํา ให้ ก ารด้า นการเนิ น งานเป็ นไปอย่า งราบรื่ น มากยิ่ง ขึ้ น และยัง สอดคล้อ งกับ
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Venkatesh และคณะ (2003, อ้างในกมลรัฐ อินทรทัศน์, 2557) ที่ กล่าวถึง ปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมความ
ตั้ง ใจที่ จะใช้หรื อนําเทคโนโลยีไปใช้ (behavioral intention) และการใช้งานเทคโนโลยี (use behavior) แบ่ ง
ออกเป็ น 4 ปั จจัยหลัก ได้แก่ ความคาดหวังต่อการปฏิบตั ิงาน (performance expectancy) ความคาดหวังเกี่ ยวกับ
ความพยายามที่ จ ะใช้นวัต กรรมนั้น ๆ (effort expectancy) อิ ท ธิ พ ลจากสัง คม (social influence) และเงื่ อ นไข
เกี่ ย วกับ สิ่ ง อํา นวยความสะดวกต่ า ง ๆ (facilitating condition) ซึ่ งในส่ ว นของการอํา นวยความสะดวกของ
หน่วยงาน พบว่า องค์กรยังไม่มีการอํานวยความสะดวกในด้านเทคโนโลยีและการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตให้กบั
แรงงานเท่าที่ ควร จึ งเป็ นประเด็นสําคัญของการขาดแคลนแรงงาน เนื่ องจากความขาดหวังในการทํางานของ
ผูป้ ฏิบตั ิงานและผูบ้ ริ หารไม่เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
3. ข้อจํากัดของการทํางานด้านอากาศยาน
ข้อจํากัดเกี่ ยวกับการทํางานทางด้านการบิ น ที่ ข้ ึ นอยู่กับหลายองค์กร ทําให้ผูป้ ฏิ บัติงานไม่สามารถ
ปรับตัวได้อย่างทันทีทนั ใด ส่ งผลต่อการพัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั ในระดับหนึ่ ง ซึ่ ง
สอดคล้องกับประสงค์ (2558) กล่าวว่า การมีกฎระเบียบจํานวนมากทําให้เกิดปั ญหาเรื่ องช่องว่างในการทํางาน
ของแรงงานแต่ละระดับขององค์กร ซึ่งเกี่ยวโยงไปถึงสภาพความคล่องตัวในการดําเนินงานในองค์กรนั้น ๆ

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) ผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ควรมีการสร้างความเข้าใจกับ
ผูป้ ฏิบตั ิงานในโครงการฯ ด้วยการพัฒนากระบวนการสื่ อสารให้มีความชัดเจน ครอบคลุม เพื่อให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานมี
ความเข้าใจในทิศทางเดียวกันกับนโยบายของโครงการฯ
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) งานวิจยั ฉบับนี้เป็ นงานวิจยั เชิงคุณภาพ ซึ่งผลการวิจยั ยังไม่ครอบคลุมรายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับ
ลักษณะเฉพาะของแรงงานกลุ่มอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ ในการศึ กษาครั้งต่อไปควรมีการศึกษาเชิง
ปริ มาณประกอบ
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ความปลอดภัยในการจัดทําบริการสาธารณะประเภทรถโดยสารสาธารณะ
โดยองค์ การขนส่ งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)
SAFETY OF PUBLIC SERVICE ARRANGEMENTS IN THE FORM OF
PUBLIC BUSES BY THE BANGKOK MASS TRANSIT AUTHORITY (BMTA)
นายเกริกเกียรติ ทิพย์ ชัย
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
E-mail: tonkroekkiat@gmail.com
บทคัดย่ อ

ในปั จจุบนั นอกจากการจัดทําบริ การสาธารณะประเภทรถโดยสารสาธารณะที่จดั ทําโดยองค์การขนส่ง
มวลชนกรุ งเทพ (ขสมก.) แล้ว องค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ (ขสมก.) ยังได้ให้บริ ษทั เอกชนเข้ามามีส่วนร่ วม
ในการเดิ น รถโดยสารสาธารณะ เพื่ อ ให้ก ารจัด ทํา บริ ก ารสาธารณะประเภทรถโดยสารสาธารณะเพี ย งพอ
ต่อความต้องการของประชาชนที่มีความต้องการใช้รถโดยสารสาธารณะมากยิ่งขึ้นในปั จจุบนั แม้รัฐได้มอบให้
เอกชนจัดทําบริ การสาธารณะแทน เอกชนจะได้รับมอบเพียงภารกิจในการจัดทําบริ การสาธารณะจากรัฐเท่านั้น
ดังนั้น ภารกิ จหลักในการจัดทําบริ การสาธารณะจึ งยังเป็ นของรัฐ เอกชนจึ งต้องจัดทําบริ การสาธารณะให้เกิ ด
ความปลอดภัยและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนผูร้ ับบริ การสาธารณะ ดังเช่นบริ การสาธารณะที่รัฐ
จัดทําเองด้วย การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาเกี่ ยวกับภารกิ จพื้นฐานของรั ฐ หลักการพื้นฐานในการจัดทํา
บริ การสาธารณะ การตรวจสอบการจัดทําบริ การสาธารณะประเภทรถโดยสารสาธารณะ คําพิพากษาศาลและ
กฎหมายที่ เกี่ ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์ปัญหาในการให้บริ การเดิ นรถโดยสาร ว่ามีความปลอดภัยในการใช้บริ ก าร
สาธารณะมากเพียงใด บริ การสาธารณะตอบสนองความต้องการของประชาชนในปั จจุ บนั หรื อไม่ อย่างไร
โดยในการศึกษาครั้งนี้ ได้ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากหนังสื อ บทความทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ ข่าวสาร
ข้อมูลออนไลน์ที่สืบค้นจากทางอิ นเตอร์ เน็ ต แนวคําพิพากษาของศาล และกฎหมายที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดทํา
บริ การสาธารณะประเภทรถโดยสารสาธารณะ
จากการศึ กษาพบว่า การจัดทําบริ การสาธารณะประเภทรถโดยสารทั้งที่ รัฐจัดทําเองหรื อที่ จดั ทําโดย
บริ ษทั เอกชนนั้น ประชาชนผูร้ ับบริ การสาธารณะไม่ได้รับความปลอดภัยเท่าที่ควร เนื่ องจากเกิดอุบตั ิเหตุทาํ ให้
ผูโ้ ดยสารได้รั บ อัน ตรายแก่ ก ายและชี วิต บ่ อ ยครั้ ง ดัง นั้น จึ ง ต้อ งมี ห น่ ว ยงานอิ สระเข้า มามี อ าํ นาจหน้าที่ ใน
การตรวจสอบการจัด ทํา บริ ก ารสาธารณะดัง กล่ า วให้มี เ กิ ด ความปลอดภัย มากยิ่ง ขึ้ น และหน่ ว ยงานที่ ต ้อ ง
ดําเนินการตรวจสอบและพิจารณาเรื่ องร้องเรี ยนโดยการตรากฎหมายบังคับใช้เป็ นการเฉพาะไว้
คําสําคัญ : บริ การสาธารณะ,รถโดยสารสาธารณะ,ความปลอดภัย

ABSTRACT

815

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 14 ประจําปี 2562

วันที่ 19 ธันวาคม 2562

At present, in addition to providing public transportation services in the public sector by the Bangkok
Mass Transit Authority (BMTA), the Bangkok Mass Transit Authority (BMTA) has also engaged private
companies. In public transport To provide sufficient public transportation services To the needs of people who
are increasingly demanding public transport today Although the state has given the private sector to provide
public services instead The private sector will receive only the mission of providing public services from
the state. Therefore, the main mission of the public service is still state. The private sector therefore has to provide
public services to be safe and respond to the needs of people who receive public services. Such as public services
that the state produces by themselves. The objective of this research is to study basic government tasks. Basic
principles of public service preparation Examination of public service arrangements in the category of public
buses Court verdicts and relevant laws In order to analyze the problems of the bus service How safe it is to use
public services Do public services meet the needs of today's people? In this study Studied and researched from
books Academic articles, theses, news, online information searched on the internet Guideline of the court
judgment And laws related to the preparation of public services in the type of public bus
According to studies, it has been found that Public bus service arrangements, either by the state itself
or those provided by private companies Public service recipients are not as secure as they should be. Because of
the frequent accidents causing passengers to be physically and life-threatening, therefore, independent agencies
must have the authority to inspect the said public service to be safer. And agencies that need to investigate and
consider complaints by enforcing specific laws.
Keywords : Public service, Public transport, Safety

บทนํา

องค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ เป็ นหน่ วยงานรั ฐวิสาหกิ จประเภทสาธารณู ปโภค สังกัดกระทรวง
คมนาคม จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ พุทธศักราช 2519 (ก่อตั้งเมื่อวันที่
19 ตุลาคม 2519) มีภาระหน้าที่ในการจัดบริ การรถโดยสารประจําทางวิ่งรับส่ งประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร
นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี สมุทรสาคร สมุทรปราการ จัดรถวิ่งบริ การในเส้นทางต่าง ๆ รวม 456 เส้นทาง มี
จํานวนรถทั้งสิ้น 13,461 คัน (ณ 31 มีนาคม 2562)1 การเดินรถรถร่ วมบริ การของบริ ษทั เอกชนที่ร่วมให้บริ การรถ
โดยสารสาธารณะโดยทําสัญญากับองค์การขนส่งมวลชนกรุ งเทพฯ จึงอยูภ่ ายใต้การกํากับดูแลขององค์การขนส่ ง
มวลชนกรุ งเทพ (ขสมก.) ตามระเบียบองค์การขนส่งมวลชนกรุ งเทพฯ ว่าด้วยการบริ หารจัดการและกํากับดูแลรถ
โดยสารเอกชนร่ วมบริ การ พ.ศ. 2550
ดังนั้น เมื่อการจัดทําบริ การสาธารณะประเภทรถโดยสารสาธารณะ รัฐได้มอบให้เอกชนจัดทําบริ การ
สาธารณะแทน การจัด ทํา บริ ก ารสาธารณะโดยเอกชนนั้น เป็ นการรั บ มอบเพี ย งภารกิ จ ในการจัด ทํา บริ การ
สาธารณะจากรัฐเท่านั้น ไม่ได้มีอาํ นาจอื่นใด จึงเป็ นเพียงการจัดทําบริ การสาธารณะแทนรัฐ โดยที่ภารกิจในการ
จัดทําบริ การสาธารณะยังเป็ นของรัฐ เอกชนจึ งต้องจัดทําบริ การสาธารณะให้ตอบสนองต่อความต้องการของ
1

ค้นวันที่ 14 ตุลาคม 2562 จาก http://www.bmta.co.th/th/services
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ประชาชนผูร้ ับบริ การสาธารณะดังเช่นบริ การสาธารณะที่รัฐจัดทําเองด้วย ดังนั้น การจัดทําบริ การสาธารณะทั้ง
โดยองค์การขนส่งมวลชนกรุ งเทพ (ขสมก.) จัดทําเอง หรื อจัดทําโดยบริ ษทั เอกชน ยังพบปั ญหา ดังนี้
1) ประชาชนผูร้ ั บบริ ก ารสาธารณะไม่ไ ด้รั บความปลอดภัย ในการใช้บริ ก ารสาธารณะประเภทรถ
โดยสาร เนื่ องจากได้รับอุบัติเหตุได้รับความเสี ยหายทั้งทางกายและชี วิต โดยพนักงานขับรถมี ส่วนที่ กระทํา
ความผิดขึ้น
2) มีการร้องเรี ยนองค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ (ขสมก.) เกี่ยวกับการปฏิบตั ิหน้าที่ของพนักงานขับรถ
หรื อ เจ้า หน้า ที่ ประจํา รถ จํา นวนมาก แต่ ก็ ไ ม่ ป รากฏว่า มี ก ารดํา เนิ น การใดๆ ตามที่ ร้ อ งเรี ยนหรื อ หากมี การ
ดําเนิ นการก็เป็ นส่ วนน้อย และแม้จะมีการตอบข้อร้องเรี ยนไปแล้ว ก็ไม่ได้เป็ นการแจ้งว่าองค์การขนส่ งมวลชน
กรุ งเทพ (ขสมก.) ได้ดาํ เนินการตามที่มีการร้องเรี ยนหรื อไม่ อย่างไร

1.วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

1) เพื่อศึกษาภารกิจพื้นฐานของรัฐและหลักการพื้นฐานในการจัดทําบริ การสาธารณะ
2) เพื่อศึกษาความปลอดภัยในการจัดทําบริ การสาธารณะประเภทรถโดยสารสาธารณะในประเทศไทย
และต่างประเทศ
3) เพื่ อ วิเ คราะห์ ปัญหาความปลอดภัยในการจัดทํา บริ ก ารสาธารณะประเภทรถโดยสารสาธารณะ
ในประเทศไทยและเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหา

2. ภารกิจพืน้ ฐานของรัฐ

ภารกิจพื้นฐานของรัฐสามารถแบ่งประเภทภารกิจพื้นฐานของรัฐออกได้เป็ น 2 ด้าน คือ ภารกิจของรัฐ
ด้า นการรั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ยของบ้า นเมื อ งกับ ภารกิ จ ด้า นการจัด ทํา บริ ก ารสาธารณะเพื่ อ การสนอง
ความต้องการของประชาชน
1) ภารกิจของรัฐด้ านการรักษาความสงบเรียบร้ อยของบ้ านเมือง
ภารกิ จ ของรั ฐ ด้า นการรั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ยของบ้า นเมื อ ง หมายถึ ง กระบวนการแทรกแซง
ของฝ่ ายปกครองซึ่ งพยายามที่จะทําให้กิจกรรมของเอกชนดําเนิ นไปตามกรอบที่กฎหมายกําหนดไว้2 โดยสภาพ
เป็ นกิจการในหน้าที่ของรัฐที่จดั ทําขึ้นเพื่อสนองประโยชน์ของประชาชนผูใ้ ช้บริ การอันมีลกั ษณะเป็ นการสร้าง
ความมัน่ คงปลอดภัยให้มีข้ ึนภายในชุมชนและความปลอดภัยจากการประทุษร้ ายจากภายนอก โดยต้องอาศัย
อํานาจพิเศษตามกฎหมายมหาชนและบริ การสาธารณะ จึงเป็ นกิจการที่รัฐทําให้เปล่า โดยประชาชนไม่ตอ้ งเสี ย
ค่าตอบแทนเป็ นส่วนใหญ่ ดังนั้น บริ การสาธารณะประเภทนี้ รัฐจึงไม่อาจมอบหมายให้องค์การใดหรื อเอกชนใด
ดําเนิ นการแทนได้ เพราะเป็ นภารกิจขั้นตํ่าที่สุดของรัฐ 3 และเป็ นกิจการที่ตอ้ งอาศัยงบประมาณและวิธีการในการ
ดําเนิ นการระดับสู ง 4 ความปลอดภัยมัน่ คงนี้ มีอยู่ 2 ลักษณะ คือ ความมัน่ คงปลอดภัยในชุมชนและความมัน่ คง
ปลอดภัยจากการประทุษร้ายอันมีแหล่งที่มาจากภายนอกประเทศ
1

2

3

สุ รพล นิ ติไกรพจน์ และคณะ, รายงานการวิจัย เรื่ องหลักกฎหมายปกครองฝรั่ งเศส (รายงานการวิจยั เสนอต่อ สํานักงานศาล
ปกครอง, 2545), หน้า 427.
3
สมชาย อาจองค์, การควบคุมกํากับดูแลองค์ การมหาชนอิสระ: ศึ กษากรณีพระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
(วิทยานิ พนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต คณะนิ ติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2534), หน้า 25-26.
4
นันทวัฒน์ บรมานันท์, กฎหมายปกครอง (กรุ งเทพฯ: วิญ�ูชน, 2552), หน้า 339.
2
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2) ภารกิจของรัฐด้ านการจัดทําบริการสาธารณะ
เมื่อสังคมเจริ ญขึ้น มีประชากรในสังคมมากขึ้นและหลากหลายขึ้น ส่งผลให้รัฐต้องขยายขอบเขตภารกิจ
ในการจัดทําบริ การสาธารณะให้กว้างขวางและทัว่ ถึงกับประชาชน รัฐจึงต้องเปลี่ยนจากภารกิจในการรักษาความ
สงบเรี ยบร้ อ ยและดู แ ลรั ก ษาความปลอดภั ย มาเป็ นภารกิ จในการจั ด ทํ า บริ การสาธารณะ 5 เช่ น
การจัด ระบบการศึ ก ษา การรั ก ษาพยาบาล การจัด ทํา สาธารณู ป โภคและสาธารณู ป การต่ า ง ๆ เพื่ อ ความ
เจริ ญก้าวหน้าของประเทศและยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชนให้สูงขึ้น 6
3) หลักการพื้นฐานในการจัดทําบริการสาธารณะ
บริ การสาธารณะนั้นไม่ว่าจะเป็ นประเภทใดหรื อจัดทําโดยผูใ้ ดย่อมต้องอยู่ภายใต้หลักการพื้นฐาน
3 ประการ คือ หลักความต่อเนื่ องของบริ การสาธารณะ หลักการปรับเปลี่ยนได้ของบริ การสาธารณะ และหลัก
ความเสมอภาค
1) หลักความต่ อเนื่องสมํา่ เสมอของบริการสาธารณะ
บริ การสาธารณะเป็ นกิจการที่จาํ เป็ นอย่างยิ่งแก่ประชาชน บริ การสาธารณะนั้น จึงต้องจัดทําให้มี
ความต่อเนื่องโดยไม่มีการสะดุดหยุดลง เนื่ องจากประชาชนมีความต้องการรับบริ การสาธารณะอยูต่ ลอดเวลา ถ้า
บริ การสาธารณะต้องหยุดชะงักไม่วา่ ด้วยประการใด ๆ ประชาชนย่อมได้รับความเดือดร้อนหรื อความเสี ยหาย เช่น
บริ การสาธารณะที่ให้บริ การไฟฟ้า ประปาหรื อการขนส่ งมวลชนหยุดชะงัก ย่อมจะก่อความเดือดร้อนและความ
เสี ยหายแก่ประชาชนอย่างมาก ด้วยเหตุน้ ีบริ การสาธารณะต้องจัดทําให้สมํ่าเสมอกันและเป็ น และหน่วยงานของ
รัฐก็มีอาํ นาจทางกฎหมายในการจัดการหรื อดําเนินการใดๆ ให้บริ การสาธารณะสามารถดําเนินการตามปกติต่อไป
ได้
2) หลักการอ่ อนตัวปรับเปลีย่ นได้ ของบริการสาธารณะ
หลักการอ่อนตัวปรับเปลี่ยนได้ของบริ การสาธารณะ หมายถึง การปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงบริ การ
สาธารณะให้ทนั กับความต้องการของประชาชนผูร้ ับบริ การสาธารณะอยูเ่ สมอ เพื่อให้บริ การสาธารณะที่จดั ทํามี
ความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน และมีขอ้ คิดเห็นในคําวินิจฉัยของศาลปกครองว่า โดยสภาพของ
การจัดทําบริ การสาธารณะทัว่ ๆ ไปที่มีวตั ถุในการสนองความต้องการของประชาชน เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ความ
ต้องการของประชาชนเปลี่ยนแปลงไป บริ การสาธารณะนั้นก็น่าจะได้รับการเปลี่ยนแปลงตามความต้องการของ
ประชาชนไปด้วย 7
3) หลักความเสมอภาค
หลักความเสมอภาคนี้ ยงั ได้ขยายขอบเขตมาสู่ การเข้ารับบริ การสาธารณะของประชาชนด้วย โดย
หลักความเสมอภาคนี้ บังคับฝ่ ายปกครองว่าต้องให้บริ การต่อบุคคลที่มีสาระสําคัญอย่างเดียวกันภายใต้กฎเกณฑ์
เดียวกัน ยังหมายความรวมถึงความเสมอภาคที่จะได้รับบริ การอย่างเท่าเทียมกันไม่วา่ จะเป็ นราคาค่าบริ การหรื อ
4

5

6

5

สุรพล นิติไกรพจน์, สัญญาทางปกครอง (กรุ งเทพฯ: สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2555), หน้า 1-2.
สุ ร พล นิ ติ ไ กรพจน์ , ความเป็ นไปได้ แ ละแนวทางในการตรากฎหมายจั ด ตั้ ง องค์ ก ารมหาชน (กรุ ง เทพฯ: สํา นัก งาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน, 2543), หน้า 21.
7
Gilles J. GUGLIELMI, Introduction au droit des services publics (Paris: L.G.D.J., 1994), p. 49 อ้ า งถึ ง ใน นั น ทวัฒ น์
บรมานันท์, หลักกฎหมายปกครองเกีย่ วกับบริการสาธารณะ, พิมพ์ครั้งที่ 5 (กรุ งเทพฯ: วิญ�ูชน, 2560), หน้า 50 - 51.
6

818

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 14 ประจําปี 2562

วันที่ 19 ธันวาคม 2562

การบริ การ ความเสมอภาคในการเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาของรัฐ เช่น สัญญาจ้างก่อสร้างกับทางราชการ หรื อการประกวด
8
ราคา เป็ นต้น
7

4. ความปลอดภั ย ในการจั ด ทํ า บริ ก ารสาธารณะประเภทรถโดยสารสาธารณะในประเทศไทย
และต่ างประเทศ

1) ประเทศอังกฤษ
ในประเทศอังกฤษมีกลไกการกํากับดู แลมาตรฐานด้านความปลอดภัย คือ ผูป้ ระกอบการต้องได้รับ
ใบอนุ ญาตสํา หรั บการประกอบการรถโดยสารสาธารณะ (Public Service Vehicle Operator’s License) โดยที่
Public Service Vehicle (PSV) หมายถึงรถโดยสารที่ ขนาดมากกว่า 9 ที่นงั่ และรับจ้างขนส่งผูโ้ ดยสาร (เรี ยกรับค่า
โดยสาร) ทั้งประจําทางและไม่ประจําทาง สําหรับในกรณี ที่ตอ้ งการให้บริ การเส้นทางประจําทาง ต้องขออนุญาต
เดิ นรถกับหน่ วยงานท้องถิ่ นที่ เกี่ ยวข้อง แล้วแต่กรณี ในการได้รับใบอนุ ญาตนั้น ผูป้ ระกอบการต้องแสดงถึง
ความสามารถในการประกอบการ อันได้แก่ การมีชื่อเสี ยงที่ดี การมีสถานะทางการเงินที่ดี (เพียงพอที่จะดําเนิ น
ธุ รกิ จด้านการขนส่ งผูโ้ ดยสารได้) การมีสถานที่และอุปกรณ์ที่ดีเพียงพอ เช่น อู่ซ่อมรถ สถานที่ จอดรถ สถานที่
บํารุ งรักษารถ และมีความสามารถที่จะทําให้พนักงานทุกคน เคารพในกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ได้ โดยใน
การกํากับดู แลความปลอดภัย Vehicle & Operator Services Agency (VOSA) เป็ นหน่ วยงาน หลักในการกํากับ
ดูแล โดยทาง VOSA ได้มีการใช้ Operator Compliance Risk Scores (OCRS) ซึ่งเป็ นเครื่ องมือที่ช่วยให้ผตู ้ รวจสอบ
ของ VOSA ได้วิเคราะห์วา่ ผูป้ ระกอบการรายใดมีแนวโน้มที่จะละเมิดกฎระเบียบ ด้านความปลอดภัย เมื่อมีการ
ตรวจสอบบริ เวณข้างทางหลวง (Roadside Inspection) ซึ่ งถ้าเป็ นผูป้ ระกอบการ ที่ มีแนวโน้มด้านการละเมิ ด
กฎระเบียบด้านความปลอดภัยตํ่า ผูต้ รวจสอบอาจเรี ยกตรวจน้อยตามเกณฑ์กาํ หนด ในขณะที่ผปู ้ ระกอบการที่มี
แนวโน้มด้านการละเมิ ดกฎระเบี ยบด้านความปลอดภัยสู ง จะมี การเรี ยกตรวจในความถี่ ที่สูงกว่า โดยมี การ
ตรวจสอบประจําปี (Annual Test) การตรวจสอบข้างทาง (Roadside Check) ตรวจสอบสถานที่ บาํ รุ งรักษาของ
ผูป้ ระกอบการ (Operator’s premise) และมีระบบ Operator Compliance Risk Score (OCRS)ในการวัดความเสี่ ยง
ของผูป้ ระกอบการ เพื่อใช้ในการเรี ยกตรวจผูป้ ระกอบการ 9
2) ประเทศสิงคโปร์
ในประเทศสิ งคโปร์ มีสาํ นักงานการขนส่ งทางบกสิ งคโปร์ (Land Transport Authority: LTA) ได้รับการ
รั บรอง จาก OpenGov ในฐานะหน่ วยงานหลั ก ในการขั บ เคลื่ อนแผนงาน “Smart Mobility 2030”
ของประเทศ มี สถานะเป็ นองค์กรอิ สระตามกฎหมาย (Statutory Board) ภายใต้การกํากับดู แลของกระทรวง
คมนาคม ก่ อ ตั้ง ขึ้ น ในปี 2538 10 โดยสํา นัก งานการขนส่ ง ทางบกสิ ง คโปร์ (Land Transport Authority: LTA)
มีอาํ นาจหน้าที่ในการกํากับดูแลการจัดทําบริ การสาธารณะประเภทรถโดยสารสาธารณะ ดังนี้
8

8

46.

นันทวัฒน์ บรมานันท์, หลักกฎหมายปกครองเกี่ยวกับบริ การสาธารณะ, พิมพ์ครั้งที่ 5 (กรุ งเทพฯ: วิญ�ูชน, 2560), หน้า 44 -

ณรงค์ ป้ อ มหลัก ทอง และคณะ, โครงการมาตรฐานด้ า นความปลอดภั ย ของรถในระบบรถโดยสารประจํ า ทาง :
การกําหนดมาตรฐานการบังคับใช้ และการตรวจสอบ (รายงานวิจยั เสนอต่อ สํานักงานกองทุนสนับสนุ นการสร้ างเสริ มสุ ข ภาพ
(สสส.), 2555), หน้า 54.
10
ข้าราชการในโครงการ นปร. รุ่ นที่ 10, สรุ ปสาระสํ าคัญ เรื่ อง หน่ วยงานภาครั ฐสิ งคโปร์ ที่ได้ รับการรั บรองจาก OpenGov
Recognition of Excellence ประจําปี 2561, 2561 หน้า 44 – 45.
9
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(1) เสริ มสร้างระบบการขนส่งทางบกที่ยดึ ประชาชนเป็ นศูนย์กลาง ความยืดหยุน่ ในการดําเนินงาน
(LTA มีสถานะเป็ นองค์กรอิสระตามกฎหมาย (Statutory Board) มีสํานักงาน 3 แห่ งครอบคลุมภารกิ จเชิ งพื้นที่
ขนาดเล็ก ตลอดจนมีสายการบังคับบัญชาน้อยลําดับขั้น จึงมีความยืดหยุน่ ในการดําเนินงานสูง
(2) ระบบการให้บริ การ/ศูนย์รับคําขออนุญาต แบบเบ็ดเสร็ จในจุดเดียว ระบบออนไลน์ และ แอป
พลิเคชันสําหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (LTA พัฒนา ระบบ “One.Motoring” เพื่อเป็ นช่องทางหลักในการ ให้บริ การ
ผูข้ บั ขี่แบบเบ็ดเสร็ จ และพัฒนาแอปพลิเคชัน “MyTransport.SG” เพื่อให้บริ การแก่ผใู ้ ช้ระบบ การขนส่งสาธารณะ
แบบครบวงจร)
(3) การใช้เทคโนโลยีในการปฏิ บตั ิ งานอย่างเต็ม ประสิ ทธิ ภาพ (LTA ใช้เทคโนโลยีเพื่อระบบ
การขนส่ ง แบบอัจฉริ ยะ เช่น ใช้ระบบ Green Link Determining (GLIDE) System เพื่อควบคุมสัญญาณไฟจราจร
ให้สอดคล้องกับสภาพการจราจร ระบบ Parking Guidance System (PGS) เพื่อให้ขอ้ มูล จํานวนที่จอดรถตามเวลา
จริ ง และระบบ Your Speed Sign ซึ่งเป็ นแผ่นป้ ายแสดงความเร็ วในการขับ ขี่ตามเวลาจริ ง เป็ นต้น)
(4) พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรด้วยหลักสูตร ที่หลากหลายและเฉพาะด้านโดยให้ความสําคัญ
กับ การให้โอกาสในการพัฒนาวิชาชี พแก่บุคลากร เช่น การ จัดสรรทุนการศึกษา การฝึ กอบรม การรับรองวิทย
ฐานะ สาขาวิชาชีพ ตลอดจนการพัฒนาเชิงเทคนิคเฉพาะด้าน เป็ นต้น 11
3) ประเทศไทย
ในประเทศไทยมีการตรวจสอบ การจัดทําบริ การสาธารณะประเภทรถโดยสารสาธารณะ ดังนี้
(1) การร้องเรี ยน
การร้องเรี ยนทางออนไลน์เป็ นช่องทางที่ สะดวกที่สุดสําหรับประชาชนผูร้ ับบริ การสาธารณะใน
การตรวจสอบการให้บริ การสาธารณะของรัฐ สามารถร้องเรี ยนได้โดยตรง 12 และในปั จจุบนั มีเว็ปไซต์ที่รับเรื่ อง
ร้องเรี ยนเกี่ยวกับการให้บริ การรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท 13 โดยขอยกตัวอย่างการร้องเรี ยน ดังนี้
ผูโ้ ดยสารพิการรายหนึ่ งร้องเรี ยนองค์การจนส่ งมวลชนกรุ งเทพฯ (ขสมก.) ว่าตนเป็ นผูพ้ ิการที่
โดยสารรถประจําทางของรัฐไปทํางานทุกวัน แต่เนื่องจากร่ างกายไม่แข็งแรงพอที่จะเบียดคนที่ร่างกายปกติข้ ึนรถ
ได้ ทําให้พ้ืนที่ที่มีไว้สาํ หรับคนพิการไม่ได้มีไว้สาํ หรับคนพิการเท่าไหร่ นกั ทําให้ตนต้องยืนบนรถโดยสารเป็ น
เวลานานและแทบทุกวัน จึงอยากสอบถามว่าองค์การขนส่งมวลชนกรุ งเทพฯ สามารถดําเนินการล็อคที่นงั่ ไว้หนึ่ ง
ที่เพื่อรองรับผูพ้ ิการได้หรื อไม่ อย่างไร
โดยองค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพฯ (ขสมก.) ได้ตอบข้อร้ องเรี ยนดังกล่าวว่า เรี ยนผูใ้ ช้บริ การ
องค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ รับทราบเรื่ องแล้ว และส่ งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ
เพื่อนําไปเป็ นข้อมูลในการพิจารณาต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริ การ
(2) การควบคุม กํากับดูแลการจัดทําบริ การสาธารณะประเภทรถโดยสารสาธารณะตามกฎหมาย
ในการจัดทําบริ การสาธารณะประเภทรถโดยสารสาธารณะโดยองค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ
(ขสมก.)จําเป็ นที่จะต้องมีกฎหมายให้อาํ นาจและกําหนดเกี่ยวกับการควบคุม กํากับดูแลการเดินรถของเอกชนไว้
โดยมี ข้อ 41,42,44 และ 45 ของระเบียบองค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพฯ ว่าด้วยการบริ หารจัดการและกํากับดูแล
10

11

12

11

เรื่ องเดียวกัน, หน้า 45 – 47.
ค้นวันที่ 14 ตุลาคม 2562 จาก http://www.bmta.co.th/th/forum/20
13
ค้นวันที่ 14 ตุลาคม 2562 จาก http://ins.dlt.go.th/cmpweb/
12
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รถโดยสารเอกชนร่ วมบริ การ พ.ศ. 2550 กําหนดให้อาํ นาจไว้ในระเบียบองค์การขนส่งมวลชนกรุ งเทพ ว่าด้วยการ
บริ หารจัดการและควบคุม กํากับดูแลรถโดยสารเอกชนร่ วมบริ การ พ.ศ. 2550 ดังนี้
1) บทลงโทษในกรณี ฝ่าฝื นมาตรฐานในการให้บริ การที่ผปู ้ ระกอบการต้องปฏิบตั ิ
(1) กรณี ฝ่าฝื นเกี่ยวกับการประกอบการขนส่ง ปรับตั้งแต่ 200-1,000 บาท และพักการเดิน
รถจนกว่าจะแก้ไขดําเนินการให้ถูกต้องจึงอนุญาตให้เดินรถได้
(2) กรณี ฝ่าฝื นเกี่ยวกับการประกอบการขนส่ง ปรับตั้งแต่ 500-2,000 บาท
(3) กรณี ฝ่าฝื นเกี่ยวกับรถ ปรับตั้งแต่ 500-2,000 บาท และพักการเดินรถ จนกว่าจะแก้ไข
ดําเนินการให้ถูกต้องจึงอนุญาตให้เดินรถได้
(4) กรณี ฝ่าฝื นเกี่ยวกับผูป้ ระจํารถ ปรับตั้งแต่ 500-2,000 บาท และงดปฏิบตั ิหน้าที่ จนกว่า
จะแก้ไขปรับปรุ งให้ถูกต้องตามระเบียบ
(5) กรณี ฝ่าฝื นเกี่ยวกับการประกอบการขนส่ง ปรับตั้งแต่ 200-1,000 บาท
2) ผูม้ ีอาํ นาจสอบสวนและสัง่ ลงโทษ
ผูม้ ีอาํ นาจสอบสวนและสัง่ ลงโทษให้เป็ นไปตามคําสัง่ ที่องค์การมอบหมาย
3) การลงโทษผูป้ ระกอบการและผูก้ ระทําผิด
การลงโทษผูป้ ระกอบการและผูก้ ระทําผิด มีดงั นี้
(1) เลิกสัญญาและถอนรถ
(2) พักการเดินรถ
(3) ปรับ
(4) งดปฏิบตั ิหน้าที่ผปู ้ ระจํารถ
(5) ทําทัณฑ์บน

5. คําพิพากษาและเหตุการณ์ ปัจจุ บันที่เกี่ยวข้ องกับการจัดทําบริ การสาธารณะประเภทรถโดยสาร
สาธารณะ

1) คําพิพากษาศาลฎีกา
ในคดีเรื่ องหนึ่ง เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2555 ที่ศาลแพ่ง ถ.รัชดาภิเษก ศาลอ่านคําพิพากษาศาลฎีกา ได้
ใจความโดยสรุ ปว่า ศาลพิเคราะห์แล้ว เห็นว่า จําเลยที่ 1 เป็ นพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะสาย 207 วิง่ ระหว่าง
รามคําแหง-หัวหมาก ถึง รามคําแหง-บางนา จําเลยที่ 1 ยอมรับในคดีอาญาว่า กระทําโดยประมาทจริ ง ศาลอาญา
ลงโทษจําคุก 1 ปี 6 เดื อน คดี ถึงที่ สุดแล้ว คดี แพ่งจึ งจําต้องอาศัยข้อเท็จจริ งส่ วนอาญา ฟั งว่า ในคดี แพ่งจําเลย
กระทําโดยประมาทด้วย เห็ นว่า จําเลยกระทําละเมิ ดต่อโจทก์หรื อไม่ เห็ นว่า นายทวิม จําเลยขับรถโดยสาร
สาธารณะ อัน เป็ นยานพาหนะเดิ น เครื่ อ งจัก รกลตามกฎหมาย ประมวลกฎหมายแพ่ง มาตรา 437 ย่อ มต้อ ง
ระมัดระวังไม่ให้เกิดความเสี ยหายกลับปล่อยปละไม่ปิดประตูรถโดยสารสาธารณะ จําเลยที่ 2, 4, 6 เป็ นนายจ้าง
ต้องร่ วมรับผิดในการกระทําของลูกจ้าง และแม้พยานจําเลยอ้างว่าผูเ้ สี ยหายมีส่วนผิด ก้าวเท้าพลาดตกไปเองก็ตาม
แต่ศาลเห็นประตูรถโดยสารสาธารณะเป็ นสิ่ งป้ องกันมิให้เกิดอันตราย เมื่อรู ้วา่ ประตูเสี ยกลับไม่ซ่อมแซม และไม่
ปิ ดประตูรถ ทําให้ผตู ้ ายพลัดตกไปตาย จึงเป็ นความประมาทของจําเลยที่ 1 และจําเลยอื่น ๆ ทุกคน ต้องรับผิดใน
ผลแห่งละเมิดด้วย ซึ่งเป็ นค่ารักษาพยาบาล ค่าปลงศพ ค่าขาดไร้อุปการะ เป็ นเวลา 20 ปี ซึ่งเป็ นค่าสิ นไหมทดแทน
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ศาลฎี กาพิพากษาว่า จําเลยที่ 1, 2, 4, 5, 6 ต้องรับผิดใช้ค่าสิ นไหมทดแทน รวมทั้งสิ้ น 9,856,000 บาท
พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนั ละเมิด และให้ออกหมายบังคับคดี คําบังคับคดี ไปยึดทรัพย์จาํ เลย มา
ชําระหนี้แก่โจทก์ต่อไป 14
2) คําพิพากษาศาลปกครองสู งสุ ด
คดี น้ ี ศาลปกครองสู งสุ ด มี คาํ พิพากษาว่า องค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ (ขสมก.) ละเลยการปฏิ บตั ิ
หน้าที่กรณี ปล่อยให้รถยนต์โดยสารประจําทาง (ขสมก.) หรื อรถร่ วมบริ การเอกชน ออกวิ่งโดยปล่อยมลพิษจาก
ไอเสี ย (ควันดํา) เกินค่ามาตรฐาน และสัง่ ให้ (ขสมก.) ปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎหมาย โดยไม่ให้รถยนต์โดยสารประจํา
ทาง ซึ่ งอยูใ่ นความรับผิดชอบของ (ขสมก.) ก่อให้เกิดมลพิษควันดําอีกโดยให้รายงานผลการตรวจวัดควันดําของ
รถยนต์โดยสารของ (ขสมก.) และรถร่ วมบริ การเอกชนต่อศาลทุก 3 เดือนเป็ นเวลา 1 ปี และให้กรมควบคุมมลพิษ
กําหนดแผนปฏิบตั ิการในการควบคุม กํากับดูแล ติดตาม ควบคุมเพื่อมิให้ (ขสมก.) ปล่อยรถยนต์โดยสาร และ
รถร่ วมบริ การของเอกชน ออกวิ่งโดยปล่อยควันดําเกินมาตรฐาน และรายงานผลการปฏิบตั ิการตามแผนดังกล่าว
ต่อศาลทุก 3 เดือนเป็ นเวลา 1 ปี นับแต่วนั ที่ศาลมีคาํ พิพากษา รวมถึงให้กรมควบคุมมวลพิษ พิจารณาดําเนิ นการ
ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกาศให้รถยนต์โดยสารของ (ขสมก.) และรถร่ วมบริ การของเอกชนต้อง
ถูกควบคุมการปล่อยอากาศเสี ย 15
3) เหตุการณ์ ปัจจุบันทีเ่ กิดขึน้
เมื่อวันเสาร์ ที่ 17 สิ งหาคม 2562 เหตุเกิ ดบนถนนฝั่งตรงข้ามวัดภูเขาทอง รถโดยสารสาธารณะสาย 8
ป้ ายทะเบียน 12-4149 ขับรถน่ากลัวมาก ขับเร็ วและปาดไปมา บีบแตรไล่รถที่ขวางหรื อจอดติดไฟแดงข้างหน้า
เร่ งความเร็ วเข้าโค้งทุกโค้ง และจอดส่งผูโ้ ดยสารนอกป้ าย เป็ นเหตุให้ทาํ ผูโ้ ดยสารคนหนึ่งที่กาํ ลังลุกจากที่นงั่ เพื่อ
จะลงป้ ายขณะรถโดยสารคันนี้ ที่กาํ ลังขับจี้ไล่แซงรถคันหน้าอย่างรวดเร็ วแต่ไม่พน้ ช่องทางรถคันหน้า คนขับจึง
เบรกอย่างแรง ทําให้ผโู ้ ดยสารคนดังกล่าวถูกเหวีย่ งจนมือหลุดจากเสาที่จบั และล้มหลังฟาดอย่างแรง ถึงขนาดนัง่
นิ่งไปพักใหญ่ ทุกคนบนรถกําลังตกใจ 16
13

14

15

7. สรุ ปผลการวิจัย

จากคําพิพากษาและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปั จจุบนั ที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นนั้น ประชาชนผูร้ ับบริ การ
สาธารณะไม่ได้รับความปลอดภัยในการใช้รถโดยสารสาธารณะได้ดีเท่าที่ควร เนื่องจากปั ญหาหลายประการ เช่น
พนักงานขับรถขับรถด้วยความหวาดเสี ยว ขับรถเร็ วเกิ นกําหนด จอดรับผูโ้ ดยสารไม่ตรงป้ าย และปล่อยให้รถ
โดยสารออกวิ่งโดยปล่อยมลพิษจากไอเสี ย (ควันดํา) เกินค่ามาตรฐาน จนเป็ นเหตุให้เกิดความเสี ยหายแก่ร่างกาย
และชี วิ ต กับ ประชาชนผู ้รั บ บริ การสาธารณะ โดยประเทศไทยติ ด อัน ดับ ต้น ๆ ของโลกที่ เ กิ ด อุ บัติ เ หตุ
บนท้องถนนมากที่ สุด โดยมีอุบตั ิเหตุทางถนนที่ เกิ ดขึ้นในความรับผิดชอบของกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560
มีจาํ นวนการเกิดอุบตั ิเหตุรวม 18,729 ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 21.79 ของจํานวนอุบตั ิเหตุท้ งั ประเทศ มีผเู ้ สี ยชีวติ 2,769
ราย คิดเป็ นร้อยละ 31.66 ของผูเ้ สี ยชีวิตทั้งประเทศโดยมีผบู ้ าดเจ็บ 17,156 คน 17 ซึ่ งส่ วนหนึ่งที่เกิดขึ้นนั้นก็มาจาก
16

14

ค้นวันที่ 14 ตุลาคม 2562 https://www.dailynews.co.th/crime/021033
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 11-14/2557
16
ค้นวันที่ 14 ตุลาคม 2562 จาก https://news.thaipbs.or.th/content/283069
17
สํานักนโยบายและแผนการขนส่ งจราจร สํานักแผนความปลอดภัย กลุ่มพัฒนาความปลอดภัย กระทรวงคมนาคม, รายงาน
วิเคราะห์ สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนน ของกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560, หน้า 7.
15
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การใช้บริ การรถโดยสารสาธารณะนัน่ เอง การจัดทําบริ การสาธารณะเช่นนี้ จึงไม่ตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนที่ตอ้ งการได้รับความปลอดภัยในการใช้บริ การรถโดยสารสาธารณะ และแม้จะมีระเบียบองค์การขนส่ง
มวลชนกรุ งเทพฯ ว่าด้วยการบริ หารจัดการและกํากับดูแลรถโดยสารเอกชนร่ วมบริ การ พ.ศ. 2550 กําหนดไว้ก็
ตาม ก็ไม่ได้มีผลทําให้การจัดทําบริ การสาธารณะดี ข้ ึน เนื่ องจากหน่ วยงานของรั ฐที่ มีอาํ นาจในการบังคับใช้
กฎหมายดังกล่าวไม่มีความจริ งจังกับการดําเนินการลงโทษผูใ้ ห้บริ การสาธารณะที่กระทําความผิด
โดยในประเทศอังกฤษมีกระบวนการในการควบคุม กํากับดูแลให้การจัดทําบริ การสาธารณะประเภทรถ
โดยสารที่ มี ค วามปลอดภัย มากกว่า ประเทศไทยเนื่ อ งจากมี ห น่ ว ยงาน Vehicle & Operator Services Agency
(VOSA) เป็ นหน่ วยงาน หลักในการกํากับดู แล โดยทาง VOSA ได้มีการใช้ Operator Compliance Risk Scores
(OCRS) ซึ่ งเป็ นเครื่ องมือที่ช่วยให้ผูต้ รวจสอบของ VOSA ได้วิเคราะห์ว่าผูป้ ระกอบการรายใด มีแนวโน้มที่จะ
ละเมิ ด กฎระเบี ย บ ด้า นความปลอดภัย โดยมี ก ารตรวจสอบประจํา ปี (Annual Test) การตรวจสอบข้า งทาง
(ตรวจสอบสถานที่บาํ รุ งรักษาของผูป้ ระกอบการ และมีระบบ Operator Compliance Risk Score (OCRS) ในการ
วัดความเสี่ ยงของผูป้ ระกอบการ เพื่อใช้ในการเรี ยกตรวจผูป้ ระกอบการ โดยมีบทลงโทษทางกฎหมาย เพื่อป้ องกัน
ไม่ให้ผขู ้ บั ขี่และผูข้ บั ขี่รถจักรยานยนต์จากการปฏิบตั ิตามวิธีขบั รถที่ไม่ปลอดภัย โดยการถูกตัดคะแนนในการขับ
รถหากสะสม 12 คะแนนขึ้นไปในระยะเวลาสามปี จะต้องถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ หากเป็ นกรณี ที่มีความผิด
ร้ายแรง เช่น การขับขี่ที่เป็ นอันตรายหรื อเมาแล้วขับ ศาลสามารถเพิกถอนใบอนุญาตขับรถโดยทันที 18 ส่ วนใน
ประเทศสิ งคโปร์ มีสาํ นักงานการขนส่ งทางบกสิ งคโปร์ (Land Transport Authority: LTA) ได้รับการรับรอง จาก
OpenGov ภายใต้การกํากับดูแลของกระทรวงคมนาคมมีอาํ นาจหน้าที่ในการกํากับดูแลการจัดทําบริ การสาธารณะ
ประเภทรถโดยสารสาธารณะ ซึ่งต่างกับประเทศไทยที่มีองค์การขนส่งมวลชนกรุ งเทพฯ (ขสมก.) มีอาํ นาจในการ
ควบคุ ม กํากับดู แล ตามระเบี ยบองค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพฯ ว่าด้วยการบริ หารจัดการและกํากับดู แลรถ
โดยสารเอกชนร่ วมบริ การ พ.ศ. 2550 แต่ไม่มีการบังคับใช้กฎหมายในการตรวจสอบหรื อควบคุม กํากับดูแลการ
ให้บริ การรถโดยสารสาธารณะอย่างจริ งจัง หากมี การดําเนิ นการก็มีเพียงบางกรณี เท่านั้น เนื่ องจากไม่ใช่การ
ควบคุ มกํากับดู แลโดยหน่ วยงานที่ มีอาํ นาจอิ สระในการดําเนิ นการ ปั ญหาการเกิ ดอุบัติเหตุในการให้บริ การ
สาธารณะประเภทรถโดยสารจึงเกิดขึ้นบ่อยครั้งในปั จจุบนั การจัดทําบริ การสาธารณะจึงไม่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชน
ส่ วนปั ญหาการร้องเรี ยนการจัดทําบริ การสาธารณะประเภทรถโดยสารสาธารณะไม่ว่าจะจัดทําโดย
องค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ (ขสมก.) หรื อบริ ษทั เอกชน นั้น ประชาชนผูร้ ั บบริ การสาธารณะได้ร้องเรี ยน
ออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์ เน็ตเข้ามาจํานวนมาก องค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ (ขสมก.) ได้ตอบข้อร้องเรี ยน
โดยชี้ แจงให้ผูร้ ้องเรี ยนรับทราบทุกครั้ง แต่การตอบข้อร้องเรี ยนดังกล่าวโดยส่ วนใหญ่ไม่ได้เป็ นการชี้ แจงว่า
องค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพฯ (ขสมก.) ได้ดาํ เนิ นการแก้ไขปั ญหาตามข้อร้องเรี ยนแต่อย่างใด โดยมักชี้แจงว่า
ได้ส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าว ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนําไปเป็ นข้อมูลในการพิจารณาต่อไป ดังนั้น
การตรวจสอบหรื อแนะนําในการให้บริ การสาธารณะโดยประชาชนผูร้ ับบริ การสาธารณะนั้น จึ งไม่ถูกนําไป
ปรับปรุ งและพัฒนาให้การจัดทําบริ การสาธารณะมีความปลอดภัยหรื อได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น เนื่ องจาก
กฎหมายไม่มีกาํ หนดหน้าที่และความรับผิดของหน่วยงานที่รับผิดชอบว่ามีหน้าที่หรื อระยะเวลาในการพิจารณา
หรื อดําเนินการเกี่ยวกับเรื่ องร้องเรี ยนอย่างไรบ้าง
17

18

ค้นเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 จาก https://www.nidirect.gov.uk/articles/penalties
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การพิจารณาเรื่ องร้องเรี ยนในประเทศสิ งคโปร์น้ นั สํานักงานการขนส่งทางบกสิ งคโปร์ (Land Transport
Authority: LTA) มี ระบบการให้บริ การ/ศู นย์รับคําขออนุ ญาต แบบเบ็ดเสร็ จในจุ ดเดี ยว ระบบออนไลน์ และ
แอปพลิเคชันสําหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ซึ่ งเป็ นการนําเทคโนโลยีมาใช้กบั การพิจารณาตรวจสอบเรื่ องร้องเรี ยน
ให้บริ การอย่างรวดเร็ ว ต่างกับประเทศไทยที่ ใช้เทคโนโลยีในการพิจารณาตรวจสอบอย่างไม่มีประสิ ทธิ ภ าพ
อีกทั้งต้องใช้เจ้าหน้าที่ในการพิจารณาเรื่ องร้องเรี ยนซึ่งใช้เวลาในการดําเนินการพอสมควร

8. ข้ อเสนอแนะ

ให้มีหน่ วยงานที่ เป็ นกลาง โดยอาจจัดตั้งในรู ปแบบคณะกรรมการ ขึ้ นตรงต่อกระทรวงคมนาคม มี
อํานาจเด็ดขาดในการตรวจสอบและควบคุม กํากับดูแลการจัดทําบริ การสาธารณะประเภทการคมนาคมขนส่งให้
มีความปลอดภัยต่อประชาชนผูใ้ ช้บริ การรถโดยสารสาธารณะมากที่สุด โดยยกเลิกระเบียบองค์การขนส่งมวลชน
กรุ งเทพฯ ว่ า ด้ ว ยการบริ หารจัด การและกํา กั บ ดู แ ลรถโดยสารเอกชนร่ ว มบริ การ พ.ศ. 2550 และตรา
พระราชบัญญัติการควบคุมกํากับดูแลการเดินรถโดยสารสาธารณะในเขตกรุ งเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง
โดยกําหนดให้มีคณะกรรมการควบคุม กํากับดูแลการเดินรถ มีอาํ นาจตามพระราชบัญญัติน้ ี จํานวน 7 คน มาจาก
บุคคลดังต่อไปนี้
(1) รัฐมนตรี กระทรวงคมนาคมหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายเป็ นประธานคณะกรรมการ
(2) ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็ นกรรมการ
(3) ผูท้ รงคุณวุฒิที่คณะรัฐมนตรี แต่งตั้งจํานวน 3 คน เป็ นกรรมการ
(4) ตัวแทนจากภาคเอกชนเจ้าของบริ ษทั เดินรถจํานวน เป็ นกรรมการ
(5) ผูอ้ าํ นวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุ งเทพ เป็ นกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการควบคุ ม กํากับดู แลการเดิ นรถ มี อาํ นาจหน้าที่ ในการตรวจสอบการให้บริ การเดิ นรถ
โดยสารสาธารณะในเขตกรุ งเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
(1) มี อาํ นาหน้าที่ ตรวจสอบ ควบคุ ม และติ ดตามอย่างใกล้ชิด ในการเดิ นรถโดยสารสาธารณะของ
หน่วยงานรัฐและบริ ษทั เอกชน ในเขตกรุ งเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง ทุกกรณี
(2) บังคับบัญชาการปฏิบตั ิหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบและพิจารณาเรื่ องร้องเรี ยนเกี่ยวกับการเดิน
รถโดยสารสาธารณะในเขตกรุ งเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง
(3) ออกกฎหมายภายในเพื่อกําหนดมาตรการในการควบคุม กํากับดูแลให้การเดินรถโดยสารสาธารณะ
มีความปลอดภัยและมีประสิ ทธิภาพ
(4) ประสานคดีไปยังศาลปกครองหรื อศาลยุติธรรมหากประชาชนได้รับความเสี ยหายจากการเดินรถ
โดยสารสาธารณะ
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STUDY OF BASIC FLIGHT PRINCIPLES FOR FLIGHT SAFETY
ธนากร เอี่ยมปาน
วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม
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บทคัดย่ อ

มนุษย์มีการทดลองการบินซึ่งในช่วงแรกไม่ประสบความสําเร็ จและมีการบาดเจ็บเสี ยชีวติ ในเวลาต่อมา
มีนกั วิทยาศาสตร์ได้คิดค้นทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการบินขึ้น ในปี ค.ศ.1773 เซอร์ จอร์จ เคย์เลย์ แห่งอังกฤษผูไ้ ด้รับ
การยกย่องให้เป็ นบิดาของอากาศพลศาสตร์สมัยใหม่ และได้เผยแพร่ ทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับแรงที่มากระทําต่อปี ก
โดยที่ปีกไม่ตอ้ งเคลื่อนไหวเหมือนอย่างนก ซึ่ งต่อมากิจการด้านการบินได้พฒั นาเป็ นอุตสาหกรรมการบินขนาด
ใหญ่และเกี่ ยวข้องกับคนมากมาย จากสถิติของการเกิ ดอากาศยานอุบตั ิเหตุพบว่าสาเหตุของการเกิ ดอากาศยาน
อุบตั ิเหตุส่วนใหญ่เกี่ ยวข้องกับปั จจัยมนุ ษย์ และมีบางครั้งอากาศยานอุบตั ิเหตุเกิ ดจากนักบิ นขาดความรู ้ความ
เข้าใจที่ถูกต้อง ดังนั้นความปลอดภัยทางการบินจึงเป็ นสิ่ งที่สาํ คัญอย่างมาก บทความนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา
และทําความเข้าใจหลักการบินพื้นฐานสําหรับความปลอดภัยในการบิน

คําสําคัญ : หลักการบินพื้นฐาน , ความปลอดภัยการบิน

ABSTRACT

Humans had a flight test, which in the initial period was unsuccessful and with fatal injuries. Later,
scientists have invented the theory related to aviation. In 1773, Sir George Kayley of England regarded as the
father of modern aerodynamics and published the basic theory of the force acting on the wings that the wings do
not have to move like a bird. Later, the aviation business developed into a large aviation industry and involved
many people. From the statistics of aircraft accidents, it is found that the causes of aircraft accidents are mainly
related to human factors and there are sometimes aircraft accidents caused by pilots lacking proper knowledge
and understanding. Therefore, aviation safety is very important. This article is intended to study and understand
the basic aviation principles for flight safety.
Keywords: Basic flight principles, Flight safety

1. บทนํา

มนุษย์มีการทดลองต่าง ๆ เพื่อที่จะบินได้เหมือนนก โดยเริ่ มต้นด้วยการนําขนนกมาติดตามตัวและแขน
แล้วกระโดดลงมาจากที่สูง ปรากฏว่าได้มีการบาดเจ็บล้มตาย ซึ่ งต่อมามนุษย์พยายามคิดค้นโดยการใช้ปีกจําลอง
แต่ยงั คงใช้กล้ามเนื้ อจากแขนขยับปี กซึ่ งก็ไม่สาํ เร็ จ จนในที่สุดนักปรัชญาชาวกรี กที่มีชื่อเสี ยง คือ อริ สโตเติ้ล ได้
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ข้อสรุ ปว่า อากาศมี มวล มี น้ าํ หนักและถื อว่าเป็ นของไหล ในยุคต่อๆ มานักปรั ชญานักฟิ สิ กส์ เช่ น กาลิ เลโอ
ปาสคาล และโรเจอร์ เบคอน ได้ทาํ การค้นคว้าทดสอบและให้คาํ จํากัดความของอากาศว่าเป็ นก็าซสามารถอัดตัว
ได้ และความกดดันของอากาศจะลดลงเมื่อระยะสู งเพิ่มขึ้น และด้วยกฎของ อาร์ คีเมดีส ในเรื่ องมวล นํ้าหนักและ
การแทนที่ ในปี ค.ศ.1773 เซอร์ จอร์ จ เคย์เลย์ แห่ งอังกฤษผูไ้ ด้รับการยกย่องให้เป็ นบิ ดาของอากาศพลศาสตร์
สมัยใหม่ในยุคนั้นได้พยายามเผยแพร่ ทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับ แรงที่มากระทําต่อปี ก โดยที่ปีกไม่ตอ้ งเคลื่อนไหว
หรื อขยับขึ้ นลงเหมือนอย่างนก โดยเห็ นถึ งความสําคัญของมุมที่ ปีกกระทํากับทิ ศทางของกระแสลมหรื อทิ ศ
ทางการเคลื่อนที่ ซึ่งเรี ยกว่า มุมปะทะ ตลอดจนการทําให้มีส่วนโค้งมนที่ผวิ ปี กด้านบน ซึ่งมีผลในการเพิ่มของแรง
ยกให้กบั ปี กโค้งมนได้ดีกว่าปี กแบบแผ่นเรี ยบๆ คล้ายแผ่นกระดาษ และได้สร้างเครื่ องร่ อนต้นแบบที่มีปีก ลําตัว
และหาง (พูนลาภ เอี่ยมเจริ ญ , 2550) ซึ่ งต่อมากิ จการด้านการบิ นได้พฒั นาเป็ นอุตสาหกรรมการบินขนาดใหญ่
และเกี่ยวข้องกับคนมากมาย จากสถิติของการเกิดอากาศยานอุบตั ิเหตุจาํ นวน 75 ครั้ง พบว่ามีสาเหตุหลักของการ
เกิดอากาศยานอุบตั ิเหตุมากกว่า 70.0% เกี่ยวข้องกับปั จจัยมนุษย์ (นักบิน) (Department of Transport and Bureau
of Air Safety Investigation, 2019) การปฏิ บัติการบิ นนั้นนักบิ นต้องควบคุมบังคับเครื่ องบิ นให้เครื่ องบิ นอยู่ใน
สถานะที่ถูกต้องหรื อกรณี เครื่ องบินมีปัญหานั้นนักบินต้องปฎิบตั ิตามคู่มือการปฎิบตั ิการบินเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิ น
และสามารถนําเครื่ องบิ นกลับมาลงสนามบิ นด้วยความปลอดภัย เช่ น เหตุการณ์ แอร์ ฟรานซ์ เที่ ยวบิ นที่ 447
(Aviation Safety Network , 2019) ใช้เครื่ องบินแอร์บสั เอ 330-203 ออกจากท่าอากาศยาน Rio de Janeiro ประเทศ
บราซิล สู่ท่าอากาศยานนานาชาติ Charles de Gaulle กรุ งปารี ส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อเครื่ องบินอยูเ่ หนือมหาสมุทร
แอตแลนติกในประเทศบราซิ ลและเครื่ องบินได้หายไปจากจอเรดาร์ ผลการสอบสวนสรุ ปว่า เที่ยวบินนี้ ประสบ
ปั ญหาด้านสภาพอากาศ โดยเที่ ยวบิ นนี้ ไม่ได้หลีกเลี่ยงการบิ นผ่านฝนฟ้ าคะนองโดยไม่ทราบเหตุผล ท่อปิ โต
(Pitot tubes) ซึ่ งมีหน้าที่วดั ความเร็ วอากาศของเครื่ องบิน (Air speed) มีน้ าํ แข็งเกาะจึงทําให้ท่อปิ โตอุดตันและไม่
สามารถวัดความเร็ วอากาศของเครื่ องบินได้ ซึ่ งระบบคอมพิวเตอร์ สูญเสี ยความสามารถในการคํานวณความเร็ ว
ของเครื่ องบิน ต่อมาระบบคอมพิวเตอร์ ได้แจ้งเตือนว่าระบบการบินอัตโนมัติ (Auto pilot) และระบบขับเคลื่อน
อัตโนมัติของเครื่ องยนต์ ( Auto-thrust ) ถูกยกเลิกการทํางาน นักบิ นปฎิ บตั ิการบินแทนระบบการบินอัตโนมัติ
(Manual Fly) และควบคุมเครื่ องยนต์ดว้ ยตนเอง (Manual thrust) แต่ไม่ทราบเหตุผลนักบินได้ดึงคันบังคับเข้าหา
ตัวซึ่ งทําให้เครื่ องบิ นเชิ ดหัวขึ้ นและเพิ่มระดับความสู งขึ้ นไปจากเดิ ม จนกระทั่งเครื่ องบิ นมี ความเร็ วตํ่ากว่า
ความเร็ วตํ่าสุ ดที่เครื่ องบินสามารถบินได้ ในที่สุดเครื่ องบินมีอาการร่ วงหล่น (Stall) และนักบินไม่สามารถแก้ไข
ได้ จนกระทัง่ เครื่ องบินกระทบพื้นนํ้ามหาสมุทรแอตแลนติกทําให้ทุกคนบนเครื่ องบินเสี ยชีวติ หมด จากเหตุการณ์
นี้อากาศยานอุบตั ิเหตุเกิดจากการที่นกั บินขาดความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบินพื้นฐาน ดังนั้นความปลอดภัย
ทางการบินจึงเป็ นสิ่ งที่สาํ คัญอย่างยิง่ ในการปฎิบตั ิการบินและนักบินต้องมีความรู ้ความเข้าใจหลักการบินพื้นฐาน

2. วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาและทําความเข้าใจหลักการบินพื้นฐานสําหรับความปลอดภัยในการบิน

3. หลักการบินพืน้ ฐาน

ทฤษฏีการบินนั้นเริ่ มต้นมาจากวัตถุเคลื่อนที่ไปในอากาศแล้วเกิดแรงต่างๆ และนักวิทยาศาสตร์ได้
คิดค้นคุณสมบัติสมบัติของการไหลต่างๆ เช่น ความดัน ความเร็ ว ความหนาแน่น เป็ นต้น
เครื่ องบิน คือ สิ่ งที่มนุษย์สร้างขึ้นใช้เป็ นพาหนะสําหรับการเดินทางทางอากาศ
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บรรยากาศ คือ มวลของอากาศที่ห่อหุม้ โลก มีลกั ษณะเป็ นส่วนผสมของกาซชนิดต่างๆที่ไม่มีปฎิกริ ยา
ต่อกัน โดยที่ส่วนใหญ่ประกอบด้วยกาซไนโตรเจนถึง 78 เปอร์เซนต์ ออกซิเจน 20 เปอร์เซ็นต์ ส่วนที่เหลือจะเป็ น
คาร์บอนไดออกไซด์ กาซเฉื่ อยและไอนํ้า
อากาศพลศาสตร์ (Aerodynamics) คือ การศึกษาการเคลื่อนที่ของเครื่ องบินผ่านมวลอากาศทําให้เกิด
แรงกระทําต่อเครื่ องบิน
3.1 กฏการเคลื่อนทีข่ องนิวตัน
เซอร์ ไอแซค นิวตัน ได้ต้ งั กฎการเคลื่อนที่ไว้ 3 กฎ (พูนลาภ เอี่ยมเจริ ญ , 2550) ดังนี้
1.กฎความเฉื่ อย (Law of Inertia) เป็ นกฎข้อที่ 1 หรื อเรี ยกว่า กฎการสมดุล (Law of Equilibrium)
กล่าวว่า "วัตถุที่อยูน่ ิ่งจะคงอยูน่ ิ่งต่อไป และวัตถุที่เคลื่อนที่อยูด่ ว้ ยความเร็ วค่าหนึ่ง ก็จะคงเคลื่อนที่ต่อไปในแนว
เส้นตรงด้วยความเร็ วนั้น จนกว่าจะมีแรงไร้สมดุลมากระทํา" ซึ่งหมายความว่าอัตราเร่ งในขณะนั้นเท่ากับศูนย์
หรื อวัตถุจะอยูใ่ นสภาพสมดุลได้ ผลรวมของแรงทั้งในทางดิ่งและทางระดับต้องเท่ากับศูนย์ ตลอดจนผลรวมของ
โมเมนต์รอบจุดศูนย์ถ่วงจะต้องเท่ากับศูนย์ ซึ่งสภาพการบินตรงบินระดับของเครื่ องบินด้วยความเร็วคงที่จะ
เป็ นไปตามกฎข้อนี้
2.กฎความเร่ ง (Law of Acceleration) เป็ นกฎข้อที่ 2 นี้ กล่าวว่า "ความเร่ งจะเป็ นปฏิภาคโดยตรง
กับแรงไร้สมดุล และเป็ นปฏิภาคกลับกับมวลโดยมีทิศทางเดียวกันกับแรงไร้สมดุล” วัตถุจะเปลี่ยนแปลงไปจาก
กฎข้อที่ 1 ก็ต่อเมื่อมีแรงมากระทําต่อวัตถุ จะทําให้วตั ถุมีความเร็ วเพิ่มขึ้น ความเร่ งจะมีค่าเป็ นบวก และมีทิศทาง
เดียวกับแรงนั้น ถ้าวัตถุมีความเร็วช้าลง ความเร่ งจะมีค่าเป็ นลบหรื อมีทิศทางตรงข้ามกับการเคลื่อนที่เดิม แต่ยงั คง
มีทิศทางเดียวกับแรงที่มากระทําต่อวัตถุ การบินของเครื่ องบินแบบมีความเร่ ง เช่น การเร่ งเพื่อบินไต่ การวิง่ ขึ้น จะ
เป็ นไปตามกฎข้อนี้
3.กฎแรงปฏิกริ ยา (Law of Reaction) คือกฎข้อที่ 3 กล่าวไว้วา่ "ทุกๆ แรงกริ ยา (Action) จะมีแรง
ปฏิกริ ยา (Reaction) ขนาดเท่ากันแต่ในทิศทางตรงกันข้าม" กฏข้อนี้จะอธิบายถึงหลักการขับเคลื่อนของเครื่ องบิน
โดยเฉพาะการขับเคลื่อนของเครื่ องยนต์ไอพ่น (Jet Engine) ซึ่งเป็ นไปตามกฏข้อที่ 3 โดยแรงปฏิกริ ยา (Thrust) ที่
ทําให้เครื่ องบินบินไปข้างหน้า เกิดจากการทําให้อากาศมีความเร่ งไหลผ่านเครื่ องยนต์ออกไปข้างหลัง (แรงกริ ยา)
3.2 สมการเบอร์ นูลี่ (Bernoulli's Equation)
สมการที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความดันกับความเร็ ว ณ จุดๆหนึ่งของการไหล เมื่อเทียบกับ
การไหล ณ จุดอีกจุดหนึ่ง โดยมีพ้นื ฐานมาจากกฎการทรงพลังงานหรื อกฎการอนุรักษ์พลังงาน (Conservation of
Energy) กล่าวว่า พลังงานไม่มีการสูญหายแต่สามารถเปลี่ยนรู ปได้ ดังนั้นพลังงานเบ็ดเสร็ จของกระแสอากาศจะ
ประกอบด้วย พลังงานศักย์ (Potential Energy) และพลังงานจลน์ (Kinetic Energy) ไม่วา่ ตําแหน่งใดมีค่าคงที่ โดย
เมื่อพลังงานศักย์เปรี ยบได้กบั ความดันสถิต พลังงานจลน์เปรี ยบได้กบั ความดันพลวัต และพลังงานเบ็ดเสร็จ
เปรี ยบได้กบั ความดันเบ็ดเสร็จ
ดังนั้นสมการการไหลต่อเนื่อง คือ ความดันเบ็ดเสร็ จ = ความดันสถิต + ความดันพลวัต
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รู ปที่ 1 การไหลในท่อเวนจูรี (FAA , 2016)
เมื่ อพิจารณาการไหลในท่อเวนจูรี (Venturi Tube) ที่ มีลกั ษณะเป็ นท่อตี บถ่างและใช้สมการการไหล
ต่อเนื่ องมาอธิ บาย พบว่า การไหลผ่านจุดที่ 1 ด้วยหน้าตัด A1 ซึ่ งเป็ นตําแหน่งท่อตีบ ความเร็ วจะเพิ่มขึ้นจนสูงสุด
ที่ V1 และเมื่อการไหลต่อไปยังจุดที่ 2 ด้วยหน้าตัด A2 ซึ่ งเป็ นการไหลออกสู่ ท่อถ่าง ความเร็ วจะลดลงกลายเป็ น
ความเร็ ว V2
ดังนั้นการไหลของกระแสในท่อเวนจูรี จะพบว่าเมื่อเป็ นการไหลสู่ท่อตีบ เส้นกระแสจะถูกบีบให้ชิดกัน
ที่ สุดที่ คอคอดซึ่ งเป็ นการไหลด้วยความเร็ วสู งขึ้น และเมื่อความเร็ ว ณ ตําแหน่ งที่ 1 เพิ่มขึ้นจะทําให้ความดัน
พลวัตต้องสู งขึ้ น และเมื่ อความดันเบ็ดเสร็ จมี ค่าคงที่ แสดงว่าความดันสถิ ตต้องลดลง การเปลี่ ยนแปลงของ
ความเร็ วและความดัน ณ ตําแหน่งที่ 2 จะมีลกั ษณะตรงกันข้าม เนื่ องจากเป็ นการไหลออกสู่ ท่อที่มีพ้ืนที่หน้าตัด
เพิ่มขึ้น (ท่อถ่าง)
3.3 โครงสร้ างของเครื่ องบิน

รู ปที่ 2 โครงสร้างของเครื่ องบิน (FAA , 2016)
โครงสร้างของเครื่ องบินในปัจจุบนั จะแตกต่างกันตามวัตถุประสงค์การออกแบบของเครื่ องบิน ซึ่งในยุค
แรกจะทําจากไม้ที่มีพ้ืนผิวปี กเป็ นผ้า และต่อมามีการพัฒนาเป็ นโลหะ ในยุคปั จจุบนั มีการนําวัสดุคอมโพสิ ตมาใช้
งาน โครงสร้างของเครื่ องบินทัว่ ไปมีส่วนประกอบหลักๆ ดังนี้
1. ลําตัว (Fuselage) คือ โครงสร้างหลักของเครื่ องบินและเป็ นที่ติดตั้งโครงสร้างส่ วนอื่น เช่น ปี ก
ชุดแพนหาง ห้องนักบิน ที่นงั่ และที่ใส่สมั ภาระในเครื่ องบิน หรื อห้องผูโ้ ดยสาร
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2. ปี ก (Wing) คือ โครงสร้างที่ทาํ ให้เกิดแรงยก เป็ นที่ติดตั้งพื้นบังคับบินต่างๆ และถังเชื้อเพลิง ปี ก
เครื่ องบินนั้นจะติดตั้งหลายแบบ เช่น ปี กอยูด่ า้ นบนของตัวเครื่ องบิน ปี กติดตั้งอยูก่ ลางลําตัว หรื อปี กติดตั้งอยูใ่ ต้
ลําตัวเครื่ อง ซึ่ งขึ้ นอยู่กบั การออกแบบเครื่ องบิ น และปี กจะติดตั้ง Ailerons เพื่อบังคับให้เครื่ องบิ นเลี้ ยวไปใน
ทิศทางที่ตอ้ งการ
3. ชุดแพนหาง (Empennage) คือ โครงสร้างที่ทาํ ให้เครื่ องบินมีเสถียรภาพด้านทิศทางขณะบิน และ
เป็ นที่ติดตั้ง Vertical Stabilizer และ Horizontal Stabilizer ทั้งสองชุดนี้จะช่วยให้สามารถบังคับเครื่ องบินให้บินใน
ทิ ศทางที่ ตอ้ งการ โดย (1) ส่ วนของ vertical stabilizer จะเป็ นที่ ติดตั้งของ Rudder ใช้ในการบังคับให้เครื่ องบิน
เลี้ยวไปในทิศทางซ้ายหรื อขวา (2) ส่ วนของ horizontal stabilizer จะเป็ นที่ติดตั้งของ Elevator ใช้ในการควบคุม
เครื่ องบินให้ไต่หรื อร่ อนไปในความสูงที่ตอ้ งการได้
4. ชุดฐานล้อ (Landing Gear) คือ โครงสร้างรับนํ้าหนักของเครื่ องบิ นขณะขึ้นลงสนามบิ น และ
ขับเคลื่อนหรื อจอดที่พ้ืน โดยชุดฐานล้อ ประกอบด้วย ชุดฐานล้อหลัก จะติดตั้งด้านข้างของลําตัวเครื่ องบิน และ
ชุดฐานล้อหัว อยูด่ า้ นหน้าของเครื่ องบินและล้อหัวนี้จะใช้ในการเลี้ยวไปยังทิศทางที่ตอ้ งการ
5. เครื่ องยนต์ (Power Plant) คือ ชุดเครื่ องยนต์ที่จะทําให้เกิ ดแรงฉุ ดหรื อแรงขับเพื่อให้เครื่ องบิน
เคลื่อนที่ไปข้างหน้า โดยเครื่ องยนต์น้ นั มีท้ งั เครื่ องยนต์ใบพัด หรื อเครื่ องบินเจ็ต
3.4 ลักษณะของปี กเครื่ องบิน

รู ปที่ 3 ลักษณะของปี กเครื่ องบินแบบไม่สมมาตร (FAA , 2016)

เครื่ องบิน

ลักษณะของปี กเครื่ องบิน ประกอบด้วย
1. ชายปี กหน้า (Leading edge) คือ ขอบหน้าของปี กเครื่ องบิน
2. ชายปี กหลัง (Trailing edge) คือ ขอบหลังของปี กเครื่ องบิน
3. เส้นชยา (Chord line) คือ เส้นตรงที่ลากเชื่อมระหว่างชายปี กหน้าและชายปี กหลังของปี ก

4. เส้นกลางความโก่ง (Mean Camber line) คือ เส้นที่ลากแบ่งครึ่ งกลางระหว่างผิวบนและผิวล่าง
ของปี กเครื่ องบิน
5. ค่าความโก่งตัว (camber) คือระยะห่างที่มากที่สุดระหว่างเส้นชยากับเส้นกลางความโก่ง โดยค่า
ความโก่งตัวนี้จะแบ่งลักษณะของปี กเครื่ องบินเป็ น 2 แบบ คือ (1) ปี กเครื่ องบินแบบสมมาตร คือ เส้นชยากับเส้น
กลางความโก่งจะเป็ นเส้นเดียวกัน (2) ปี กเครื่ องบินแบบไม่สมมาตร คือ เส้นชยากับเส้นกลางความโก่งจะไม่เป็ น
เส้นเดียวกัน หรื อมีค่าความโก่งตัว ดังรู ปที่ 3
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3.5 แรงทีก่ ระทําต่ อเครื่ องบินขณะบินในอากาศ

รู ปที่ 4 แรงที่กระทําต่อเครื่ องบิน (FAA , 2016)
แรงที่กระทําต่อเครื่ องบินในขณะที่เครื่ องบินกําลังบินในอากาศ ประกอบด้วยแรง 4 แรง คือ
1. แรงยก (Lift ) คือ แรงเกิดขึ้นจากความแตกต่างของความกดอากาศที่เกิดขึ้นที่พ้ืนผิวด้านบนของ
ปี กเครื่ องบินกับความกดอากาศที่เกิดขึ้นที่พ้ืนผิวด้านล่างของปี กเครื่ องบิน หรื อแรงที่กระทําบนพื้นผิวด้านบนของ
ปี กเครื่ องบินน้อยกว่าแรงที่กระทําที่พ้ืนผิวของปี กด้านล่างของเครื่ องบินในขณะที่เครื่ องบินเคลื่อนที่ผ่านอากาศ
อธิ บายตามหลักของเบอร์ นูลี่ แรงยกที่ เกิ ดขึ้นเมื่อกระแสอากาศไหลผ่านผิวด้านบนของปี กเครื่ องบิ น โดยผิว
ด้านบนของปี กเครื่ องบินมีระยะทางที่กระแสอากาศต้องเดินทางมากกว่าผิวด้านล่างของปี กเครื่ องบิน จึ งทําให้
กระแสอากาศต้องไหลผ่านผิวปี กด้านบนของเครื่ องบินด้วยความเร็ วมากกว่าความเร็ วด้านล่างของผิวปี กเครื่ องบิน
จึ งทําให้เกิ ดความดันอากาศด้านบนของผิวปี กเครื่ องบินตํ่ากว่าความดันด้านล่างของปี กเครื่ องบิน ดังนั้น ความ
แตกต่างของความดันอากาศบนผิวปี กเครื่ องบินด้านบนและด้านล่างจึงทําให้เกิดแรงยก
สมการแรงยกของเครื่ องบิน คือ
L = ½ ρ V2 S C L
โดย ρ = ความหนาแน่นของอากาศ , V = ความเร็ วของเครื่ องบิน
S = พื้นที่ผิวของปี กเครื่ องบิน , CL = สัมประสิ ทธิ์ของแรงยก
2 .แรงต้าน ( Drag ) คือ แรงที่ทาํ ให้เครื่ องบินไม่เกิดการเคลื่อนที่ หรื อทําให้เครื่ องบินที่เคลื่อนที่อยู่
มีการเคลื่อนที่ชา้ ลง โดยแรงนี้มีทิศตรงข้ามและขนานกับการเคลื่อนที่ของเครื่ องบิน เ
3. นํ้าหนัก (Weight ) คือ แรงดึงดูดของโลกที่กระทําต่อมวลของเครื่ องบิน โดยผ่านที่จุดศูนย์กลาง
ของเครื่ องบิน
4. แรงขับเคลื่อน (Thrust ) คือ แรงที่กระทําต่อเครื่ องบินเพื่อให้เครื่ องบินเคลื่อนที่ไปข้างหน้า
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3.6 ภาวะร่ วงหล่ น (STALL)

รู ปที่ 5 การเกิดแรงยกของปี กไม่สมมาตร (Jepperson , 2004)
มุมปะทะ (Angle of Attack) คือ มุมระหว่างเส้นชยา (chord line) ของปี กเครื่ องบินกับทิศทางสัมพันธ์
ของลม (relative wind)
จากรู ปที่ 5 การเกิ ดแรงยกของปี กไม่สมมาตร ที่ มุมปะทะศู นย์องศา เครื่ องบิ นมี แรงยกเกิ ดขึ้ น เมื่ อ
เครื่ องบินมีมุมปะทะสู งขึ้นจะทําให้เกิดแรงยกเพิ่มขึ้นตามมุมปะทะที่เพิ่มขึ้น จนกระทัง่ เครื่ องบินบินถึงมุมปะทะ
วิกฤต (ประมาณ 17 องศา) ที่จุดนี้ความแตกต่างระหว่างความดันที่ผิวปี กด้านบนกับด้านล่างมีค่ามากที่สุดจะทําให้
เครื่ องบินมีแรงยกมากที่สุด แต่เมื่อเครื่ องบินยังคงเพิ่มมุมปะทะเกินมุมปะทะวิกฤตไป แล้วการไหลแยกตัวของ
อากาศจะเคลื่ อ นไปอยู่ที่ช ายปี กหน้า ทํา ให้ค วามแตกต่ า งระหว่า งความดันที่ ผิว ปี กด้า นบนกับด้า นล่ า งของ
เครื่ องบินจะลดลงอย่างมาก ทําให้แรงยกลดลงอย่างรวดเร็ ว ขณะเดียวกันแรงต้านกลับเพิ่มขึ้นจากเดิมมาก จะทํา
ให้เครื่ องบินอยูใ่ นภาวะร่ วงหล่น (STALL)
3.7 แนวทางการแก้ ไขเมื่อเครื่ องบินอยู่ในภาวะร่ วงหล่ น (STALL)
จากสมการแรงยกของเครื่ องบิน คือ L = ½ ρ V2 S CL เมื่อเครื่ องบินบินด้วยมุมปะทะ(AOA) เกินมุม
ปะทะวิกฤตของเครื่ องบินจะทําให้เครื่ องบิ นมีการสู ญเสี ยแรงยกอย่างรวดเร็ วมีอาการร่ วงหล่น ดังนั้นแนวทาง
การแก้ไขภาวะร่ วงหล่น (STALL) ของเครื่ องบิน คือ การทําให้เครื่ องบินมีแรงยกเพิ่มขึ้นและหยุดภาวะการเกิ ด
การร่ วงหล่น (STALL) และเครื่ องบิ นต้องบิ นอยู่ในความสู งที่ ไม่ต่ าํ มาก จากคู่มือการแก้ไขการเกิ ดเหตุการณ์
ฉุ ก เฉิ น ของเครื่ อ งบิ น Boeing 737-800 (Boeing , 2019 ) ให้ นัก บิ น ปฏิ บัติ เ มื่ อ เครื่ อ งบิ น อยู่ใ นภาวะร่ ว งหล่ น
(STALL) ดังนี้
1. Hold the control column firmly
2. Disconnect autopilot and autothrottle
3. Smoothly apply nose down elevator
4. Roll in the shortest direction to wing level
5. Advance thrust levers as need.
เมื่อเครื่ องบินอยูใ่ นภาวะร่ วงหล่น (STALL) จากการที่เครื่ องบินมีมุมปะทะเกินมุมปะทะวิกฤตไปแล้ว
ทําให้แรงยกลดลงอย่างรวดเร็ ว ขณะเดี ยวกันแรงต้านกลับเพิ่มขึ้ นจากเดิ มมาก นักบิ นต้องแก้ไขการบิ นโดย
(1) นักบิ นปฎิ บตั ิการบิ นแทนระบบการบิ นอัตโนมัติ (Manual Fly) และควบคุมเครื่ องยนต์ดว้ ยตนเอง (Manual
thrust) (2) นักบินบังคับแพนหางระดับ (Elevator) ในการลดมุมปะทะ (Angle of Attack) ให้มุมปะทะปั จจุบนั น้อย
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กว่ามุมปะทะวิกฤตของเครื่ องบินเพื่อลดการไหลแตกตัวของกระแสอากาศบนปี กเครื่ องบินและทําให้เครื่ องบินมี
แรงยกเพิ่มขึ้น (3) นักบินทําการบินปี กระดับเพื่อให้เกิดแรงยกเพิ่มขึ้นและลดการสู ญเสี ยความสู งของเครื่ องบิ น
(4) นักบินเพิ่มกําลังของเครื่ องยนต์เครื่ องบินเป็ นการเพิ่มความเร็ วให้มากกว่าความเร็ วร่ วงหล่น (STALL) โดยเป็ น
การเพิ่มแรงยกให้เครื่ องบิน
3.8 กรณีศึกษาอากาศยานอุบัตเิ หตุเครื่ องบิน B-52

รู ปที่ 6 การบินของ B-52 (This day in aviation , 2019)
เหตุการณ์ เมื่ อวันที่ 24 มิ ถุนายน ค.ศ.1994 น.ท.บัด ฮอลแลนด์ เป็ นนักบิ นมีหน้าที่ รับผิดชอบในการ
แสดงการบินของเครื่ องบินแบบ B-52 ในงานแอร์ โชว์ประจําปี และเครื่ องบินตกกระแทกพื้นคร่ าชีวิตทุกคนบน
เครื่ องบิน (This day in aviation , 2019)
จากการสื บสวนพบว่า น.ท.บัด ฮอลแลนด์ ระหว่างการแสดงการบินได้ฝ่าฝื นคําสัง่ เทคนิ คการบินของ
เครื่ องบิ น โดยการใช้มุมเอียงปี กและมุมปะทะเกิ นขีดจํากัดของเครื่ องบิ น และยังคงบิ นด้วยความสู งตํ่ากว่าที่
กําหนดใว้ จึงทําให้เครื่ องบินอยูใ่ นภาวะร่ วงหล่น (STALL) จากการที่เครื่ องบินมีมุมปะทะเกินมุมปะทะวิกฤตไป
แล้วนั้นจะทําให้แรงยกลดลงอย่างรวดเร็ ว และนักบินไม่สามารถแก้อาการร่ วงหล่นของเครื่ องบินได้ทนั เนื่องจาก
มีความสูงน้อย จากเหตุการณ์น้ ีสาเหตุหลักของการเกิดอุบตั ิเหตุ คือ นักบินไม่เข้าใจหลักการบินและไม่ปฎิบตั ิการ
บินตามคู่มือการบิน

4. สรุ ป

การปฎิบตั ิภารกิจทางการบินสําเร็ จโดยไม่มีการสู ญเสี ยทรัพย์สินและชีวติ ของผูเ้ กี่ยวข้องเป็ นสิ่ งที่ สาํ คัญ
ที่ สุ ด ของนัก บิ น โดย James Reason (1997) นํา เสนอการป้ อ งกันอุ บัติเ หตุขององค์ก รเชิ งรุ กในรู ปแบบที่ เป็ น
รู ปธรรม ซึ่ งจะมุ่งประเด็นไปสู่ การกระทําที่ไม่ปลอดภัย (UNSAFE ACTS) ของผูป้ ฏิบตั ิงาน หรื อผูป้ ฏิบตั ิงานมี
พฤติกรรมการปฏิบตั ิงานที่เป็ นสาเหตุให้เกิดอุบตั ิเหตุข้ ึน ดังนั้นนักบินควรศึกษาและเข้าใจหลักการบินเบื้องต้น
คู่มือสมรรถนะของเครื่ องบิน และต้องปฏิบตั ิการบินให้เครื่ องบินอยูใ่ นท่าทางการบินที่ถูกต้อง

5. ข้ อเสนอแนะ

ผูบ้ ริ หารองค์กรการบิ นต้องมีเป้ าหมายด้านความปลอดภัยทางการบิ น โดยการจัดการเรี ยนทบทวน
ความรู ้ให้นกั บินในเรื่ องหลักการบินพื้นฐาน และนักบินต้องฝึ กปฎิบตั ิการแก้ไขเมื่อเครื่ องบินอยูใ่ นภาวะร่ วงหล่น
(STALL)
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การวิจัย เรื่ อง การรั บรู ้ ความเสี่ ยงการก่ อการร้ า ยของการใช้บ ริ ก ารสายการบิ น มี วตั ถุประสงค์เ พื่ อ
1) ศึ ก ษาองค์ ป ระกอบการรั บ รู ้ ค วามเสี่ ย งการก่ อ การร้ า ย และความปลอดภัย ของผู ้โ ดยสารที่ ใ ช้บ ริ การ
สายการบิน 2) ศึกษาระดับการรับรู ้ความเสี่ ยงการก่อการร้าย และความปลอดภัยของผูโ้ ดยสารที่ใช้บริ การสายการ
บิน 3) นําเสนอข้อเสนอแนะการรับรู ้ความเสี่ ยงการก่อการร้าย และความปลอดภัยของการใช้บริ การ เครื่ องมือที่
ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผูโ้ ดยสารที่ใช้บริ การสายการบิน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ
สุ วรรณภูมิ ปี 2562 จํานวน 400 คน ทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยค่าสถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบว่า 1) องค์ประกอบการรั บรู ้ ความเสี่ ยงการก่ อการร้ ายและความปลอดภัยของการใช้
บริ การสายการบิน ประกอบด้วย 6 รายการ ได้แก่ ความเสี่ ยงด้านความปลอดภัย ความเสี่ ยงด้านความเป็ นส่วนตัว
ความเสี่ ยงด้านจิตใจ ความเสี่ ยงด้านเวลา และความเสี่ ยงด้านการเงิน ความเสี่ ยงด้านสังคม 2) การรับรู ้ความเสี่ ยง
การก่ อการร้ ายของการใช้บริ การสายการบิ นในภาพรวมมี ระดับการรั บรู ้ มาก มี ค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 4.01 โดยเมื่ อ
ผูโ้ ดยสารเดินผ่านเครื่ องตรวจจับโลหะ และมีสัญญาณแจ้งเตือน ผูโ้ ดยสารยินดีให้เจ้าหน้าที่ของท่าอากาศยานทํา
การตรวจค้นด้วยมืออีกครั้งจนกว่าจะไม่มีสัญญาณแจ้งเตือน อยูใ่ นระดับการรับรู ้มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.72
สําหรับการตัดสิ นใจในการเลือกใช้สายการบินของผูโ้ ดยสาร อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 โดยการเลือกสาย
การบินที่มีเส้นทางการบินตรงตามวัตถุประสงค์การเดินมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 รองลงมา คือ เลือกสายการ
บินที่มีสถิติดา้ นความปลอดภัยสูง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 3) ข้อเสนอแนะการรับรู ้ความเสี่ ยงการก่อการร้าย คือ ให้มี
การนําเสนอข้อมูลผ่านช่ องทาง Website ของสายการบิ นและท่ าอากาศยาน นอกจากนี้ ควรเพิ่มช่ องทางการ
นําเสนอสื่ อให้มีความหลากหลายสะดวกต่อการรับข้อมูลของแต่ละช่วงวัย และควรออกแบบสื่ ออย่างสร้างสรรค์
น่ าสนใจ มี การจัดกิ จกรรมที่ ส่งเสริ มการตระหนักการรั บรู ้ ความเสี่ ยงจากหน่ วยงานด้านการบิ นที่ เกี่ ยวข้องและ
เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนควรมีการสื่ อสารที่ดีเป็ นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้ผโู ้ ดยสารได้ขอ้ มูลถูกต้องครบถ้วน
คําสําคัญ ความเสี่ ยงการก่อการร้าย การตระหนักการรับรู ้ความเสี่ ยง ความปลอดภัยด้านการบิน
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ABSTRACT

The purposes of this research were to determine 1) the components of perceived risk awareness of
terrorism and the safety of using airline service 2) the level of perceived risk awareness of terrorism and the safety
of using airline service 3) the suggestions for channels to recognize terrorism risks and the safety of using airline
service. The sample of this research were 400 passengers who used airline service at Suvarnabhumi airport in
2019. The data was collected by questionnaire and analyzed by percentage, frequencies and standard deviation.
The result of this study found that 1) the components of perceived risk awareness of terrorism and the
safety of using airline service which analyzed by literature review were 6 components that are finance, social,
time, transport, criminal and safety. 2) the level of perceived risk awareness of terrorism and the safety of using
airline service was at the high level (x� = 4.01). The highest level was alarm warning when passengers walking
through scanner machine (x� = 4.72). Those passengers are requested to scan until there is no alarm warning. The
passengers’ decision to choose the airline (x� = 4.19) found that the most direct flight objectives (x� = 4.52) and
choosing airlines with high safety statistics (x�= 4.34). 3) the suggestions to recognize terrorism risks and the
safety of using airline service that the highest of channel of risk awareness of terrorism of airline service was
airport and airline’s website. In addition, the media were creative media design, varieties media channel to be
suitable for different age, activities promoting security awareness from related aviation organizations and all staffs
giving correct and complete information to passengers.
Keywords: Risk of terrorism, Security awareness, Aviation safety

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย

ธุ ร กิ จ สายการบิ นจะได้มีปริ ม าณเพิ่ ม ขึ้ นเรื่ อย ๆ ทํา ให้ผูบ้ ริ โ ภคสามารถมี ทางเลื อ กใช้บริ ก ารอย่าง
มากมาย ไม่วา่ จะเป็ นสายการบินที่ให้บริ การเต็มรู ปแบบ และสายการบินต้นทุนตํ่าซึ่ งกําลังได้รับความนิ ยมเป็ น
อย่างมากในขณะนี้ จากการคาดการณ์ของสมาคมขนส่งทางอากาศ (The International Air Transport Association;
IATA) ได้พยากรณ์ความต้องการเดินทางทางอากาศตั้งแต่ ปี ค.ศ. 2014 จนถึง ค.ศ. 2034 ว่าจะมีจาํ นวนผูเ้ ดินทาง
ทางอากาศเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 3.8 ต่อปี และมีจาํ นวน 7 พันล้านคนเมื่อถึง ปี ค.ศ. 2034 สอดคล้องกับการพยากรณ์
การรับมอบเครื่ องบิ นของ บริ ษทั โบอิ้ง ของประเทศสหรัฐอเมริ กา ตั้งแต่ปี ค.ศ.2015-2034 ว่าจะมีการรับมอบ
เครื่ องบิ นทุ กรุ่ นที่ บริ ษทั ฯ ผลิ ตเป็ นจํานวนทั้งสิ้ น 38,050 ลํา จาก 7 ภูมิภาคทั่วโลก และยังสอดคล้องกับการ
พยากรณ์ การรับมอบเครื่ องบิ นของ บริ ษทั แอร์ บัส ของประเทศฝรั่ งเศสว่าจะมีการรั บมอบเครื่ องบิ นทุกรุ่ นที่
บริ ษทั ฯ เป็ นผูผ้ ลิตเป็ นจํานวนทั้งสิ้น 32,585 ลํา จาก 7 ภูมิภาคทัว่ โลก ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2015-2034
แต่เนื่ องด้วย สถานการณ์ ปัจจุ บันมี เหตุการณ์ ที่เกี่ ยวข้องกับการก่ อการร้ายเป็ นจํานวนมากในหลาย
ประเทศทัว่ โลก จากข่าวสารที่ทุกสํานักข่าวได้นาํ เสนอแสดงถึงความรุ นแรงในหลากหลายรู ปแบบ ทําให้ผคู ้ นทัว่
โลกต่างตื่นตระหนก และเพิ่มระวังภัยให้กบั ตนเอง และบุคคลในครอบครัวดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
เดิ นทางทางอากาศ จึ งมี การออกกฎระเบี ยบเคร่ งครั ด และบังคับใช้กับผูโ้ ดยสารทุ กคน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ ที่
เกี่ยวข้องกับการเดินทางทางอากาศ ให้ปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัดเพื่อความปลอดภัยของผูใ้ ช้บริ การ และทรัพย์สิน
ขององค์กร และผูเ้ กี่ ยวข้อง อีกทั้งความปลอดภัยยังเป็ นมาตรการสําคัญต่อการควบคุมความเสี่ ยงที่เกิ ดขึ้น เพื่อ
836

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 14 ประจําปี 2562

วันที่ 19 ธันวาคม 2562

ไม่ให้เป็ นอันตรายต่อผูเ้ ดินทางทางอากาศอย่างที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วนั้น อีกทั้งมาตรการความปลอดภัย และชื่อเสี ยง
ของสายการบินยังเป็ นสิ่ งสําคัญต่อการตัดสิ นใจในการใช้บริ การของผูโ้ ดยสารอีกส่วนใหญ่อีกด้วย
จากเหตุการณ์ ความรุ นแรงที่ กลุ่มอัลกออิ ดะฮ์ จี้ อากาศยานโดยสาร 4 ลํา เพื่อใช้โจมตี แบบพลีชีพที่
ประเทศสหรัฐอเมริ กา ในวันที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2544 นั้น เหตุการณ์น้ ีส่งผลให้ผโู ้ ดยสารบนเครื่ องบินทั้ง 4
ลํา เสี ยชีวติ ทั้งหมด และมีผบู ้ าดเจ็บ และเสี ยชีวติ จํานวนมากจากอาคารที่เครื่ องบินพุง่ ชน (วินาศกรรม 11 กันยายน
พ.ศ. 2544, www, 2557) รวมถึงเหตุการณ์เครื่ องบินของสายการบินมาเลเซี ย แอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ MH17 เดินทาง
จากกรุ งอัมสเตอร์ดมั ประเทศเนเธอร์แลนด์ ไปยังกรุ งกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 17 เดือน กรกฎาคม
พ.ศ. 2557 ถูกขีปนาวุธจากกองกําลังที่สูร้ บบนภาคพื้นระหว่างชายแดนยูเครน และรัสเซียยิงตก ส่งผลให้ผโู ้ ดยสาร
จํานวน 283 ราย และลูกเรื ออีก 15 รายเสี ยชีวติ ทั้งหมด (มาเลเซียแอร์ไลน์ เที่ยวบิน17, www, 2557) นอกจากนี้ยงั มี
เหตุการณ์การจี้อากาศยานโดยสารของสายการบินอียปิ ต์ แอร์เมื่อวันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559 หลังจากทําการ
บิ นขึ้นจากเมืองอเล็กซานเดรี ย ประเทศอียิปต์ ผูก้ ่อเหตุได้บงั คับให้นกั บินเปลี่ยนเส้นทางการบิ นไปยังประเทศ
ไซปรัส ซึ่ งเหตุการณ์น้ ีไม่ใช่เหตุการณ์ก่อการร้ายเพราะผูก้ ่อเหตุไม่ได้มาจากกลุ่มติดอาวุธใด ๆ จึงไม่มีผใู ้ ดได้รับ
บาดเจ็บหรื อเสี ยชีวติ (ไทยรัฐ, www, 2559)
สําหรับท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิในปั จจุบนั ถือได้ว่าเป็ นสนามบินที่มีอตั ราการขยายตัวของผูโ้ ดยสาร
เป็ นอันดับ 1 ของเอเชีย จากสถิติการเดินทางของผูโ้ ดยสาร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ.
2560 ถึงเดื อนกันยายน พ.ศ. 2561 มีจาํ นวน 62,814,644 คน (บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) รายงาน
ประจําปี , 2561) ดังนั้นสายการบินต่าง ๆ จําเป็ นต้องตระหนักถึงการให้บริ การแก่ผโู ้ ดยสาร โดยคํานึงถึงมาตรฐาน
ความปลอดภัย รวมทั้งตะหนักรู ้ถึงความเสี่ ยงในการก่อการร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นได้เสมอ
ความปลอดภัยจึ งเป็ นมาตรการสําคัญในการป้ องกันการก่ อการร้ าย เพื่อไม่ให้ผูก้ ่ อการร้ า ยแฝงตัว
เข้ามาทําการใด ๆ อันจะเป็ นอันตรายต่อผูเ้ ดินทางทางอากาศ และทรัพย์สินได้ ดังที่ พงศักดิ์ ฮงประยูร (2558)
กล่าวว่า ประเทศสหรัฐอเมริ กา และแคนาดา ต่างก็มีการจัดตั้งองค์การรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานเป็ นการ
เฉพาะ ทําหน้าที่ ในการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานทัว่ ทั้งประเทศแต่เพียงอย่างเดียว ทั้งได้มีการบัญญัติ
กฎหมายเพื่อมอบอํานาจและรองรับการปฏิบตั ิการขององค์การดังกล่าวไว้อย่างชัดแจ้ง ส่ วนประเทศสิ งคโปร์การ
รักษาความปลอดภัยท่าอากาศยาน อยูภ่ ายใต้อาํ นาจหน้าที่ของสํานักงานตํารวจแห่ งประเทศสิ งคโปร์ โดยมีการ
จัดตั้งกองตํารวจท่าอากาศยานขึ้น เพื่อทําหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานแต่เพียงอย่างเดียวเช่นกัน
ในขณะที่การรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานของประเทศไทยมิได้อยูใ่ นรู ปแบบขององค์การเดี่ยวในการทํา
หน้าที่รักษาความปลอดภัยท่าอากาศยาน แต่กลับอยูใ่ นรู ปแบบของฝ่ ายหรื อหน่วยงานภายในองค์การ ที่ทาํ หน้าที่
บริ หารกิจการท่าอากาศยาน ตลอดจนทั้งรู ปแบบการบริ หารจัดการท่าอากาศยานของประเทศไทยในแต่ละแห่ ง
ต่างก็มีอาํ นาจหน้าที่ในการจัดการได้อย่างเอกเทศ จึงทําให้การรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานของประเทศไทย
ไม่เป็ นเอกภาพรัดกุมและมีประสิ ทธิ ภาพเท่าที่ควร สําหรับประเทศไทย สํานักงานการบินพลเรื อน แห่ งประเทศ
ไทย ได้ดาํ เนิ นการจัดทํา และปรั บปรุ งแผนรั กษาความปลอดภัยในการบิ นพลเรื อนแห่ งชาติ (National Civil
Aviation Security Programme; NCASP) ให้ทนั สมัย และได้มาตรฐานตามข้อตกลงขององค์การการบินพลเรื อน
ระหว่างประเทศ ที่ระบุไว้ในภาคผนวกที่ 17 ว่าด้วยเรื่ อง มาตรการรักษาความปลอดภัยและพร้อมทั้งได้นาํ ส่งแผน
รักษาความปลอดภัยในการบินพลเรื อนแห่งชาติที่จดั ทําขึ้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ
และบังคับใช้ ให้เกิดประสิ ทธิผลในการดําเนินงานด้านมาตรการรักษาความปลอดภัย และลดระดับของภัยคุกคาม
ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและอาจส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรื อน
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ประเทศไทย แม้ไม่ได้ประสบปั ญหาการก่อการร้ายอย่างรุ นแรงชัดเจน แต่แนวโน้มการก่อการร้าย เช่น
การใช้กาํ ลัง หรื อภัยคุ กคามที่ เกิ ดขึ้ นจากการใช้กาํ ลัง ซึ่ งมุ่งเน้นสร้ างอิ ทธิ พลกดดันต่อรั ฐบาล หรื อขู่เข็ญต่อ
สาธารณะ หรื อ ส่ ว นใดส่ ว นหนึ่ ง ของสาธารณะ ซึ่ งการใช้ก ํา ลัง หรื อ ภัย คุ ก คามดัง กล่ า วถู ก ดํา เนิ น การเพื่ อ
วัตถุประสงค์ให้มีการแพร่ หลายหรื อให้เป็ นที่ยอมรับในเหตุปัจจัยทางการเมือง ศาสนา และลัทธิความคิด และการ
กระทํานั้นเกี่ยวข้องกับความรุ นแรงอย่างยิง่ ต่อบุคคล เกี่ยวข้องกับการทําลายล้างที่รุนแรงต่อทรัพย์สิน ทําให้ชีวติ
ของบุคคลตกอยู่ในอันตรายเพิ่มมากขึ้นในหลายพื้นที่ ของโลก ซึ่ งประเทศไทยเป็ นที่ ต้ งั ของผลประโยชน์จาก
ประเทศต่าง ๆ และอาจเป็ นปั จจัยดึ งดู ดที่ ทาํ ให้ไทยตกอยู่ในความเสี่ ยงจากการก่ อการร้ า ยได้เช่ นกัน ดังนั้น
หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน รวมถึงองค์กรต่างประเทศ ต้องร่ วมมือกันอย่างจริ งจังในทุกภาค
ส่ วน ในการวางมาตรการรับมือต่อสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งเน้นการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบกลุ่มบุคคลที่มี
แนวคิดรุ นแรง สกัดกั้นการเข้าถึงอาวุธและวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบระเบิด เป็ นต้น อุตสาหกรรมการบิ นใน
ปั จจุบนั นับได้ว่ามีความสําคัญยิ่งต่อเศรษฐกิ จยุคใหม่ เนื่ องจากการขนส่ งทางอากาศเป็ นระบบที่การขนส่ งที่มี
ความรวดเร็ วและเชื่อถือได้ โดยเน้นการปฏิบตั ิการด้านการบินบนพื้นฐาน “มาตรฐานความปลอดภัย” เป็ นหลัก
รัฐบาลได้ประกาศให้หน่วยงานด้านการบินเตรี ยมความพร้อมและวางแผนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
โครงข่ายการบินที่เชื่ อมโยงกับต่างประเทศ ซึ่ งจะทําให้ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางการขนส่ งทางอากาศในการ
เชื่อมต่อเที่ยวกับต่างประเทศ
จากที่กล่าวมาข้างต้น ผูว้ ิจยั เล็งเห็นถึงความสําคัญการพัฒนาประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางด้านการบิน รวมทั้ง
แนวโน้มการเกิดเหตุการณ์ก่อการร้ายทัว่ โลกมีปริ มาณเพิ่มขึ้นเรื่ อย ๆ ดังนั้น เพื่อเป็ นการเตรี ยมความพร้อมในการ
รองรั บเหตุการณ์ ต่าง ๆ ที่ จะเกิ ดขึ้นในอนาคต ผูว้ ิจัยจึ งได้ศึกษาการรั บรู ้ความเสี่ ยงของการก่ อการร้ าย และความ
ปลอดภัยของสายการบิ นของผูโ้ ดยสารสายการบิ นต่าง ๆ เพื่อนําผลการวิจัยมาวางแผนเชิ งป้ องกันสําหรั บความ
ปลอดภัยในการใช้บริ การสายการบินของประเทศไทยต่อไป

2. วัตถุประสงค์ การวิจัย

1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบการรับรู ้ความเสี่ ยงการก่อการร้าย และความปลอดภัยของผูโ้ ดยสารที่ใช้บริ การ
สายการบิน
2. เพื่อศึกษาระดับการรับรู ้ความเสี่ ยงการก่อการร้าย และความปลอดภัยของผูโ้ ดยสารที่ใช้บริ การสาย
การบิน
3. เพื่อนําเสนอข้อเสนอแนะการรับรู ้ความเสี่ ยงการก่อการร้าย และความปลอดภัยของการใช้บริ การสายการ
บิน

3. ระเบียบวิธีวจิ ัย

การวิจัย เรื่ อง การรั บ รู ้ ค วามเสี่ ย งการก่ อ การร้ า ย ของการใช้บ ริ ก ารสายการบิ น เป็ นการวิจัย แบบ
ผสมผสาน (Mixed Method) ระหว่างการวิจยั เชิ งคุณภาพ (Qualitative Research) การวิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantity
Research) โดยมีข้ นั ตอนการดําเนินการวิจยั ดังนี้ 1) ศึกษาข้อมูล และค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจยั ได้แก่
แนวคิ ดและทฤษฎี ที่เกี่ ยวกับการรั บรู ้ ความเสี่ ยง การก่ อการร้ าย การบริ หารจัดการสายการบิ น แผนรั กษาความ
ปลอดภัยในการบิ นพลเรื อนแห่ งชาติ และงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องจากบทความด้านวิชาการ 2) การสร้างและหาความ
เที่ ยงตรงของเครื่ องมือด้วยการหาดัชนี ความสอดคล้องข้อคําถาม IOC จากผูเ้ ชี่ ยวชาญจํานวน 3 คน ปรับแก้ตาม
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คําแนะนําของผูเ้ ชี่ยวชาญเพื่อนําไปทดสอบกลับกลุ่มตัวอย่างภาคสนาม จํานวน 30 คน จากนั้นทําการวิเคราะห์ค่า
เชื่ อมัน่ แบบสอบถามด้วยวิธีสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) 3) นําแบบสอบ
สอบฉบับสมบูรณ์ไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง 4) การวิเคราะห์ขอ้ มูล 5) สรุ ปผลการศึกษา อภิปรายผล ผูว้ ิจยั นําผลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลมาสรุ ปผลตามวัตถุประสงค์การศึกษาและนําไปอภิปรายผลพิจารณาความสอดคล้องกับงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้อง
สําหรั บประชากรและกลุ่ม ตัว อย่าง ในการวิจัยครั้ งนี้ ได้แก่ 1) ประชากรในการวิจัย ประกอบด้ว ย
ผูโ้ ดยสารที่ใช้บริ การสายการบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562
จํานวน 107,823,927 คน 2) กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ผูโ้ ดยสารที่ใช้บริ การสายการบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณ
ภูมิ ระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 ทําการคํานวณเพื่อหาขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสมการของ
ทาโร ยามาเน (Taro Yamane, 1973) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% ทําให้ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 400 คน โดย
ทําการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling)

4. สรุ ปผลการวิจัย

จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการตอบแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่าง 400 คน สามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้
ตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
วัตถุประสงค์ที่ 1 ศึกษาองค์ประกอบการรับรู ้ความเสี่ ยงการก่อการร้าย และความปลอดภัยของการใช้
บริ ก ารสายการบิ น ผู ้วิ จัย ได้ท ํา การสั ง เคราะห์ จ ากแนวคิ ด ทฤษฎี พบว่า องค์ป ระกอบการรั บ รู ้ ค วามเสี่ ย ง
ประกอบด้วย 6 รายการ ได้แก่
1) ความเสี่ ยงด้านความปลอดภัย (Security risk) เป็ นความเสี่ ยงที่ผบู ้ ริ โภคจะต้องเผชิญกับความสู ญเสี ย
ทางการเงิน เช่น การโดนละเมิดข้อมูลความลับทางการเงิน หมายเลขบัตรเครดิต หรื อรหัสผ่านในการใช้งานบัตร
เครดิต ทั้งนี้ ระดับของการรับรู ้จะขึ้นอยูก่ บั นโยบายในการรักษาความปลอดภัยที่เจ้าของธุรกิจหรื อบริ การเลือกใช้
ซึ่ งโดยทัว่ ไปแล้วความคาดหวังของผูบ้ ริ โภคในด้านการรักษาความปลอดภัยจะต้องเกิ ดขึ้นในทุกขั้นตอนของ
การทําธุรกรรม ตั้งแต่การเก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุคคลของลูกค้าให้เป็ นความลับ ขั้นตอนการชําระเงินและข้อมูล
ทางการเงินต่าง ๆ หรื อการส่ งต่อข้อมูลของลูกค้าผ่านระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต ดังนั้น การรับรู ้ความเสี่ ยงใน
ด้านนี้ จึงมีความเกี่ ยวข้องกับการเลือกใช้เทคโนโลยีในการรักษาความปลอดภัยที่ ทนั สมัยเพื่อสร้างความมัน่ ใจ
ให้กบั ลูกค้ามากที่สุด ปั จจุบนั สายการบินได้นาํ มาใช้ในการให้บริ การด้านธุรกรรมการสัง่ ซื้อตัว๋ โดยสารผ่านระบบ
ออนไลน์มากขึ้น
2) ความเสี่ ยงด้านความเป็ นส่ วนตัว (Privacy risk) เป็ นความเสี่ ยงที่ผโู ้ ดยสารจะได้รับความเสี ยหายจาก
การละเมิ ดความเป็ นส่ วนตัว เช่ น การนําข้อมูลส่ วนบุ คคลที่ เป็ นความลับไปใช้ในทางที่ ไม่เหมาะสม ดังนั้น
สายการบิ นที่ ให้บริ การการทําธุ รกรรมผ่านระบบออนไลน์ตอ้ งมี ระบบการตรวจสอบและป้ องกันข้อมูลของ
ผูโ้ ดยสาร เช่น หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขบัตรเครดิต หมายเลขพาสปอร์ต เป็ นต้น
3) ความเสี่ ยงด้านเวลา (Time Risk) เป็ นความเสี่ ยงที่ เกิ ดจากความไม่แน่ นอนของช่ วงเวลาที่ ซ้ื อ เช่น
การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินโดยสาร หรื อการเปลี่ยนแปลงที่นงั่ ผูโ้ ดยสาร เป็ นต้น ซึ่ งถ้าต้องใช้เวลานานก็จะมีผลต่อ
ค่าใช้จ่ายอีกด้วย
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4) ความเสี่ ยงด้านจิตใจ (Psychological Risk) เป็ นความเสี่ ยงที่สะท้อนจากความสนใจของลูกค้าในการ
ซื้ อหรื อใช้สินค้าและบริ การว่าเหมาะสมกับตนหรื อไม่ เช่น การได้รับการบริ การจากสายการบินตามวัย เพศ หรื อ
ประเภทสมาชิกของสายการบิน
5) ความเสี่ ยงด้านการเงิ น (Financial Risk) เป็ นความเสี่ ยงที่ เกี่ ยวข้องกับการแปรผันตามระดับราคา
สิ นค้า เช่น โดยจะเพิ่มขึ้นถ้าสิ นค้าเสนอขายในราคาสู ง อาจทําให้เกิดปั ญหาด้านการเงินตามมา จะทําให้ผบู ้ ริ โภค
ไม่ได้รับผลตอบแทนที่คุม้ ค่ากับจํานวนเงินที่จ่ายไป สําหรับความเสี่ ยงด้านการเงินต่อการใช้บริ การสายการบิ น
เช่น การซื้อตัว๋ เครื่ องบินให้เหมาะสมกับระดับหรื อประเภทของลูกค้า เช่น ลูกค้าประเภท VIP ซึ่งเป็ นลูกค้าประจํา
จะมีการประกันราคาค่าโดยสาร และมีรายการส่งเสริ มการขายในช่วงเทศกาล
6) ความเสี่ ยงด้านสังคม (Social Risk) ความเป็ นไปได้ที่จะมีสิ่งกระทบจุดยืนในสังคมหรื อเป็ นสิ นค้าที่
เกี่ยวข้องกับการเข้าสังคม ทั้งจากการซื้ อ ใช้ หรื อทิ้งสิ นค้านั้น ซึ่ งเป็ นความเสี่ ยงเกี่ยวข้องกับความคิดเห็นของคน
รอบข้างของลูกค้า
วัตถุประสงค์ที่ 2 ศึกษาระดับการรับรู ้ความเสี่ ยงการก่อการร้าย และความปลอดภัยของผูโ้ ดยสารที่ ใช้
บริ การสายการบิน สรุ ปได้ดงั นี้
การรับรู ้ความเสี่ ยงการก่อการร้ายของการใช้บริ การสายการบินอยูใ่ นระดับมาก (x� = 4.01, S.D. = 0.92)
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อโดยเรี ยงลําดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย 3 ตามลําดับแรก ได้แก่ อันดับที่ 1 เมื่อกลุ่มตัวอย่าง
เดินผ่านเครื่ องตรวจจับโลหะ ถ้าสัญญาณแจ้งเตือน (ต้องสงสัย) กลุ่มตัวอย่างยินดีให้เจ้าหน้าที่ของท่าอากาศยาน
ทําการตรวจค้นด้วยมื ออีกครั้ง จนกว่าจะไม่มีสัญญาณแจ้งเตื อน (x� = 4.72, S.D. = 0.53) อันดับที่ 2 การตรวจ
สัมภาระติดตัว และบุคคล โดยผ่านเครื่ อง X-RAY ณ จุด X-RAY ของท่าอากาศยานเป็ นมาตรการในการป้ องกัน
และรักษาความปลอดภัย กลุ่มตัวอย่างยินดีให้ความร่ วมมือทุกครั้ง (x� = 4.71, S.D. = 0.54) และ อันดับที่ 3 กลุ่ม
ตัวอย่างเต็มใจที่จะปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ ข้อกําหนดต่าง ๆ ที่ท่าอากาศยานฯ หรื อสายการบินกําหนด เพื่อความ
ปลอดภัยจากการก่อการร้ายตลอดการเดินทางด้วยอากาศยาน (x� = 4.69, S.D. = 0.64) สําหรับระดับการรับรู ้ความ
เสี่ ยงการก่อการร้ายน้อยที่สุด คือ กลุ่มตัวอย่างเคยรับฝากโหลดสัมภาระลงใต้ทอ้ งเครื่ องบินจากผูโ้ ดยสารคนอื่นที่
กลุ่มตัวอย่างไม่รู้จกั (x� = 1.87, S.D. = 1.28) ตามลําดับ
สําหรับทัศนคติการรับรู ้ความเสี่ ยงการก่อการร้ายของการใช้บริ การสายการบินโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับ
การรับรู ้มากที่สุด (x� = 4.53, S.D. = 0.70) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อโดยเรี ยงลําดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อยตามลําดับ
รวม 3 ลําดับแรก คือ กลุ่มตัวอย่างมีความรู ้สึกยินดีที่ผเู ้ กี่ยวข้องหรื อสายการบินได้ให้ความสําคัญและแจ้งข้อมูล
ก่อนผูโ้ ดยสารเดินทางด้วยสายการบินอยูใ่ นระดับการรับรู ้มากที่สุด (x� = 4.63, S.D. = 0.65) อันดับที่ 2 คือ กลุ่ม
ตัวอย่างตระหนัก และเห็ นความสําคัญว่าการปฏิ บตั ิตามกฎระเบียบจะทําให้การเดินทางด้วยอากาศยานมีความ
ปลอดภัยมากยิง่ ขึ้น (x� = 4.57, S.D. = 0.69) อันดับที่ 3 คือ กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า ท่าอากาศยานฯ ควรทําสื่ อ
สิ่ งพิมพ์หรื อสื่ อออนไลน์ให้ผโู ้ ดยสารหรื อประชาชนทัว่ ไปเข้าใจกฎระเบียบได้ดีย่งิ ขึ้น (x� = 4.56, S.D. = 0.71)
สําหรับทัศนคติที่มีระดับน้อยที่สุด คือ กลุ่มตัวอย่างตระหนักและเห็นความสําคัญเรื่ องความเสี่ ยงการก่อการร้าย
ของการใช้บริ การสายการบินทั้งผูป้ ฏิบตั ิงานด้านการบินและผูโ้ ดยสาร (x� = 4.45, S.D. = 0.73) ตามลําดับ
นอกจากนี้ การตัดสิ นใจในการเลือกใช้สายการบิ นของผูโ้ ดยสารอยู่ในระดับการรับรู ้มาก x� = 4.19,
S.D. = 0.88) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อโดยเรี ยงลําดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ อันดับที่ 1 กลุ่ม
ตัวอย่างเลื อกสายการบิ นที่ มีเส้นทางการบิ นตรงตามวัตถุประสงค์การเดิ นเป็ นสําคัญ (x� = 4.52, S.D. = 0.74)
อันดับที่ 2 คือ กลุ่มตัวอย่างเลือกสายการบิ นที่ มีสถิติดา้ นความปลอดภัยสู งเป็ นสําคัญ (x� = 4.34, S.D. = 0.84)
840
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อันดับที่ 3 คือ กลุ่มตัวอย่างเลือกสายการบินที่มีมาตรฐานและมีชื่อเสี ยงทัว่ โลกเป็ นสําคัญ (x� = 4.26, S.D. = 0.82)
และทัศนคติของการเลือกใช้บริ การที่นอ้ ยที่สุด คือ กลุ่มตัวอย่างเลือกสายการบินตามตารางบินที่มีความถี่สูงกว่า
(x� = 3.88, S.D. = 0.93) ตามลําดับ
วัตถุประสงค์ที่ 3 นําเสนอข้อเสนอแนะช่องทางการรับรู ้ความเสี่ ยงการก่อการร้าย และความปลอดภัย
ของการใช้บริ การ สรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้
สําหรับผลวิจยั ด้านช่องทางการรับรู ้ความเสี่ ยงการก่อการร้ายของการใช้บริ การสายการบินโดยภาพรวม
อยูใ่ นระดับการรับรู ้ปานกลาง โดยการรับรู ้ดา้ นช่องทางระดับมากที่สุด คือ กลุ่มตัวอย่างได้รับรู ้ความเสี่ ยงการก่อ
การร้ายของการใช้บริ การสายการบินผ่านช่องทาง Website ของสายการบินและท่าอากาศยาน (x� = 3.29, S.D. =
1.23) รองลงมา คือ กลุ่มตัวอย่างได้รับรู ้ความเสี่ ยงการก่อการร้ายของการใช้บริ การสายการบินผ่านช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์เสี ยงตามสายของเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยาน (x� = 3.27, S.D. = 1.24) และการรับรู ้ที่นอ้ ยที่สุด คือ กลุ่ม
ตัวอย่างได้รับรู ้ความเสี่ ยงการก่อการร้ายของการใช้บริ การสายการบิ นผ่านการบอกเล่าของคนรู ้จกั (x� = 3.22,
S.D. = 1.26) ตามลําดับ
นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างได้นาํ เสนอข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสื่ อและช่องทางการนําเสนอความเสี่ ยงการก่อ
การร้ายและความปลอดภัยของการใช้บริ การ สรุ ปได้ดงั นี้
1. สื่ อ ควรมีการออกแบบสื่ อให้มีความสร้างสรรค์ สร้างแรงจูงใจ และกระตุน้ ให้กลุ่มเป้ าหมายเห็นถึง
ประโยชน์ของเนื้ อหาที่ถ่ายทอด หรื อนําไปปฏิบตั ิต่อ รวมทั้งเนื้ อหาของสื่ อ ควร กระชับ ได้ใจความ และตอกยํ้า
ความสําคัญของความเสี่ ยงที่ ก่อให้เกิ ดการก่อการร้าย เช่น การทําสื่ อสั้น ๆ ว่าทําไมเหตุใดจึ งมีขอ้ จํากัดการนํา
แบตเตอรี่ สาํ รอง (Power bank, Power pack) ขึ้นบนอากาศยานลักษณะเหตุการณ์ที่มีความเสี่ ยงในการก่อการร้าย
เป็ นต้น
2. ช่ อ งทางการนํา เสนอเนื้ อ หาควรมี ค วามหลากหลาย สะดวกต่ อ การรั บ ข้อ มู ล ของแต่ ล ะช่ ว งวัย
ยกตัว อย่า งเช่ น สื่ อ สัง คม เช่ น Facebook, Instagram, Line, Youtube เป็ นต้น หรื อ สื่ อ วิท ยุ โทรทัศ น์ และการ
ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ของสนามบิน
3. การสร้างความตระหนักรับรู ้ เรื่ อง ความปลอดภัย ด้วยกิ จกรรมต่าง ๆ จากหน่ วยงานด้านการบินที่
เกี่ยวข้อง ให้แก่บุคคลทัว่ ไปเข้าใจ และส่ งเสริ มความร่ วมมือหากพบสิ่ งปกติ เช่น กําหนดให้มีวนั แห่งการรณรงค์
ด้านความปลอดภัยด้านการบิ น เพื่อให้ประชาชนตระหนักและรับรู ้ถึงความปลอดภัยที่ มีบทบาทสําคัญต่อการ
ต่อต้านก่อการร้าย อันจะส่งผลต่อชีวติ และทรัพย์สิน ภาพรวมของเศรษฐกิจ ความเชื่อมัน่ จากนานาชาติและความ
มัน่ คงของประเทศชาติ
4. พนักงานและเจ้าหน้าที่ของสายการบิน ควรใส่ ใจเรื่ องการให้ขอ้ มูลความปลอดภัยให้กบั ผูโ้ ดยสาร
ด้วยความเต็มใจ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนควรมีการสื่ อสารที่ดี และเป็ นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้ผโู ้ ดยสาร
ได้ขอ้ มูลถูกต้องครบถ้วน

5. อภิปรายผลการวิจัย
ดังนี้

จากผลการวิจยั เรื่ อง การรับรู ้ความเสี่ ยงการก่อการร้ายของการใช้บริ การสายการบิน ผูว้ ิจยั อภิปรายผล

การรับรู ้ความเสี่ ยงส่ งผลต่อการรับรู ้ความเสี่ ยงการก่อการร้ายของการใช้บริ การสายการบิ นโดยภาพ
รวมอยูใ่ นระดับมาก กล่าวคือ ผูโ้ ดยสารรู ้ความหมาย และแรงจูงใจ ในการก่อการร้ายอยูใ่ นระดับมาก จึงทําให้
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ผลการวิจยั ในประเด็นการให้ความร่ วมมือในมาตรการป้ องกันของเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานและเจ้าหน้าที่สายการ
เป็ นไปเป็ นในทิศทางเดียวกัน คือ เมื่อกลุ่มตัวอย่างเดินผ่านเครื่ องตรวจจับโลหะ ถ้าสัญญาณแจ้งเตือน (ต้องสงสัย)
กลุ่มตัวอย่างยินดีให้เจ้าหน้าที่ของท่าอากาศยานทําการตรวจค้นด้วยมืออีกครั้ง จนกว่าจะไม่มีสัญญาณแจ้งเตือน
และรั บ รู ้ ก ารตรวจสัม ภาระติ ดตัว และบุ คคล โดยผ่า นเครื่ อง X-RAY ณ จุ ด X-RAY ของท่ าอากาศยาน เป็ น
มาตรการในการป้ องกันและรักษาความปลอดภัยของหน่วยงาน มาตรการดังกล่าวเป็ นการป้ องกันและรักษาความ
ปลอดภัย ซึ่ งอยู่ข้ นั ตอนกระบวนการป้ องกันความเสี่ ยงเหตุการณ์ที่เกิ ดเฉพาะหน้า สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎี
การบริ หารจัดการความเสี่ ยง ของ สํานักงานประกันคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล (2554)
กล่าวว่า ความเสี่ ยง คือ ความไม่แน่นอนของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และส่ งผลทําให้
เกิ ดความเสี ยหายหรื อความสู ญเสี ยทั้งชี วิตและทรัพย์สิน และทําให้การดําเนิ นงานไม่ประสบความสําเร็ จตาม
วัตถุประสงค์ที่กาํ หนดไว้ ดังนั้น การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ ยง เป็ นการนําความเสี่ ยงและ
ปั จจัยเสี่ ยงแต่ละปั จจัยที่ระบุไว้ มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ ยงต่าง ๆ และประเมิน
ระดับความรุ นแรงหรื อมูลค่าความเสี ยหาย (Impact) จากความเสี่ ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของเสี่ ยงที่ แตกต่างกัน
ทําให้สามารถกําหนดการควบคุมความเสี่ ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและจัดสรร
ทรัพยากรได้อย่างถูกต้อง ภายใต้งบประมาณ กําลังคน หรื อเวลาที่มีจาํ กัดได้เป็ นอย่างดี สอดคล้องกับ การบริ หาร
ความเสี่ ยง (คู่มือบริ หารความเสี่ ยงองค์การของกองทุนเพื่อการส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงาน, 2557) กล่าวว่า การ
กําหนดให้มีการประเมินความเสี่ ยงซํ้าเพื่อดูวา่ ความเสี่ ยงใดอยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้แล้ว หรื อมีความเสี่ ยงใหม่เพิ่ม
ขึ้นมาอีกหรื อไม่ โดยอาจจะกําหนดเป็ นแผนดําเนินงานรวมทั้งปี การจัดทําระบบบริ หารความเสี่ ยง จะต้องกระทํา
อย่างต่อเนื่ องและสมํ่าเสมอ มี การตรวจสอบและติดตามเป็ นระยะ ๆ จึ งจะเกิ ดประโยชน์อย่างแท้จริ ง ดังนั้น
มาตรการในการป้ องกันการตรวจสัมภาระติดตัว จึงเป็ นกิจกรรมหนึ่งในการควบคุมความเสี่ ยง สอดคล้องกับแผน
รั ก ษาความปลอดภัย ในการบิ น พลเรื อ นแห่ งชาติ (2561) กล่ า วว่า ในการดู แ ลและรั ก ษาความปลอดภัยของ
ผูโ้ ดยสาร ลูกเรื อ เจ้าหน้าที่ภาคพื้นและสาธารณชนในทุก ๆ เรื่ องที่เกี่ยวข้องกับการคุม้ ครองการบินพลเรื อน จาก
การกระทําอันเป็ นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมายอย่างต่อเนื่ อง รวมทั้งการให้บริ การอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ในเรื่ องของการบินพลเรื อนและสิ่ งอํานวยความสะดวกของการบินพลเรื อนต้องปราศจากการคุกคาม ซึ่ งปั จจุบนั
อาชญากรรมมีรูปแบบต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นจึงมีความจําเป็ นที่ตอ้ งวางมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้ องกันและปกป้ อง
ผูโ้ ดยสาร ลูกเรื อในแต่ละเที่ยวบิน เจ้าหน้าที่ภาคพื้น สาธารณชนและสิ่ งอํานวยความสะดวกของการบินพลเรื อน
เพื่อเป็ นการต่อต้านการกระทําอันเป็ นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมายที่ได้กระทําความผิดบนภาคพื้นและ
ขณะปฏิบตั ิการบิน มาตรการเหล่านี้ตอ้ งมีการเตรี ยมเพื่อที่จะเผชิญกับการก่อการร้ายในระดับต่าง ๆ อาทิเช่น บทที่
7 มาตรการการรักษาความปลอดภัยเชิงป้ องกันสนามบิน อากาศยาน การบินทัว่ ไปและบริ เวณ ติดตั้งเครื่ องช่วย
การเดิ น อากาศ และบทที่ 8 การควบคุ ม การรั ก ษาความปลอดภัย ของบุ คคลและสิ่ งของที่ ข้ ึ นบนอากาศยาน
นอกจากนี้ พงศักดิ์ ฮงประยูร (2558) ได้ทาํ การศึ กษาวิจยั เรื่ อง มาตรการทางกฎหมายเกี่ ยวกับการรั กษาความ
ปลอดภัยในการบินพลเรื อน ศึกษาองค์การที่ทาํ หน้าที่รักษาความปลอดภัยในท่าอากาศยาน จากการศึกษาพบว่า
ประเทศสหรัฐอเมริ กา และแคนาดา ต่างก็มีการจัดตั้งองค์การรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานเป็ นการเฉพาะ ทํา
หน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานทัว่ ทั้งประเทศแต่เพียงอย่างเดียว ทั้งได้มีการบัญญัติกฎหมายเพื่อ
มอบอํานาจและรองรับการปฏิบตั ิการขององค์การดังกล่าวไว้อย่างชัดแจ้ง ส่ วนประเทศสิ งคโปร์ การรักษาความ
ปลอดภัยท่าอากาศยาน อยู่ภายใต้อาํ นาจหน้าที่ ของสํานักงานตํารวจแห่ งประเทศสิ งคโปร์ โดยมีการจัดตั้งกอง
ตํารวจท่าอากาศยานขึ้น เพื่อทําหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานแต่เพียงอย่างเดียวเช่นกัน ในขณะที่
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การรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานของประเทศไทยมิได้อยูใ่ นรู ปแบบขององค์การเดี่ยวในการทําหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยท่าอากาศยาน แต่กลับอยู่ในรู ปแบบของฝ่ ายหรื อหน่ วยงานภายในองค์การ ที่ ทาํ หน้าที่ บริ หาร
กิจการท่าอากาศยาน ตลอดจนทั้งรู ปแบบการบริ หารจัดการท่าอากาศยานของประเทศไทยในแต่ละแห่ งต่างก็มี
อํานาจหน้าที่ในการจัดการได้อย่างเอกเทศ จึงทําให้การรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานของประเทศไทยไม่เป็ น
เอกภาพรัดกุมและมีประสิ ทธิภาพเท่าที่ควร ในกรณี ที่ ผูโ้ ดยสารรับฝากสัมภาระลงใต้ทอ้ งเครื่ องบินจากผูโ้ ดยสาร
คนอื่นที่กลุ่มตัวอย่างไม่รู้จกั นั้น พบว่ายังมีผโู ้ ดยสารบางส่วนมีการรับฝากของจากผูโ้ ดยสารอื่นที่ไม่รู้จกั นั้น ประเด็นนี้มี
ความสําคัญยิ่ง หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ดาํ เนิ นการประชาสัมพันธ์หรื อสื่ อสารให้ผูโ้ ดยสารรับรู ้ขอ้ มูลว่าเป็ น
ความเสี่ ยงที่ มีผลต่อภัยคุกคามการก่อการร้ายของการใช้บริ การสายการบินในอนาคตอันใกล้ได้ สอดคล้องกับ
คู่มือบริ หารความเสี่ ยงองค์การของกองทุนเพื่อการส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงาน (2557) กล่าวว่า ปั จจัยที่มีผลต่อ
ความสําเร็ จของการบริ หารความเสี่ ยง คือ การสื่ อสารที่ มีประสิ ทธิ ผล ซึ่ งการสื่ อสารที่ ดีนับเป็ นการถ่ายทอด
เผยแพร่ และให้ขอ้ มูลที่ชดั เจนที่สามารถทาให้กระบวนการบริ หารความเสี่ ยงเกิดประสิ ทธิผลขึ้น และยังส่งผลให้
มีการจัดการปั จจัยเสี่ ยงได้ตรงตามประเด็นของปั จจัยเสี่ ยงที่ตอ้ งการให้มีการแก้ไข การชี้แจง ทําความเข้าใจ ให้
ข้อ มู ล แก่ บุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข้อ งได้รับ รู ้ ถึง ความสํา คัญของการบริ หารความเสี่ ย ง ดัง นั้น การสื่ อ สารจึ งนับเป็ น
เครื่ องมือที่สาํ คัญในการดําเนินการกระบวนการบริ หารความเสี่ ยงผ่านช่องทางการสื่ อสารหลายทาง เช่น การส่ ง
ข้อความทางอีเมล์ และสื่ อสังคม เช่ น Facebook เป็ นต้น ซึ่ งรู ปแบบของเอกสารที่ มีการเผยแพร่ เช่ น แผ่นพับ
หนัง สื อ เวีย น ข่ า วสารของหน่ ว ยงาน รู ป แบบของการประชุ ม ทั้ง ที่ เป็ นทางการและไม่เ ป็ นทางการ เป็ นต้น
สอดคล้องกับผลการวิจยั ด้านปั จจัยช่องทางการรับรู ้มากที่สุด คือ กลุ่มตัวอย่างได้รับรู ้ความเสี่ ยงการก่อการร้าย
ของการใช้บริ การสายการบินผ่านช่องทาง Website ของ สายการบิ นและท่าอากาศยานมากที่สุด สอดคล้องกับ
ผลการวิจยั ของ นราทิ พย์ ณ ระนอง (2557) ที่ ได้ทาํ การศึกษาวิจยั เรื่ อง การเปิ ดรับข่าวสาร การรับรู ้ความเสี่ ยง
และความตั้งใจใช้บริ การธนาคารผ่านแอพพลิเคชัน่ บนโทรศัพท์มือถือของผูบ้ ริ โภค พบว่า ผูบ้ ริ โภคมีการรับรู ้
ความเสี่ ยงอยูใ่ นระดับปานกลางไปจนถึงระดับสูง โดยผูบ้ ริ โภคจะให้ความสําคัญกับการรับรู ้ความเสี่ ยงด้านความ
เป็ นส่วนตัว การรับรู ้ความเสี่ ยงด้านการเงิน และการรับรู ้ความเสี่ ยงด้านความปลอดภัยตามลําดับ
นอกจากนี้ การบริ หารความเสี่ ยงต้องใช้คาํ ที่มีความเข้าใจแบบเดียวกัน เป็ นภาษาที่เข้าใจง่าย ชัดเจน เมื่อมี
การสื่ อสารแล้วบุคลากรต้องเข้าใจที่ ตรงกัน จึ งจะทําให้การบริ หารความเสี่ ยงที่ เกิ ดขึ้นนั้นมีประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ท ธิ ผ ล อาทิ ใช้ค าํ ง่ า ย ๆ ที่ ส้ ัน และกระชับ ที่ ท ํา ให้ทุก คนที่ อ่า นวัตถุ ประสงค์ แล้ว มี ค วามเข้า ใจได้ว่า
วัตถุประสงค์ประเด็นนี้ตอ้ งการให้ดาํ เนินการเพื่ออะไร สอดคล้องกับข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของกลุ่มตัวอย่างที่กล่าว
ว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการออกแบบสื่ อให้มีความสร้างสรรค์ สร้างแรงจูงใจและกระตุน้ ให้กลุ่มเป้ าหมายเห็น
ถึงประโยชน์ของข้อมูลที่นาํ เสนอ หรื อนําไปปฏิบตั ิต่อ รวมทั้งเนื้ อหาของสื่ อ ควรกะทัดรัด ได้ใจความและตอกยํ้า
อันตรายของความเสี่ ยงที่ก่อให้เกิดการก่อการร้าย เช่น การทําสื่ อสั้น ๆ ว่าเหตุใด จึงต้องมีขอ้ จํากัดการนําแบตเตอรี่
สํารอง (Power bank, Power pack) ขึ้ นอากาศยาน เป็ นต้น หากหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องมี การจัดทําวิดีโอแบบสั้น
ในประเด็นความเสี่ ยงของการก่อการร้าย และผลที่ ก่อให้เกิ ดความเสี ยหายอย่างรุ นแรงทั้งชี วิต ทรัพย์สิน และ
ส่ งผลต่อความมัน่ คงและเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ จะทําให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องเกิดความตระหนัก และให้ความ
ร่ วมมือในมาตรการความปลอดภัยต่าง ๆ ที่ หน่ วยงานภาครัฐ ประกาศใช้เป็ นกฎหมาย หรื อระเบี ยบข้อบังคับ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ขนิ ษฐา ชัยรั ตนาวรรณ (2557) ทําการศึ กษาวิจยั เรื่ อง ความเสี่ ยง: ปั จจัยสําคัญ ผูท้ ี่
เกี่ยวข้อง และกระบวนการบริ หารความเสี่ ยงในสถาบันอุดมศึกษาไทย พบว่า การบริ หารความเสี่ ยงนับเป็ นส่วน
หนึ่งของกระบวนการบริ หารการศึกษาที่ตอ้ งดําเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการดําเนินงานที่ถือว่าเป็ นแนวปฏิบตั ิที่ดี
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ที่ จะทําให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลนั้นต้องคํานึ งถึงปั จจัยที่สําคัญโดยเฉพาะผูบ้ ริ หารระดับสู งควรให้
ความสําคัญกับการบริ หารความเสี่ ยงภายในสถาบันและหน่วยงานภายในทุกส่ วนที่มีการดําเนินการบริ หารความ
เสี่ ยง ซึ่งผลการวิจยั ด้านปั จจัยทัศนคติการรับรู ้ความเสี่ ยงของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า มีความรู ้สึกยินดีที่ผเู ้ กี่ยวข้องหรื อสาย
การบินได้ให้ความสําคัญและแจ้งข้อมูลก่อนผูโ้ ดยสารเดินทางด้วยสายการบินและตระหนัก พร้อมให้ความสําคัญ
การปฏิบตั ิตามกฎระเบียบจะทําให้การเดินทางด้วยอากาศยานมีความปลอดภัยมากยิง่ ขึ้น
ด้านทัศนคติของการเลือกใช้บริ การสายการบิน สรุ ป ได้วา่ กลุ่มตัวอย่างเลือกใช้บริ การสายการบิ นที่ มี
เส้นทางการบิ นตรงตามวัตถุประสงค์การเดิ นทางเป็ นสําคัญ รองลงมา คือ เลือกสายการบิ นที่ มีสถิติดา้ นความ
ปลอดภัยสูงเป็ นสําคัญ สอดคล้องกับ Adeloye, D. และ Brown, L. (2018) ที่ทาํ การวิจยั เกี่ยวกับการก่อการร้ายและ
การรั บ รู ้ ค วามเสี่ ย งของนัก ท่ อ งเที่ ย วภายในประเทศและการตัด สิ น ใจในการเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย ว สรุ ป ได้ว่า
นักท่องเที่ยวมีความเต็มใจที่จะเดินทางท่องเที่ยวถึงแม้จะรับรู ้ถึงความเสี่ ยงในการเดินทางท่องเที่ยว แต่เนื่องจากมี
กระบวนการที่ แสดงให้เห็ นถึ งบริ การรั กษาความปลอดภัย รวมทั้งสื่ อได้ทาํ หน้าที่ ในการประชาสัมพันธ์และ
สื่ อสารเพื่อสร้างการรับรู ้ตลอดเวลา ทําให้ท่องเที่ยวเกิดความเชื่อมัน่ ที่มีต่อการรับรู ้ความเสี่ ยงในการเดินทางเป็ น
หน้าที่ของสื่ อที่จะสร้างการรับรู ้ นอกจากนี้ กุลวดี ตระการพูลทรัพย์ (2557) ทําการวิจยั เรื่ อง การรับรู ้ความเสี่ ยง
และภาพลักษณ์ของประเทศไทย: ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ก่อนและหลังเดินทางมาท่องเที่ยวใน
ประเทศไทย พบว่า นักท่องเที่ยวมีระดับการรับรู ้ความเสี่ ยงของประเทศไทย และเมื่อเดินทางมาท่องเที่ยวทําให้ได้
สัม ผัส ถึ ง ภาพลัก ษณ์ ป ระเทศไทยที่ มิ ไ ด้มี ความเสี่ ย งเรื่ อ งการก่ อ การร้ า ย ทําให้สรุ ปได้ว่า วัต ถุ ป ระสงค์ของ
การเดินทางของผูโ้ ดยสารมีเป้ าหมายในการเดินทางด้วยสายการบิน

6. ข้ อเสนอแนะ

สําหรับข้อเสนอแนะทัว่ ไป ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป ดังนี้
1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกฎหมาย เช่น สํานักงานการบินพลเรื อนแห่งประเทศไทย ควรออกแบบ
สื่ อและส่ งเสริ มการประชาสัมพันธ์ผ่านเทคโนโลยีต่าง ๆ ให้มากขึ้น เพื่อสร้างความตระหนักรู ้ให้ประชาชนที่
เดินทางด้วยสายการบิน อย่างเท่าเทียมกัน เช่น การงดใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ระหว่างเครื่ องบินขึ้นและลง เงื่อนไข
การรับวัตถุอนั ตรายขึ้นเครื่ องบิน นํ้าหนักและจํานวนของการถือสัมภาระขึ้นเครื่ องบิน เป็ นต้น
2. ภาครั ฐ และสถาบัน การศึ ก ษา ควรร่ ว มมื อ ในการส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมให้ป ระชาชน และเยาวชน
ตระหนักถึงความปลอดภัย โดยการบรรจุในหลักสูตรการศึกษา หรื อมีการฝึ กอบรมต่อเนื่ องเพื่อให้เกิดการตื่นตัว
และเตรี ยมความพร้อมเมื่อเผชิญสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย และการก่อการร้าย
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การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ระดับความรู ้ความเข้าใจกฎจราจรและพฤติกรรมการขับขี่ตาม
มาตรการป้ องกันอุบตั ิเหตุทางถนน 10 รสขม ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ประชากรคือผูข้ บั ขี่ยานพาหนะ
ประเภทรถจักรยานยนต์ และรถยนต์นงั่ ส่ วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ที่ใช้ถนนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ทํา
การสุ่ มตัวอย่างจํานวน 357 ตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบแบ่ งออกเป็ นชั้น ภูมิ โดยแบ่ งออกเป็ นผูข้ บั ขี่
ยานพาหนะประเภทรถจักรยานยนต์ จํานวน 276 คน และผูข้ บั ขี่ ยานพาหนะประเภทรถยนต์ จํานวน 81 คน
เครื่ องมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม มีค่าความเชื่ อมัน่ เท่ากับ 0.783 สถิติที่ใช้ในการวิจยั
ได้แก่ จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความสําคัญ-ประสิ ทธิ ภาพ (ImportancePerformance Analysis : IPA)
ผลการวิจยั พบว่า มาตรการที่ตอ้ งปรับปรุ งเร่ งด่วนในกลุ่มผูข้ บั ขี่รถจักรยานยนต์ เนื่องจากผูข้ บั ขี่ปฏิบตั ิ
ผิดกฎจราจร และยังขาดความรู ้ความเข้าใจในกฎจราจร ได้แก่ มาตรการโทรศัพท์ขณะขับขี่ ส่ วนมาตรการที่ตอ้ ง
ติดตามอย่างใกล้ชิด เนื่องจากผูข้ บั ขี่ปฏิบตั ิผิดกฎจราจร แม้วา่ จะมีความรู ้ความเข้าใจในกฎจราจร ได้แก่ มาตรการ
ขับรถย้อนศร มาตรการไม่มีใบขับขี่ และมาตรการไม่สวมหมวกนิรภัย ส่วนในกลุ่มผูข้ บั ขี่รถยนต์ พบว่า มาตรการ
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ที่ตอ้ งปรับปรุ งเร่ งด่วน คือ มาตรการไม่คาดเข็มขัดนิ รภัย และมาตรการโทรศัพท์ขณะขับขี่ ส่ วนมาตรการที่ตอ้ ง
ติดตามอย่างใกล้ชิด ได้แก่ มาตรการขับรถย้อนศร และมาตรการไม่มีใบขับขี่
คําสําคัญ: พฤติกรรมการขับขี่ อุบตั ิเหตุ มาตรการป้ องกันอุบตั ิเหตุทางถนน

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the level of knowledge of traffic rules and driving behavior based
on 10 Rojkhom road accident preventive measures in urban area, Khon Kaen Province. The population was
motorcycle drivers and car (not more than 7 Passengers) drivers in Muang district, Khon Kaen province. The
sample group selected consists of 357 drivers using stratified sampling technique, 276 motorcycle drivers and 81
car (not more than 7 Passengers) drivers. A Questionnaire was a tool for collecting the data. Its reliability was
0.783. Data were analyzed by descriptive statistics using average and percentage, and Importance-Performance
Analysis (IPA).
The results revealed that the traffic rule of using a mobile phone while driving required immediate
improvement for motorcycle drivers, because traffic violations and a lack of traffic rule knowledge were existed.
Meanwhile, the traffic rules of driving against the flow of traffic, no driver's license and driving without a helmet
were close monitoring, because drivers had knowledge of traffic rules but traffic violations were occurred. For
car drivers, driving without a seat belt and using a mobile phone while driving required immediate improvement
while the close monitoring measures were driving against the flow of traffic and no driver's license.
Keywords: Driving behavior, Accidents, Road accident preventive measures

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

อุบตั ิเหตุเป็ นสาเหตุหลักที่ทาํ ให้เกิดการบาดเจ็บ อุบตั ิเหตุอาจร้ายแรงไปจนถึงการเสี ยชีวิต เมื่อปี พ.ศ.
2560 องค์การอนามัยโลกได้จดั ให้ประเทศไทยเป็ นประเทศที่เกิ ดอุบตั ิเหตุทางถนนมากเป็ นอันดับที่ 2 ของโลก
โดยประมาณการว่ามีผเู ้ สี ยชีวิตมากกว่า 2 หมื่นคนต่อปี (กรุ งเทพธุ รกิ จ, 2560) ซึ่ งสถิติการเกิ ดอุบตั ิเหตุยงั คงไม่
ลดลงจนถึ งปั จจุบนั หน่ วยงานที่ รับผิดชอบในการควบคุมและเฝ้ าระวังการเกิ ดอุบตั ิ เหตุจึงต้องมี การกําหนด
มาตรการในการควบคุมอย่างเคร่ งครัด โดยศูนย์อาํ นวยการความปลอดภัยทางถนน สํานักงานตํารวจแห่ งชาติ
ร่ วมกับหน่วยงานที่มีอาํ นาจหน้าที่ตามกฎหมายได้บงั คับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างจริ งจัง เคร่ งครัด และต่อเนื่อง
เพื่อป้ องกันและลดการเกิ ดอุบตั ิเหตุทางถนนที่เกิ ดจากพฤติกรรมของผูข้ บั ขี่ยานพาหนะที่ เรี ยกว่า มาตรการ 10
รสขม ประกอบด้วย 1ร. 2ส(ศ). 3ข. 4ม ดังนี้ 1) ความเร็ วเกิ นกว่าที่ กฎหมายกําหนด (ร.) 2) ขับรถย้อนศร (ศ.)
3) ฝ่ าฝื นสัญญาณจราจร (ส.) 4) ไม่คาดเข็มขัดนิ รภัย (ข.) 5) ไม่มีใบขับขี่ (ข.) 6) แซงในที่คบั ขัน (ข.) 7) เมาสุ รา
(ม.) 8) ไม่สวมหมวกนิ รภัย (ม.) 9) มอเตอร์ ไซค์ไม่ปลอดภัย (ดัดแปลง/แต่งรถ) (ม.) และ 10) ใช้โทรศัพท์มือถือ
ขณะขับรถ (ม.)
ปั จจุบนั จังหวัดขอนแก่น มีความเจริ ญทางด้านเศรษฐกิ จ มีประชากรหนาแน่ นเพิ่มขึ้น และมีการขยับ
ขยายช่องทางการสัญจรการคมนาคมในเขตเมือง ทําให้มีผูใ้ ช้รถใช้ถนนเพิ่มมากขึ้น ซึ่ งในช่วงปี พ.ศ. 2557 ถึง
พ.ศ. 2561 พบว่า จํานวนอุบตั ิเหตุในจังหวัดขอนแก่นมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในเขตอําเภอเมืองมีการ
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เกิดอุบตั ิเหตุมากที่สุดเมื่อเทียบกับอําเภออื่น ๆ และจากสถิติส่วนใหญ่เกิดกับรถจักรยานยนต์และรถยนต์นงั่ ส่วน
บุคคล (บริ ษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ จํากัด, 2561) อุบตั ิเหตุเป็ นเรื่ องใกล้ตวั ทําให้เกิดความสู ญเสี ยทั้ง
ชีวติ และทรัพย์สิน สาเหตุที่ส่งผลต่อการเกิดอุบตั ิเหตุ อาจจะเกิดขึ้นได้จากหลากหลายสาเหตุรวมไปถึงพฤติกรรม
ของผูข้ บั ขี่เอง ความรู ้ความเข้าใจในกฎจราจรถือเป็ นสิ่ งสําคัญ การศึกษาระดับความรู ้ความเข้าใจกฎจราจรและ
พฤติกรรมการขับขี่ของผูใ้ ช้รถใช้ถนนเพื่อใช้เป็ นข้อมูลวางแผนการแก้ปัญหาจึงเป็ นสิ่ งจําเป็ น ผูว้ ิจยั จึงต้องการ
ศึ กษาความรู ้ ความเข้าใจในกฎจราจรกับพฤติ กรรมการขับขี่ ยานพาหนะตามมาตรการ 10 รสขม ของผูข้ บั ขี่
ยานพาหนะในเขตอําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยการประยุกต์ใช้วิธีการวิเคราะห์ความสําคัญ-ประสิ ทธิ ภาพ
(Importance-Performance Analysis : IPA) เพื่อวัดระดับความรู ้ความเข้าใจกฎจราจรของผูข้ บั ขี่ตามมาตรการ 10
รสขม และทําการประเมินผลและวัดผลจากความถี่ของพฤติ กรรมในการปฏิ บตั ิผิดกฎจราจรภายใต้มาตรการ
10 รสขม ผลการศึกษาที่ได้จะเป็ นประโยชน์แก่หน่วยงานตํารวจภูธร จังหวัดขอนแก่น ทําให้ทราบว่ามาตรการใด
เป็ นมาตรการที่ หน่ ว ยงานดํา เนิ นงานได้อย่า งมี ประสิ ทธิ ภ าพอยู่แล้ว มาตรการใดเป็ นมาตรการที่ ควรรั กษา
มาตรฐานไว้ มาตรการที่ตอ้ งดูแลอย่างใกล้ชิด และมาตรการใดที่ตอ้ งปรับปรุ งเร่ งด่วน เพื่อนําไปเป็ นแนวทางใน
การกําหนดนโยบายการลดจํานวนอุบตั ิเหตุ จํานวนการบาดเจ็บ และการเสี ยชีวติ จากอุบตั ิเหตุบนท้องถนน

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

เพื่อวิเคราะห์ความรู ้ความเข้าใจกฎจราจรและพฤติกรรมการขับขี่ ตามมาตรการป้ องกันอุบตั ิเหตุทาง
ถนน 10 รสขม ของผูข้ บั ขี่ยานพาหนะในเขตอําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย

มาตรการ 1ร. 2ส(ศ). 3ข. 4ม. หรื อเรี ยกสั้น ๆ ว่า มาตรการ 10 รสขม เป็ นมาตรการการป้ องกันและลด
อุบตั ิเหตุทางถนน ซึ่งศูนย์อาํ นวยการความปลอดภัยทางถนนได้กาํ หนดมาตรการนี้ เพื่อลดปั จจัยเสี่ ยงของการเกิด
อุบตั ิเหตุบนถนนทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านคน ถนน ยานพาหนะ และสิ่ งแวดล้อม ให้เหลือจํานวนอุบตั ิเหตุนอ้ ยที่สุด
ซึ่งในแต่ละเดือนได้มีการรายงานผลอุบตั ิเหตุที่มีสาเหตุเกิดจากมาตรการ 10 รสขมนี้และเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
ความบกพร่ องทางกฎหมายเป็ นหนึ่ งในสาเหตุที่ทาํ ให้เกิดอุบตั ิเหตุ (วิจิตร บุญยะโหตระ, 2536) และจากทฤษฎี
รู ปแบบนิ เวศวิทยา (The Ecological Model) เชื่ อว่า การเกิ ดอุบตั ิเหตุเกิ ดจากทั้งปั จจัยภายในคือปั จจัยส่ วนบุคคล
และปั จจัยภายนอกคือสิ่ งแวดล้อม ที่ เป็ นสาเหตุร่วมกัน โดยความรู ้ความเข้าใจ และพฤติกรรมการขับขี่ ถือเป็ น
ปั จจัยร่ วมทําให้เกิดอุบตั ิเหตุ (มนัส ยอดคํา, 2548) นอกจากนี้ กาญจน์กรอง สุองั คะ (2559) ทําการศึกษาพฤติกรรม
การขับขี่ของวัยรุ่ นต่อความเสี่ ยงการเกิดอุบตั ิเหตุ พบว่า ผูข้ บั ขี่มีทศั นคติการไม่ปฏิบตั ิตามกฎจราจรที่จะส่งผลให้
ผู ้ข ับ ขี่ มี พ ฤติ ก รรมการขับ ขี่ ที่ เ บนไปทางลบ (Negative Deviations of Driving Behavior) เป็ นการขับ ขี่ ที่ ไ ม่
สอดคล้องกับกฎหมายหรื อกฎระเบียบ ทําให้เป็ นอันตรายซึ่งมีความเสี่ ยงที่จะเกิดอุบตั ิเหตุ
ในงานวิจัย นี้ ไ ด้นํา เทคนิ คการวิเคราะห์ IPA มาประยุก ต์ใช้ ซึ่ ง เป็ นเครื่ อ งมื อที่ ใช้สํา หรั บวิเคราะห์
เกี่ ยวกับคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์จากมุมมองที่ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญและสิ่ งที่ผูบ้ ริ โภคได้รับจากผลิตภัณฑ์
ซึ่ งการประเมินด้านการบริ การมักจะสํารวจเพียงด้านเดี ยวเท่ านั้นคือการวัดระดับความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค
แต่ อี ก หนึ่ ง ตัว ชี้ ว ดั ที่ สํา คัญ คื อ ผลประโยชน์ ข องผูบ้ ริ โ ภค จึ ง ได้นํา คะแนนระดับ ความพึ ง พอใจและการให้
ความสําคัญมาพิจารณาร่ วมกัน (Wong et al., 2011) เพื่อวัดผลหรื อประเมินการยอมรับในตัวสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค
ซึ่ งคุณลักษณะต่าง ๆ ที่ทาํ การประเมินด้วยผลคะแนนระดับมาตราส่ วน (Rating Scale) สามารถนําไปจัดวางบน
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กราฟสองมิ ติ (Martilla and James, 1977 อ้า งใน ณชพัฒ น์ ศิ ร วัฒ นามงคล, 2558) โดยผูว้ ิจัย มี แ นวคิ ด ว่า การ
วิเคราะห์ระดับความรู ้ความเข้าใจตามมาตรการ 10 รสขม เป็ นการวิเคราะห์ความสําคัญ (Importance) ที่สะท้อน
การให้ความสําคัญในด้านความรู ้ความเข้าใจในกฎจราจรของผูข้ บั ขี่ ส่ วนพฤติกรรมการขับขี่ตามมาตรการ 10
รสขม จะเป็ นการประเมินผลและวัดผลจากความถี่ในการปฏิบตั ิผิดกฎจราจรที่เกิดขึ้นภายใต้มาตรการ 10 รสขม
(Performance) จากการรวบรวมแนวคิ ด ทฤษฎี การสัมภาษณ์ จากเจ้าหน้าที่ ตาํ รวจผูป้ ฏิ บัติงานด้านมาตรการ
10 รสขม จังหวัดขอนแก่น และการศึกษาผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ทําให้สามารถแสดงกรอบแนวคิดดังรู ปที่ 1
ความรู้ความเข้าใจกฎจราจร
ภายใต้มาตรการ 10 รสขม

- มาตรการที่ตอ้ งปรับปรุ งเร่ งด่วน
- มาตรการที่ตอ้ งดูแลอย่างใกล้ชิด
- มาตรการที่มีประสิ ทธิ ภาพอยูแ่ ล้ว
- มาตรการที่ควรรักษามาตรฐานไว้

พฤติกรรมการขับขี่
ภายใต้มาตรการ 10 รสขม

รู ปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 แผนแบบการวิจยั
งานวิจยั นี้ เป็ นงานวิจยั เชิ งสํารวจ เพื่อวิเคราะห์ระดับความรู ้ความเข้าใจและพฤติกรรมการขับขี่ตาม
มาตรการ 10 รสขม ของผูข้ บั ขี่ยานพาหนะประเภทรถจักรยานยนต์ และรถยนต์นงั่ ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากรในการวิจยั ได้แก่ ผูข้ บั ขี่ยานพาหนะในเขตอําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยกําหนดขนาด
ประชากรจากจํานวนผูจ้ ดทะเบียนรถในปี พ.ศ. 2561 คิดเป็ น 5,011 คนต่อเดือน ซึ่งการรายงานระดับรายเดือนเป็ น
การรายงานอุบัติเหตุในระดับย่อยที่ สุดของหน่ วยงานตํารวจภูธรจังหวัดขอนแก่ น ในที่ น้ ี แบ่ งออกเป็ นผูข้ บั ขี่
รถจักรยานยนต์จาํ นวน 3,881 คน และผูข้ บั ขี่รถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นง่ั จํานวน 1,130 คน (กรมการขนส่ ง
ทางบก, 2561) โดยการกําหนดขนาดตัวอย่างใช้วธิ ีของ Krejcie & Morgan ได้ขนาดตัวอย่าง 357 คน และใช้วธิ ีการ
เลือกตัวอย่างแบบแบ่งเป็ นชั้นภูมิแบบมีระบบ (Stratified Systematic Sampling) ตามประเภทของยานพาหนะ คือ
รถจักรยานยนต์และรถยนต์ และกระจายขนาดตัวอย่างแบบแบ่งเป็ นสัดส่ วน (Proportional Allocation) ทําให้ได้
ผูข้ บั ขี่ที่เป็ นตัวอย่างประเภทรถจักรยานยนต์ 276 คน และประเภทรถยนต์ 81 คน
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
กําหนดตัวแปรที่ศึกษา ประกอบด้วย ตัวแปรความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎจราจร และตัวแปรเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการขับขี่ของผูข้ บั ขี่ภายใต้มาตรการ 10 รสขม รวมจํานวน 35 รายการ แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 1

849

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 14 ประจําปี 2562

ตารางที่ 1 รายการข้อถามตามมาตรการ 10 รสขม

วันที่ 19 ธันวาคม 2562

มาตรการที่ 1 ความเร็ วเกินกว่าที่กฎหมายกําหนด

มาตรการที่ 6 แซงในที่คบั ขัน

มาตรการที่ 2 ขับรถย้อนศร

มาตรการที่ 7 เมาสุ รา

มาตรการที่ 3 ฝ่ าฝื นสัญญาณจราจร

มาตรการที่ 8 ไม่สวมหมวกนิ รภัย

มาตรการที่ 4 ไม่คาดเข็มขัดนิ รภัย

มาตรการที่ 9 มอเตอร์ ไซค์ไม่ปลอดภัย (ดัดแปลง/แต่งรถ)

มาตรการที่ 5 ไม่มีใบขับขี่

มาตรการที่ 10 ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ

- บริ เวณถนนมิตรภาพหน้ามหาวิทยาลัยขอนแก่นกําหนดอัตราเร็ วไว้ไม่เกิน
80 กม. /ชม.
- ในเขตชนบทไม่มีการจํากัดความเร็ ว
- เขตบริ เวณชุมชนกําหนดอัตราเร็ วไว้ไม่เกิน 30 กม./ชม. เช่น ในโรงเรี ยน
หรื อ
มหาวิทยาลัย
- เขตในเมืองกําหนดอัตราเร็ วไว้ไม่เกิน 90 กม./ชม.

- ถ้ารถคันข้างหน้าขับช้า เราไม่ควรรี บแซงขึ้นไปปาดหน้า
- ถ้ามีรถขับอยูท่ ้ งั 2 เลนแต่เราสามารถขับแซงแทรกกลางไปได้ถา้ มีช่องว่าง
พอและอยูใ่ นระยะที่
คิดว่าไปได้
- เมื่อถึงบริ เวณทางโค้ง ควรชะลอรถและไม่ควรเร่ งความเร็ วเพื่อจะขับแซง
รถคันข้างหน้า
- กรณีขบั ขีช่ า้ ควรชิดซ้ายเพื่อให้รถคันที่ขบั ขี่เร็ วกว่าแซงเลนขวาได้

- ขับรถย้อนศรในระยะทางใกล้ ๆ ได้ ถือเป็ นเรื่ องไม่ผดิ กฎหมาย
- ขับรถย้อนศรได้เมื่อถนนโล่ง
- หากถูกจับข้อหาขับรถย้อนศร จะถูกปรับไม่เกิน 500 บาท

- ผูข้ บั ขี่เมาสุ ราถ้าปริ มาณแอลกอฮอล์มีถึง 20 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ กับผูข้ บั ขี่
ที่อายุยงั ไม่ถึง 20 ปี
- ผูข้ บั ขี่เมาสุ ราถ้าปริ มาณแอลกอฮอล์มีถึง 100 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ กับผูข้ บั
ขี่ที่อายุมากกว่า 20 ปี
- หากถูกจับกุมข้อหาเมาสุ ราแล้วขับจะต้องถูกขังคุกทันที

- ถ้าสัญญาณไฟจราจรเป็ นสี เหลือง ต้องเร่ งความเร็ วเพือ่ ให้ผา่ นแยกนั้นก่อนที่
สัญญาณไฟ
จะเป็ นสี แดง
- ถ้าอยูใ่ นช่วงยามวิกาลหรื อถนนโล่งจะสามารถขับฝ่ าไฟแดงไปได้
- หากจอดรถหลังเส้นขาวบริ เวณแยกไฟแดงถือว่าผิดกฎหมาย
- ถ้าท่านขับรถฝ่ าไฟแดงหรื อจอดรถเลยเส้นสี ขาวบริ เวณแยกไฟแดงจะถูก
ปรับไม่เกิน
1,000 บาท
- คนขับต้องรัดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งเมื่อขับขี่ยานพาหนะ
- ผูโ้ ดยสารที่นงั่ อยูใ่ นห้องโดยสารไม่จาํ เป็ นต้องรัดเข็มขัดนิ รภัย
- หากถูกจับข้อหาไม่คาดเข็มขัดนิ รภัยจะถูกปรับในอัตรา 100 – 500 บาท

- ผูข้ บั ขี่ตอ้ งสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขบั ขี่
- ผูซ้ ้อนท้ายไม่จาํ เป็ นต้องสวมหมวกนิรภัย
- หากถูกจับกุมข้อหาไม่สวมหมวกนิ รภัย จะถูกปรับไม่เกิน 500 บาท

- ไฟเบรคต้องเป็ นสี แดงหรื อสี นา้ เงินเท่านั้น
- ท่อไอเสี ยของยานพาหนะต้องดังไม่เกิน 95 เดซิ เบล
-โหลดโช๊ครถลงตํ่าได้ แต่อยูใ่ นระยะที่ปลอดภัยกับพื้นถนน
- หากถูกจับข้อหาท่อแต่งเสี ยงดัง จะถูกปรับไม่เกิน 1,000 บาท

- ถ้ามีสายเรี ยกเข้าระหว่างที่กาํ ลังขับขี่ยานพาหนะ สามารถรับสายเพื่อคุย
โทรศัพท์
ซักครู่ ได้
- เมื่ออยูร่ ะหว่างติดไฟแดง สามารถเล่นโทรศัพท์เพื่อฆ่าเวลารอสัญญาณไฟ
เขียวได้
- หากรถติดหรื อชะลอตัวสามารถคุยโทรศัพท์ได้
- หากถูกจับข้อหาคุยโทรศัพท์ขณะขับขี่จะถูกปรับในอัตรากําหนด 400 –
1,000 บาท

- ต้องพกใบขับขี่ทุกครั้งขณะขับขี่ยานพาหนะ
- สามารถทําใบขับขี่ได้เมื่ออายุ 15 ปี บริ บูรณ์
- สามารถทําใบขับขี่ได้เมื่ออายุ 18 ปี บริ บูรณ์

4.4 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจัย คื อ แบบสอบถาม ซึ่ งเกิ ดจากการรวบรวม/ทบทวนทฤษฎี แ ละงานวิจัย ที่
เกี่ ย วข้อ ง โดยแบบสอบถามเกี่ ย วกับ ความรู ้ ค วามเข้า ใจและพฤติ ก รรมของผูข้ ับ ขี่ ต ามมาตรการ 10 รสขม
ประกอบด้วย 3 ส่วนดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และประสบการณ์ในการขับขี่
ส่ วนที่ 2 ความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการ 10 รสขม เป็ นแบบทดสอบวัดความรู ้ ความเข้าใจ ซึ่ง
เป็ นข้อถามที่ ให้เลือกตอบแบบถูก/ผิด ตามรายการในแต่ละมาตรการ รวม 35 รายการ โดยขั้นการวิเคราะห์จะ
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แปลงค่าคะแนน ของผูข้ บั ขี่ออกเป็ น 5 ระดับ ได้แก่ คะแนนระดับ 5 หมายถึง ผูข้ บั ขี่ตอบคําถามในมาตรการนั้น ๆ
ผิดทุกข้อ (มีความรู ้ความเข้าใจน้อยมาก) คะแนนระดับ 4 หมายถึง ผูข้ บั ขี่ตอบคําถามในมาตรการนั้น ๆ ถูกอย่าง
น้อย 1 ข้อแต่ไม่เกิน 25% จากจํานวนข้อถามทั้งหมดในมาตรการนั้น ๆ (มีความรู ้ความเข้าใจน้อย), คะแนนระดับ
3 หมายถึ ง ตอบถู ก 25.1-50% (มี ค วามรู ้ ความเข้า ใจปานกลาง), คะแนนระดับ 2 หมายถึ ง ตอบถู ก 50.1-75%
(มี ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจมาก) และคะแนนระดับ 1 หมายถึ ง ตอบถู ก เกิ น 75% (มี ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจมากที่ สุด)
ตามลําดับ
ส่ วนที่ 3 พฤติกรรมการขับขี่ เป็ นการวัดระดับความถี่ในการทําผิดกฎหมายจราจรตามมาตรการ 10
รสขม โดยกําหนดระดับคะแนนแบบลิเคิร์ท ให้ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา คะแนนระดับ 5 หมายถึง ปฏิบตั ิผิดกฎ
จราจรเป็ นประจํา (ปฏิบตั ิผิดกฎจราจรโดยเฉลี่ย 7 วันต่อสัปดาห์) จนถึงคะแนนระดับ 1 หมายถึง ไม่เคยปฏิบตั ิผิด
กฎจราจร
ผลจากการทดสอบค่ า ความเชื่ อ มั่น ของเครื่ อ งมื อ พบว่า แบบสอบถามมี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ ซึ่ งมี ค่ า
สัมประสิ ทธิ์แอลฟาของ Cronbach เท่ากับ 0.783
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้ดาํ เนิ นการแจกแบบสอบถามให้ผูข้ บั ขี่ ยานพาหนะในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น ในช่วงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 จากนั้นทําการบันทึ กผลและประมวลผล
ข้อมูลด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติ SPSS เวอร์ชนั่ 19
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ประกอบด้ว ย สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แ ก่ จํา นวนและ
ร้อยละ เพื่อใช้ในการอธิ บายลักษณะข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม และการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ IPA
โดยพิจารณาระดับคะแนนความรู ้ความเข้าใจ (Importance) กับพฤติกรรมการขับขี่ (Performance) ตามมาตรการ
10 รสขม และแปลค่าผลลัพธ์เป็ น 4 คุณลักษณะได้แก่
Quadrant 1 (Q1) มาตรการที่ต้องติดตามอย่ างใกล้ ชิด เนื่ องจากผูข้ บั ขี่มีความรู ้ความเข้าใจในกฎ
จราจร แต่ยงั ปฏิบตั ิผิดกฎจราจรบ่อยครั้ง
Quadrant 2 (Q2) มาตรการที่ต้องปรั บปรุ งแก้ ไขเร่ งด่ วนหรื อเพ่ งเล็งเป็ นพิเศษ เนื่ องจากผูข้ บั ขี่
ปฏิบตั ิผิดกฎจราจรบ่อยครั้ง และยังขาดความรู ้ความเข้าใจในกฎจราจร
Quadrant 3 (Q3) มาตรการที่มีประสิทธิภาพสู ง ควรให้ ความสํ าคัญและควรรักษาเอาไว้ เนื่ องจาก
ผูข้ บั ขี่มีความรู ้ความเข้าใจในกฎจราจร และปฏิบตั ิผิดกฎจราจรน้อยครั้ง
Quadrant 4 (Q4) มาตรการที่ค วรรั กษามาตรฐานเอาไว้ แต่ ยัง ต้ อ งเสริ มความรู้ ทางกฎจราจร
เนื่องจากผูข้ บั ขี่ปฏิบตั ิผิดกฎจราจรน้อยครั้ง แม้ผลการปฏิบตั ิดีแต่ยงั ขาดความรู ้ความเข้าใจในกฎจราจร
ผลลัพธ์ 4 คุณลักษณะในการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ IPA แสดงดังรู ปที่ 2
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พฤติกรรมการขับขี่ที่ทาํ ผิดกฎ
(Performance)

สู ง

Q1 : มาตรการที่ ต้ อ งติ ด ตาม Q2 : มาตรการที่ ต้อ งปรั บ ปรุ ง
ตํ่า

อย่างใกล้ชิด

แก้ไขเร่ งด่วนหรื อเพ่งเล็งเป็ นพิเศษ

Q3 : มาตรการที่มีประสิ ทธิภาพ Q4: ม า ต ร ก า ร ที่ ค ว ร รั ก ษ า

สู ง

สู ง ควรให้ค วามสํา คัญ และควร มาตรฐานเอาไว้ แต่ ย ัง ต้อ งเสริ ม
รักษาเอาไว้
ความรู ้ทางกฎจราจร

ตํ่า
ระดับความรู้ความเข้าใจ (คะแนนสู ง หมายถึง มีความรู ้ความเข้าใจน้อย) (Importance)

รู ปที่ 2 ผลลัพธ์ 4 คุณลักษณะในการวิเคราะห์ความรู ้ความเข้าใจและพฤติกรรมของผูข้ บั ขี่ตามมาตรการ 10 รสขม

5. สรุ ปผลการวิจัย

5.1 ผลการศึกษาข้ อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทัว่ ไปของผูข้ บั ขี่ ประสบการณ์การขับขี่และพฤติกรรมการขับขี่ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ผูข้ บั ขี่
ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 84.59 และเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 15.41 ส่วนใหญ่มีอาชีพนักเรี ยน/นักศึกษา
คิดเป็ นร้อยละ 86.55 รองลงมาคือธุ รกิ จส่ วนตัว คิดเป็ นร้อยละ 5.04 พนักงานบริ ษทั เอกชน คิดเป็ นร้อยละ 4.76
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิ จ คิดเป็ นร้อยละ 3.36 และพ่อบ้าน/แม่บา้ น/เกษียณอายุ คิดเป็ นร้อยละ 0.28 ส่ วน
ใหญ่ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 93.28 มัธยมปลาย คิดเป็ นร้อยละ 6.16 และสู งกว่าปริ ญญาตรี คิด
เป็ นร้อยละ 0.56 โดยผูข้ บั ขี่ที่ใช้ยานพาหนะประเภทรถจักรยานยนต์ ส่ วนใหญ่มีประสบการณ์ขบั ขี่ในช่วงอายุ
น้อยกว่า 5 ปี คิดเป็ นร้อยละ 94.9 ช่วงอายุ 5 – 10 ปี คิดเป็ นร้อยละ 3.98 และช่วงอายุมากกว่า 10 ปี คิดเป็ นร้อยละ
1.08 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ยานพาหนะประเภทรถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ส่ วนใหญ่มีประสบการณ์ขบั ขี่ในช่วง
อายุน้อยกว่า 5 ปี คิ ดเป็ นร้ อยละ 69.14 รองลงมาคื อช่ วงอายุมากกว่า 10 ปี คิ ดเป็ นร้ อยละ 22.22 และช่ วงอายุ
5 – 10 ปี คิดเป็ นร้อยละ 8.64
5.2 ผลการวิเคราะห์ IPA ของความรู้ ความเข้ าใจและพฤติกรรมการขับขี่
ผลการวิจยั ระดับความรู ้ความเข้าใจและพฤติกรรมการขับขี่แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ระดับความรู ้ความเข้าใจและพฤติกรรมการขับขี่จาํ แนกตามประเภทยานพาหนะ
มาตรการ
10 รสขม
มาตรการที่ 1
มาตรการที่ 2
มาตรการที่ 3
มาตรการที่ 4
มาตรการที่ 5
มาตรการที่ 6
มาตรการที่ 7
มาตรการที่ 8

รถจักรยานยนต์
รถยนต์
ความรู้ความเข้ าใจ พฤติกรรมการขับขี่ ความรู้ความเข้ าใจ พฤติกรรมการขับขี่
ค่าเฉลีย่
SD
ค่าเฉลีย่
SD ค่ าเฉลีย่
SD
ค่ าเฉลีย่
SD
1.7283 0.7202 1.0163 0.0720 1.7037 0.7817 1.0247 0.0848
1.0254 0.1575 1.1208 0.2911 1.0000 0.0000 1.1070 0.2518
1.0072 0.0850 1.0553 0.2064 1.0125 0.1118 1.0741 0.2665
1.0247 0.1561 2.5720 0.3584
-เฉพาะรถยนต์ 1.0000 0.0000 1.1389 0.3883 1.0000 0.0000 1.0905 0.3292
1.0655 0.2621 1.0263 0.1022 1.1000 0.3019 1.0370 0.1431
1.0362 0.1872 1.0109 0.0717 1.0247 0.1561 1.0453 0.1370
1.0326 0.1779 2.1002 0.3114
-เฉพาะรถจักรยานยนต์-
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รถจักรยานยนต์
รถยนต์
ความรู้ความเข้ าใจ พฤติกรรมการขับขี่ ความรู้ความเข้ าใจ พฤติกรรมการขับขี่
ค่าเฉลีย่
SD
ค่าเฉลีย่
SD ค่ าเฉลีย่
SD
ค่ าเฉลีย่
SD
-เฉพาะรถจักรยานยนต์มาตรการที่ 9 1.0435 0.2043 1.0072 0.0517
มาตรการที่ 10 1.1120 0.3276 1.0888 0.2084 1.0370 0.1900 1.0772 0.2002
มาตรการ
10 รสขม

จากตารางที่ 2 พบว่า มาตรการที่ ผูข้ บั ขี่ รถจัก รยานยนต์มี ความรู ้ ความเข้าใจน้อ ย 3 อัน ดับ แรก คื อ
มาตรการที่ 1 รองลงมาคือ มาตรการที่ 10 และมาตรการที่ 6 ( ค่าเฉลี่ย = 1.7283, 1.1120 และ 1.0655 ตามลําดับ)
และพฤติ ก รรมที่ ทาํ ผิ ดกฎ 3 อัน ดับ แรก คื อ คื อ มาตรการที่ 8 รองลงมาคื อ มาตรการที่ 5 และมาตรการที่ 2
(ค่าเฉลี่ ย = 2.1002, 1.1389, และ 1.1208 ตามลําดับ) ส่ วนมาตรการที่ ผูข้ บั ขี่ รถยนต์มีความรู ้ ความเข้าใจน้อย 3
อันดับแรก คื อ มาตรการที่ 1 รองลงมาคื อ มาตรการที่ 6 และมาตรการที่ 10 ( ค่าเฉลี่ ย = 1.7037, 1.1000 และ
1.0370 ตามลําดับ) และพฤติกรรมที่ทาํ ผิดกฎ 3 อันดับแรก คือ คือ มาตรการที่ 4 มาตรการที่ 2 และมาตรการที่ 5
(ค่าเฉลี่ย = 2.5720, 1.1070 และ 1.0905 ตามลําดับ)
รถจัก รยานยนต์ : ผลการวิเ คราะห์ IPA พบว่า มาตรการ (ม.) ที่ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพดี อ ยู่แ ล้ว และควร
รักษาไว้ ได้แก่ มาตรการฝ่ าฝื นสัญญาณจราจร มาตรการที่ควรรักษามาตรฐานเอาไว้ แต่ยงั ต้องเสริ มความรู ้ทาง
กฎจราจร ได้แ ก่ มาตรการขับ เร็ ว เกิ น กํา หนด มาตรการแซงในที่ ค ับ ขัน มาตรการเมาสุ ร า และมาตรการ
มอเตอร์ ไซค์ดดั แปลง/แต่งรถ ส่ วนมาตรการที่ควรติดตามอย่างใกล้ชิด ได้แก่ มาตรการขับรถย้อนศร มาตรการ
ไม่มีใบขับขี่ และมาตรการไม่สวมหมวกนิ รภัย และมาตรการที่ตอ้ งปรับปรุ งเร่ งด่วน คือ มาตรการใช้โทรศัพท์
ขณะขับรถ แสดงดังรู ปที่ 3

รู ปที่ 3 กราฟ IPA วิเคราะห์ความรู ้ความเข้าใจและพฤติกรรมการขับขี่ของผูข้ บั ขี่รถจักรยานยนต์
รถยนต์ : ผลการวิเคราะห์ IPA พบว่า มาตรการที่ มีประสิ ท ธิ ภ าพดี อ ยู่แ ล้วและควรรั กษาไว้ ได้แ ก่
มาตรการฝ่ าฝื นไฟจราจร มาตรการที่ ควรรั กษามาตรฐานเอาไว้ แต่ยงั ต้องเสริ มความรู ้ ท างกฎจราจร ได้แ ก่
มาตรการขับเร็ วเกิ นกําหนด มาตรการแซงในที่ คบั ขัน และมาตรการเมาสุ รา ส่ วนมาตรการที่ ควรติดตามอย่าง
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ใกล้ชิ ด ได้แ ก่ มาตรการขับรถย้อ นศร และมาตรการไม่ มีใ บขับขี่ และมาตรการที่ ตอ้ งปรั บปรุ ง เร่ ง ด่ ว น คื อ
มาตรการไม่คาดเข็มขัดนิรภัย และมาตรการใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ แสดงดังรู ปที่ 4

รู ปที่ 4 กราฟ IPA วิเคราะห์ความรู ้ความเข้าใจและพฤติกรรมการขับขี่ของผูข้ บั ขี่รถยนต์
จากผลการวิจยั สามารถสรุ ปมาตรการ 4 ลักษณะ จําแนกตามประเภทของผูข้ บั ขี่รถจักรยานยนต์และ
ผูข้ บั ขี่รถยนต์ ได้ดงั ตารางที่ 3 และตารางที่ 4 ตามลําดับ
ตารางที่ 3 มาตรการ 4 ลักษณะของผูข้ บั ขี่รถจักรยานยนต์

มาตรการที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง มาตรการที่ควรรั กษามาตรฐาน มาตรการที่ ต้ อ งติ ด ตาม มาตรการที่ ต้ อ งปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข
ควรให้ ความสํ าคั ญ และควร เอาไว้ แต่ ยั ง ต้ อ งเสริ ม ความรู้ อย่ างใกล้ ชิด
เร่ งด่ วนหรื อเพ่ งเล็งเป็ นพิเศษ
รักษาเอาไว้
ทางกฎจราจร
มาตรการที่ 3 ฝ่ าฝื นสัญญาณจราจร

มาตรการที่ 1 ขับเร็ วเกินกําหนด
มาตรการที่ 6 แซงในที่คบั ขัน
มาตรการที่ 7 เมาสุ รา
มาตรการที่ 9 มอเตอร์ไซค์
ดัดแปลง/แต่งรถ

มาตรการที่ 2 ขับรถย้อนศร
มาตรการที่ 5 ไม่มีใบขับขี่
มาตรการที่ 8 ไม่สวมหมวก
นิรภัย

มาตรการที่ 10 ใช้โทรศัพท์ขณะ
ขับรถ

ตารางที่ 4 มาตรการ 4 ลักษณะของผูข้ บั ขี่รถยนต์

มาตรการที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง มาตรการที่ควรรั กษามาตรฐาน มาตรการที่ ต้ อ งติ ด ตาม มาตรการที่ ต้ อ งปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข
ควรให้ ความสํ าคั ญ และควร เอาไว้ แต่ ยั ง ต้ อ งเสริ ม ความรู้ อย่ างใกล้ ชิด
เร่ งด่ วนหรื อเพ่ งเล็งเป็ นพิเศษ
รักษาเอาไว้
ทางกฎจราจร
มาตรการที่ 3 ฝ่ าฝื นสัญญาณจราจร

มาตรการที่ 1 ขับเร็ วเกินกําหนด
มาตรการที่ 6 แซงในที่คบั ขัน
มาตรการที่ 7 เมาสุ รา
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มาตรการที่ 2 ขับรถย้อนศร
มาตรการที่ 5 ไม่มีใบขับขี่

มาตรการที่ 4 ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
มาตรการที่ 10 ใช้โทรศัพท์ขณะ
ขับรถ
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6. อภิปรายผล

จากผลการวิจยั สรุ ปได้ว่า มาตรการที่ตอ้ งปรับปรุ งเร่ งด่วนทั้งในประเภทรถจักรยานยนต์และรถยนต์
ได้แก่ มาตรการโทรศัพท์ขณะขับขี่ ซึ่งเมื่อเปรี ยบเทียบกับสถิติจาํ นวนอุบตั ิเหตุและการจับกุม ปี พ.ศ. 2561 ในเขต
อําเภอเมืองขอนแก่นพบว่ามีจาํ นวนอุบตั ิเหตุนอ้ ยมาก (งานป้ องกันปราบปรามและจราจร, 2561) แสดงให้เห็นว่า
ถึ ง แม้ก ารโทรศัพท์ขณะขับขี่ จ ะไม่ใ ช่ ส าเหตุหลัก ที่ ทาํ ให้เกิ ดอุ บัติเหตุ แต่ ผ ลจาก IPA พบว่า ผูข้ ับขี่ ไ ด้แสดง
พฤติกรรมกระทําผิดค่อนข้างบ่อย และมีความรู ้เกี่ ยวกฎหมายข้อนี้ นอ้ ย และงานวิจยั ของกาญจน์กรอง สุ องั คะ
(2559) ได้กล่าวว่า หากผูข้ บั ขี่ไม่ปฏิบตั ิตามกฎจราจรโดยโทรศัพท์ขณะขับขี่จะทําให้เสี่ ยงต่อการเกิดอุบตั ิเหตุสูง
ดังนั้น หน่วยงานตํารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น จึงยังคงต้องเพ่งเล็งมาตรการนี้ที่ถือเป็ นการเสี่ ยงในการเกิดอุบตั ิเหตุ
นอกจากนี้ ควรให้ความสําคัญกับมาตรการที่ตอ้ งติดตามอย่างใกล้ชิด ได้แก่ มาตรการขับรถย้อนศร ไม่มีใบขับขี่
และไม่สวมหมวกนิรภัยซึ่ งเป็ นสาเหตุของการเกิดอุบตั ิเหตุในอันดับต้น ๆ ของอําเภอเมืองขอนแก่น (งานป้ องกัน
ปราบปรามและจราจร, 2561) ส่วนอีกหนึ่งมาตรการที่ตอ้ งปรับปรุ งเร่ งด่วนของผูข้ บั ขี่รถยนต์ ได้แก่ มาตรการไม่
คาดเข็มขัดนิรภัย ซึ่ งพบว่าพฤติกรรมการขับขี่สอดคล้องกับสถิติจาํ นวนอุบตั ิเหตุ ปี พ.ศ. 2561 ในเขตอําเภอเมือง
ขอนแก่นที่เพิ่มขึ้นจากปี ที่ผ่านมากว่า 3 เท่า (งานป้ องกันปราบปรามและจราจร, 2561) และงานวิจยั ของนิ รันดร์
เพชรัตน์ (2559) ที่ รายงานว่าปั จจัยที่ มีผลต่อการลดพฤติกรรมเสี่ ยงของการลดจํานวนการเสี ยชี วิตมากที่ สุดคือ
มาตรการไม่คาดเข็มขัดนิ รภัย ดังนั้น หน่วยงานตํารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น จึงควรเพ่งเล็งมาตรการนี้ ที่ถือเป็ น
การเสี่ ยงในการเกิดอุบตั ิเหตุเช่นกัน

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
หน่ วยงานตํารวจภูธรจังหวัดขอนแก่ น สามารถนําผลการวิจัยที่ ได้ ไปใช้เป็ นแนวทางกําหนด
นโยบายการลดจํานวนอุบตั ิเหตุ และลดจํานวนการบาดเจ็บ และการเสี ยชีวติ จากอุบตั ิเหตุบนท้องถนน
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
จากการศึ กษาที่ มีรูปแบบของการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาอุบตั ิเหตุในเขตเทศบาล อําเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่ น ควรมี การขยายผลการทํางานไปถึ งระดับอําเภอต่าง ๆ โดยส่ งเสริ มให้องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นและชุมชนมีบทบาทในการดําเนิ นงานและการบูรณาการร่ วมกับหน่วยงานอื่นในพื้นที่ เพื่อให้สามารถ
จัดการแนวทางเฝ้าระวังและลดจํานวนอุบตั ิเหตุในพื้นที่น้ นั ๆ ได้
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การวิจัย ครั้ งนี้ ผูว้ ิจัย ศึ ก ษาปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การจัด การความรู ้ ด้า นความปลอดภัย ในการทํา งานของ
พนักงาน คลังปิ โตรเลียม ภาคตะวันออก มี วัตถุประสงค์หลักถึ งปั จจัยที่ มีผลต่อการจัดการความรู ้ดา้ นความ
ปลอดภัยในการทํางานของพนักงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเ้ ข้ารั บการอบรมให้เป็ นไปตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมาย ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยมีวตั ถุประสงค์เฉพาะ เพื่อ 1)
ศึ กษาสภาพปั จจุ บันและแนวทางการจัดการความรู ้ ด้านความปลอดภัยในการทํางานของพนักงาน 2) พัฒนา
รู ปแบบการจัดการความรู ้ ที่สร้างความปลอดภัยให้กบั พนักงาน 3) ศึกษาความเหมาะสมของรู ปแบบการจัดการ
ความรู ้ดา้ นความปลอดภัย ของพนักงาน
วิธีดาํ เนิ นการวิจยั ผูว้ ิจยั ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) เป็ นการสุ่ มตัวอย่างประชากร
แบบที่ ประชากรอยู่รวมกันเป็ นกลุ่ม ๆ (Cluster) ประกอบด้วยกลุ่ม พนักงาน และผูบ้ ริ หารที่ ปฏิ บตั ิงานภายใต้
โครงสร้างของฝ่ ายคลังปิ โตรเลียมภาคตะวันออกประกอบด้วยพนักงาน จํานวน 200 คน , กลุ่มพนักงาน BSA
จํานวน 100 คน และกลุ่มของพนักงานของบริ ษทั ผูร้ ับเหมาที่เข้ามารับการอบรมเป็ นประจําทุกวันอังคารและวัน
พฤหัส จํานวน 400 คน รวมทั้งสิ้นจํานวน 700 คนโดยใช้เครื่ องมือเป็ น แบบสอบถาม แบ่งเป็ น 5 ตอนได้แก่ 1)
ปั จจัยด้าน บุคคลเป็ นคําถามเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไป ของผูต้ อบแบบสอบถาม ลักษณะของ แบบสอบถามเป็ นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check list) 2) พฤติกรรมในการทํางานของผูต้ อบ แบบสอบถาม เป็ นคําถามเกี่ยวกับความถี่
ของพฤติ กรรมในการทํางาน ลักษณะของแบบสอบถาม เป็ นแบบประมาณค่า ( Rating Scale) 3) ปั จจัยด้าน
เครื่ องจักร ลักษณะของแบบสอบถามเป็ นแบบ ตรวจสอบรายการ (Check list) 4) ปั จจัย ด้านสภาพแวดล้อม ใน
การทํางาน ลักษณะของแบบสอบถามเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) 5) ข้อเสนอแนะทัว่ ไปเกี่ ยวกับ
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ปั จจัยที่มีผลต่อการจัดการความรู ้ดา้ นความปลอดภัยในการทํางานของพนักงาน คลังปิ โตรเลียม ภาคตะวันออก
ลักษณะของแบบสอบถามเป็ นแบบปลายเปิ ด (Opened) ให้เขียนตอบแสดง ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
สถิติที่ใช้ สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าพิสัย (Range) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) ซึ่งตอนนี้อยูใ่ นขั้นการวางแผนที่จะทําการไปส่งแบบสอบถามเพื่อเก็บผลมาวิเคราะห์ต่อไป
คําสําคัญ : การจัดการความรู ้เพื่อนําพาพัฒนาองค์กร

ABSTRACT

This research is the study of factors affecting the knowledge management safety employee. Eastern
Petroleum Terminal is intended primarily factors affecting knowledge management, safety at work of its
employees. To improve the quality of the participants according to the spirit of the law. According to the
Department of Labor Protection and Welfare. Ministry of Labour The specific objectives are 1) to study the
present approach to knowledge management and safety at work of employees, 2) development of knowledge
management. Created safety to employees 3) study the appropriate form of knowledge management, security staff
Method Researchers use the notation (Cluster Sampling) The sampling of the population, as well as
groups (Cluster) consists of a group of employees and managers who work under the structure of the Petroleum
eastern employs 200 people. BSA group employs 100 people and a group of employees of contractors who come
to training every Tuesday and Thursday. Raises the total number of 400 700 people using a questionnaire is
divided into 5 episodes include 1) the individual's questions about the data. Characteristics of the respondents of
the questionnaire is a checklist (Check list) 2) Working behavior of respondents to a question about the frequency
of the behavior in the workplace. The nature of the query An estimation (Rating Scale) 3) factors on the machine.
The nature of the query is CHECKLIST (Check list) 4) environmental factors in the performance characteristics
of a questionnaire checklist (Check list) 5) general feedback about. Factors affecting knowledge management,
safety at work of its employees. Eastern Petroleum Terminal appearance of an open-ended questionnaire
(Opened) to write the show. Comments and suggestions are more statistics used statistics include percentage
(Percentage) Value Range (Range) Average (Mean), standard deviation (Standard Deviation) which is now in the
planning stage to make the pass. questionnaire to gather further analysis.
Keywords: Knowledge management leads to organizational development.

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

การบริ หารงานความปลอดภัย เป็ นระบบที่ป้องกันเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่จะก่อให้เกิดความเสี ยหาย
ต่อบุคคลหรื อทรัพย์สิน (อุบตั ิเหตุ) โดยวิธีลดความเสี่ ยงที่จะเกิดขึ้นกับบุคคล หรื อทรัพย์สิน เพื่อปรับปรุ งแก้ไข
จุดที่ มีความเสี่ ยงที่ จะส่ งผลกระทบต่อบุคคลหรื อทรัพย์สิน รวมทั้งมีการวางเป้ าหมาย มีการเฝ้ าระวังในการลด
อุบัติเหตุที่อาจเกิ ดขึ้นจากการปฏิ บตั ิที่ไม่ได้มาตรฐาน รวมถึ งการที่ พนักงาน ลูกจ้าง ลูกค้าหรื อผูเ้ กี่ ยวข้องทั้ง
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ภายในและภายนอกที่เข้ามาใช้บริ การไม่ปฏิบตั ิตามคําสั่ง กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรื อไม่ยอมรับกติกาที่หน่วยงาน
ประกาศให้ผเู ้ กี่ยวข้องปฏิบตั ิฯ
การตรวจสอบและการดูแลบํารุ งรักษาเครื่ องจักรและอุปกรณ์ การรณรงค์ในกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสํานึก
ด้านความปลอดภัยให้เกิดขึ้นแก่พนักงานและลูกค้าทั้งภายใน/ภายนอก จึงเป็ นสิ่ งจําเป็ นที่สถานประกอบการต้อง
ให้ความสําคัญ
โดยที่การปฏิบตั ิงานภายในพื้นที่คลังนํ้ามันศรี ราชานั้นอาจก่อให้เกิดอันตราย รวมถึงการเกิดอุบตั ิเหตุ
บาดเจ็บ พิการ เสี ยชีวติ และการเกิดโรคซึ่งเกี่ยวเนื่องจากการทํางานของผูใ้ ช้แรงงาน ซึ่งเป็ นเหตุการณ์ที่ทาํ ให้เกิด
การบาดเจ็บขึ้นแก่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน รวมถึงทําให้เกิดการเสี ยหายแก่ทรัพย์สิน ความสู ญเสี ยเนื่ องจากการเกิดอุบตั ิเหตุ
เป็ นสิ่ งที่ไม่พึงปรารถนาในระบบอุตสาหกรรม เพราะทําให้เกิดผลเสี ยมากมาย
ความปลอดภัยในการทํางาน จึงมีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ ประเทศ และเน้น
ปั จจัยสําคัญอีกประการหนึ่ งในการแสดงศักยภาพของประเทศในประชาคมโลก รวมไปถึงการดูแลพนักงานใน
สถานประกอบกิจการต่าง ๆ ในการกํากับดูแลของกระทรวงแรงงาน โดยมีกรมสวัสดิ การและคุม้ ครองแรงงาน
เป็ นผูด้ ูแลและมีการควบคุม เพื่อให้การบริ หารจัดการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทํา งาน เป็ นระบบและมี ประสิ ทธิ ภ าพ การดู แ ลพนัก งานเพื่ อไม่ ให้เกิ ดอุ บัติเหตุจากการทํา งาน ในขณะการ
ปฏิ บัติงาน จึ งต้องมี เจ้าหน้าที่ ความปลอดภัยในการควบคุ มดู แลตลอดเวลา ซึ่ งเป็ นประโยชน์ นําไปสู่ ความ
ปลอดภัยของพนักงานทุกคน เนื่ องด้วยในสภาวะปั จจุบนั พบว่าปั ญหาเรื่ องอาชีวอนามัยและ ความปลอดภัยใน
การทํางานในธุรกิจและองค์กรต่าง ๆ มีมาก ทําให้ผบู ้ ริ หารในธุรกิจและองค์กร ต่าง ๆ รวมถึงหน่วยงานของรัฐหัน
มาให้ความสําคัญกันมากขึ้น ทั้งนี้เพราะว่าปั ญหาทางด้าน อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางานนั้น ส่งผล
กระทบทั้งทางร่ างกายและทรัพย์สินของ องค์กร รวมไปถึงการแข่งขันทางการค้า โดยจะส่งผลกระทบทั้งทางตรง
และทางอ้อมให้แก่องค์กร ธุรกิจซึ่งจะกล่าวได้ 2 ประการด้วยกันคือ
1. ผลกระทบทางตรง สภาพแวดล้อมหรื อสภาพความไม่ปลอดภัยในการทํางานย่อมนํามาซึ่ งความเสี่ ยง
จากความสู ญเสี ย จากอุบตั ิภยั ที่ เกิ ดขึ้น โดยความสู ญเสี ยเนื่ องจากอุบตั ิภยั จะ ประกอบไปด้วยความสู ญเสี ยทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม โดยความสูญเสี ยทางตรงได้แก่ ความสูญเสี ยที่เกิดขึ้นกับชีวติ ร่ างกาย หรื ออนามัยของบุคคล
ในองค์กร เช่น การบาดเจ็บ พิการ ทุพพลภาพ หรื อ เสี ยชีวติ ความสูญเสี ยทรัพยากรทางการเงินขององค์กร เช่น ค่า
รักษาพยาบาล ค่าทดแทน ค่าชดเชย ที่หน่วยงานอาจจะต้องจ่ายให้แก่ผไู ้ ด้รับความเสี ยหาย ความสู ญเสี ยที่เกิดขึ้น
ทรัพยากรทางวัตถุ เช่น วัสดุ สิ่ งของชํารุ ดเสี ยหายค่าซ่อมแซมหรื อจัดหาวัสดุส่ิ งของมาทดแทน และความสู ญเสี ย
ทางอ้อม ได้แก่ ความสู ญเสี ยเวลาการทํางานทั้งของผูป้ ฏิบตั ิงานโดยตรง ผูป้ ฏิบตั ิงานอื่น หัวหน้างาน ผูค้ วบคุม
งานหรื อ ผูบ้ ัง คับบัญ ชา สู ญ เสี ย ค่ า ใช้จ่ า ยด้า นสวัส ดิ ก ารสู ง ขึ้ น สู ญ เสี ย ค่ า จ้า งเงิ น เดื อ นและ ค่ า สวัส ดิ ก ารให้
ผูบ้ าดเจ็บโดยไม่ได้รับค่าตอบแทน การสู ญเสี ยรายได้หรื อผลงานเนื่ องจาก กระบวนการผลิ ตหยุดชะงัก ไป
ชื่อเสี ยงและความน่าเชื่อถือขององค์กร รวมทั้งขวัญและกําลังใจของ ผูป้ ฏิบตั ิงานในองค์กร
2. ผลกระทบทางอ้อ ม ความไม่ ป ลอดภัย ในการทํา งานส่ ง ผลกระทบต่ อ การแข่ ง ขัน ของธุ ร กิ จ ใน
ตลาดโลก เนื่ องจากปั จจุบนั สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจการค้าของโลกมีการเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็ วและเป็ นไป
ในแนวทางเสรี มากขึ้น ส่งผลให้เกิดรู ปแบบการค้าไร้พรมแดนทําให้ธุรกิจ ต่าง ๆ ต้องมีการแข่งขันกันมากขึ้น ทํา
ให้ในปั จจุบนั เรื่ องอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการ ทํางาน ได้กลายเป็ นเครื่ องมือและมาตรการกีดกันทาง
การค้าระหว่างประเทศ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อ การแข่งขันของธุรกิจไทยในตลาดโลก (สุรชัย ตรัยศิลานันท์, 2552)
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การเรี ยนรู ้ การเตรี ยมพร้อม การปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว
เป็ นวิธีการที่ทาํ ให้ธุรกิจทุกระดับ ไม่วา่ ธุรกิจนั้นจะเป็ นธุรกิจขนาดเล็ก หรื อขนาดใหญ่ลว้ นมีความจําเป็ นจะต้องมี
การประเมินสถานการณ์ เพื่อปรับกลยุทธ์ของธุรกิจ ทําให้เป็ นไปตามเป้ าหมายที่วางไว้ การยอมรับของผูบ้ ริ โภค
และการเติบโตอย่างยัง่ ยืน ปั จจุบนั เกือบทุกองค์การหรื อทุกธุรกิจ มีความจําเป็ นที่ตอ้ งมีการจัดหลักสูตรด้านความ
ปลอดภัยที่ เป็ นมาตรฐานสากล ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชี วอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน พ.ศ.2554 มาตรา 16 ให้นายจ้างจัดให้ผูบ้ ริ หาร หัวหน้างาน และลูกจ้างทุกคน ได้รับการฝึ กอบรมความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน เพื่อให้บริ หารจัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานได้อย่างปลอดภัย ประกาศกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานเรื่ อง
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึ กอบรมผูบ้ ริ หาร หัวหน้างาน และลูกจ้างด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อ มในการทํางาน (พรบ.ความปลอดภัย ฯ, 2554) ที่ ก ํา หนดหลัก สู ต รในการฝึ กอบรม โดยมี
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้พนักงานทัว่ ไปและพนักงานเข้าทํางานใหม่ได้เข้ารับการฝึ กอบรมตามหลักสูตรที่กฎหมาย
กําหนดไว้ 2) เพื่อให้นายจ้างได้ปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน พ.ศ. 2554 และ 3) เพื่อให้พนักงานที่เข้าทํางานใหม่มีความรู ้ความเข้าใจและปฏิบตั ิงานได้อย่างถูกต้อง
คลังปิ โตรเลียมภาคตะวันออก บ.ปตท นํ้ามันและการค้าปลีก จํากัด(มหาชน) เป็ นสถานประกอบการ
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมด้านพลังงานของชาติที่มีบทบาทต่อเศรษฐกิจไทย โดยเป็ นคลังที่มีการเก็บสํารองนํ้ามันทุก
ชนิ ดและก๊าซแอลพีจี ที่มากที่สุดของประเทศ ตามนโนยบายของกรมธุ รกิจพลังงานกําหนดให้ โดยมีระบบการ
บริ หารจัดการด้านความปลอดภัยเป็ นไปตามที่ กฏหมายกําหนด อี กทั้งในปี พ.ศ. 2559-2561 ที่ ผ่านมา คลัง
ปิ โตรเลี ยมภาคตะวันออกมี การประสบอุบตั ิ เหตุเพิ่มขึ้ นมาอย่างต่อเนื่ อง โดยในปี พ.ศ. 2559 พนักงานมี การ
ประสบอุบตั ิเหตุถึงขั้นหยุดงาน จํานวน 2 เรื่ อง มีผลทําให้ผลประเมิน (KPI) ได้ระดับ 1 เนื่องจากไม่ผา่ นเป้ าหมาย
ในเรื่ อง (LOSS TIME ACCIDENT) โดย ปตท.กําหนดเป้ าหมายไว้วา่ ห้ามหยุดงานเกิน 1 วัน จึงมีความสนใจที่จะ
พัฒนารู ปแบบการจัดการความรู ้ดา้ นความปลอดภัย เพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเ้ ข้ารับการอบรมให้สามารถนําความรู ้
ที่ได้จากการเข้ารับการอบรมไปใช้ควบคู่กบั การเข้าไปปฏิบตั ิงานในพื้นที่ที่มีความเสี่ ยงในการทํางานตามแต่ละ
พื้นที่ซ่ ึ งล้วนมีความแตกต่างกันไปในแต่ละสถานที่ อีกทั้งต้องการควบคุมและลดความเสี่ ยงต่างๆในการที่จะทํา
ให้เกิดอุบตั ิเหตุต่างๆที่ส่งผลให้หน่วยงานได้รับความเสี ยหายต่อทรัพย์สินรวมไปถึงอุบตั ิเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นแล้ว
ทําให้ส่งผลต่อพนักงานต้องถึงขั้นหยุดงาน จะไม่ให้เกิดขึ้นอีกหรื อเกิดขึ้นแล้วมีแนวโน้มไปในทางที่ลดลงไปจาก
ปี ก่อน ๆ จะดีที่สุด
จากเหตุผลดังกล่าว ผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะพัฒนารู ปแบบการจัดการความรู ้ดา้ นความปลอดภัย อาชีวอนา
มัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน สําหรับพนักงาน ลูกจ้างและผูเ้ กี่ยวข้องทั้งหมดที่เข้าปฏิบตั ิงานในพื้นที่ คลัง
ปิ โตรเลียมภาคตะวันออก บ.ปตท.นํ้ามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน) ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อา
ชี วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. 2554 เพื่อให้สถานประกอบการ ในกลุ่มอุตสาหกรรมขนส่ ง
ปิ โตรเลียมนํ้ามันและก๊าซแอลพีจี , กลุ่มบริ ษทั ในกลุ่ม ปตท. นําไปอบรมให้ความรู ้แก่ พนักงาน ลูกจ้าง และ
ผูเ้ กี่ยวข้องต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

การวิจยั ในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนารู ปแบบการจัดการความรู ้ดา้ นความปลอดภัยในการ
ทํางานของพนักงาน คลังปิ โตรเลียมภาคตะวันออก บ.ปตท.นํ้ามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน) เพื่อพัฒนา
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คุณภาพของผูเ้ ข้ารับการอบรมให้เป็ นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ตามประกาศกรมสวัสดิ การและคุม้ ครอง
แรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยมีวตั ถุประสงค์เฉพาะ เพื่อ
(1) ศึ กษาสภาพปั จจุบนั และแนวทางการจัดการความรู ้ดา้ นความปลอดภัยในการทํางานของพนักงาน
คลังปิ โตรเลียมภาคตะวันออก บ.ปตท.นํ้ามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน)
(2) พัฒนารู ปแบบการจัดการความรู ้ ที่สร้างความปลอดภัยให้กบั พนักงานคลังปิ โตรเลียมภาคตะวันออก
บริ ษทั ปตท.นํ้ามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน)
(3) ศึกษาความเหมาะสมของรู ปแบบการจัดการความรู ้ดา้ นความปลอดภัย ของพนักงานคลังปิ โตรเลียม
ภาคตะวันออก บริ ษทั ปตท.นํ้ามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน)

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
หลักการ/แนวคิด/ทฤษฎี เกีย่ วกับการบริหารจัดการหลักการบริ หาร
จัดการของ POSDCoRB(Gulic&Urwick, 1937)
P - Planning การวางแผน
O - Organizing การจัดองค์การ
S - Staffing หมายถึง การจัดการเกี่ยวกับตัวบุคคลในองค์การ
D - Directing หมายถึง การอํานวยงาน
Co - Coordinating หมายถึง การประสานงาน
R - Reporting หมายถึง การรายงาน
B - Budgeting หมายถึง การงบประมาณ
การออกแบบการให้ ความรู้เรื่ องความปลอดภัย
1. การประเมินและบริ หารจัดการความเสี่ ยง
2. การวางแผนและควบคุมการปฏิบตั ิการ
3. การปฏิบตั ิและติดตามผลด้านความปลอดภัยฯ
4. การตรวจประเมินและทบทวนระบบบริ หารจัดการ ด้านความ
ปลอดภัย
กฏหมายเกีย่ วกับความปลอดภัย
1. กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริ หารและการจัดการด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ.
2549
2. พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชี วอนามัยและสภาพแวดล้อมใน
การทํางาน พ.ศ. 2554
ข้ อมูลบริษทั ปตท.นํา้ มันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน)
1. การรับ การเก็บ และการจ่าย นํ้ามันเชื้ อเพลิง (ก๊าซ LPG , ก๊าซ
NGL , นํ้ามันเบนซิ น นํ้ามันดีเซลหมุนเร็ ว นํ้ามันเตา นํ้ามันอากาศ
ยาน นํ้ามันดิบและคอนเดนเสท)
การจัดการความรู้ (KM)

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
861

ปั จจัยที่มีผลต่อการจัดการความรู ้ดา้ น
ความปลอดภัยในการทํางานของ
พนักงานคลังปิ โตรเลียมภาค
ตะวันออก บ.ปตท.นํ้ามันและการค้า
ปลีก จํากัด (มหาชน)

ทดลองและประเมินรู ปแบบ
ความเหมาะสม
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4.1 แบบแผนการวิจยั
การวิจยั ปั จจัยที่มีผลต่อการจัดการความรู ้ดา้ นความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานคลังปิ โตรเลียม
ภาคตะวันออก บ.ปตท.นํ้ามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน) เพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเ้ ข้ารับการอบรมให้เป็ นไป
ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ผูว้ จิ ยั ใช้วิธีการ
วิจยั เชิงพัฒนา (Developmental Research) การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจยั นี้ มีท้ งั เชิงปริ มาณและการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเชิงคุณภาพ
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ พนักงานคลังปิ โตรเลียมภาคตะวันออก บ.ปตท.นํ้ามันและการค้าปลีก
จํากัด (มหาชน)และผูบ้ ริ หารที่เกี่ยวข้อง จํานวน 200 คน พนักงาน BSA จํานวน 100 คน และพนักงานของบริ ษทั
ผูร้ ับเหมาที่เข้ามารับการอบรมเป็ นประจําทุกวันอังคารและวันพฤหัส จํานวน 400 คน รวมทั้งสิ้ นจํานวน 700
คน
กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั ได้แก่ พนักงานคลังปิ โตรเลียมภาคตะวันออก บ.ปตท.นํ้ามันและการค้า
ปลีก จํากัด (มหาชน)และผูบ้ ริ หารที่เกี่ยวข้อง , พนักงาน BSA , และพนักงานของบริ ษทั ผูร้ ับเหมาที่เข้ามารับการ
อบรมเป็ นประจําทุกวันอังคารและวันพฤหัสที่ คลังปิ โตรเลียมภาคตะวันออก บ.ปตท.นํ้ามันและการค้าปลีก จํากัด
(มหาชน) จํานวน 248 คน ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตารางกําหนดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี และมอร์แกน (Krejcie;
& Morgan. 1970: 607-610) โดยสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling)
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ปั จจัยที่มีผลต่อการจัดการความรู ้ดา้ นความปลอดภัยในการทํางานของพนักงาน
4.4 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการในการวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อการจัดการความรู ้ดา้ นความปลอดภัยในการทํางาน
ของพนักงานคลังปิ โตรเลียมภาคตะวันออก บ.ปตท.นํ้ามันและการค้าปลีก จํากัด ที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้น ดําเนินการดังนี้
ขั้น ตอนที่ 1 การวิเ คราะห์ ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การจัด การความรู ้ ด้า นความปลอดภัย ในการทํา งานของ
พนักงานคลังปิ โตรเลี ยมภาคตะวันออก บ.ปตท.นํ้ามันและการค้าปลี ก จํากัด ประกอบด้วย 1.1) สร้ างแบบ
สัมภาษณ์ตามองค์ประกอบที่ผวู ้ ิจยั ต้องการศึกษาสภาพปั จจุบนั และแนวทางการจัดการความรู ้ดา้ นความปลอดภัย
ในการทํางานของพนักงานคลังปิ โตรเลียมภาคตะวันออก บ.ปตท.นํ้ามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน)1.2)นํา
แบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นเสนอประธานคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์พิจารณาตรวจสอบความครอบคลุมของ
เนื้ อหาและถ้อยคําความครอบคลุมของเนื้ อหาและถ้อยภาษา และ1.3) ปรับปรุ งแก้ไขแบบสัมภาษณ์เพื่อนําไปใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ขั้นตอนที่ 2 การสร้างรู ปแบบการจัดการความรู ้ ที่ สร้างความปลอดภัยให้กบั พนักงานคลังปิ โตรเลียม
ภาคตะวันออก บริ ษทั ปตท.นํ้ามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน) ประกอบด้วย
2.1) นําผลการศึกษาตามขั้นตอนที่ 1 มาทําการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ร่วมกับหลักการ แนวคิด
ทฤษฎี และงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้องรวมทั้งผลจากการตอบแบบสอบถามความคิดเห็ นเกี่ ยวกับรู ปแบบการจัดการ
ความรู ้ ที่ สร้างความปลอดภัยให้กบั พนักงานคลังปิ โตรเลียมภาคตะวันออก บริ ษทั ปตท.นํ้ามันและการค้าปลีก
จํากัด (มหาชน) มาสรุ ปเป็ นข้อมูลสําหรับยกร่ างเป็ นองค์ประกอบของรู ปแบบการจัดการความรู ้ ที่ สร้างความ
ปลอดภัยให้กบั พนักงานคลังปิ โตรเลียมภาคตะวันออก บริ ษทั ปตท.นํ้ามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน)
862
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2.2) นําร่ างของรู ปแบบการจัดการความรู ้ ที่สร้างความปลอดภัยให้กบั พนักงานคลังปิ โตรเลียมภาค
ตะวันออก บริ ษทั ปตท.นํ้ามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน)ที่ผวู ้ จิ ยั ได้ยกร่ างแล้วนําเสนอผูเ้ ชี่ยวชาญ จํานวน 5
ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสม พิจารณาความสอดคล้อง ความครอบคลุมของข้อคําถามกับ
วัตถุประสงค์ของการวิจยั นิยามศัพท์ ความเหมาะสมทางด้านภาษา และให้คาํ แนะนําเพื่อการปรับปรุ งแก้ไข ดังนี้
2.2.1 ผู ้บ ริ หารระดับ สู ง ที่ ส ามารถกํา หนดนโยบายด้า นความปลอดภัย จํา นวน 1 ท่ า น 2.2.2 ผู ้มี ค วามรู ้
ความสามารถ เป็ นนักวิชาการหรื อผูบ้ ริ หาร ไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี มีงานวิจยั ตํารา บทความ หรื อเป็ นวิทยากร จํานวน 2
ท่าน 2.2.3 ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาไม่ต่าํ กว่าปริ ญญาโท ผูว้ ิจยั ได้นาํ เสนอรายชื่อผูเ้ ชี่ยวชาญ ตามเกณฑ์ที่กาํ หนด เพื่อขอ
ความเห็นจากประธานที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ จํานวน 2 ท่าน 2.3) ปรับปรุ งแก้ไขร่ างรู ปแบบการจัดการความรู ้ ที่
สร้ างความปลอดภัยให้กับพนักงานคลังปิ โตรเลี ยมภาคตะวันออก บริ ษทั ปตท.นํ้ามันและการค้าปลี ก จํากัด
(มหาชน) และ2.4) ทําการตรวจสอบความเหมะสม และความถูกต้องของร่ างรู ปแบบการจัดการความรู ้ ที่ สร้าง
ความปลอดภัยให้กบั พนักงานคลังปิ โตรเลียมภาคตะวันออก บริ ษทั ปตท.นํ้ามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน)
โดยการใช้แบบสอบถาม
ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาความเหมาะสมของรู ปแบบการจัดการความรู ้ดา้ นความปลอดภัย ของพนักงานคลัง
ปิ โตรเลียมภาคตะวันออก บริ ษทั ปตท.นํ้ามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน)ในขั้นตอนนี้ เป็ นการทดลองการ
นําไปใช้ดูความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ของรู ปแบบการจัดการความรู ้ดา้ นความปลอดภัยในการทํางาน ของ
พนักงานคลังปิ โตรเลี ยมภาคตะวันออก บ.ปตท.นํ้ามันและการค้าปลี ก จํากัด (มหาชน) ที่ พฒ
ั นาขึ้ นโดยการ
สอบถามความคิดเห็นจากผูเ้ ชี่ยวชาญเพื่อให้ทราบว่ารู ปแบบที่พฒั นาขึ้นมีความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ใน
การนําไปใช้หรื อไม่เพียงใดในการสร้างเครื่ องมือเพื่อศึกษาแบบสอบถามความเหมะสมและความเป็ นไปได้ มี
ขั้นตอนการดําเนิ นงาน ดังนี้ 3.1) ศึ กษาเอกสารที่ เป็ นแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั เกี่ ยวกับปั จจัยที่ มีผลต่อการ
จัดการความรู ้ดา้ นความปลอดภัยในการทํางาน 3.2) นําข้อมูลที่ได้มาสังเคราะห์เนื้ อหา เพื่อให้ได้กรอบแนวคิด
ขององค์ประกอบสําคัญของรู ปแบบการจัดการความรู ้ดา้ นความปลอดภัยในการทํางาน ของพนักงาน3.3) กําหนด
โครงสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น เกี่ยวกับความต้องการพัฒนารู ปแบบการจัดการความรู ้ดา้ นความปลอดภัย
ในการทํางาน ของพนักงาน 3.4) ร่ างแบบสอบถาม โดยแบ่งข้อคําถามออกเป็ น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลของ
ผูต้ อบแบบสอบถาม เป็ นคําถามแบบสํารวจรายการ (Check List) ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็ นเกี่ ยวกับ
รู ปแบบการจัดการความรู ้ดา้ นความปลอดภัยในการทํางาน ของพนักงานได้แก่ ด้านความเหมาะสม ด้านความ
เป็ นไปได้ ด้านความสอดคล้อง และด้านความเป็ นประโยชน์ จํานวน 20 ข้อ มีลกั ษณะเป็ นมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scale) มีค่านํ้าหนักตามเกณฑ์ 5 ระดับดังนี้ 5 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับมากที่สุด 4 หมายถึง มีความ
คิดเห็นระดับมาก3 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับปานกลาง 2 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับน้อย และ1 หมายถึง มี
ความคิดเห็ นระดับน้อยที่สุด และตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปิ ด เพื่อให้ผูต้ อบได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
เกี่ยวกับรู ปแบบการจัดการความรู ้ดา้ นความปลอดภัยในการทํางาน ของพนักงาน 3.5) นําแบบสอบถามที่ร่างขึ้น
เสนอต่ อ กรรมการควบคุ ม วิท ยานิ พ นธ์ เพื่ อ ตรวจสอบความถู ก ต้อ ง และนํา มาปรั บ ปรุ ง แก้ไ ข 3.6) นํา ร่ า ง
แบบสอบถามให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน เป็ นผูต้ รวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามเป็ นรายข้อ แล้ว
พิจารณาเลือกคําถามที่ มีค่า IOC ตั้งแต่ .50 ขึ้นไป จึ งจะ ถือว่ามีความเที่ ยงตรงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
นํา ไปสร้ า งเป็ นข้อ คํา ถาม (บุ ญ ชม ศรี ส ะอาด. 2547: 84) และ3.7) จัด พิ ม พ์แ บบสอบถามฉบับสมบู รณ์ เพื่ อ
นําไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
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4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ขั้น ตอนที่ 1 การวิเ คราะห์ ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การจัด การความรู ้ ด้า นความปลอดภัย ในการทํา งานของ
พนักงานคลังปิ โตรเลียมภาคตะวันออก บ.ปตท.นํ้ามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน) ดําเนินการดังนี้ 1. ผูว้ จิ ยั ขอ
อนุ มตั ิจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนอร์ ทกรุ งเทพ เพื่อเรี ยนเชิ ญผูท้ รงคุณวุฒิ เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญโดยวิธี
สัมภาษณ์ก่ ึงโครงสร้าง (Semi-structure Interview) และ2. ประสานนัดหมายผูท้ รงคุณวุฒิ เพื่อขอความร่ วมมือเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ ตามวัน เวลาที่นดั หมาย
ขั้นตอนที่ 2 การสร้ างรู ปแบบการจัดการความรู ้ ด้านความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานคลัง
ปิ โตรเลียมภาคตะวันออก บ.ปตท.นํ้ามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน)
ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ของรู ปแบบการจัดการความรู ้ดา้ นความปลอดภัย
ในการทํา งานของพนัก งานคลัง ปิ โตรเลี ย มภาคตะวัน ออก บ.ปตท.นํ้ามัน และการค้า ปลี ก จํา กัด (มหาชน)
ดําเนิ นการดังนี้ 1. ขอหนังสื อจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนอร์ ทกรุ งเทพ เพื่อขอความร่ วมมือจากผูบ้ ริ หาร
และพนักงานที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างที่จะตอบแบบสอบถาม โดยจัดส่งแบบสอบถามถึงกลุ่มตัวอย่างผ่านหน่วยงานต้น
สังกัด และ2. นําแบบสอบถามไปรวบรวมข้อมูล โดยผูว้ จิ ยั เก็บข้อมูลด้วยตนเอง
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั รวบรวมข้อมูลที่ได้แล้วนํามาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามและวิเคราะห์ขอ้ มูลโดย
ใช้เครื่ องโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางสถิติ ดังนี้
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลในระยะที่ 1 ได้แก่ การวิเคราะห์ปัจจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถามใช้ค่า
แจกแจงความถี่ (f) และค่าร้อยละ (%)
2. วิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ การวิเคราะห์สภาพรู ปแบบการจัดการความรู ้ดา้ นความปลอดภัยในการ
ทํางานของพนักงานคลังปิ โตรเลียมภาคตะวันออก บ.ปตท.นํ้ามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน) ใช้ค่าเฉลี่ย (x�)
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วนําค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์การประเมินตามแนวคิดของ เบสท์ (Best. 1990:
185-190) เกณฑ์การแปลความหมาย ดังนี้
4.21-5.00 หมายถึ ง ระดับการปฏิ บัติเกี่ ยวกับการจัดการความรู ้ ด้า นความปลอดภัยในการ
ทํางานของพนักงานคลังปิ โตรเลียมภาคตะวันออก บ.ปตท.นํ้ามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน) มากที่สุด
3.41-4.20 หมายถึ ง ระดับ การปฏิ บัติ เ กี่ ย วกับ การจัด การความรู ้ ด้า นความปลอดภัย ใน
การทํางานของพนักงานคลังปิ โตรเลียมภาคตะวันออก บ.ปตท.นํ้ามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน) มาก
2.61-3.40 หมายถึ ง ระดับ การปฏิ บัติ เ กี่ ย วกับ การจัด การความรู ้ ด้า นความปลอดภัย ใน
การทํางานของพนักงานคลังปิ โตรเลียมภาคตะวันออก บ.ปตท.นํ้ามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน) ปานกลาง
1.81-2.60 หมายถึ ง ระดับ การปฏิ บัติ เ กี่ ย วกับ การจัด การความรู ้ ด้า นความปลอดภัย ใน
การทํางานของพนักงานคลังปิ โตรเลียมภาคตะวันออก บ.ปตท.นํ้ามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน) น้อย
1.00-1.80 หมายถึ ง ระดับ การปฏิ บัติ เ กี่ ย วกับ การจัด การความรู ้ ด้า นความปลอดภัย ใน
การทํางานของพนักงานคลังปิ โตรเลียมภาคตะวันออก บ.ปตท.นํ้ามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน) น้อยที่สุด

5. สรุ ปผลการวิจัย

ผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์การศึกษาปั จจัยการจัดการความรู ้ดา้ นความปลอดภัยในการทํางานของ
พนักงานคลังปิ โตรเลียมภาคตะวันออก บ.ปตท.นํ้ามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน) ประเด็นที่ 1 ศึกษาสภาพ
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ปั จ จุ บัน และแนวทางการจัด การความรู ้ ด้า นความปลอดภัย ในการทํา งานของพนัก งานคลัง ปิ โตรเลี ย มภาค
ตะวันออก บ.ปตท.นํ้ามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน) ประเด็นที่ 2 พัฒนารู ปแบบการจัดการความรู ้ ที่สร้าง
ความปลอดภัยให้กบั พนักงานคลังปิ โตรเลียมภาคตะวันออก บริ ษทั ปตท.นํ้ามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน)
ประเด็นที่ 3 ศึกษาความเหมาะสมของรู ปแบบการจัดการความรู ้ดา้ นความปลอดภัย ของพนักงานคลังปิ โตรเลียม
ภาคตะวันออก บริ ษทั ปตท.นํ้ามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน)

6. อภิปรายผล

1. วัตถุประสงค์ขอ้ 1เพื่อศึกษาศึกษาสภาพปั จจุบนั และแนวทางการจัดการความรู ้ดา้ นความปลอดภัยใน
การทํางานของพนักงานคลังปิ โตรเลี ยมภาคตะวันออก บ.ปตท.นํ้ามันและการค้าปลี ก จํากัด (มหาชน) ผล
การศึกษาพบว่า ความรู ้ของพนักงานคลังปิ โตรเลียมภาคตะวันออก ในภาพรวมมีความเห็นในทิศทางเดียวกัน โดย
ควรให้ความสําคัญกับการจัดการความรู ้ ควรเริ่ มตั้งแต่การแสวงหาความรู ้ การเข้าถึงข้อมูลและการจัดการระบบ
ความรู ้ให้ได้มาตรฐานตามที่องค์การกําหนดไว้ โดยต้องมีการสนับสนุนให้ทุกคนมีส่วนร่ วมในการแสดงความ
คิดเห็น เกิดการยอมรับความคิดเห็นร่ วมกัน มุ่งเน้นการทํางานเป็ นทีม ให้ความสําคัญกับบุคลากรเพิ่มมากขึ้นใน
การพัฒนา ฝึ กอบรม หรื อการศึกษาดูงานนอกสถานที่และมีการส่งเสริ มแหล่งการเรี ยนรู ้ภายในองค์การที่ทนั สมัย
มีสิ่งอํานวยความสะดวกให้กบั บุคลากร เพื่อเป็ นการสร้างกําลังใจในเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองต่อไปได้ ส่งผลทําให้
องค์การมีบุคลากรที่ดีมีความรู ้ความสามารถ มีทศั นคติดีที่ต่อองค์การ ซึ่งสอดคล้องกับ วิเชียร ฤกษ์พฒั นกิจ(2551)
พบว่า มีการจัดการความรู ้อย่างเป็ นรู ปธรรมและสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ขององค์การ ยังมีขีดความสามารถด้าน
โครงสร้างการจัดการความรู ้และกระบวนการความรู ้อย่างเป็ นระบบ ส่ งผลให้ทุนทางปั ญญาขององค์การในด้าน
ทุนมนุษย์และทุนทางโครงสร้างปรากฏอย่างเป็ นรู ปธรรมในรายงานประจําปี ซึ่ งชี้ให้เห็นว่าองค์การที่มีกิจกรรม
และกระบวนการจัดการความรู ้อย่างเป็ นรู ปธรรมอย่างต่อเนื่ องปั ญหาของการบริ หารองค์ความรู ้น้ นั คือ การโน้ม
น้าวให้พนักงานยินยอม ที่จะแบ่งปั นความรู ้ของตนเองกับผูอ้ ื่น โดยการสร้างโอกาส และให้รางวัลที่เหมาะสมกับ
พนักงานสําหรับผูท้ ี่ให้ความรู ้แก่องค์การ การสนับสนุนให้เกิดการแบ่งปันความรู ้จะช่วยให้องค์การสามารถอยู่
รอดและมีความสามารถในการแข่งขัน
2. วัตถุประสงค์ขอ้ 2เพื่อพัฒนาและศึกษาความเหมาะสมของรู ปแบบการจัดการความรู ้ ที่ สร้างความ
ปลอดภัยให้กบั พนักงานคลังปิ โตรเลียมภาคตะวันออก บริ ษทั ปตท.นํ้ามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน) ศึกษา
การเปรี ยบเที ยบรู ปแบบการจัดการคุณภาพชี วิตในการทํางานที่ ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิงานของ
บุคลากร ผลการศึ กษาพบว่า พนักงานคลังปิ โตรเลียมภาคตะวันออก ในภาพรวมมีความเห็นในทิศทางเดียวกัน
โดยควรให้ความสําคัญกับการจัดการคุณภาพชี วิตในการทํางานควรเริ่ มตั้งแต่ ผลตอบแทนที่ เพียงพอและเป็ น
ธรรม มีความปลอดภัยในการทํางานสูงสุด การพัฒนาบุคลิกภาพในการทํางาน และความมัน่ คงและความก้าวหน้า
ซึ่งต้องสร้างแรงจูงใจในการทํางานด้วยวิธีการต่างๆไม่วา่ จะเป็ น การมอบหมายงาน การเลื่อนตําแหน่งงาน การให้
รางวัลตอบแทนหากทํางานได้ตรงตามเป้ าหมายที่กาํ หนด การมีสวัสดิการและมีคุณภาพชีวติ ในการทํางานที่ดียอ่ ม
ทําให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีให้บุคลากรภายในองค์การได้เช่นกัน ซึ่ งสอดคล้องกับ เกษศิรินทร์ ไชยสงคราม (2553)
พบว่า องค์การทั้งสองกลุ่มมีการจัดการคุณภาพชี วิตการทํางานที่ สอดคล้องกับค่านิ ยามและองค์ประกอบของ
คุณภาพชีวิตการทํางานในบริ บทของแต่ละกลุ่ม โดยมีความแตกต่างของการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานใน 3
ประเด็นหลัก ดังนี้ คือ (1) ปั จจัยสําคัญในการนําแนวคิดคุณภาพชีวิตการทํางานมาใช้ในองค์การ (2) รู ปแบบการ
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จัดการคุณภาพชีวิตการทํางาน และแนวทางการดําเนิ นงาน (3) การรับรู ้เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางานและการ
จัดการคุณภาพชีวติ การทํางานของพนักงาน
3. วัตถุประสงค์ขอ้ 3 เพื่อประเมิ นรู ปแบบการจัดการความรู ้ ดา้ นความปลอดภัย ของพนักงานคลัง
ปิ โตรเลียมภาคตะวันออก บริ ษทั ปตท.นํ้ามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน) ในภาพรวมมีความเห็นในทิศทาง
เดียวกันพบว่า ควรนํารู ปแบบที่พนักงานคลังปิ โตรเลียมภาคตะวันออกร่ วมให้ความคิดเห็นต่อการพัฒนารู ปแบบ
การจัดการความรู ้ดา้ นความปลอดภัยที่ดีนาํ มาใช้ให้เกิดประสิ ทธิ ภาพอย่างสู งสุ ดกับองค์การ ควรให้ความสําคัญ
กับประสิ ทธิภาพในการทํางาน ควรเริ่ มตั้งแต่ คุณภาพในการทํางาน ปริ มาณงาน เวลาในการปฏิบตั ิงาน มีความน่า
ไว้วางใจ และมีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ โดยองค์การควรให้วางแผนในการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่ อง ปรับ
ทัศนคติให้ไปในทิศทางเดียวกัน สามารถจูงใจให้บุคลากรอุทิศตนให้กบั องค์การ และมีตวั ชี้วดั ผลเป็ น KPI ในการ
ประเมินประสิ ทธิภาพในการทํางาน เพื่อเป็ นแรงกระตุน้ ให้ทุกคนตื่นตัวที่จะปฏิบตั ิงานได้อย่างเต็มความสามารถ
ซึ่ งสอดคล้องกับอิ ทธิ พล ดี พร้ อม (2554) พบว่าควรให้ความสําคัญที่ เกี่ ยวกับประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บัติงาน
โดยรวมทั้ง ด้านความรู ้ ความสามารถ และคุณสมบัติส่วนบุคคล ด้านปริ มาณงานและคุณภาพของการดําเนินงาน
ด้านทักษะในการปฏิบตั ิงาน และด้านผลการปฏิบตั ิงาน อยูใ่ นระดับมากเพื่อให้บรรลุตามเป้ าหมายที่องค์การกํา
หนดไว้

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
1. จากผลการศึกษาด้านการจัดการความรู ้ พบว่า
1.1 องค์การควรจะต้องมีสิ่งอํานวยความสะดวกในการเอื้อประโยชน์ต่อบุคลากรที่พร้อมจะ
พัฒนาองค์ความรู ้ให้กบั ตนเองได้มีศกั ยภาพ เปิ ดโอกาสในความก้าวหน้าของตําแหน่งหน้าที่และความมัน่ คงใน
การทํางานของตนเองได้
1.2 องค์การควรจะต้องจัดกิจกรรมระหว่างปฏิบตั ิงานด้วยเนื่องจากหากระหว่างปฏิบตั ิงานอยู่
แล้วเกิดปั ญหาก็สามารถให้หวั หน้าหรื อส่วนงานที่จดั กิจกรรมได้สอนงานหรื อให้คาํ ปรึ กษาได้ เพือ่ จะได้ช่วยกัน
แก้ไขปั ญหาระหว่างงานได้อย่างรวดเร็ ว ซึ่งเป็ นการเพิม่ แหล่งในการเรี ยนรู ้อย่างอัตโนมัติ
2. จากผลการศึกษาด้านการจัดการคุณภาพชีวติ ในการทํางาน พบว่า
2.1 องค์การควรจะต้องปลูกจิตสํานึกให้บุคลากรมีความจงรักภักดีต่อองค์การ สามารถอุทิศตน
เพื่อองค์การได้ และมีความซื่อสัตย์ต่อองค์การ จึงทําให้บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์การ
2.2 องค์การควรมีกิจกรรมต่างๆสอดแทรกกระบวนการทํางานหรื อการจัดกิจกรรมนอก
สถานที่ เพื่อเป็ นการจูงใจให้ทุกคนมีส่วนร่ วมในการทํางาน เกิดความรักและความผูกพันเปรี ยบเสมือนองค์การ
เป็ นบ้านหลังที่สองของบุคลากร
3. จากผลการศึกษาด้านประสิ ทธิภาพในการทํางาน พบว่า
3.1 องค์การควรสร้างความท้าทายในการทํางานให้มีระดับความยากง่ายของงานให้บุคลากร
ได้ปฏิ บัติงานซึ่ งส่ งผลต่อการพัฒนาตัวบุ คลากรเองและทําให้เกิ ดผลประโยชน์ต่อองค์การสู งสุ ดได้ และการ
ทํางานควรมุ่งเน้นการทํางานเป็ นทีม เน้นการมีส่วนร่ วม แบ่งปั นการเรี ยนรู ้ร่วมกัน และถ่ายทอดความรู ้ให้กบั
บุคลากรอื่นๆได้ ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้ ถือเป็ นหัวใจสําคัญที่จะทําให้องค์การประสบความสําเร็ จ และสามารถดํารงอยูไ่ ด้
อย่างยัง่ ยืนต่อไป
866
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7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
(1) ควรนํารู ปแบบการจัดการความรู ้ที่ออกแบบพัฒนาขึ้นไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างอื่นที่อยูใ่ น
ระดับหัวหน้างานในหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่สถานประกอบการ เช่น หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เป็ นต้น
(2) ควรทําการพัฒนาหลักสู ตรนี้ ไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างอื่นที่ไม่ใช่หวั หน้างาน เช่น ลูกจ้าง
ทั่ว ไปและลู ก จ้า งที่ เ ข้า ทํา งานใหม่ ลู ก จ้า งที่ นิ ย ามตามพระราชบัญ ญัติ ค วามปลอดภัย อาชี ว อนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทางาน พ.ศ. 2554 เป็ นต้น
8. กิตติกรรมประกาศ
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ปัจจัยทีม่ ผี ลต่ อการสื่ อสาร ปฏิสัมพันธ์ ทางสั งคม พฤติกรรมการเล่น
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การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการสื่ อสาร ปฏิสัมพันธ์
ทางสังคม พฤติกรรมการเล่น และผลกระทบจากการเล่นเกมอีสปอร์ตของเกมเมอร์ไทย ใช้วธิ ีการสํารวจโดยอาศัย
แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูเ้ ล่นเกมอีสปอร์ ตประเภทโมบ้าใน
ประเทศไทย จํานวน 400 คน การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่, ร้อยละ, ค่าเฉลี่ย
และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยสําหรับกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็ นอิสระต่อกัน, การวิเคราะห์
ความแปรปรวนจําแนกทางเดียว สําหรับทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยมากกว่า 2 กลุ่ม, การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบ
ความแตกต่างรายคู่, การวิเคราะห์หาค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สัน เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
ผลการวิจยั พบว่า 1) ปั จจัยที่มีผลต่อการสื่ อสารและปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของเกมเมอร์ คือ ลักษณะทาง
ประชากรของเกมเมอร์ ที่แ ตกต่ างกันมี ค วามบ่ อยครั้ งของการสื่ อ สารเแตกต่ างกัน, เกมเมอร์ ที่มีลกั ษณะทาง
จิ ตวิทยาแตกต่างกันมี ความบ่ อยครั้ งของการสื่ อสารโดยภาพรวมแตกต่างกัน, เกมเมอร์ ที่มีเพศแตกต่างกันมี
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมแตกต่างกัน 2) ปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเล่นเกม คือ ความบ่อยครั้งของการสื่ อสารของ
เกมเมอร์โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเล่นเกม และปฏิสมั พันธ์ทางสังคมของเกมเมอร์ มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเล่นเกม 3) พฤติกรรมการเล่นเกมของเกมเมอร์ มีความสัมพันธ์ทางบวก

บทความนี้เป็ นส่ วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์เรื่ อง การสื่ อสาร ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม พฤติกรรมการเล่น และผลกระทบจากการเล่น
เกมอีสปอร์ ตของเกมเมอร์ ไทย
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กับผลกระทบเชิงบวกจากการเล่นเกม, พฤติกรรมการเล่นเกมของเกมเมอร์ไม่มีความสัมพันธ์กบั ผลกระทบเชิงลบ
จากการเล่นเกม
คําสําคัญ: การสื่ อสาร ปฏิสมั พันธ์ทางสังคม พฤติกรรมการเล่น ผลกระทบ เกม อีสปอร์ต

ABSTRACT

This study was a quantitative research which was conducted with the objective factors influencing
communication, social interaction, playing behavior and the impact of eSports on Thai gamer through
demographic characteristics, communication, social interaction, playing behavior and the impact of playing
esports games. This research was employed questionnaire survey methods. The instruments used were
questionnaire. The data were collected in the purposive sampling consisted of 400 gamers in Thailand who played
MOBA esports games. The descriptive statistics used in this research comprised of frequency, percentage and
mean. The inferential statistics comprised of t-test, one-way ANOVA, pos hoc test using Least Significant
Difference (LSD) with the statistical significance at the 0.05 level.
The results of the research revealed that 1) factors influencing communication and social interaction:
The demographic characteristics overview with different types of communication. The psychological
characteristics of gamers with different types of the frequency of gamers' communication overview and the overall
demographic characteristics were significantly different social interactions. 2)factors influencing playing
behavior: A positive relationship between the frequency of gamers' communication overview and playing
behavior. A positive relationship between the frequency of gamers' communication overview and playing
behavior. 3) A positive relationship between playing behavior of gamers and the positive impact of eSports game,
while did not have relationship between playing behavior of gamers and the negative impact of eSports game.
Keywords: Communication, Social Interaction, Playing Behavior, Impact, eSports, Game

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย

สถานการณ์ของอีสปอร์ ตในไทยเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่ อง โดยปี พ.ศ.2560 การกี ฬาแห่ งประเทศไทย
รับรองเป็ นหนึ่งในชนิดกีฬา อีสปอร์ตมีฐานแฟนคลับในช่วงอายุ 10-30 ปี ซึ่งถือว่าเป็ นกลุ่มลูกค้าในอนาคต มีการ
คาดการณ์อตั ราการเติบโตของผูช้ มอีสปอร์ ตในประเทศไทยจากปี พ.ศ.2560-2564 จะเพิ่มขึ้นราว 30% และมูลค่า
ตลาดไม่น้อยกว่า 30,000 ล้านบาท (the standard, 2560; SM Magazine, 2561) อันจะส่ งผลต่อเกมเมอร์ ไทยซึ่ งยัง
เป็ นเด็กและเยาวชน เกมเมอร์ ที่เล่นและติ ดตามการแข่งขันเกมอี สปอร์ ตผ่านชุ มชนออนไลน์จะได้รับ ความ
สนุกสนานจากข้อมูล ข่าวสาร เทคนิ คการเล่น การถ่ายทอดสดการแข่งขัน ตลอดจนค่านิ ยมต่างๆ อย่างไรก็ตาม
อีสปอร์ ตนั้นสามารถสร้างค่านิ ยมและส่ งผลเชิงบวกและผลเชิงลบแก่เด็กและเยาวชนได้เช่นกัน กรมสุ ขภาพจิ ต
ระบุว่าสิ่ งที่ กงั วลจากความเข้าใจผิดคิดว่าการแข่งขันเกมประเภทโมบ้า (MOBA) มีอนั ตรายต่อสมองที่ บริ เวณ
สมองส่ วนหน้าของเด็กและวัยรุ่ น มีผลต่อการควบคุมความคิด อารมณ์ และพฤติกรรมโดยตรง ในขณะที่สถาบัน
สุ ขภาพจิตเด็กและวัยรุ่ นราชนคริ นทร์ ระบุวา่ หากเด็กใช้เวลาหมกมุ่นอย่างมากกับการเล่นเกมนัน่ คือสัญญาณว่า
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กําลังเกิ ดปั ญหาติดเกม (บี บีซีไทย; ไทยทริ บูน, 2560) นอกจากนี้ มาตรการต่างๆ ของทางภาครัฐในการบริ หาร
จัดการอีสปอร์ ตนั้นยังไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ เกมเมอร์ ไทยจึงเป็ นกลุ่มคนที่มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในอีสปอร์ ตทั้งใน
เกมอีสปอร์ตและนอกเกมอีสปอร์ต เนื่องจากเป็ นพื้นที่สาธารณะในการสื่ อสารประเด็นต่างๆ และประกอบไปด้วย
ผูค้ นที่ แตกต่างกัน การสื่ อสารและปฏิ สัมพันธ์ทางสังคมมีผลต่อการเข้าใจพฤติกรรมของเกมเมอร์ มีการสร้าง
สัญลักษณ์ซ่ ึงมีความเฉพาะตัวที่ใช้ในการสื่ อสารความหมายระหว่างกัน ตลอดจนองค์ประกอบที่ทาํ ให้ปฏิสมั พันธ์
ทางสังคมกึ่งความจริ งก่อให้เกิดการกระทําที่มีผลอย่างใดอย่างหนึ่งต่อความคิด หรื อการกระทําของบุคคลในเกม
อีสปอร์ตที่เป็ นต้นแบบ ยิง่ เกมเมอร์เลือกที่จะสนใจบุคคลผูท้ าํ หน้าที่เป็ นต้นแบบในเกมอีสปอร์ตมากเท่าใด ยิง่ ทํา
ให้มีโอกาสกระตุน้ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเกมเมอร์ซี่งจะส่งผลกระทบไม่ทางใดก็ทางหนึ่งมากขึ้นเท่านั้น
(ศุภสรา นิ่ มครุ ฑ, 2560) โดยในที่น้ ี ระบุการศึกษาไปที่ผเู ้ ล่นเกมอีสปอร์ ตประเภทโมบ้าว่าเป็ นเช่นไร เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจในบริ บทของผูเ้ ล่นเกมอีสปอร์ตในสถานภาพต่างๆ และวัฒนธรรมของเกมเมอร์อีสปอร์ตได้มากขึ้น

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการสื่ อสารและปฏิสมั พันธ์ทางสังคมของเกมเมอร์
2) เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเล่นเกม
3) เพื่อศึกษาผลกระทบจากการเล่นเกมอีสปอร์ต

5. วิธีดําเนินการวิจัย

5.1 แบบแผนการวิจยั
เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ โดยใช้การสํารวจ อาศัยแบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
5.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากร คือ ผูเ้ ล่นเกมอีสปอร์ตในประเทศไทย ที่เล่นเกม ฝึ กซ้อมชมสตรี มมิ่ง ติดตามการแข่งขันหรื อ
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เข้ากลุ่มชุมชนออนไลน์เกมอีสปอร์ ต จํานวน 25,000,000 คน (กรุ งเทพธุรกิจ, 3 มกราคม 2561) กลุ่มตัวอย่าง คือ
ผูเ้ ล่นเกมอีสปอร์ ตประเภทโมบ้า ที่เล่นเกม ฝึ กซ้อม ชมสตรี มมิ่ง ติดตามการแข่งขันหรื อเข้ากลุ่มชุมชนออนไลน์
เกมอีสปอร์ต ไม่จาํ กัดเพศและอายุ โดยมีระดับความเชื่อมัน่ ที่ 95% ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5% ซึ่งได้มาจากการ
เปิ ดตารางสําเร็ จรู ปของ Taro Yamane (วิเชียร เกตุสิงห์, 2543) จึงกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างไว้ที่จาํ นวน 400
คน ใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน โดยการสุ่มแบบง่ายด้วยวิธีการจับฉลาก และการสุ่มแบบเจาะจง
5.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
มีดงั นี้ 1) ตัวแปรอิสระ 5 ตัวแปร ได้แก่ ลักษณะทางประชากร, ความบ่อยครั้งของการสื่ อสารในเกม
อีสปอร์ ต, ความบ่อยครั้งของการสื่ อสารในชุมชนออนไลน์เกมอีสปอร์ ต, ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และพฤติกรรม
การเล่น 2) ตัวแปรตาม 2 ตัวแปร ได้แก่ ผลกระทบเชิงบวกจากการเล่นเกม และผลกระทบเชิงลบจากการเล่นเกม
5.4 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
ได้แก่แบบสอบถามที่ผา่ นการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของเครื่ องมือจากผูเ้ ชี่ยวชาญ 3 ท่าน โดยใช้
ดัชนี ความสอดคล้อง IOC จากจํานวนข้อคําถามทั้งหมด 129 ข้อ มีค่า IOC มากกว่า 0.50 ทุกข้อ ถือว่าคัดเลือกไว้
ใช้ไ ด้ จากนั้ นนํา ไปทดสอบความเชื่ อ มั่น ของแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha) (1984) โดยนํ า
แบบสอบถามไปทดลองใช้กบั ผูต้ อบแบบสอบถามที่เป็ นผูเ้ ล่นเกมอีสปอร์ ตประเภทโมบ้าที่เล่นเกม ฝึ กซ้อม ชม
สตรี มมิ่ง ติดตามการแข่งขัน แต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริ งที่กาํ หนดไว้ จํานวน 50 คน ในงาน Thailand Game Show
2018 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ สยามพารากอน เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2561 โดยรวมทั้งแบบสอบถามเท่ากับ
0.967 ซึ่งถือว่าแบบสอบถามมีความเชื่อมัน่ ที่ดี
5.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูลในช่วง เดือนตุลาคม พ.ศ.2561 ถึงเดือนเมษายน พ.ศ.2562 รวมทั้งสิ้น 7 เดือน
5.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การลงรหัสแล้วประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS เพื่อคํานวณค่าสถิติและวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ t-test, One way ANOVA, LSD และ Pearson Product Moment Correlation Coefficient เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง ตัว
แปร อิสระและตัวแปรตามในสมมติฐานของการวิจยั โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05

6. สรุ ปผลการวิจัย

6.1 ลักษณะทางประชากร กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศชายมากกว่าเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-24 ปี มี
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี มากที่สุด มีเกรดเฉลี่ยสะสมระหว่าง 2.51-3.00 เป็ นนักศึกษา มีรายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือน
น้อยกว่า 5,000 บาท ผลการวิเคราะห์ลกั ษณะทางจิ ตวิทยาของเกมเมอร์ โดยใช้เกณฑ์การจําแนกประเภทของ
บุคลิกภาพของเกมเมอร์ ตามแนวคิดจิตวิทยาเชิงวิเคราะห์ของคาร์ ล จี จุง (Carl G. Jung’s Analytical Psychology)
3 ประเภท ได้แก่ 1) บุคลิกภาพแบบเก็บตัว (introvert) ที่ มีลกั ษณะชอบคิด สังเกตผูค้ นแบบเงี ยบๆ ไม่ชอบเข้า
สังคม 2) บุคลิกภาพแบบเปิ ดเผย (extrovert) ที่มีลกั ษณะชอบเข้าสังคม แสดงความคิดเห็น และ 3) บุคลิกภาพแบบ
กลางๆ (ambivert) ที่มีลกั ษณะกํ้ากึ่งระหว่างบุคลิกภาพแบบเก็บตัวและแบบเปิ ดเผยนั้น พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วน
ใหญ่มีบุคลิกภาพแบบกลางๆ มากที่สุด รองลงมา มีบุคลิกภาพแบบเปิ ดเผย และมีบุคลิกภาพแบบเก็บตัวน้อยที่สุด
6.2 พฤติกรรมการเล่ นเกมอีสปอร์ ต กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีประสบการณ์ในการเล่นเกมอีสปอร์ ต 3 ปี
ขึ้นไป ประเภทเกมอีสปอร์ ตที่เคยเล่นมากที่สุด คือ เกมโมบ้า เกมที่เล่นเป็ นประจําคือ ROV ใช้สมาร์ ทโฟนเป็ น
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อุ ป กรณ์ ใ นการเล่ น ความถี่ ใ นการเล่ น คื อ ทุ ก วัน วัน ละหลายครั้ ง เล่ น เป็ นงานอดิ เ รกจากการแบ่ ง เวลาใน
ชีวิตประจําวัน ใช้เวลาในการเล่น 1-3 ชัว่ โมง เล่นช่วงเวลา 20.01-24.00 น. ในการเล่นเกมไม่เคยเติมหรื อไม่เคย
เสี ยค่าใช้จ่าย เหตุผลที่ทาํ ให้กลุ่มตัวอย่างเล่นเกมอีสปอร์ตมากที่สุด คือ ความสนุกสนานของเกม สองในสามของ
กลุ่มตัวอย่างไม่เคยมีประสบการณ์เข้าร่ วมเข่งขันทัวร์ นาเมนต์/ลีกเกมอีสปอร์ ต และเหตุผลที่ทาํ ให้หนึ่ งในสาม
ของกลุ่มตัวอย่างเคยเข้าแข่งขันทัวร์นาเมนต์หรื อลีกเกมอีสปอร์ต คือ หาประสบการณ์จริ งในการแข่งขัน
6.3 การสื่ อสารในเกมอีสปอร์ ตและชุ มชนออนไลน์ เกมอีสปอร์ ต ลักษณะทางประชากรโดยภาพรวมที่
แตกต่างกันมีความบ่อยครั้งของการสื่ อสารเแตกต่างกัน โดยเพศ อายุ ลักษณะทางจิตวิทยาที่แตกต่างกันมีความ
บ่อยครั้งของการสื่ อสารในเกมอีสปอร์ตและชุมชนออนไลน์เกมอีสปอร์ ตแตกต่างกัน ส่วนลักษณะประชากรด้าน
อายุที่แตกต่างกันมี ความบ่อยครั้ งของสื่ อสารในชุ มชนออนไลน์เกมอี สปอร์ ตไม่แตกต่างกัน สื่ อที่ ทาํ ให้กลุ่ม
ตัวอย่างรู ้จกั เกมอีสปอร์ตมากที่สุด คือ เกมออนไลน์ ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจในการเล่นเกมอีสปอร์ตมากที่สุด
คือ ความสวยงามของภาพภายในเกม มุมมองการรับรู ้เกี่ยวกับอีสปอร์ต คือ อีสปอร์ตเป็ นการแข่งขันวิดีโอเกม
ความบ่ อยครั้งของการสื่ อสาร ความบ่อยครั้งของการสื่ อสารของเกมเมอร์ โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับพฤติกรรมการเล่นเกม มีค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์อยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า
1) การสื่ อสารในเกมอีสปอร์ ต ระดับความบ่อยครั้งในการสื่ อสารในเกมอีสปอร์ตมากที่สุด คือ เปิ ดลําโพงฟังผูเ้ ล่น
อื่นระหว่างเล่นเกม เหตุผลที่ทาํ ให้กลุ่มตัวอย่างเข้าไปมีส่วนร่ วมในการสื่ อสาร คือ ต้องการข้อมูลที่เป็ นประโยชน์
และได้รู้ จัก ผู ้ค นมากขึ้ น ในขณะที่ เ หตุ ผ ลที่ ท ํา ให้ ก ลุ่ ม ตัว อย่า งไม่ เ คยเข้า ไปมี ส่ ว นร่ ว มในการสื่ อ สาร คื อ
ไม่ตอ้ งการแสดงตัวตน 2) การสื่ อสารนอกเกมอีสปอร์ ต ชุมชนออนไลน์เกมอีสปอร์ตที่กลุ่มตัวอย่างเคยเข้าชมหรื อ
เป็ นสมาชิกมากที่สุด คือ Facebook ระดับบ่อยความครั้งในการสื่ อสารในชุมชนออนไลน์เกมอีสปอร์ ตมากที่ สุด
คือ ดูการแคสเกม เหตุผลที่ทาํ ให้กลุ่มตัวอย่างเคยเข้าไปมีส่วนร่ วมในการสื่ อสาร คือ ได้รู้จกั ผูค้ นมากขึ้น ในขณะ
ที่เหตุผลที่ทาํ ให้ไม่เคยเข้าไปมีส่วนร่ วมในการสื่ อสาร คือ ไม่ตอ้ งการแสดงตัวตน
6.4 ปฏิสัมพันธ์ ทางสั งคมเกี่ยวกับเกมอีสปอร์ ต ลักษณะทางประชากรโดยภาพรวมที่ แตกต่างกัน มี
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมแตกต่างกัน และปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของเกมเมอร์ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรม
การเล่นเกม มีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์อยูใ่ นระดับปานกลาง และระดับความคิดเห็นต่อปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
เกี่ยวกับเกมอีสปอร์ตโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ซึ่งหมายความว่า เกมเมอร์ที่มีปฏิสมั พันธ์ทางสังคมมากก็จะมี
พฤติกรรมการเล่นเกมมากด้วย ประเด็นที่มีผลมากที่สุด คือ เกมอีสปอร์ตคือหนึ่งในเกมที่ชอบมากที่สุด รองลงมา
คือ มีความรู ้สึกตื่นเต้นดีใจเมื่อมีตวั ละคร ฮีโร่ สกิน ไอเท็ม หรื ออีเวนต์ใหม่ๆ ออกมาจากผูใ้ ห้บริ การเกมอีสปอร์ ต
และมีความต้องการสนับสนุนบุคคลที่ชื่นชอบด้วยการโดเนท หรื อบริ จาคเงินน้อยที่สุด
6.5 ผลกระทบจากการเล่ นเกมอีสปอร์ ต พฤติกรรมการเล่นเกมของเกมเมอร์ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ผลกระทบเชิงบวกจากการเล่นเกม และมีค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์อยูใ่ นระดับตํ่า ระดับความคิดเห็นต่อภาพรวม
ผลกระทบเชิงบวกจากการเล่นเกมอีสปอร์ตอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านและรายข้อ พบว่า ด้านและข้อที่
มีผลกระทบเชิงบวกจากการเล่นเกมอีสปอร์ตมากที่สุด คือ ด้านอารมณ์ (สนุกสนาน ผ่อนคลาย) รองลงมา คือ ด้าน
การศึ กษา การงาน และสติ ปัญญา (พัฒนาความคิ ดเชิ งกลยุทธ์), ด้านเทคโนโลยี (มี การพัฒนาระบบเกมและ
เซิ ร์ฟเวอร์ อย่างสมํ่าเสมอ), ด้านสังคม (สร้างสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้ใหม่), ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (สร้าง
ความสามัคคีและการทํางานเป็ นทีม), ด้านเศรษฐกิจ (สร้างโอกาสทางอาชีพที่เกิดขึ้นจากเกมอีสปอร์ต), ด้านกีฬา
(กฎ กติกา ระเบียบ มาตรฐานการแข่งขันอีสปอร์ ตมีความเป็ นสากล), ด้านการเงิน (มีรายได้จากการขายอุปกรณ์,
ไอดี, ไอเทม) และด้านสุขภาพ (เสริ มสร้างประสาทสัมผัสทางสายตา) ตามลําดับ
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ในขณะที่ พฤติกรรมการเล่นเกมของเกมเมอร์ ไม่มีความสัมพันธ์กบั ผลกระทบเชิ งลบจากการเล่นเกม
ระดับความคิดเห็นภาพต่อรวมผลกระทบเชิงลบจากการเล่นเกมอีสปอร์ ตอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาราย
ด้านและรายข้อ พบว่า ด้านและข้อที่มีผลกระทบเชิงลบจากการเล่นเกมอีสปอร์ตมากที่สุด คือ ด้านสุขภาพ (อาการ
ปวดตา ปวดหัว ปวดกล้ามเนื้ อ) รองลงมา คือ ด้านสังคม (ก่อให้เกิ ดปั ญหาการติดเกม), ด้านการศึกษา การงาน
และสติปัญญา (ใช้เวลาส่ วนใหญ่ไปกับการเล่นเกมอีสปอร์ ต), ด้านอารมณ์ (โมโห หัวร้อน หงุดหงิ ดง่าย), ด้าน
เศรษฐกิจ (ผลประโยชน์แอบแฝงทางธุรกิจของสปอนเซอร์ ผสู ้ นับสนุนกิจกรรมอีสปอร์ต), ด้านเทคโนโลยี (การ
ปลอมแปลงข้อมูลส่ วนบุคคลในการเล่นเกม), ด้านกีฬา (กีฬารู ปแบบเดิมๆ ได้รับความนิยมน้อยลง และมีการล้ม
เกมการโยนเกม), ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (ถูกเยาะเย้ยถากกาง ต่อว่าด่าทอ จากผูอ้ ื่น) และด้านการเงิน
(ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่หมดไปกับการเล่นเกมอีสปอร์ต) ตามลําดับ

7. อภิปรายผล

ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การสื่ อ สารและปฏิ สั ม พั น ธ์ ทางสั ง คมของเกมเมอร์ ลัก ษณะทางประชากรของ
เกมเมอร์ที่แตกต่างกันมีความบ่อยครั้งของการสื่ อสารเแตกต่างกัน จากงานวิจยั พบว่าเกมเมอร์ที่มีเพศแตกต่างกันมี
ความบ่ อ ยครั้ งของการสื่ อ สารในเกมอี ส ปอร์ ต แตกต่ า งกัน โดยที่ เ กมเมอร์ เ พศชายจะมี ค วามบ่ อ ยครั้ งของ
การสื่ อสารในเกมอีสปอร์ตและในชุมชนออนไลน์เกมอีสปอร์ตมากกว่าเกมเมอร์เพศหญิงสอดคล้องกับการศึ กษา
ของกุลจิรา ฤกษ์ศิริรัตน์ (2560) ที่ พบความแตกต่างระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์ ดา้ นเพศกับความภักดี
อิ เล็กทรอนิ กส์ ต่อเกมอาโอวีที่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับการศึ กษาของศัลยาภา นวรั ตน์ และ โมไนยพล
รณเวช (2561) ที่พบว่า ผูช้ มที่มีเพศ อายุ แตกต่างกันจะมีความถี่ในการเปิ ดรับและระยะเวลาในการเปิ ดชมรายการ
ถ่ายทอดการแข่งขันอีสปอร์ตแตกต่างกัน
เกมเมอร์ ที่มีลกั ษณะทางจิ ตวิทยาแตกต่างกันมีความบ่อยครั้งของการสื่ อสารในเกมอี สปอร์ ตและใน
ชุมชนออนไลน์เกมอีสปอร์ ตแตกต่างกัน โดยผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความแตกต่างรายคู่ พบว่า เกมเมอร์ที่มี
ลัก ษณะทางจิ ต วิทยาบุ คลิ ก ภาพแบบเปิ ดเผย มี ค วามบ่ อ ยครั้ งของการสื่ อ สารในเกมอี สปอร์ ต และในชุ มชน
ออนไลน์เกมอีสปอร์ ตมากกว่าแบบกลางๆ และแบบเก็บตัว ซึ่ งข้อค้นพบของงานวิจยั พบว่า การเปิ ดลําโพงฟัง
ผูเ้ ล่นอื่นระหว่างเล่นเกมมีระดับความบ่อยครั้งในการสื่ อสารมากที่สุด โดยเหตุผลที่ทาํ ให้กลุ่มตัวอย่างเข้าไปมี
ส่ วนร่ วมในการสื่ อสารในเกมอีสปอร์ ตและในชุมชนออนไลน์เกมอี สปอร์ ตมากที่ สุด คือ ได้รู้จกั ผูค้ นมากขึ้น
เช่นกัน สอดคล้องกับการศึกษา Kircaburun, Alhabash, Tosuntas and Griffiths (2018) ที่พบว่าคนที่มีบุคลิกภาพ
แบบเปิ ดเผยมักใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อรักษาความสัมพันธ์และจัดการข้อมูลและเรื่ องราวต่างๆ นอกจากนี้ ใน
งานวิจยั ยังพบว่า เหตุผลที่ ทาํ ให้กลุ่มตัวอย่างไม่เคยเข้าไปมีส่วนร่ วมในการสื่ อสารในเกมอีสปอร์ ตและชุมชน
ออนไลน์เกมอีสปอร์ตมากที่สุด คือ ไม่ตอ้ งการแสดงตัวตน อันเป็ นลักษณะทางจิตวิทยาบุคลิกภาพของคนที่มีโลก
ส่วนตัวสูงซี่งมักจะไม่แชร์ เซลฟี่ หรื อตั้งสเตตัสมาก เพื่อหลีกเลี่ยงการได้รับคอมเมนต์ดา้ นลบ แต่ใช้เวลาทั้งหมด
ในส่ อ งดู ค นอื่ น และหลี ก เลี่ ย งการติ ด ต่ อ พูด คุ ย เพื่ อ ป้ อ งกัน การเกิ ด ปั ญ หาและการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร ในขณะที่
ผลการวิจยั พบว่าเกมเมอร์ที่มีอายุแตกต่างกันมีความบ่อยครั้งของสื่ อสารในเกมอีสปอร์ตไม่แตกต่างกัน สอดคล้อง
กับการศึกษาของอดิสรณ์ อันสงคราม (2556) ที่พบว่าอายุที่แตกต่างกันมีการใช้งานโซเชียลมีเดียไม่แตกต่างกัน
เกมเมอร์ ท่ีมีเพศแตกต่างกันมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมแตกต่างกัน โดยเกมเมอร์ เพศชายมีปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคมมากกว่าเกมเมอร์เพศหญิง และเกมเมอร์ อายุ 16-20 ปี มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมากกว่าเกมเมอร์ อายุนอ้ ยกว่า
15 ปี สอดคล้องกับการศึกษาของปริ ญชาติ จรุ งจิตรประชารมย์ (2553) ที่พบว่า ระดับการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
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กึ่ งความจริ งมี ความแตกต่างกันตามอายุของกลุ่ม แฟนคลับ นอกจากนี้ ในผลการวิเคราะห์ เปรี ยบเที ยบความ
แตกต่างรายคู่ยงั พบว่าเกมเมอร์ ที่มีลกั ษณะทางจิตวิทยาบุคลิกภาพแบบเปิ ดเผย มีปฏิ สัมพันธ์ทางสังคมมากกว่า
เกมเมอร์ ที่มีลกั ษณะทางจิ ตวิทยาบุ คลิ กภาพแบบเก็บตัว ซึ่ งสอดคล้องกับบุ คลิ กภาพตามทฤษฎี จิต วิทยาเชิ ง
วิ เ คราะห์ ข อง Carl G. Jung (1939) ที่ ร ะบุ ว่า บุ ค ลิ ก ภาพแบบเปิ ดเผย เป็ นคนที่ ช อบทํา กิ จ กรรมร่ ว มกับ ผูอ้ ื่ น
ชอบการสังสรรค์ เข้าสังคมกับคนผูอ้ ื่น ในขณะที่บุคลิกภาพแบบเก็บตัว จะมีลกั ษณะตรงกันข้าม
ปั จจัยที่มีผลต่ อพฤติกรรมการเล่ นเกม มากที่ สุดคือ ความสวยงามของภาพภายในเกม สอดคล้องกับ
พงษ์เพ็ชร์ สัติภากรณ์ และ กรกฏ เหมสถาปั ตย์ (2553) ที่ ศึกษาพฤติกรรมการเลือกเล่นเกมออนไลน์ในประเทศ
ไทย พบว่า ความสวยงามและความสมจริ ง เป็ นปั จจัยที่ทาํ ให้ผูเ้ ล่นเลือกเล่นเกม ในขณะที่ความบ่อยครั้งของการ
สื่ อสารในเกมอีสปอร์ ตและในชุมชนออนไลน์เกมอีสปอร์ ตของเกมเมอร์ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรม
การเล่นเกม ซึ่งหมายความว่า ความบ่อยครั้งของการสื่ อสารของเกมเมอร์มากก็จะมีพฤติกรรมการเล่นเกมมากด้วย
สอดคล้องกับภคภร ลุ่มเพชรมงคล (2559) ที่พบว่าปั จจัยการติดต่อกับผูอ้ ื่นในเกมมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกต่อ
ความตั้งใจในการเล่นเกมผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ จากข้อค้นพบของงานวิจยั ที่พบว่าระดับความบ่อยครั้งในการ
สื่ อสารในชุมชนออนไลน์เกมอีสปอร์ตมากที่สุด คือ ดูการแคสเกม ยังสอดคล้องกับการศึกษาเหตุผลในการเข้าชม
อี สปอร์ ตในอิ นเทอร์ เน็ตของ Sjöblom and Hamari (2017) ที่ พบว่าการแสวงหาความรู ้ เกี่ ยวกับเกมอี สปอร์ ต มี
ความถี่ในการดูอีสปอร์ตในเชิงบวก และสตรี มมิ่งวิดีโอเกมกลายเป็ นรู ปแบบใหม่ของสื่ อใหม่ในอินเทอร์เน็ต และ
สอดคล้องกับการศึ กษาของอภิ วรรณ ศิ รินันทนา (2559) ที่ พบว่าการสื่ อสารในเกมเกี่ ยวข้องกับสังคมที่ อยู่บน
อิ น เทอร์ เ น็ ต ที่ ส ร้ า งชี วิ ต เสมื อ นจริ ง ของผู ้เ ล่ น เกม มี ก ารสื่ อ สารของคนที่ เ ล่ ม เกมด้ว ยกัน โดยแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์และความสนใจร่ วมกัน สอดคล้องกับแนวคิดของ McLuhan ที่สนใจรู ปแบบของสื่ อว่า “เพียงแค่ตวั
สื่ อก็เป็ นสารแล้ว” (medium is the message) เพียงแค่การเปลี่ ยนตัวสื่ อเท่ านั้น ก็จะสร้ างผลกระทบให้เกิ ดการ
เปลี่ยนแปลงกับประสบการณ์ของมนุษย์แล้ว (กาญจนา แก้วเทพ, 2541) ซึ่ งการสื่ อสารในเกมอีสปอร์ ตและใน
ชุมชนออนไลน์เกมอีสปอร์ตของเกมเมอร์น้ นั จัดอยูใ่ นบริ บทเครื อข่ายและชุมชนออนไลน์ในโลกยุคดิจิทลั ความ
บ่อยครั้งของการสื่ อสารในเกมอีสปอร์ ตและในชุมชนออนไลน์เกมอีสปอร์ ตของเกมเมอร์ มากก็จะมีพฤติกรรม
การเล่นเกมมากด้วยเช่นกัน
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของเกมเมอร์ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเล่นเกม ซึ่ งหมายความว่า
เกมเมอร์ที่มีปฏิสมั พันธ์ทางสังคมมากก็จะมีพฤติกรรมการเล่นเกมมากด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของชิณสิ นธุ์
คลังทอง (2561) ที่พบว่าสภาพของชุมชนเสมือนขึ้นอยูก่ บั ลักษณะการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ ล่นเกมออนไลน์ ข้อ
ค้นพบของงานวิจยั พบว่า มุมมองการรับรู ้เกี่ยวกับอีสปอร์ ตมากที่ สุด คือ อีสปอร์ ตเป็ นการแข่งขันวิดีโอเกม ซึ่ ง
สอดคล้องกับ ธาม เชื้อสถาปนศิริ (2561) ที่มีการเสนอให้ใช้คาํ นิยามความหมายของอีสปอร์ตว่า เป็ นกิจกรรมการ
แข่งขันวิดีโอเกมที่กระทําผ่านคอมพิวเตอร์ เครื อข่าย เน็ตเวิร์ค การสื่ อสารผ่านระบบใดก็ตามที่ผเู ้ ล่นระดับจริ งจัง
มื อ อาชี พ เข้า ร่ ว มเพื่ อ เงิ น รางวัล ของรางวัล หรื อ ความรู ้ สึก ทางจิ ต ซึ่ ง อาจมี ก ารถ่ า ยทอดสดให้ค นดู และมี
สปอนเซอร์สนับสนุนกิจกรรมในพื้นที่จดั งานหรื อในโลกอินเทอร์เน็ตก็ตาม
ผลกระทบจากการเล่ นเกมอีสปอร์ ต พฤติกรรมการเล่นเกมของเกมเมอร์ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ผลกระทบเชิงบวกจากการเล่นเกม ซึ่ งหมายความว่า เกมเมอร์ ที่มีพฤติกรรมการเล่นเกมมากก็จะมีผลกระทบเชิง
บวกจากการเล่นเกมมากด้วย สอดคล้องกับการศึกษาของชญานิ กา ศรี วิชยั (2557) ที่พบว่าการควบคุมพฤติกรรม
ของตนเอง มี ค วามสัม พัน ธ์ ท างบวกกับ พฤติ ก รรมสุ ข ภาพ และผลกระทบเชิ ง บวกด้า นที่ มี ผ ลมากที่ สุ ด คื อ
ด้านอารมณ์ สอดคล้องกับการศึ กษาของวราภรณ์ ลิ้มเปรมวัฒนา และกันตภณ ธรรมวัฒนา (2560) ที่ พบว่า
874

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 14 ประจําปี 2562

วันที่ 19 ธันวาคม 2562

ผลกระทบทางด้านบวกในด้านอารมณ์และความรู ้สึก ทําให้ความรู ้สึกผ่อนคลายจากความตึงเครี ยด สนุกสนาน
เพลิดเพลินทั้งนี้ พบว่าพฤติกรรมการเล่นเกมของเกมเมอร์ ไม่มีความสัมพันธ์กบั ผลกระทบเชิงลบจากการเล่นเกม
และภาพรวมผลกระทบเชิงลบจากการเล่นเกมอีสปอร์ตของกลุ่มตัวอย่างอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยด้านที่มีผลมาก
ที่สุด คือ ด้านสุ ขภาพ สอดคล้องกับการศึกษาของกฤตนัย แซ่อ้ ึง และคณะ (2559) ที่พบว่าผลกระทบจากการเล่น
เกมออนไลน์ดา้ นสุ ขภาพร่ างกายอยู่ในระดับปานกลาง โดยมี ปัญหาเกี่ ยวกับสายตา อาการปวดตา สายตาสั้น
ร่ างกายไม่แข็งแรง มีเวลาพักผ่อนน้อยลง รับประทานอาหารไม่เป็ นเวลา และปวดหลังเมื่อนัง่ เล่นเกมนานๆ

8. ข้ อเสนอแนะ

8.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) จากงานวิจัย พบว่า การเล่ นเกมส่ งผลกระทบต่ อสุ ขภาพ เเละเกิ ดปั ญ หาการติ ดเกม ดังนั้น
นักวิชาการและบุคลากรทางการแพทย์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรสร้างความรู ้ ความเข้าใจความเข้าใจ และรู ้เท่าทันเกม
อีสปอร์ต เนื่องจากคนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าอีสปอร์ตช่วยลดปั ญหาเด็กติดเกมน้อยที่สุด
(2) นักการตลาดหรื อผูใ้ ห้บริ การเกมควรมุ่งเน้นความสวยงามของภาพในเกมเป็ นสําคัญ เนื่ องจาก
ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเล่นเกมอีสปอร์ตมากที่สุด ควรมีกราฟิ กที่มีความละเอียด และมีความสมจริ ง
(3) นักพัฒนาเกมควรเพิ่มช่องทางการสื่ อสารในเกมให้มีระบบการสื่ อสารด้วยเสี ยงพูดด้วยนอกจาก
การสื่ อสารด้วยการแชท เนื่องจากผลการวิจยั พบว่าเกมเมอร์เปิ ดลําโพงเพื่อฟังเสี ยงผูเ้ ล่นอื่นระหว่างเล่นเกม
8.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) งานวิจยั ครั้งนี้ เป็ นงานวิจยั เชิงปริ มาณซึ่ งผลการศึกษาอาจไม่ครอบคลุมในประเด็นรายละเอียด
ต่างๆ ที่ สําคัญ เช่น วิธีคิด แนวทางการจัดการ ป้ องกัน การแก้ปัญหาและมาตรการรองรับที่ จาํ เป็ นเกี่ ยวกับเกม
อีสปอร์ต ในการศึกษาครั้งต่อไปควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพร่ วมด้วย
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จากการศึกษาวิจยั ความวิตกกังวลชีวติ หลังวัยเกษียณเพื่อนํามาหาแนวโน้มความวิตกกังวลและนํามาเป็ น
แรงบันดาลใจในการออกแบบการเล่าเรื่ องในหนังสั้น โดยทําการเก็บข้อมูลจากการลงพื้นที่ศึกษาและสัมภาษณ์
จากกลุ่มตัวอย่าง และผูเ้ ชี่ยวชาญเกี่ยวกับความวิตกกังวลเมื่อเข้าสู่ วยั ผูส้ ู งอายุ ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้คน้ พบประเด็นเกี่ยวกับ
ความวิตกกังวลนั้นมาจากพื้นฐานการดํารงชี วิตที่ แตกต่างกัน แต่มีบางเหตุการณ์ท่ี ความวิตกกังวลเหล่านั้นไม่
สามารถหลีกเลี่ยงได้ เป็ นจุดร่ วมที่ทุกคนยากที่จะหลีกเลี่ยงได้ จึงเกิดแรงบันดาลใจให้ผวู ้ จิ ยั ได้นาํ ประเด็นดังกล่าว
มาใช้ในการออกแบบภาพยนตร์ ด้วยการถ่ายทอดประเด็นตัวอย่างผสมผสานกับแนวโน้มความวิตกกังวลให้เป็ น
รู ปธรรม เพื่อสื่ อให้เห็ นถึงการรับมือจากเหตุการณ์และเข้าใจถึงภาวะความเป็ นอยู่เมื่อเข้าสู่ ช่วงวัยหลังเกษียณ
มากขึ้น
คําสําคัญ : หนังสั้น / แนวโน้มความวิตกกังวล / หลังวัยเกษียณ

Abstract

The purpose of the anxiety study of post-retirement life was to find anxiety trends and bring inspiration
in the design of storytelling in short films. By collecting data from the study area and interviewing the sample
group, and experts about anxiety when entering the elderly. The researcher found that the issue of anxiety comes
from a different living foundation but there are some events that those anxieties cannot be avoided. Therefore, it
is inspiring the researcher to use such issues in film design, by conveying the sample issues combined with
concrete anxiety trends to convey the response from the incident, and understand the living conditions when
entering the retirement age.
Keywords : after retirement/ anxiety trend / short film1.

1. บทนํา

ปั จจุบนั ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สงั คมผูส้ ูงอายุ โดยนิยามของ “สังคมผูส้ ูงอายุ” ตามหลักการสากลองค์การ
สหประชาชาติ ระบุ ไว้ว่า ประเทศใดมี ประชากรอายุ 60 ปี ขึ้ นไปในสัดส่ วนเกิ นร้ อยละ 10 ของประชากรทั้ง
ประเทศ ถือว่าประเทศนั้นก้าวเข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุ หรื อ Aging Society และจะเป็ น “สังคมผูส้ ู งอายุเต็มรู ปแบบ”
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หรื อ “สังคมผูส้ ู งอายุโดยสมบูรณ์” (Aged Society) เมื่อสัดส่ วนประชากรที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไปเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 20
และสิ่ งที่ทา้ ทายของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศไทย คือ การก้าวเข้าเป็ นสังคมผูส้ ูงอายุอย่าง
เต็มรู ปแบบ ในอีกเพียง 1 ปี ข้างหน้านี้ คือในปี 2563 นี้ ประเทศไทยจะมีประชากรสู งวัย จํานวน 12.6 ล้านคนจาก
จํานวนประชาชนรวม 66.0 ล้านคนและคิ ดเป็ น 19.1% ของประชากรรวม (ดร.อาภรณ์ ชี วะเกรี ยงไกร,2560)
ประกอบกับการ "เกษียณ" ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน มีความหมายว่า "สิ้ นไป" ซึ่ งใช้เกี่ยวกับการ
กําหนดอายุ เช่น เกษียณอายุราชการ ก็จะหมายถึงการสิ้นกําหนดเวลารับราชการหรื อการทํางาน
โดยส่ วนใหญ่แล้วประเทศต่าง ๆ ในแถบเอเชียรวมถึงประเทศไทย มักถือกําหนดให้บุคคลที่มีอายุ 60 ปี
บริ บูรณ์ตอ้ งเกษียณอายุพน้ จากสภาพการทํางานเพื่อให้ร่างกายได้พกั ผ่อนจากการตรากตรําซึ่ งสังคมชีวิตหลังวัย
เกษียณเป็ นช่วงที่ ตอ้ งปรับตัวรับความเปลี่ยนแปลง โดยมนุ ษย์เราโดยธรรมชาติมกั จะกลัวกับการเปลี่ยนแปลง
ปฏิเสธและไม่สามารถยอมรับได้ง่ายนักโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญซึ่ งเป็ นจุดที่ทาํ ให้ชีวิตพลิกผันหรื อ
หักเหและสามารถทําให้ชีวิตเราเปลี่ยนไปหรื อที่ เรี ยกกันว่าจุดเปลี่ยนของชี วิต (Turning Point of Life) ผูว้ ิจยั ได้
ทําการศึกษาต่อพบว่าผลกระทบที่เกิดในช่วงของการเกษียณอายุน้ นั สามารถที่จะแบ่งออกได้เป็ น
ผลกระทบด้านร่ างกาย ผูเ้ กษียณอายุตอ้ งประสบกับปั ญหาความเสื่ อม ความชราภาพ ความถดถอยของ
ร่ างกายและของอวัยวะต่างๆ เช่น ระบบต่างๆร่ างกายเสื่ อมลง กระดูก สายตา หู ตึง ผิวหนังเหี่ ยวย่น โดยทฤษฎี
เกี่ยวกับความสู งอายุดา้ นชีววิทยา ได้แก่ ทฤษฎีทาํ ลายตนเอง (Autoimmunity Theory) และทฤษฎีระบบภูมิคุม้ กัน
(Immune System Theory) กล่าวว่า เมื่ออายุมากขึ้นระบบในร่ างกายจะสร้างภูมิคุม้ กันน้อยลงและในขณะเดียวกัน
นั้นก็จะสร้างภูมิคุม้ กันชนิดทําลายตัวเองมากขึ้น ส่งผลให้ร่างกายแต่ก่อนนั้นต่อสู ้กบั เชื้อโรคได้ดีกลับทําให้ไม่ได้
ประสิ ทธิ ผล สิ่ งที่ตามมาคือร่ างกายอ่อนแอส่ งผลให้ร่างกายเจ็บป่ วยได้ง่าย และรุ นแรงกว่า ยิ่งหากผูเ้ กษียณอายุ
ขาด
ความรู ้ในด้านการดูแลสุ ขภาพ ขาดการวางแผน ขาดการเตรี ยมความพร้อมทั้งทางกายและจิตใจ ก็จะยิง่
ทําให้สุขภาพเสื่ อมลงอย่างรวดเร็ ว ซึ่งโรคที่พบได้บ่อยนั้นคือ โรคมะเร็ ง ความดันโลหิ ตสูง ข้อเสื่ อม
ผลกระทบด้านจิตใจ โดยการเกษียณอายุก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันต่อกิจวัตรประจําวัน
ผูเ้ กษียณอายุตอ้ งละทิ้งบทบาททางสังคมที่เคยปฏิบตั ิมาอย่างยาวนาน สูญเสี ยตําแหน่งหน้าที่ อํานาจและเกียรติยศ
ในขณะเดียวกัน การเกษียณอายุน้ นั ทําให้ผเู ้ กษียณถูกตีตราว่าเป็ นผูส้ ูงอายุ เป็ นคนชราที่ถูกมองว่าไร้ความสามารถ
หรื อความสามารถถดถอยลง นอกจากนี้ ในวัยนี้ ผูส้ ู งอายุยงั ต้องเผชิ ญกับสภาวะการสู ญเสี ยบุคคลใกล้ชิด เช่น
การเสี ยชี วิตของคู่สมรส เพื่อนและญาติวยั เดี ยวกัน การสู ญเสี ยบุคคลที่ เคยดูแลมาตั้งแต่เด็กๆลูกหลานไปจาก
ครอบครัว เนื่ องจากในวัยนี้ลูกๆ ของตนนั้นต่างก็เติบโตและมักที่จะแยกย้ายกันไปมีครอบครัวและแยกย้ายไปอยู่
กันเองเป็ นส่ วนตัวต่างหาก ทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ที่เคยมีมาอย่างยาวนั้นถูกลดถอยลง ต่างคนต่างอยู่
การติดต่อสัมพันธ์หรื อมีกิจกรรมที่เคยได้ทาํ ร่ วมกันนั้นจะมีปริ มาณที่ ลดลงกว่าแต่ก่อน หากผูเ้ กษียณอายุน้ นั ไม่
สามารถปรับตัวต่อสภาพเช่นนี้ ได้ จะเกิดความรู ้สึกว่าตนเองนั้นเป็ นคนที่ไร้คุณค่า ไม่มีความหมายสําหรับใครๆ
เป็ นการนําไปสู่ การมีอารมณ์หงุดหงิด ฉุ นเฉี ยว ซึ มเศร้า หวาดระแวง ท้อแท้ผิดหวัง โดดเดี่ยว ขาดความพึงพอใจ
ต่อสภาพชีวติ ในปั จจุบนั จนอาจถึงกับฆ่าตัวตายได้ (ประภาศรี มานิตย์, 2542, น. 11)
ผลกระทบด้านสังคม การเกษียณอายุเป็ นการถอนบทบาททางสังคมภายนอก ทําให้ผูเ้ กษียณมีสังคมที่
จํา เป็ นต้อ งอยู่แ ต่ ภ ายในบ้า น น้อ ยคนที่ จ ะเข้า ไปมี บ ทบาททางสั ง คมเนื่ อ งจากความคิ ด ที่ ว่า การเกษี ย ณคื อ
การพักผ่อน ช่วงเวลาที่ตอ้ งการให้รางวัลชีวติ ตนเองนั้น อาจทําให้ขาดการพบปะสังสรรค์กบั เพื่อนร่ วมงานน้อยลง
จุดนี้ เองที่ทาํ ให้บทบาททางสังคมของผูท้ ี่เกษียณอายุน้ นั ลดลง อํานาจ หน้าที่ต่างๆ ที่เคยมีเมื่อสมัยที่ยงั คงทํางาน
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อยูก่ ็หมดไป ส่งผลให้ผเู ้ กษียณเกิดความรู ้สึกว่าตนเองหมดคุณค่า ขาดคนเคารพยกย่องนับถือเหมือนอย่างที่เคยได้
รู ้สึกเหงาและว้าเหว่ซ่ ึ งหากไม่มีบทบาทใหม่มาทดแทนสิ่ งที่เป็ นอยูน่ ้ ี จะก่อให้เกิดปั ญหาทางจิตใจของผูท้ ี่เกษียณ
ได้
ผลกระทบด้านการเงิ น เมื่ อผูเ้ กษียณอายุน้ ันไม่ได้ทาํ งาน รายได้ที่เคยได้ตามปกติ น้ นั ก็จะลดน้อยลง
ในช่วงนี้ ถ้าภาระรับผิดชอบของผูเ้ กษียณเสร็ จสิ้ นไปแล้วก็จะไม่เป็ นปั ญหามากนักเพราะค่าใช้จ่ายโดยทัว่ ไปจะ
ลดลง เนื่องจากส่วนใหญ่ใช้เวลาอยูก่ บั บ้าน ไม่ได้ออกไปทํางานอย่างที่เคยเป็ นแต่อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายที่เคยเสี ย
ไปน้อยอย่างเรื่ องของการดู แลสุ ขภาพนั้นกลับเพิ่มมากขึ้ นเพราะสุ ขภาพของผูเ้ กษี ยณนั้นแย่ลงทุ กวัน ทําให้
ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้จะมีปริ มาณที่เพิ่มมากขึ้นเรื่ อยๆ ไปตามอายุ (ทยณฐชวนไชยสิ ทธิ์, 2555)
ผลกระทบจากการเกษียณอายุนอกจากจะทําให้เกิ ดปั ญหาต่อสุ ขภาพร่ างกาย จิ ตใจ สังคมและการเงิน
ตลอดจนชีวิตความเป็ นอยูข่ องผูเ้ กษียณอายุแล้วปั ญหาดังกล่าวยังส่ งผลกระทบไปถึงครอบครัวและสังคมอีกด้วย
ด้านครอบครัวต้องรับภาระดูแลผูส้ ู งอายุที่สุขภาพร่ างกายเสื่ อมลงสภาพจิตใจเปลี่ยนแปลงไปอาจเกิดปั ญหาการ
ปรั บตัวระหว่างผูเ้ กษี ยณอายุกับบุ ตรหลาน ซึ่ งส่ งผลต่อสัมพันธภาพในครอบครั วได้ ส่ วนด้านสังคมรั ฐต้อง
รับภาระดูแลผูส้ ู งอายุที่ไม่สามารถดูแลตัวเองหรื อครอบครัวไม่สามารถดูแลได้ ซึ่ งนับวันจะมีจาํ นวนเพิ่มมากขึ้น
สิ่ งสําคัญที่สุดที่จะช่วยแก้ไขปั ญหาเหล่านี้ก็คือตัวผูท้ ี่จะเกษียณอายุเอง ที่จะต้องมีการเตรี ยมความพร้อมเพื่อจะใช้
ชีวติ ภายหลังเกษียณอย่างเหมาะสมไว้ล่วงหน้า (บรรลุ ศิริพานิช, 2551: 3-4 ; ศรี เรื อน แก้วกังวาล, 2545: 573)
ดัง นั้ นแล้ว จึ ง มี ค วามจํา เป็ นอย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะมี ก ารวางแผนสํ า หรั บ การเกษี ย ณอายุ ที่ เ หมาะสมกั บ
ความสามารถทางการเงิน เพื่อความสุ ขในชีวิตหลังวัยเกษียณ สําหรับงานวิจยั นี้ จะเน้นการนําแนวโน้มความวิตก
กังวลเกี่ยวกับชีวติ หลังวัยเกษียณของกลุ่มบุคลากรที่มีอายุ 20ปี ขึ้นไปที่กาํ ลังประกอบอาชีพ โดยนําแนวโน้มความ
วิ ต กกัง วลเหล่ า นั้ นมาสร้ า งเป็ นคาแรคเตอร์ ใ ห้ กับ ตัว แสดง เพื่ อ ใช้ใ นการออกแบบและสร้ า งสรรค์ สื่ อ
ภาพเคลื่อนไหว และสอดแทรกการเตรี ยมความพร้อมสําหรับการเข้าสู่ ชีวติ หลังวัยเกษียณ โดยสื่ อภาพเคลื่อนไหว
จะสื่ อเข้าไปมีบทบาทในการประชาสัมพันธ์หลากหลายช่องทางทั้งช่องทางสื่ อสังคมออนไลน์ ได้แก่ Face book,
Line อีกทั้งสื่ อภาพเคลื่อนไหวในรู ปแบบภาพยนตร์ ส้ นั ความยาวไม่เกิน15 นาที มีระยะเวลาที่กระชับ เหมาะกับ
พฤติกรรมการรับสื่ อของกลุ่มวัยทํางานช่วงอายุ45 ปี ขึ้นไป โดยสื่ อจะให้ความตระหนักเพื่อเพิ่มองค์ความรู ้เรื่ อง
การเตรี ยมความพร้อมถึงการเตรี ยมตัวเข้าสู่ชีวติ หลังวัยเกษีย

2. วัตถุประสงค์ ของโครงงาน

วัตถุประสงค์ ด้านวิชาการ
1. เพื่อศึกษาแนวโน้มของความวิตกกังวลชีวติ หลังวัยเกษียณ
2. เพื่อทําความเข้าใจและหาแนวทางการเตรี ยมความพร้อมเกี่ยวกับความวิตกกังวลชีวติ หลังวัยเกษียณ
3. เพื่อศึกษาการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อหนังสั้นเกี่ยวกับความวิตกกังวลชีวิตหลังวัยเกษียณให้เกิด
การตระหนักเรื่ องชีวติ หลังวัยเกษียณ และการให้แนวทางเรื่ องการวางแผนชีวติ ก่อนวัยเกษียณ
วัตถุประสงค์ ด้านการออกแบบสร้ างสรรค์
1. เพื่อศึกษากระบวนการการผลิตสื่ อภาพเคลื่อนไหวเกี่ยวกับความวิตกกังวลของชีวติ หลังวัยเกษียณ
2. เพื่อให้ได้สื่อที่มีความเหมาะสมเกี่ยวกับความวิตกกังวลชีวติ หลังวัยเกษียณ
3. เพื่อประเมินคุณภาพการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อภาพยนตร์ ส้ นั เกี่ยวกับความวิตกกังวลชี วิตหลัง
วัยเกษียณ
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3. วิธีดําเนินการ

วิธีการดําเนิ นการศึกษาความวิตกกังวลชี วิตหลังวัยเกษียณเพื่อออกแบบหนังสั้นชิ้นนี้ ได้สร้างขึ้นโดย
ศึ กษาแนวโน้มความวิต กกังวลเกี่ ยวกับ ชี วิตหลัง วัยเกษี ย ณ เพื่อนํามาเป็ นประเด็นหลักในการออกแบบและ
สร้างสรรค์ ตัวละครและเล่าเรื่ อง โดยเนื้ อหาแนวคิดมาจากการสัมภาษณ์กลุ่มคนก่อนวัยเกษียณ เพื่อหาแนวร่ วม
การแสดงพฤติกรรมของตัวละครและผูช้ ม เป็ นตัวช่วยในการที่ กลุ่มเป้ าหมายจะเข้าใจตัวละครและเหตุก ารณ์
จําลองที่ถ่ายทอดเป็ นเรื่ องราว ในหนังสั้นของผูว้ ิจยั ได้อย่างสมบูรณ์ผา่ นชิ้นงานจํานวน 1 ชิ้นความยาวไม่เกิน 15
นาทีแบบไฟล์วิดีโอ (.mp4) ระบบ HD (Hidefintion) ชื่อเรื่ อง วันนี้ ยงั ไม่สาย หญิงวัย 60ปี ชื่อ จิต เธอต้องการใช้
ชีวติ หลังเกษียณอย่าง เรี ยบง่ายในตัวชนบทที่เต็มไปด้วยธรรมชาติ แต่เธอสูญเสี ยสามีกะทันหัน ทําให้ลูกชาย ก้อง
อาชีพนักธุรกิจและลูกสะใภ้ษาอาชีพพนักงานบริ ษทั นําเธอเข้ามาอยูใ่ นเมือง เนื่องจากปูมหลังที่เธอผิดหวังกับลูก
ชายที่ ไม่ยอมรับข้าราชการทําให้เธอไม่ถูกกับลูกชายและลูกสะใภ้ แต่ท้ งั 2 คน ก็พยายามรักและดูแลเธอ และ
วางแผนครอบครัวให้ดีที่สุด ส่ วนตัวเธอเองก็ตอ้ งเป็ นผูใ้ หญ่ที่ตอ้ งเข้าใจ ยอมรับและรู ้จกั ปรับตัว เพื่อให้เห็นว่า
สิ่ งสุ ดท้ายที่ จะอยู่กับเราไปตลอดคือครอบครัว ซึ่ งทุ กขั้นตอนของการดําเนิ นงานจะแบ่งออกเป็ น 5 ส่ วนตาม
รู ปแบบการทํางานของภาพยนตร์ คือ
1. ขั้นตอนแนวความคิด (The idea)
2. ขั้นตอนก่อนการถ่ายทํา (Pre-Production)
3. ขั้นตอนการถ่ายทํา (Production)
4. ขั้นตอนการทํางานหลังถ่ายทํา (Post-Production)
5. ขั้นตอนการนําเสนอผลงาน (Presentation)

รู ปที่ 1 ภาพแสดงภาพสื่ อประชาสัมพันธ์หนังสั้นเรื่ อง “วันนี้ยงั ไม่สาย”
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4. สรุ ปผล

ผลการประเมินจากผูเ้ ชี่ยวชาญด้านบทภาพยนตร์ บทของหนังเข้าใจได้ง่าย ไม่ซบั ซ้อนมาก แต่เนื้อเรื่ อง
ยืดเยื้อไปหน่อย ควรเล่าเรื่ องให้ส้ นั และกระชับมากขึ้นกว่าเดิม จากการประเมินคุณภาพพบว่า ด้านที่มีคุณภาพ
มากที่สุด คือ ด้านเนื้ อหา อยูใ่ นเกณฑ์ ดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 ด้านคุณภาพของภาพและเสี ยง อยูใ่ นเกณฑ์ ดี
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 ด้านการออกแบบหนังสั้น อยูใ่ นเกณฑ์ ดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00
ผลการประเมินจากผูเ้ ชี่ยวด้านออกแบบภาพยนตร์ เรื่ องมีเนื้ อหาที่ดี แต่การประติดประต่อเรื่ องยังขาด
ความต่อเนื่องและไม่ถึงที่สุดในบางฉากควรศึกษาเรื่ ององค์ประกอบและด้านโครงสร้างภาพยนตร์ให้มากขึ้นระวัง
เรื่ องแสง และ เสี ยงรบกวน จากการประเมินคุณภาพพบว่า ด้านที่มีคุณภาพมากที่สุด คือ ด้านเนื้อหา อยูใ่ นเกณฑ์
ดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 ด้านการออกแบบหนังสั้น อยูใ่ นเกณฑ์ ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.00 ด้านคุณภาพของ
ภาพและเสี ยง อยูใ่ นเกณฑ์ ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.00
ผลการประเมินจากกลุ่มตัวอย่างและกลุ่มเป้ าหมาย มีการเลือกใช้สถานที่ ได้ดี แต่มีการใช้สถานที่ ใน
การถ่ายทําน้อยเกินไป บางช็อตดูยืดเกินไป บางช็อตก็ตดั เร็ วเกินไปเสี ยงบรรยากาศควรปรับลดให้เบาลง จากการ
ประเมินคุณภาพพบว่า ด้านที่มีคุณภาพมากที่สุด คือ ด้านคุณภาพของภาพและเสี ยงอยูใ่ นเกณฑ์ ดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.50 ด้านเนื้ อหา อยูใ่ นเกณฑ์ ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.40 ด้านการออกแบบหนังสั้น อยูใ่ นเกณฑ์ ปานกลาง
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.40
จากการศึ ก ษาพบว่า ทุ ก ข้อ มี ร ะดับ ค่ า เฉลี่ ย เกิ น 3.00 ซึ่ งตรงกับ ระดับ ความคิ ด เห็ น จริ ง มากที่ สุ ด
กล่าวโดยรวมตามระดับคะแนนจากมากไปน้อยได้วา่ การเตรี ยมพร้อมก่อนเกษียณนั้นทําให้เราสามารถเผชิญกับ
การเปลี่ยนแปลงต่างๆที่จะตามมา และยังเป็ นเรื่ องจําเป็ นอย่างยิ่ง เพราะมีผลต่ออนาคต เป็ นการหาแนวโน้มของ
ความวิตกกังวล การเตรี ยมความพร้อมก่อนเข้าสู่ชีวติ หลังวัยเกษียณ ด้านร่ างกาย เป็ นเรื่ องสําคัญอันดับ 1 และด้าน
การเงิ น , จิ ต ใจ, และสัง คม รองลงมาตามลํา ดับ ในส่ ว นของการให้ข ้อ มู ล ที่ ไ ม่ ใ ช่ ต ัว เลขพบว่า ทั้ง 4 ด้า นมี
ความสัมพันธ์กนั โดยที่ถา้ หากด้านใดด้านหนึ่งถูกกระทบ ก็ จะส่ งผลต่อด้านอื่นๆตามมา ผูท้ าํ แบบประเมินหลาย
คนที่กรอกข้อมูลเรื่ อง ความเจ็บป่ วย ลงในหัวข้อด้านการเงิน ซึ่งนัน่ ก็คือ ความเจ็บป่ วยก่อให้เกิดค่ารักษาพยาบาล
และความเจ็บป่ วยยังส่ งผลต่อสภาพจิตใจของตนเอง และยังส่ งผลกระทบต่อด้านสังคมตามมา โดยข้อมูลในส่วน
ที่ไม่ใช่ตวั เลข พบความวิตกกังวลทางด้านการร่ างกาย ได้แก่ โรคที่ไม่คาดคิด โรคติดเตียง โรคมะเร็ ง ความวิตก
กังวลทางด้านเงิน ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาล ค่าครองชีพ ค่าใช้จ่าย ค่าเลี้ยงดูบุตร ความวิตกกังวลทางด้านจิตใจได้แก่
ความเหงา การสูญเสี ยบุคคลใกล้ชิด และความวิตกกังวลทางด้านสังคม

5. ข้ อเสนอแนะ

การสร้างหนังสั้นโดยศึกษาแนวโน้มความวิตกกังวลเกี่ ยวกับชี วิตหลังวัยเกษียณ โดยถ่ายทอดออกมา
ผ่านเรื่ องราวและตัวละครสมมติที่พยายามแทรกความรู ้เข้าไปให้ผชู ้ มได้ติดตาม และเล็งเห็นความสําคัญ สิ่ งที่ได้
จากหนังสั้นเรื่ องนี้ คือ อย่ามัวแต่มุ่งหวังหรื อมองถึงอนาคตมากเกินไป บางครั้งเรามุ่งแต่จะหวังต้องการ จนเกิด
เป็ นความวิตกกังวลจนทําให้เราลื มชี วิตประจําวันของเราไป ปั จจุ บันไม่ใช่ อดี ตของอนาคตเสมอไป ปั จจุบนั
สามารถเป็ นอนาคตของอนาคตได้เช่นกัน นัน่ ก็คือสิ่ งที่เราทําอยูท่ ุกวันๆ มันส่งผลถึงอนาคต การทําจิตใจสงบ การ
ออมเงิ น การกิ นอาหารที่ มีประโยชน์ การออกกําลังกาย รวมถึงการสร้างสัมพันธภาพที่ ดีให้กบั ครอบครัวเพียง
เท่านี้ คุณก็สามารถวางแผนอนาคตได้แบบไม่เครี ยดจนเกินไป หนังสั้นเรื่ อง วันนี้ ยงั ไม่สาย ที่เล่าเรื่ องผ่านความ
เรี ยบง่าย ให้ผูช้ มเข้าใจว่า จริ งๆแล้วชีวิตคนเรามันเรี ยบง่ายแบบนี้ ถ้าเราต้องการให้มนั เรี ยบง่าย ข้อเสนอแนะใน
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เรื่ องข้อมูล เนื่ องจากกลุ่มประชากรตัวอย่างที่ใช้กาํ หนดหาไอเดียในการดําเนิ นเรื่ อง และการออกแบบตัวละคร
เป็ นกลุ่มประชากรอยูใ่ นสถานที่ทาํ งานแห่งเดียวกัน ทําให้การเกาะกลุ่มของข้อมูลไม่มีความแตกต่างมากนัก การ
หากลุ่มประชากรควรใช้ขอบเขตที่กว้างกว่านี้เพื่อความแตกต่างของข้อมูล

6. กิตติกรรมประกาศ

โครงงานสร้างสรรค์เรื่ อง ศึกษาความวิตกกังวลชีวติ หลังวัยเกษียณเพื่อออกแบบหนังสั้น ขอขอบคุณทุก
บุคคลที่เป็ นแรงบันดาลใจให้หนังสั้นเรื่ องนี้และเกี่ยวข้อง ที่คอยให้ขอ้ มูลจนได้แรงบันดาลใจโดยให้ความร่ วมมือ
ในการทําแบบสัมภาษณ์ขอ้ มูลโดยไม่ปฎิเสธการให้ขอ้ มูล เป็ นข้อมูลสําคัญกับผลงานชิ้นนี้ ขอบคุณผูเ้ ชี่ยวชาญที่
เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญให้คาํ แนะนําที่ดี เพื่อนําไปพัฒนาผลงานให้ออกมาสําเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี และสละเวลาในการให้
คําปรึ กษาอยูเ่ สมอ รวมทั้งการประเมินคุณภาพและให้คาํ แนะนําเพิ่มเติมเป็ นอย่างดี และขอขอบคุณผูอ้ ยูเ่ บื้องหลัง
ทุกท่าน ที่คอยช่วยเหลือในการถ่ายทํา และผูใ้ ห้ยืมอุปกรณ์ถ่ายทํา ทั้งผูท้ ี่คอยให้กาํ ลังใจตลอดมา ประโยชน์ทุก
ประการที่เกิดขึ้นกับโครงงานสร้างสรรค์ในครั้งนี้ เป็ นผลมาจากการได้รับความอนุเคราะห์และความเอื้อเฟื้ อทุก
อย่าง ความกรุ ณาของทุกท่านที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผูว้ จิ ยั โครงงานสร้างสรรค์มีความรู ้สึกปลาบปลื้มและซาบซึ้ งใจ
เป็ นอย่างยิง่ จึงใคร่ ขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
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พอดแคสต์ : สื่ อเสี ยงทางเลือกใหม่
PODCAST : THE NEW CHOICE OF AUDIO CONTENT
นับทอง ทองใบ
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
Nubthong.th@spu.ac.th
บทคัดย่ อ

บทความเรื่ องนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อนําเสนอพอดแคสต์ สื่ อเสี ยงรู ปแบบใหม่ในด้าน เนื้ อหา รู ปแบบ วิธี
นําเสนอ รวมทั้งวิเคราะห์อตั ลักษณ์เฉพาะตัวของพอดแคสต์ที่เข้าถึงคนเจเนอเรชันใหม่ โดยมีกรอบการวิเคราะห์
ตามแนวคิดเกี่ยวกับสื่ อใหม่ โดยพบว่าเนื้อหาของพอดแคสต์ในประเทศไทยแบ่งเป็ น 3 ประเภท คือ ประเภทเน้น
การสร้างเนื้ อหารายการชัดเจน ประเภทเน้นผูจ้ ดั รายการมีชื่อเสี ยง และประเภทผูจ้ ดั เป็ นกลุ่มองค์กร และกลุ่มสื่ อ
เน้นสร้างคอนเทนต์หลากหลายให้เลือก ส่วนผูจ้ ดั พอดแคสต์ควรมีคุณสมบัติเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญ เป็ นนักเล่าเรื่ อง และ
สามารถคัดสรรเนื้อหาที่น่าสนใจมาถ่ายทอดผ่านการพูดได้ ด้านอัตลักษณ์ของพอดแคสต์คือเป็ นสื่ อผสมข้ามสาย
พันธุ์ โดยเป็ นทั้งสื่ อเสี ยง สื่ อสิ่ งพิมพ์ และสื่ อออนไลน์ ซึ่ งลักษณะของพอดแคสต์ที่ได้รับความนิ ยมมักมีเนื้ อหา
แปลกใหม่ เจาะกลุ่มเฉพาะ ทั้งนี้สาเหตุที่ทาํ ให้พอดแคสต์เติบโตอย่างต่อเนื่องเพราะเข้ากับพฤติกรรมของคน Gen
Y และ Z ที่คุน้ เคยกับเทคโนโลยีและมักเปิ ดรับสื่ อมากกว่า 1 สื่ อไปพร้อมกัน และลักษณะของสื่ อเสี ยงที่ไม่ตอ้ ง
อาศัยสมาธิและความต่อเนื่องในการฟังจึงเอื้อให้ฟังไปพร้อมกับทํากิจกรรมอื่นควบคู่ได้แบบทุกที่ทุกเวลา
คําสําคัญ : พอดแคสต์ สื่ อเสี ยง สื่ อใหม่

ABSTRACT

The object of this article is to present the Podcast, the new form of audio media. The format, contents,
presentation and analysis the identity of Podcast are able to be approachable to the new generations. The
conceptual framework is “New Media”. The study found that there are 3 formats of Podcast in Thailand as
follows, 1. To emphasize the contents by the specific-knowledge of professional Podcaster in each content. 2. To
emphasize the well-known Podcaster. 3. The Podcaster on behalf of each Organization or Publisher creating the
variety contents. The Podcaster should be the specialist, storyteller and curator. And the identity of Podcast is
Hybrid media that mixed audio media, publisher and online media. The most popular podcasts mostly hold the
fresh contents targeting to “Niche”. Moreover, the Podcast has continually grown because it easily accessible to
the behavior of new Generation such as Gen Y and Z which are familiar with technology and welcome more than
one media in the same time. The nature of voice media doesn't need the continual attention from the audiences.
Therefore, Podcast can go together with the audiences anywhere anytime.
Keywords: Podcast, Audio Content, New Media
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1. บทนํา

เมื่อนึ กถึงสื่ อเสี ยง เรามักนึ กถึงการฟั งเพลงผ่านรายการวิทยุทางคลื่นเอฟเอ็ม สื่ อที่แวดวงสื่ อมวลชน
ต่างส่ ายหน้าถอดใจกับการหาสปอนเซอร์ โฆษณาเพื่อความอยู่รอด หลายเสี ยงคาดการณ์กนั ว่า “วิทยุตายแล้ว”
นัน่ เพราะไม่มีคนฟังเพลงผ่านคลื่นวิทยุแบบเก่าอีกต่อไป เพราะในยุคนี้ การฟังเพลงผ่านทางออนไลน์ และแอป
พลิเคชัน ทําได้อย่างง่ายดาย แต่แท้จริ งแล้วสื่ อเสี ยงในปั จจุบนั ไม่ได้ตายแล้วอย่างที่ทุกคนคิด เมื่อพอดแคสต์
(Podcast) เป็ นสื่ อเสี ยงรู ปแบบใหม่ ที่มียอดการใช้สื่อเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริ กาที่เริ่ มมี
ปรากฏการณ์ การฟั ง สื่ อ ชนิ ดนี้ เพิ่ มขึ้ น อย่างก้า วกระโดด ซึ่ ง หน่ ว ยงานวิจัยด้า นสื่ อ และเทคโนโลยีอ ย่า ง The
Interactive Advertising Bureau หรื อ IAB ได้ศึกษาแนวโน้มรายได้ของผูผ้ ลิตพอดแคสต์ในสหรัฐอเมริ กา พบว่า
ในปี 2018 มีเม็ดเงินในการโฆษณาสื่ อพอดแคสต์ถึง 314 ล้านเหรี ยญ สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้เกือบ 100 ล้านเหรี ยญ
และคาดว่าสิ้ นปี 2019 จะมีค่าโฆษณาสู งถึง 659 ล้านเหรี ยญ หรื อเติบโตถึง 111 เปอร์ เซ็นต์ (“2019 Podcast Ad
Revenue Study”, 2562) ขณะเดียวกันจํานวนรายการพอดแคสต์ทวั่ โลกจากการสํารวจเดือนมิถุนายน 2562 พบว่า
มีมากถึงกว่า 750,000 รายการ (Winn, 2019) เช่นเดียวกับในประเทศไทยที่พบว่าในระยะ 2 ปี หลังมานี้ นับตั้งแต่ส
ปอติฟาย (Spotify) ผูใ้ ห้บริ การสตรี มเพลงดิจิทลั และพอดแคสต์ เปิ ดตัว ทําให้มีผูฟ้ ังเข้าถึงพอดแคสต์ได้ง่ายขึ้น
ผูผ้ ลิตพอดแคสต์จึงเพิ่มขึ้นตามไปด้วย และแม้ยงั ไม่มีหน่วยงานรวบรวมจํานวนพอดแคสต์ หรื อศึกษา วิจยั อย่าง
เป็ นทางการ แต่จากการรวมตัวกันของผูผ้ ลิตพอดแคสต์ในงาน Podcast 2019 I creator Meet up ครั้งที่ 2 เมื่อเดือน
พฤษภาคม 2562 พบว่าจํานวนพอดแคสต์ไทยทั้งหมดอยูท่ ี่ประมาณ 60 ช่องพอดแคสต์ และจําแนกเป็ นรายการ
ย่อยได้ราว 200 รายการ อีกทั้งยังเริ่ มมีกลุ่มองค์กร และแบรนด์ต่างๆ เริ่ มผลิตรายการพอดแคสต์ของตัวเองเป็ น
เครื่ องมือการตลาดที่สาํ คัญมากขึ้นเรื่ อยๆ (Marisa, 2562)
แม้พอดแคสต์ยงั เป็ นสื่ อใหม่ในบ้านเรา แต่มีแนวโน้มเติบโตมากขึ้นดังที่กล่าวมาแล้ว บทความชิ้นนี้จึง
ต้องการนําเสนอข้อมูลของพอดแคสต์ สื่ อเสี ยงรู ปแบบใหม่ ในด้านคอนเทนต์ (Content) รู ปแบบ และวิธีนาํ เสนอ
ของสื่ อชนิดนี้ ไปจนถึงการวิเคราะห์หาอัตลักษณ์เฉพาะตัวของพอดแคสต์ที่เข้าถึงคนในยุคปั จจุบนั โดยมีแนวคิด
เกี่ยวกับสื่ อใหม่เป็ นกรอบในการวิเคราะห์ เพื่อให้ผผู ้ ลิตสื่ อเสี ยงในรู ปแบบคลื่นวิทยุแบบเก่าได้เห็นแนวทางของ
สื่ อเสี ยงรู ปแบบใหม่ และสามารถนําไปสร้างสรรค์ พัฒนาคุณภาพสื่ อเสี ยงในบ้านเราต่อไป

2. วัตถุประสงค์

(1) เพื่อนําเสนอลักษณะคอนเทนต์ รู ปแบบและวิธีการนําเสนอ ของพอดแคสต์ในประเทศไทย
(2) เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุ ความสําคัญ และอัตลักษณ์ของสื่ อพอดแคสต์ในประเทศไทย

3. พอดแคสต์ : ทีม่ า คอนเทนต์ รู ปแบบ และวิธีนําเสนอ

ทีม่ าของพอดแคสต์ ในประเทศไทย
คําว่า Podcast เกิ ดขึ้ นพร้ อมๆ กับการเปิ ดตัวไอพ็อด (iPod) เครื่ องเล่นเพลงแบบพกพาขนาดเล็กซึ่ ง
สามารถบรรจุเพลงได้จาํ นวนมากของบริ ษทั แอปเปิ ลในปี 2001 เมื่อ iPod ออกมาปรับเปลี่ยนวิถีการฟังเพลงและ
สื่ อเสี ยงให้ไม่มีขอ้ จํากัดในด้านปริ มาณและเวลาในการเข้าถึง ไอพ็อดจึงเป็ นเหมือนจักรวาลแห่งเสี ยงที่ทาํ ให้เกิด
คอนเทนต์เสี ยงหลายรู ปแบบไม่ต่างไปจากคอนเทนต์ในรู ปแบบวิดีโอ จนทําให้เกิดคําว่า Podcast ที่ถูกเอ่ยถึงครั้ง
แรกผ่านบทความในหนังสื อพิมพ์ The Guardian เมื่อปี 2004 โดยคอลัมนิ สต์ชื่อ Ben Hammersley นําเอาคําว่า
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iPod และ Broadcasting (การเผยแพร่ หรื อการกระจายเสี ยง) มารวมกันเป็ น “Podcast” (Geoghagan&Klass,
2005:5) โดยผูท้ ี่จดั รายการพอดแคสต์ถูกเรี ยกว่าพอดแคสเตอร์ (Podcaster)
Rainsbury & McDonell (2006,) ให้คาํ นิ ยามของพอดแคสต์ว่าเป็ น เสี ยงที่ สามารถดาวน์โหลดได้ หรื อ
ไฟล์วิดีโอที่บรรจุไว้ในอุปกรณ์พกพา และสามารถฟังในเวลาว่าง ซึ่ งหากขยายความให้มากขึ้น พอดแคสต์คือ
สื่ อ เสี ย ง (Audio Content) รู ป แบบใหม่ ที่ มี ค อนเทนต์หลากหลายประเภท ทั้ง รายการสนทนา บทวิเ คราะห์
สัมภาษณ์ ธุรกิจ ปรัชญา ฯลฯ โดยผูฟ้ ังไม่ตอ้ งฟังผ่านคลื่นวิทยุ แต่เป็ น Internet Radio On-Demand ที่ไม่ตอ้ งเสี ย
ค่าใช้จ่าย แต่ตอ้ งมีอุปกรณ์ตวั กลางในการเข้าถึง เช่นโทรศัพท์ หรื อคอมพิวเตอร์ ที่เข้าถึงอินเทอร์ เน็ตได้ และ
สามารถเลือกฟังช่องพอดแคสต์ที่อาจมีรายการย่อยหลายรายการในหนึ่ งช่องหรื อรายการเดียวผ่านแอปพลิเคชัน
ได้หลายแพลตฟอร์ ม เช่น แอปเปิ ล พอดแคสต์ (Apple Podcasts) ซาวนด์คลาวด์ (SoundCloud) Spotify แถม
ยังสามารถดาวน์โหลดเก็บมาฟังโดยไม่ตอ้ งใช้สญ
ั ญาณอินเทอร์เน็ตได้อีกด้วย
จุดเริ่ มต้นของพอดแคสต์ในประเทศไทยอาจแบ่งเป็ น 2 ช่วงหลักโดยสรุ ปได้ดงั นี้ (ชนิ นทร เพ็ญสู ตร,
2561: 272-283)
1. ช่วงพอดแคสต์แบบมือสมัครเล่นโดยผูจ้ ดั อิสระ (พ.ศ.2549-2558)
พอดแคสต์รายการแรกของไทยเกิ ดขึ้นในปี 2549 จากความชื่ นชอบส่ วนบุคคลและมองว่าสื่ อนี้ เป็ น
เพียงงานอดิ เรก โดยภาสกร หงส์ หยก วิศวกรที่ ใช้เวลาว่างมาจัดรายการ ช่ างคุย (Changkui) เป็ นรู ปแบบ
รายการเชิงพูดคุย (Talk) มีนายช่างมานัง่ พูดคุยเรื่ องเทคโนโลยี ซึ่ งผูฟ้ ังในระยะแรกยังจํากัดอยูใ่ นวงของกลุ่มคน
ที่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ โดยเฉพาะกลุ่มกี๊ก (Geek) หรื อกลุ่มที่สนใจถึงขั้นลุ่มหลงในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งและ
รู ้เรื่ องนั้นเป็ นอย่างดี โดยมักฟังผ่านแอปพลิเคชันแอปเปิ ล พอดแคสต์ทางโทรศัพท์ไอโฟน จากนั้นในช่วงปี
2555-2558 พอดแคสต์ได้เริ่ มมีจาํ นวนมากขึ้น ซึ่งรายการที่ปลุกกระแสให้คนไทยเริ่ มหันมาสนใจพอดแคสต์ก็คือ
วิทย์ แคสต์ (Witcast) ที่ มีแนวคิดนําเรื่ องวิทยาศาสตร์ ที่คนส่ วนใหญ่มองว่าเข้าใจยาก มาให้ความรู ้ดว้ ยภาษาที่
เข้าใจง่ายและติดตลก ผ่านผูจ้ ดั รายการ 3 คน คือแทนไท ประเสริ ฐกุล อดีตนักศึกษาปริ ญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์
อาจวรงค์ จันทมาศ อดีตเจ้าหน้าที่สถาบันวิจยั ดาราศาสตร์แห่งชาติ และอาบัน สามัญชน นักเขียน
2. ช่วงพอดแคสต์แบบมืออาชีพโดยผูจ้ ดั เป็ นกลุ่มองค์กรสื่ อ (พ.ศ. 2559-ปั จจุบนั )
จุดเปลี่ยนที่ทาํ ให้วงการพอดแคสต์ไทยเริ่ มมีผูส้ นใจผลิตรายการแบบมืออาชีพเกิดขึ้นเมื่อปี 2559 เมื่อ
เดอะโมเมนตัม (The Momentum) สํานักข่าวออนไลน์ที่เกิดจากกลุ่มผูผ้ ลิตนิตยสารอะเดย์ (a day) ได้เริ่ มผลิตพอด
แคสต์อย่างจริ งจัง มีตารางการออกอากาศอย่างต่อเนื่ องทุกสัปดาห์ และยังพัฒนาคุณภาพในการอัดรายการในห้อง
อัดเสี ยง การใช้เครื่ องมือตัดต่อที่ทนั สมัย และใช้ผูจ้ ดั รายการเป็ นผูม้ ีชื่อเสี ยงในสังคม เช่น วงศ์ทะนง ชัยณรงค์
สิ งห์ ผูก้ ่อตั้งนิ ตยสารอะเดย์ โดยมีรายการย่อยในเครื อ 5 รายการ และแม้ปัจจุบนั รายการในเครื อเดอะโมเมนตัม
ได้ยกเลิกการออกอากาศไปแล้ว แต่ก็นบั เป็ นจุดเปลี่ยนให้พอดแคสต์เริ่ มเป็ นที่รู้จกั ในกลุ่มคนเจเนอเรชันใหม่
แต่ผทู ้ ี่ทาํ ให้วงการพอดแคสต์ไทยเริ่ มเผยแพร่ ในวงกว้างคือสํานักข่าวออนไลน์ เดอะ สแตนดาร์ด (THE
STANDARD) ซึ่ งผลิ ต ช่ อ งพอดแคสต์มี จ ํา นวนรายการย่อ ยถึ ง 17 รายการ และมี ย อดการเข้า ฟั ง นับ ตั้ง แต่
ออกอากาศครั้งแรกเมื่อเดือนสิ งหาคม 2560 ถึงวันที่ 24 เมษายน 2562 รวมสูงถึง 20.4 ล้านครั้ง (ปณชัย อารี เพิ่มพร
, 2562) โดยแนวทางการสร้างสรรค์รายการของ THE STANDARD เน้นคอนเทนต์หลากหลาย รอบด้าน และ
การให้ความสําคัญกับคุณสมบัติของผูจ้ ดั รายการ จึงนับเป็ นจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทาํ ให้เกิดรายการพอดแคสต์ไทยที่มี
คุณภาพตามมาอย่างรวดเร็ ว
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รู ปแบบ และคอนเทนต์ ของพอดแคสต์
จากงานวิจยั พอดแคสต์ สื่ อทางเลือกใหม่ :กรณี ศึกษาเปรี ยบเทียบระหว่างสหรัฐอเมริ กาและไทย ของ
ชนิ นทร เพ็ญสู ตร (2561) และจากการสํารวจข้อมูลพอดแคสต์ที่เผยแพร่ ในปั จจุบนั จํานวน 60 ช่อง (ข้อมูล ณ
เดือนตุลาคม 2562) พบว่าคอนเทนต์รายการพอดแคสต์ในเมืองไทยอาจแบ่งตามเนื้อหา ได้ 3 กลุ่มหลัก คือ
1. กลุ่มเน้ นคอนเทนต์ เฉพาะ กลุ่มนี้ ยกให้คอนเทนต์เป็ นตัวเอก มี ธีม (Theme) รายการชัดเจน
เสนอเรื่ องราวเฉพาะเจาะจงคนกลุ่มเล็ก โดยผูจ้ ดั มีความเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญ (Specialist) รู ้จริ งในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง เช่น
Seek Out รายการพูดคุยปรัชญา จากเรื่ องราวของสิ่ งต่าง ๆ รอบตัว โดย ปิ ยณัฐ ปฐมวงษ์ นักวิชาการด้านปรัชญา
Readery พอดแคสต์แนะนําหนังสื อสําหรับคนรักหนังสื อที่ไม่มีเวลาอ่านหนังสื อ ซึ่ งไม่ใช่แค่การวิจารณ์แบบผิว
เผินตามสื่ อออนไลน์ทว่ั ไป แต่วเิ คราะห์ในแง่มุมของคอหนังสื อจาก 2 ผูก้ ่อตั้งร้านหนังสื อออนไลน์
2. กลุ่มเน้ นพอดแคสเตอร์ เป็ นรายการที่ คอนเทนต์ไม่ได้มีคอนเทนต์แบบเจาะเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ ง
ชัดเจน แต่อาศัยผูจ้ ดั ที่เป็ นคนมีชื่อเสี ยงในสังคมอยูแ่ ล้ว มีความรู ้หลายด้านจนสามารถหยิบประเด็น กระแสรอบ
ข้างมาถ่ายทอดคอนเทนต์ที่หลากหลาย (Variety) และทันสมัยได้ เช่น Omnivore ที่มีผจู ้ ดั เป็ นนักคิด นักเขียน
ขวัญใจคนเจน Y อย่าง โตมร ศุขปรี ชา และที ปกร วุฒิพิทยามงคล ผูก้ ่อตั้งสํานักข่าวออนไลน์ The Matter ซึ่ ง
หยิบหัวข้อที่ กาํ ลังเป็ นเทรนด์ในโลกมาพูดถึงในแง่มุมต่างๆ หรื อ Mission to the Moon ที่ มีผูจ้ ดั เป็ น CEO ผู ้
พลิกฟื้ นแบรนด์เครื่ องสําอางศรี จนั ทร์อย่าง รวิศ หาญอุตสาหะ และนักเขียนหนังสื อติดอันดับขายดีหลายเรื่ อง ได้
นําเสนอคอนเทนต์ที่แม้จะไม่ชดั เจนไปเรื่ องเดียว เพราะมีท้ งั การตลาด การพัฒนาตัวเอง หรื อกระทัง่ การออกกําลัง
กาย แต่ดว้ ยความเป็ นนักเขียนที่ถ่ายทอดได้สนุ ก แถมมีความรู ้รอบด้าน จึ งทําให้เป็ นรายการที่ติดอันดับคนฟัง
มากเป็ นอันดับต้นๆ โดยมีจาํ นวนตอนที่ผลิตมากถึง 570 ตอน (ข้อมูลจากแอปพลิเคชัน Spotify ณ วันที่ 26 ตุลาคม
2562)
3. กลุ่มองค์ กร และกลุ่มสื่ อ มีคอนเทนต์ หลากหลายให้ เลือก
พอดแคสต์ที่ได้รับการกล่าวถึงค่อนข้างมาก และสามารถผลิตได้อย่างต่อเนื่ อง มาจากกลุ่มที่จดั ทํา
โดยกลุ่มสื่ อประเภทสํานักข่าวออนไลน์ เพราะกลุ่มนี้ จะมีชื่อพอดแคสต์เปรี ยบเหมือนชื่ อช่อง (Channel) แบบ
รายการโทรทัศน์ หรื อช่องยูทูบที่มีคอนเทนต์กว้างครอบคลุมหลายด้านให้เลือก โดยมีรายการย่อยๆ ที่มีธีมรายการ
เฉพาะและเป็ นธีมที่ไม่หลุดจากแนวคิดหลัก (concept) หรื อจุดยืนของช่อง เช่นช่อง THE STANDARD มีรายการ
ย่อย 17 รายการที่ให้ความรู ้แตกต่างกัน เช่น Step Life เจาะลึกเทคนิคเรื่ องการวิ่ง เทยเท่ นําเสนอเรื่ องราวน่าทึ่ง
ของคนข้ามเพศในแง่มุมที่คนส่ วนใหญ่ไม่รู้ I hate my Job ที่เจาะกลุ่มมนุษย์ออฟฟิ ศโดยพูดคุยสารพันปั ญหาด
ราม่า (drama) ในที่ทาํ งาน หรื อช่อง Infinity Podcast ก็มีรายการย่อยเช่น Indie India ที่เจาะลึกทุกเรื่ องเกี่ยวกับ
ประเทศอินเดีย หรื อ คนติด Cook วาไรตี้เกี่ยวอาหารที่เล่าโดยอดีตโปรแกรมเมอร์ผผู ้ นั ตัวมาเป็ นกุ๊กในโรงแรม
ส่ วนรู ปแบบการนําเสนอรายการพอดแคสต์ที่พบมากที่สุด (ปวรรัตน์ ระเวง และพนม คลี่ฉายา (2561:
65) คือรายการพูดคุยหรื อสนทนา ร้อยละ 42.31 รองลงมาคือรายการสัมภาษณ์ ร้อยละ 22.12 และอันดับ 3 คือ
การดําเนิ นรายการเดี่ยวร้อยละ 12.60 แต่ไม่วา่ พอดแคสต์จะมีรูปแบบ และคอนเทนต์อย่างไร พอดแคสเตอร์คือ
สื่ อกลางในการถ่ายทอดเรื่ องราวย่อมเปรี ยบเหมือนแม่เหล็ก ดึงดูดคนฟังได้ในระยะยาว ซึ่ งลักษณะของพอดแค
สเตอร์ ที่มีผฟู ้ ั งจํานวนมาก จากการรวบรวมข้อมูลรายการพอดแคสต์ไทยที่ได้รับความนิ ยมจาก spotify podcast
chart เดือนกรกฎาคม 2562 (“10 อันดับพอดแคสต์ไทย ที่คนฟังมากที่สุด”, 2562) พบว่ามีลกั ษณะร่ วมดังนี้
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คุณสมบัตขิ องพอดแคสต์ เตอร์ ทไี่ ด้ รับความนิยม
1. พอดแคสเตอร์ : ผู้เชี่ยวชาญ (Specialist) แม้ยทู ูบเบอร์ (Youtber) กับพอดแคสเตอร์ จะมีลกั ษณะเป็ น
ผูท้ รงอิทธิพลต่อผูร้ ับสาร (Influencer) เหมือนกัน แต่ความแตกต่างคือ ที่มา (Background) ของพอดแคสเตอร์ มกั
ไม่ใช่ คนธรรมดา สามัญ ที่ เป็ นตัวแทนของคนทั่วไป หรื อคนที่ พูดเก่ งและเน้นความบันเทิ ง แต่ตอ้ งเป็ นผูร้ ู ้
ผูเ้ ชี่ยวชาญในเรื่ องนั้นๆ และยิ่งมีชื่อเสี ยงในโลกออนไลน์ เป็ นบล็อกเกอร์ ที่มีฐานผูต้ ิดตามอยูแ่ ล้ว ก็ย่งิ เสริ มให้
พอดแคสต์ได้รับความนิ ยมไปด้วย เช่ นรายการ บันทึกนึกขึ้นได้ รายการแนวเยียวยาจิ ตใจ (Healing) ที่ พูดคุย
เกี่ยวกับปั ญหาระหว่างความสัมพันธ์กบั คนรอบข้าง และให้มุมมองในการเข้าใจผูอ้ ื่น และตัวเองมากขึ้น โดยมี
พอดแคสเตอร์ อย่างปฐวี ธุ ระพันธ์ ซึ่ งเป็ นเจ้าของเพจดังชื่อเดียวกับรายการที่มีผตู ้ ิดตามราว 530,000 คนอยูแ่ ล้ว
ทําให้รายการติดอันดับคนฟังมากที่สุด 10 อันดับแรกอย่างสมํ่าเสมอ
2. พอดแคสเตอร์ : นักเล่ าเรื่ อง (Storyteller) สามารถถ่ายทอดเรื่ องยากให้กลายเป็ นเรื่ องง่าย โดยสร้าง
อารมณ์ร่วมจากผูฟ้ ังผ่านองค์ประกอบของเรื่ องราว (Story) ที่ มีตวั ละคร ปมปั ญหา การดิ้นรนแก้ปัญหา และจุด
พลิกผันที่ นาํ ไปสู่ บทสรุ ป เหมือนเช่น จักรพงษ์ เมษพันธุ์ พอดแคสเตอร์ รายการ The Money Case โค้ชด้าน
การเงินที่นาํ เรื่ องราวจากประสบการณ์จริ งของผูค้ นที่เขาเคยให้คาํ แนะนําแก้ปัญหาด้านการเงิน เช่น ในตอนที่ 87
“อภิ นิหารเงิ นเดื อน 17 บาท กับเต้าฮวยนมสด” ก็หยิบเอาเรื่ องมรสุ มปั ญหาการเงิ นของผูช้ ่ วยพยาบาลที่ เหลือ
เงินเดือนใช้จ่ายเพียงเดือนละ 17 บาทและถึงขั้นต้องกินข้าวเหลือจากผูป้ ่ วยเพื่อประทังชีวติ แต่สามารถดิ้นรนปลด
หนี้ได้จากการเริ่ มขายเต้าฮวยนมสดในที่ทาํ งาน
3. พอดแคสเตอร์ : นักคัดสรรประเด็น (Curator) พอดแคสเตอร์ที่รู้จกั สรุ ป เลือกจับประเด็น คัดกรอง
คอนเทนต์ที่น่าสนใจหรื อแง่ มุมที่ แปลกใหม่ แตกต่างจากคนอื่ นๆ มาเป็ นหัวข้อในการเล่าเรื่ อง ย่อมทําให้มี
ผูต้ ิดตาม เช่น รายการ The Secret Sauce ที่ พอดแคสเตอร์ อย่างเคน นคริ นทร์ ชวนผูก้ ่อตั้งแบรนด์มาพูดคุย เล่า
เรื่ องราวก่อนประสบความสําเร็ จ ก็มีการคัดสรรประเด็น หรื อหัวข้อที่ดึงดูดคนฟัง เช่น “เทคนิ คบริ หารเวลาแบบ
เข้ากระท่อมของบิล เกตส์” หรื อ ”สุริยา หี บศพ’ กิจการที่ไม่ได้หากินกับคนตาย แต่เน้นขายการบริ การ”
4. พอดแคสเตอร์ : นักจัดรายการ (Host)
ไม่ใช่ผรู ้ ู ้ทุกคนจะสามารถจัดรายการได้ เพราะพอดแคสเตอร์ ยงั ต้องการวิธีสื่อสารด้วยเสี ยงพูด ดังนั้น
อักขระการออกเสี ยงจึงต้องชัดเจน นํ้าเสี ยงน่าฟัง รู ้จกั ใช้ภาษาและ มีอารมณ์ขนั แตกต่างจากการจัดรายการเพลง
ตามกระแสในวิทยุที่ดีเจมักเน้นนํ้าเสี ยงสู งตํ่า เล่นคําให้หวือหวาตลอดเวลา เพราะพอดแคสเตอร์จะเน้นภาษาพูด
แบบเพื่อนคุยกัน ที่ อาจมีคาํ หยาบคายบ้าง เพราะการใช้ภาษาเหล่านั้นแสดงความใกล้ชิดกับกลุ่มเป้ าหมาย และ
สร้างความรู ้สึกเป็ นคนกลุ่มเดียวกัน เช่น รายการที่ให้ความรู ้เรื่ องศัพท์ภาษาอังกฤษอย่าง คํานีด้ ี ซึ่งพอดแคสเตอร์
อย่างภูมิชาย บุญสิ นสุข มีอกั ขระที่ชดั เจน นํ้าเสี ยงและจังหวะการพูดน่าฟัง และมักมีคาํ ศัพท์ และภาษาพูดที่เข้าถึง
คนรุ่ นใหม่อยูเ่ สมอ ซึ่งก็เป็ นส่วนเสริ มช่วยให้รายการติดอันดับคนฟัง 10 อันดับแรกมาโดยตลอด
นอกเหนือจากคอนเทนต์ และตัวพอดแคสเตอร์แล้ว ยังมีองค์ประกอบสําคัญเกี่ยวกับวิธีนาํ เสนอที่ ส่งผล
ต่อการรับฟังพอดแคสต์เช่นกัน นัน่ คือ
1. การออกแบบภาพและข้ อความผ่านหน้ าจอผู้ใช้ พอดแคสต์ นับเป็ นปราการสําคัญด่านแรกที่ช่วยดึงดูด
ความสนใจให้คนเลือกกดคลิกเข้าฟังรายการเช่นเดียวกับสื่ อออนไลน์ ดังนั้นผูผ้ ลิตจึงต้องออกแบบกราฟิ กทั้งโล
โก้ช่อง ภาพปก (Cover) รายการหรื อปกแต่ละตอน และใช้ภาษาเขียนที่เหมือนภาษาพูด สั้น กระชับเพื่อตั้งชื่อ
รายการและพาดหัวชื่ อตอน เพื่อตอกยํ้าภาพลักษณ์ (Image Focused) และสะท้อนตัวตนของรายการ โดยพอด
แคสต์ที่มีแนวทางการออกแบบภาพและใช้ภาษาเขียนได้อย่างน่าดึงดูดก็คือ ช่อง THE STANDARD ที่เชี่ยวชาญ
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2. การนําเสนอคอนเทนต์ สิ่งพิมพ์ ออนไลน์ อยู่แล้ ว

ภาพที่ 1 การออกแบบภาพ ตัวอักษร และชื่อตอนของพอดแคสต์ THE STANDARD
(“THE STANDARD PODCAST”, 2019) ที่มา: https://thestandard.co/podcast/
3. ความสมํา่ เสมอ และต่อเนื่องในการเผยแพร่ ซึ่งนับเป็ นปัจจัยสําคัญของผูผ้ ลิตคอนเทนต์ทุกรู ปแบบ
เหมือนเช่น รายการ Mission to the Moon ที่ออกอากาศเฉลี่ยทุกวัน หรื อช่อง The Standard ก็มีคอนเทนต์ใหม่
จากช่องรายการย่อยหมุนเวียนเผยแพร่ อยูท่ ุกวันเช่นกัน
อัตลักษณ์ พอดแคสต์ : สื่ อผสมขวัญใจกลุ่ม Niche
จากรู ปแบบ คอนเทนต์ และวิธีนาํ เสนอของพอดแคสต์ขา้ งต้นทําให้แบรนด์ต่างๆ ที่มีเป้ าหมายเป็ นกลุ่ม
คนรุ่ นใหม่เริ่ มหันมาสนใจผลิตพอดแคสต์มากขึ้น เพราะด้วยธรรมชาติของสื่ อที่มีอตั ลักษณ์ (Identity) เฉพาะตัว
และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของผูร้ ับสารเจเนอเรชัน Y และ Z ซึ่ งมีความเป็ นผูร้ ับสารที่สนใจเรื่ องบันเทิง (สมสุ ข
หิ นวิมานและคณะ, 2558) โดยอาจสรุ ปอัตลักษณ์ของพอดแคสต์ตามแนวคิดเกี่ยวกับสื่ อใหม่ (อัศวิน เนตรโพธิ์
แก้ว, 2561: 141-164) ได้ดงั นี้
1. สื่ อลูกผสม (Hybrid) 3 สายพันธุ์ : สื่ อเสียง+สิ่งพิมพ์ +ออนไลน์
ในขณะที่ การฟั งเพลงหรื อรายการตามคลื่ นวิทยุแบบเก่ าจัดเป็ นสื่ อเสี ยงอย่างเดี ยว แต่พอดแคสต์มี
ธรรมชาติของสื่ อ 3 ชนิ ดรวมเข้าไว้ดว้ ยกัน คือโดยแม้รูปแบบจะเป็ นสื่ อวิทยุ ที่ มีผูจ้ ดั ใช้เสี ยงเป็ นตัวถ่ายทอด
เรื่ อ งราว แต่ ต ัว คอนเทนต์ข องพอดแคสต์เ องกลับ มี ล ัก ษณะของสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ที่ ใ ห้ค วามลึ ก ของข้อ มู ล แบบ
หนังสื อพิมพ์ หรื อคอลัมน์ในนิ ตยสาร และสื่ อที่ 3 คือสื่ อออนไลน์ เพราะการรับฟั งพอดแคสต์ที่ตอ้ งเข้าผ่าน
อุปกรณ์ตวั กลางที่มีหน้าจอ เช่นโทรศัพท์ ซึ่ งช่วยให้รับฟังได้ท้ งั ฟังแบบออนไลน์ และออฟไลน์โดยดาวน์โหลด
มาเก็บฟังในอุปกรณ์
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ความเป็ นสื่ อลูกผสมที่หลอมรวมเอาข้อเด่นของทั้งสื่ อเสี ยง สิ่ งพิมพ์ และออนไลน์เข้าไว้ดว้ ยกันจึงทําให้
พอดแคสต์มีอตั ลักษณ์เฉพาะตัว และดึงดูดใจคนเจเนอเรชันใหม่ที่มีพฤติกรรมขี้เกียจอ่านข้อความยาวๆ เพราะคุน้
ชินกับการอ่านข้อความขนาดสั้น การฟังเสี ยงคนมาถ่ายทอดเรื่ องราวยาวๆ ให้ฟังแทนการอ่านด้วยตัวเองจึงทําให้
พอดแคสต์เป็ นสื่ อทางเลือกใหม่ที่สอดคล้องกับลักษณะของคนเจเนอเรชัน Y และ Z ได้เป็ นอย่างดี ซึ่ งอัตลักษณ์
เฉพาะตัวของพอดแคสต์อาจสรุ ปให้เห็นภาพชัดขึ้นโดยเปรี ยบเทียบกับสื่ ออื่นดังนี้
ตารางที่ 1 ตารางแสดงการเปรี ยบเทียบสื่ อเพื่อแสดงอัตลักษณ์ของพอดแคสต์
หัวข้ อ
รู ปแบบ/
วัตถุประสงค์

คอนเทนต์

ผูจ้ ดั รายการ/
ผูน้ าํ เสนอสาร

กลุ่มผูฟ้ ัง/
วิธีฟัง

สื่ อวิทยุ
สื่ อออนไลน์
- สื่ อเสี ยง เน้นรายการ
- สื่ อสารด้วยภาพนิ่ง
เพลง
วิดีโอ และตัวอักษร
- รู ปแบบการพูดให้ขอ้ มูล - มีท้ งั ให้ความบันเทิงเป็ น
สลับเปิ ดเพลง ให้ความ หลัก (ยูทูบ) และให้
บันเทิงเป็ นหลัก
ความรู ้ (เว็บไซต์
แฟนเพจ)
- เน้นคนกลุ่มใหญ่
- เน้นทั้งคนกลุ่มใหญ่
(Mass)
(ยูทูบ) และกลุ่มย่อย
- คอนเทนต์ไม่ชดั เจน
- มีท้ งั คอนเทนต์เฉพาะ
เรื่ องวาไรตี้ ให้กาํ ลังใจ และคอนเทนต์วาไรตี้
- คอนเทนต์ไม่คงทน
- คอนเทนต์ส่วนใหญ่อิง
เพราะคนนิ ยมฟั งสด
กระแส
ไม่นิยมฟังย้อนหลัง

สื่ อสิ่ งพิมพ์ (นิตยสาร)
- สื่ อตัวอักษร/ข้อความ
และภาพนิ่ ง
- ให้รายละเอียดได้มาก
ทั้งความรู้ และความ
บันเทิง

พอดแคสต์
- เน้นรายการสนทนา
- ให้ความรู ้ ข้อคิด
นําความบันเทิง

- เน้นเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง
- เรื่ อง“เล็กแต่ลึก”
- มีคอนเทนต์เฉพาะ
(Niche)
- คอนเทนต์ไม่จาํ เป็ นต้อง - มีท้ งั คอนเทนต์เฉพาะ
อิงกระแสไม่ลา้ สมัย
และคอนเทนต์วาไรตี้
(Evergreen Content)
- คอนเทนต์เก็บไว้ฟัง
เมื่อไหร่ ก็ได้
- ไม่จาํ เป็ นต้องอิงกระแส
ไม่ลา้ สมัย
- เน้นอักขระ นํ้าเสี ยง
- เน้นคาแร็ คเตอร์
- เน้นความเป็ น
- เน้นความเป็ น
ลีลา ไม่เน้นความเป็ น
รู ปลักษณ์ และลีลาการ
ผูเ้ ชี่ ยวชาญ
ผูเ้ ชี่ ยวชาญ และเป็ นนัก
ผูร้ ู ้ลึก
พูด (ยูทูบ)
- ระดับภาษาทางการกว่า เล่าเรื่ อง
- ใช้ภาษาทางการมากกว่า - ใช้ภาษาเป็ นกันเองแบบ สื่ อเสี ยง
- ใช้ภาษาเป็ นกันเองแบบ
- ไม่มีลกั ษณะของ
เพื่อนคอเดียวกัน
- ไม่มีลกั ษณะของ
เพื่อนคอเดียวกัน
Influencer
- เป็ น Influencer หลาย
Influencer
- เป็ น Micro-Influencer
ระดับ
ผูฟ้ ังแบบตั้งรับ
- ในแฟนเพจ เน้นผูฟ้ ัง
ผูฟ้ ังแบบแสวงหา
ผูฟ้ ังแบบแสวงหา
(Passive) ไม่เจาะจง
แบบแสวงหา (Active)
เจาะจงเฉพาะด้าน
เจาะจงเฉพาะด้าน
เนื้ อหา
- ในยูทูบ เน้นผูฟ้ ังแบบ
ตั้งรับ

2. ง่ ายกว่ านีม้ อี กี ไหม?
ความง่ายของพอดแคสต์ที่ช่วยให้สื่อชนิดนี้เติบโต ในที่น้ ีมีความหมาย 3 ประการ
2.1 เข้าถึงง่าย เพราะฟังได้โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย และเข้าถึงทางตรงได้จากแอปพลิเคชันเพียงคลิก
เดียว อีกทั้งหลายช่องพอดแคสต์ก็เผยแพร่ ผา่ นยูทูบ ศูนย์รวมวิดีโอคอนเทนต์ยอดฮิตควบคู่ไปอีกทางหนึ่งด้วย
2.2 หาโอกาสฟั งง่ าย เพราะพอดแคสต์ไม่ใช่ สื่อที่ เร้ าอารมณ์ จนทําให้เกิ ดอาการหยุดดู ไม่ได้
(binge watching) เหมือนซี รีส์ หรื อเกม และไม่ตอ้ งใช้สมาธิ ในการรับสารการอ่านข้อความแบบเว็บไซต์หรื อ
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แฟนเพจ ดังนั้นเมื่อไม่จาํ เป็ นต้องมีสมาธิ ในการรับสื่ ออย่างต่อเนื่อง นึ กอยากฟังเมื่อไหร่ กต็ ่อติดได้เสมอ พอด
แคสต์จึงเป็ นแพลตฟอร์มที่สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้เวลาหน้าจอของคนเจนใหม่ ช่วยให้สามารถหยิบขึ้นมา
ฟังได้แบบง่ายดาย ทุกที่ ทุกเวลา แม้จะทํางานอื่นที่ตอ้ งใช้สมาธิควบคู่ไปด้วยตาม ดังจะเห็นได้จากพฤติกรรมการ
ฟั งพอดแคสต์ของคนอเมริ กนั ที่พบว่าคนนิ ยมฟั งพอดแคสต์โดยทํากิ จกรรมอื่นไปด้วย โดยอันดับ 1 คือการฟั ง
พร้อมกับการทํางานบ้าน และทําครัวถึงร้อยละ 90 อันดับ 2 คือฟังขณะขับรถร้อยละ 64 ในขณะที่มีคนฟังพอด
แคสต์พร้อมกับการทํางานในที่ทาํ งานไปด้วยถึงร้อยละ 37 (Watson, 2019)
2.3 ผลิตง่าย ในมุมของผูผ้ ลิต การสร้างสรรค์สื่อเสี ยงย่อมทําได้ง่ายกว่าสื่ อภาพเคลื่อนไหว เพราะ
ต้นทุ นตํ่า ไม่ตอ้ งห่ วงงบประมาณในการถ่ายทําและตัดต่อ ไม่ตอ้ งเสี ยเวลาในการคิ ดเตรี ยมภาพหรื อที มงาน
ขอแค่มีแนวคิดและคอนเทนต์ที่สดใหม่ ยิง่ ปั จจุบนั โทรศัพท์มีคุณภาพมากพอสําหรับอัดเสี ยงและใช้ซอฟแวร์ ตดั
ต่อเสี ยงเบ็ดเสร็ จได้ในทันที ดังนั้นคนคนเดียวก็สามารถเป็ นพอดแคสเตอร์ ได้ และความง่ายในการผลิตก็เป็ น
ปั จจัยสําคัญที่ทาํ ให้มีผหู ้ นั มาสร้างสรรค์พอดแคสต์มากขึ้น และเกิดคอนเทนต์ที่หลากหลายตามมา

3. คอนเทนต์ สําหรับกลุ่มนิช (Niche) : ผู้บริโภคทีน่ ักการตลาดชื่ นชอบ
สาเหตุที่พอดแคสต์เติบโตและกลายเป็ นสื่ อที่แบรนด์ต่างๆ สนใจ เพราะผูฟ้ ังในปั จจุบนั มีลกั ษณะของ
ผูใ้ ช้สื่อแบบ ตามใจฉัน (Customization) ไม่ชอบของโหล และขอเลื อกเอง (Active Audience) เรี ยกว่าเป็ นผู ้
แสวงหาหรื อเลือกข้อมูลโดยเสรี (Active Seeker) (Tapscott, 2011) ดังนั้นคนฟั งพอดแคสต์จึงเป็ นผูฟ้ ั งเฉพาะ
กลุ่มหรื อ นิ ช ที่ กระตือรื อร้นเสาะแสวงหาข้อมูลข่าวสารแบบมีที่นี่ทีเดียว (Exclusive Content) คอนเทนต์ใน
พอดแคสต์จึงมีลกั ษณะเป็ นเรื่ องที่สนองความชอบของคนกลุ่มเล็กแต่ (ให้ขอ้ มูลเชิง) ลึก ซึ่ งตรงกับลักษณะของ
คนในยุคหลัง-หลังสมัยใหม่ (Post-Postmodernism) ที่ชอบเรื่ องเล่าเล็กๆ (Micronarratives) ที่มีความหลากหลาย
จากทัว่ ทุกภาคส่ วน (ปรี ดา อัครจันทโชติ, 2560) เช่น เต็กตีบวก รายการสนทนาภาษาสิ่ งก่อสร้าง ว่าด้วยเรื่ อง
สถาปั ต ยกรรม หรื อ Nerd Loyalty รายการที่ ผู ้จัด เรี ยกตัว เองว่ า เด็ ก เนิ ร์ ด และนํา เรื่ องวิ ท ยาศาสตร์ ใ น
ชีวติ ประจําวันมาแปลงเป็ นบทสนทนาด้วยภาษาแบบเนิร์ดๆ
กลุ่มคนฟังแบบนิ ชที่สนใจเรื่ องเดียวกันและมีความเป็ นวัฒนธรรมเฉพาะกลุ่มนี่ เองที่เป็ นเป้ าหมายของ
การตลาดทางตรง (Direct Marketing) ที่ได้รับความนิยมในปั จจุบนั เพราะด้วยลักษณะเป็ นกลุ่มที่มีความจงรักภักดี
ต่ อ แบรนด์สูง (Brand Loyalty) โดยจากรายงานของ NiemanLab (อ้า งถึ ง ใน Nutnon, 2018) พบว่า หลัง จาก
ทดสอบกับผูฟ้ ังพอดแคสต์ กว่า 300,000 ราย ปรากฏว่ามีผูฟ้ ังถึงร้อยละ 63 ที่ซ้ื อสิ นค้าตามที่พอดแคสเตอร์ บอก
ซึ่ งถือว่าสู งกว่ารู ปแบบของการโฆษณาอื่นๆ มาก เพราะนอกจากความจงรักภักดี ที่เชื่อถือในตัวพอดแคสเตอร์
แล้ว ยังเป็ นเพราะรู ปแบบรายการที่ส่วนใหญ่เป็ นรายการเชิงสนทนา หรื อพูดคุย ทําให้โฆษณาแฝงผ่านบทสนทนา
ได้อย่างแนบเนียน โดยไม่ตอ้ งมีการแบ่งแยกช่วงโฆษณาเหมือนสื่ อวิดีโออีกด้วย

4. สรุ ป

พอดแคสต์ คือสื่ อทางเลือกใหม่ที่แม้จะปรากฏในรู ปสื่ อเสี ยง เป็ น Audio Content แต่ดว้ ยลักษณะการ
ผสมผสาน ข้ามสายพันธุ์จนเป็ นสื่ อที่มีการหลอมรวม (Media Convergence) ของสื่ อ 3 ชนิดทั้งวิทยุ สิ่ งพิมพ์ และ
ออนไลน์ เข้าด้วยกันจนทําให้รับฟังรายการได้อย่างง่ายดายแบบทุกที่ทุกเวลาแม้ยามทํางานที่ตอ้ งใช้สมาธิ จึงตอบ
โจทย์วิถีชีวิตของคนในปั จจุบนั ที่ตอ้ งการความสะดวกสมบูรณ์ทุกด้านตามแนวคิดเกี่ ยวกับการเปิ ดรับสื่ อใหม่
(อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว, 2561: 141) และแม้จาํ นวนผูฟ้ ังพอดแคสต์จะไม่สูงมากนักเมื่อเทียบกับสื่ อออนไลน์อย่าง
ยูทูบ แต่ดว้ ยความเป็ นคอนเทนต์ “เล็กแต่ลึก” กลุ่มผูฟ้ ั งเป็ นผูช้ ่างเสาะแสวงหาเรื่ องราวที่ตนเองชื่ นชอบ และ
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มักเป็ นกลุ่มคนมีฐานะและมีการศึกษา จึงทําให้พอดแคสต์เป็ นสื่ อที่มาแรงในสายตานักการตลาดที่ปัจจุบนั เน้น
ทําการตลาดโดยตรงไปยังกลุ่มเป้ าหมายที่ มีความจงรักภักดี ต่อแบรนด์สูง แต่การจะพัฒนาช่องพอดแคสต์ให้
เติบโตเชิงธุรกิจในประเทศไทยยังไม่เป็ นรู ปธรรมนัก หากอาศัยโฆษณาแฝงในรายการอย่างเดียวคงไม่เพียงพอ
พอดแคสเตอร์ เองควรอาศัยความจงรักภักดี ของกลุ่มผูฟ้ ั งที่แม้จะมีขนาดเล็กให้เป็ นประโยชน์ เพราะความเป็ น
Micro-Influencer ทําให้มีศกั ยภาพในการต่อยอดจากสื่ อออนไลน์ ไปสู่ สื่ออื่นๆ โดยเฉพาะสื่ อออนกราวนด์ (On
ground) เช่น การจัดกิจกรรมขายคอร์สอบรม การจัดกิจกรรมเสวนา หรื อจัดทอล์กโชว์ ซึ่งเป็ นแนวทางหารายได้
เสริ มซึ่งกลายเป็ นรายได้เป็ นกอบเป็ นกําของผูผ้ ลิตพอดแคสต์ในสหรัฐอเมริ กา (ชนินทร เพ็ญสูตร, 2561: 285)
สิ่ งสําคัญเหนืออื่นใดที่จะช่วยให้พอดแคสต์อยูไ่ ด้อย่างยัง่ ยืน ไม่ใช่เพียงแค่การให้ความสําคัญกับการจัด
กิจกรรม ขายคอร์สต่อยอดออกไปเท่านั้น แต่อยูท่ ี่การใส่ใจคอนเทนต์ดว้ ยการเป็ นนักคัดสรร (Curator) เรื่ องเล่าที่
สดใหม่ สร้ างสรรค์ และแตกต่าง การให้ความสําคัญกับผลตอบรั บของกลุ่มผูฟ้ ั งมาพัฒนารายการอยู่เสมอ
รวมทั้งการรู ้จกั ประสานความร่ วมมือ (Collaboration) กับผูผ้ ลิตพอดแคสต์รายอื่น อันเป็ นลักษณะของคนเจนใหม่
ในปั จจุบนั (Tapscott, 2011)
ในวันนี้พอดแคสต์อาจเป็ นสื่ อเสี ยงในแพลตฟอร์มใหม่ที่กาํ ลังมาแรง แต่โลกแห่งเทคโนโลยีที่หมุนเร็ ว
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคและผูร้ ับสารย่อมเปลี่ยนผันเร็ วเช่นเดียวกัน ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าพอดแคสต์อาจล้มหายตาย
จากไป หากพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อเปลี่ยนแปลงไป แต่ไม่วา่ จะอย่างไร พื้นฐานของสื่ อเสี ยง ย่อมไม่มีวนั ตาย
ผูผ้ ลิตสื่ อจึงต้องรู ้จกั สังเกต และก้าวให้ทนั วิถีของผูร้ ับสาร เพื่อหันมาปรับแต่งคอนเทนต์ในมือให้เป็ นเหมือนนํ้าที่
พร้อมไหลตามภาชนะ (ช่องทาง/แพลตฟอร์ม) ใหม่ๆ ได้ตลอดเวลา

5. ข้ อเสนอแนะ

1. ในประเทศไทยยังมีงานวิจยั เกี่ ยวกับพอดแคสต์ค่อนข้างน้อย และยังไม่มีการเก็บข้อมูลเชิ งปริ มาณ
จํานวนช่องพอดแคสต์ อย่างเป็ นทางการ ทําให้แนวทางการวิเคราะห์เป็ นไปได้ยาก ดังนั้นหากมีการวิจัยเชิ ง
ปริ มาณเกี่ยวกับจํานวนพอดแคสต์ และมีการแยกประเภท รู ปแบบ และเนื้ อหาออกมาอย่างเป็ นรู ปธรรมจะเป็ น
ประโยชน์ต่อการศึกษาสื่ อพอดแคสต์อย่างมาก
2. อาจมีการศึกษาเจาะเฉพาะแนวทางการผลิตพอดแคสต์ของ THE STANDARD ที่มีรายการติดอันดับ
ผูฟ้ ังมากที่สุด 10 อันดับแรกมากกว่าครึ่ ง ทั้งในแง่ความเป็ นมืออาชีพด้านการผลิต ทีมผลิต การเลือกพอดแคสเตอร์ การเลือกคอนเทนต์ ไปจนถึงกลยุทธ์การโฆษณาและหารายได้
3. ความอิสระเสรี ในการผลิตคอนเทนต์ของพอดแคสต์ จึงควรมีการศึกษาผลกระทบด้านลบในแง่การ
นําเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวกับการใช้ภาษา และการนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวเรื่ องเพศ และความรุ นแรงด้วยเช่นกัน
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งานวิจยั นี้เป็ นงานวิจยั เชิงปริ มาณด้วยวิธีการสํารวจทางออนไลน์แบบตัดขวาง โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ศึกษากระบวนการพัฒนาความสัมพันธ์ทางสังคมกึ่งความจริ งระหว่างตัวการ์ ตูนดิสนียก์ บั ผูร้ ับสื่ อ มีกลุ่มตัวอย่าง
ในงานวิจยั คือ ผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางสังคมกึ่งความจริ งกับตัวการ์ ตูนดิสนียท์ ี่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป จํานวน 513 คน
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา, T-test, F-test, Pearson Correlation และสถิติถดถอยเชิง
เส้น (Linear Regression)
ผลการวิจยั พบว่า 1) ผูท้ ี่มีอายุแตกต่างกันจะมีพฒั นาการ PSR แตกต่างกันที่ระดับนัยยะสําคัญ .05 (p<.
05) 2) ความต่อเนื่ องของความสัมพันธ์แบบ PSR มีความสัมพันธ์กบั พัฒนาการ PSR ที่ ระดับ ค่าสัมประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์ที่ระดับ .01 3) พัฒนาการ PSR กับตัวการ์ ตูนมีความสัมพันธ์เชิ งลบกับความต้องการไปเที่ยวดิสนี ย ์
แลนด์ แต่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการเที่ยวดิสนียแ์ ลนด์อย่างมีนยั ยะสําคัญที่ระดับ 0.1
คําสําคัญ: ความสัมพันธ์, สังคมกึ่งความจริ ง, ตัวการ์ตูน, ดิสนีย ์

ABSTRACT

This Quantitative Research is aimed to explore Parasocial Relationship Development between Disney
character as media persona with media consumers by using Cross-sectional Online Survey, 513 Census responded
in result. Statistics used for data analysis were Descriptive, T-Test, F-Test, Pearson Correlation and Linear
Regression.
The results of this research revealed that 1) Media Viewers who differed in age had significant PSR
development. 2) Continuum of Social-Parasocial Encounters significantly influenced PSR development. 3) PSR
development negatively influenced the affective to visit Disney land but positively influenced Tourist Behavior.
Keywords: Relationship, Parasocial, Cartoon, Disney
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สื่ อบันเทิ งเป็ นหัวใจสําคัญของการสื่ อ สารมวลชนทั้งในเชิ งเนื้ อหาและโครงสร้ าง (Blakley, 2001)
ดิ ส นี ย ์ (Disney) เป็ นแบรนด์ธุ ร กิ จด้า นสื่ อบัน เทิ ง ที่ ไ ด้รั บการยอมรั บว่า มี คุณ ภาพสู งและมี คุณค่า ต่ อสถาบัน
ครอบครัว (Tavin และ Anderson, 2003) ตั้งแต่ช่วงปลายศตวรรษที่ 20 เป็ นต้นมา ในแต่ละปี มีประชาชนทัว่ โลก
มากกว่า ร้ อ ยกว่า ล้านคนได้ดูภ าพยนตร์ ก าร์ ตู นดิ ส นี ยท์ ้ ัง ทางโรงภาพยนตร์ แ ละอุปกรณ์ ก รณ์ เล่ นแผ่นซี ดีใน
ครัวเรื อน ได้ชมรายการของดิ สนี ยท์ างโทรทัศน์ ฟั งเพลงของดิ สนี ยท์ างเครื่ องเล่นแผ่นเสี ยง และมาเที่ ยวสวน
สนุกดิสนี ยแ์ ลนด์ (Eisner, 1995) และจวบจนทุกวันนี้ สวนสนุกของวอลท์ ดิสนี ย ์ (Walt Disney) ยังคงเป็ นสวน
สนุ กที่ มียอดผูม้ าท่องเที่ ยวอันดับหนึ่ งของโลก (Rubin, 2018) แสดงให้เห็ นว่าพฤติกรรมการมาท่องเที่ ย วสวน
สนุกดิสนียแ์ ลนด์น้ ีมาจากความสัมพันธ์ที่ดีของกลุ่มคนที่มีทศั นคติเชิงบวกต่อแบรนด์ดิสนี ย ์ เนื่องจากทัศนคติที่ดี
ต่อภาพลักษณ์ ของแบรนด์จะดึ งดูดให้ลูกค้าเข้ามามี ส่วนร่ วมในพฤติกรรมเชิ งเศรษฐศาสตร์ Haedrich (1993)
Schramm และ Hartmann (2008) อธิ บายว่าปั จจัยที่ ส่งผลต่อพฤติกรรม (Behavior) การบริ โภคนั้นมาจากปั จจัย
ด้านการจดจํารับรู ้ (Cognitive) และ ความรู ้สึกรักใคร่ ชอบพอ (Affective) ดังนั้นความเปิ ดรับสื่ อการ์ ตูนดิสนียจ์ ึง
ส่ งผลต่อการรับรู ้และความชื่นชอบต่อตัวการ์ ตูน และเป็ นเหตุปัจจัยที่ทาํ ให้เกิดพฤติกรรมที่เพิ่มพูนความสัมพันธ์
ระหว่างผูเ้ ปิ ดรับสื่ อและตัวการ์ตูนให้เหนียวแน่นยิง่ ขึ้น
การศึ กษาที่ เกี่ ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal Communication) ในยุคปั จจุบนั มี
แนวคิดที่พฒั นาในบริ บทใหม่คือ สังคมกึ่งความจริ ง (Parasocial) ซึ่งเป็ นโลกเสมือนที่สร้างขึ้นคู่ขนานกับโลกแห่ง
ความจริ งและทําให้ผทู ้ ี่อยูใ่ นความสัมพันธ์น้ นั รู ้สึกเหมือนเข้าไปมีส่วนร่ วมในโลกเสมือนด้วยกันกับตัวละครหรื อ
บุคคลในสื่ อนั้น (McQuail และคณะ, 1972) จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ ปิ ดรับสื่ อกับบุคคลในสื่ อของ
Horton และ Wohl (1956) เรี ยกความสัมพันธ์รูปแบบนี้ ว่า Parasocial Interaction (PSI) หรื อ การปฏิ สัมพันธ์ทาง
สังคมกึ่งความจริ ง เป็ นกระบวนการหลอมรวมเข้ากันกับมิติของกิจกรรมทางสังคมที่เกิดขึ้นในโลกแห่งความจริ ง
ซึ่ งต่อมามี การพัฒนาแนวความคิ ดนี้ จนสามารถแยกรู ปแบบของการปฏิ สัมพันธ์ทางสังคมกึ่ งความจริ งได้ใน
หลากหลายมิติ และมิติที่สร้างความสัมพันธ์ทางสังคมกึ่งความจริ งผ่านกาลเวลาที่ยาวนาน ถูกเรี ยกว่า “Parasocial
Relationship” ซึ่ งตามทัศนะของ Perse และ Rubin (1989) กับ Rubin และ McHugh (1987) มีความเห็นว่าการเกิด
PSI ที่เป็ นวัฏจักรหลายๆครั้งจะนํามาสู่ การสร้าง PSR ของผูร้ ับสื่ อ และนําไปสู่ ทศั นคติในเชิงบวกต่อแบรนด์และ
สิ นค้าที่เกี่ยวข้องกับดารา นักแสดงที่อยูใ่ นสื่ อนั้น (Chung และ Cho, 2014)
จากการศึ กษาความสัมพันธ์ทางสังคมกึ่ งความจริ ง (PSR) ของ Giles (2002) พบว่าองค์ประกอบอย่าง
หนึ่ งที่สาํ คัญในความสัมพันธ์ทางสังคมกึ่งความจริ งก็คือ ความต่อเนื่ องของการติดต่อและสร้างความสัมพันธ์ท้ งั
ในโลกเสมือนและโลกแห่ งความจริ ง (Continuum of Social-Parasocial Encounters) ซึ่ งหากจําแนกประเภทของ
บุคคลในสื่ อตามนิยามของ Giles จะจําแนกได้ 3 ประเภทคือ ประเภทที่ 1) First-order ถูกนิยามโดย Cohen (1999)
ว่าคือบุคคลที่ สามารถสื่ อสารกับผูช้ มได้โดยตรง เช่น นักข่าว, ผูด้ าํ เนิ นรายการ หรื อจากสื่ อโซเชี ยลมีเดี ยตาม
ความหมายของ Rubin (2016) เช่น Beauty Blogger, Net Idol ประเภทที่ 2) Second-order คือกลุ่มที่เป็ นตัวละครที่
ใช้มนุษย์เป็ นผูแ้ สดง (Actor) เช่น ตัวละครในภาพยนตร์ นักแสดงในละครเวที หรื อ นักแสดงละครโทรทัศน์ ซึ่ ง
ผูช้ มไม่สามารถปฏิสมั พันธ์ได้กบั ตัวละครได้ สามารถปฏิสมั พันธ์ได้กบั เพียงนักแสดง (Actor) ซึ่งเป็ นตัวแทนของ
ตัวละครเท่านั้น และประเภทที่ 3 Third-order เป็ นกลุ่มของการปฏิสัมพันธ์กบั ตัวการ์ตูนหรื อกลุ่มบุคคลในสื่ อที่มี
ลัก ษณะเหนื อ จิ น ตนาการ (Cartoon/ Fantasy Figure) ซึ่ งเป็ นสร้ า งสั ง คมกึ่ งความจริ ง แบบโดยแท้ (Purely
Parasocial) คือเป็ นความสัมพันธ์ที่ไม่มีโอกาสได้พบเจอตัวจริ งหรื อตัวแทนในลักษณะของการเผชิญหน้า (Face896
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to-face) Giles นําเสนอกระบวนการสนับสนุ นการพัฒนาความสัมพันธ์ทางสังคมกึ่งความจริ งมี 3 องค์ประกอบ
คือ 1) การพูดคุยระหว่างกลุ่มคนที่ชื่นชอบตัวการ์ ตูน (Discuss figure with others) 2) การเลียนแบบลักษณะของ
ตัวการ์ ตูน (Imitative Behavior/Wishful Identification) 3) มีความสัมฤทธิ์ ผลในการติดต่อสื่ อสารกับตัวการ์ ตูนที่
ชื่นชอบแบบเผชิญหน้า (Contact/Encounter)
งานวิจยั นี้ จึงมีวตั ถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อเป็ นแนวทางในการศึกษาความสัมพันธ์ทางสังคมกึ่งความ
จริ งกับตัวการ์ตูนและเป็ นการขยายองค์ความรู ้เกี่ยวกับการปฏิสมั พันธ์ทางสังคมกึ่งความจริ ง

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากร ความต่อเนื่องของความสัมพันธ์ พัฒนาการความสัมพันธ์ทางสังคม
กึ่งความจริ งกับตัวการตูนดิสนียแ์ ละพฤติกรรมการเที่ยวดิสนียแ์ ลนด์
(2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความต่อเนื่องของความสัมพันธ์กบั พัฒนาการความสัมพันธ์ทาง
สังคมกึ่งความจริ งกับตัวการ์ตูนดิสนีย ์
(3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพัฒนาการความสัมพันธ์ทางสังคมกึ่งความจริ งกับตัวการ์ตูนดิสนีย ์
และพฤติกรรมการเที่ยวดิสนียแ์ ลนด์

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 แบบแผนการวิจยั
งานวิจยั นี้ เป็ นการสํารวจทางออนไลน์แบบตัดขวาง หรื อ Cross-sectional Online Survey เพื่อสังเกตตัว
แปรต้น (Exposure) และตัวแปรตาม (Outcome) ณ ห้วงเวลาหนึ่งของผูเ้ ข้าร่ วมในกระบวนการศึกษา (Panis, 2014)
มีขอบเขตการศึกษาจากแบบสอบถามที่เป็ นภาษาไทย ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงอนุมานว่าแหล่งข้อมูลในการสํารวจครั้งคือ
ประชากรไทยที่ความชื่นชอบการ์ตูนดิสนี ย ์ โดยต้องมีอายุ 18 ปี ขึ้นไปเพื่อให้เป็ นไปตามการทบทวนวรรณกรรม
ว่าการสร้ างและพัฒนาความสัมพันธ์ทางสังคมกึ่ งความจริ งนั้นเหมาะที่ จะศึ กษาในกลุ่มวัยรุ่ นเป็ นต้นไปซึ่ งมี
อํานาจในการตัดสิ นใจและการเลือกเปิ ดรับด้วยตัวเอง
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4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
จากสถิ ติ ผู ้ม าเที่ ย วดิ ส นี ย ์ แ ลนด์ ใ นปี 2017 ที่ ผ่ า นมาทางองค์ ก รสวนสนุ ก แห่ ง ชาติ (Themed
Entertainment Association) รายงานว่า มี จ ํา นวนนัก ท่ อ งเที่ ย วกว่า 150 ล้า นคนต่ อ ปี (Disneynews, 2019) ตาม
วิธีการกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างเพื่อเป็ นตัวแทนประชากรจากสู ตรของ Yamane ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% คือ
จํานวน 400 คน ในงานวิจยั นี้สามารถเก็บข้อมูลได้ท้ งั สิ้น 513 คน
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ผูว้ ิจยั ได้นาํ ตัวแปรมากําหนดนิ ยามศัพท์เชิ งปฏิ บตั ิ การ เพื่อนําไปสร้างเครื่ องมื อวิจัยให้สามารถตาม
วัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ดงั นี้
1. ลักษณะทางประชากร หมายถึง เพศและอายุ ของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางสังคมกึ่งความจริ งกับตัว
การ์ตูนดิสนีย ์
2. พั ฒ นาการความสั ม พั น ธ์ ทางสั ง คมกึ่ ง ความจริ ง หมายถึ ง ลํา ดั บ ขั้น ตอนของการเกิ ด
ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งผูเ้ ปิ ดรั บ สื่ อ กับ ตัว การ์ ตู น ดิ ส นี ย ท์ ี่ ชื่ น ชอบ มี พ ฤติ ก รรมที่ แ สดงออกถึ ง พัฒ นาการใน
ความสัมพันธ์ 3 รู ปแบบคือ 1) การลอกเลียนแบบพฤติกรรมของตัวการ์ตูน 2) การพูดคุยเรื่ องตัวการ์ ตูนที่ชอบกับ
ผูอ้ ื่น 3) ความพยายามในการเผชิญหน้ากับตัวการ์ตูนที่ชอบ คือความต้องการไปเที่ยวดิสนียแ์ ลนด์
3. ความต่ อเนื่องของความสัมพันธ์ หมายถึง ความสมํ่าเสมอในการเปิ ดรับสื่ อตัวการ์ตูนดิสนีย ์ โดย
วิเคราะห์เป็ นความถี่รายสัปดาห์ ระยะเวลาในแต่ละครั้งที่เปิ ดรับสื่ อการ์ ตูนดิสนี ย ์ การจดจําและเรี ยนรู ้เกี่ ยวกับ
การ์ตูนดิสนีย ์
4. พฤติกรรมการเทีย่ วดิสนีย์แลนด์ หมายถึง ความต้องการในการไปเที่ยวดิสนียแ์ ลนด์และกิจกรรม
ที่ผมู ้ ีความสัมพันธ์ทางสังคมกึ่งความจริ งต้องการทําเมื่อได้ไปดิสนียแ์ ลนด์โดยอ้างอิงจากพัฒนาการความสัมพันธ์
ทางสังคมกึ่งความจริ งและกิจกรรมที่ทางสวนสนุกจัดขึ้นให้นกั ท่องเที่ยวได้ปฏิสมั พันธ์กบั ตัวการ์ตูน
5. ตัวการ์ ตูนดิสนีย์ หมายถึง ตัวการ์ ตูนในลิขสิ ทธิ์ ของ Waltz Disney Motion Pictures Group, Inc.
ทั้งหมด โดยไม่จาํ กัดเฉพาะตัวการ์ตูนยอดนิยม
4.4 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
ในงานวิจยั เรื่ องกระบวนการพัฒนาความสัมพันธ์ทางสังคมกึ่งความจริ งกับตัวการ์ตูนดิสนีย ์ ได้ทบทวน
การใช้มาตราวัดที่เหมาะสมที่สุดคือมาตรวัดของ Schramm และ Hartmann มีค่า Cronbach Alpha ส่วนใหญ่ในแต่
ละประเด็นมากกว่า 0.76
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ใช้แบบสอบถามออนไลน์ (Online Questionnaire) เนื่องจากเป็ นช่องทางที่สะดวก ประหยัดทั้งเวลาและ
ค่าใช้จ่ายสําหรับนักวิจยั (Berinsky, Huber และ Lenz, 2012; Mason และ Suri, 2012; Paolacci, Chandler และ
Ipeirotis, 2010) โดยให้ผตู ้ อบเป็ นผูก้ รอกแบบสอบถามด้วยตัวเอง (Self-administered) และส่งกลับมายัง
Application Google Form หลังจากนั้นผูว้ จิ ยั จึงรวบรวมข้อมูลเพื่อนํามาวิเคราะห์ต่อไป
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ตวั เลขอธิบายแนวทาง ทัศนคติ และความคิดเห็นของประชากรโดยศึกษาจากกลุ่ม
ตัว อย่า งที่ เ ป็ นตัว แทนประชากร (Creswell, 2014) เพื่ อ สามารถอนุ ม านข้อ ค้น พบที่ ไ ด้จากกลุ่ ม ตัว อย่า งไปสู่
ประชากรได้ (Zhao, 2016) ระเบียบวิธีวิจยั ที่เหมาะสมในครั้งนี้ จึงเป็ นการใช้สถิติวิเคราะห์เพื่อหาค่าสหสัมพันธ์
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(Correlational-designed Survey) ระหว่างตัวแปรดังกล่าว และการเปรี ยบเทียบความแตกต่างโดยใช้สถิติ T-test,
F-test และมีการวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรโดยใช้สถิติถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression)

5. สรุ ปผลการวิจัย

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและใช้โปรแกรมทางสถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูล สรุ ปผลการวิจยั แบ่งออกเป็ น
หัวข้อดังนี้
5.1 สรุปผลการวิเคราะห์ ข้อมูลพืน้ ฐานของกลุ่มตัวอย่ าง
5.1.1 ลักษณะทางประชากร
ด้านเพศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เข้ามาตอบแบบสอบถามมีท้ งั หมด 513 คน เป็ นเพศหญิง 342 คน คิด
เป็ นร้อยละ 66.7 เพศชาย 171 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.3 ด้านอายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่อยูใ่ นช่วงอายุ 18-28
ปี จํานวน 222 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.3 รองลงมาคือช่วงอายุ 29-39 ปี จํานวน 176 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.3 ช่วงอายุ
40-50 ปี จํานวน 67 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.1 ช่วงอายุ 51-61 ปี จํานวน 37 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.2 ช่วงอายุ 62-72 ปี
จํานวน 11 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.1 ด้านการจัดอันดับความนิ ยมของตัวการ์ ตูนดิสนี ย ์ พบว่า จากกลุ่มตัวอย่าง 513
คน ตัวการ์ ตูนที่เป็ นที่นิยมมากเป็ นอันดับ 1 คือ Mickey Mouse มีจาํ นวนผูท้ ี่ชื่นชอบ 147 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.7
รองลงมาคือ Winnie the Pooh จํานวน 101 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.7 และอันดับที่ 3 คือ Donald Duck จํานวน 45
คน คิดเป็ นร้อยละ 8.8 ด้านเหตุผลที่ชื่นชอบตัวการ์ ตูนดิสนี ย ์ พบว่า เหตุผลที่ชื่นชอบตัวการ์ ตูนดิสนียอ์ นั ดับแรก
คือ รู ปร่ างหน้าและบุคลิกลักษณะ โดยมีผตู ้ อบจํานวน 243 คน คิดเป็ นร้อยละ 47.4 รองลงมาคือ เหตุผลของความ
น่าสนใจในตัวผลงานและคุณภาพผลงาน จํานวน 198 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.6 ด้านช่องทางการเปิ ดรับสื่ อการ์ตูน
ดิสนี ย ์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างเปิ ดรับสื่ อการ์ตูนดิสนียจ์ ากทางสื่ อออนไลน์มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.232 อยูใ่ นระดับมาก
รองลงมาคือภาพยนตร์ มีค่าเฉลี่ย 3.674 อยูใ่ นระดับมาก
5.1.2 ความต่ อเนื่องของความสัมพันธ์ ทางสังคมกึง่ ความจริง
ด้านค่าเฉลี่ ยความถี่ ในการเปิ ดรั บสื่ อการ์ ตูนดิ สนี ย ์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมี ค่าเฉลี่ ยความถี่ ในการ
เปิ ดรับสื่ อออนไลน์มากที่ สุดคือ 2.920 หมายถึง มีการเปิ ดรับสื่ อการ์ ตูนดิ สนี ย ์ 2-3 วันต่อสัปดาห์ ด้านค่าเฉลี่ย
ระยะเวลาในการเปิ ดรับสื่ อการตูนดิสนี ย ์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระยะเวลาในการเปิ ดรับสื่ อมากที่สุดจากออนไลน์
คือ 2.674 หมายถึง มีการเปิ ดรับมากกว่า 1 ชัว่ โมงแต่นอ้ ยกว่า 1 ชัว่ โมงครึ่ งต่อวัน รองลงมาคือโทรทัศน์ มีค่าเฉลี่ย
2.456 หมายถึง มีการเปิ ดรับมากกว่า 1 ชัว่ โมงแต่นอ้ ยกว่า 1 ชัว่ โมงครึ่ งต่อวัน ด้านการรับรู ้เกี่ยวกับการ์ตูนดิสนีย ์
พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยการรับรู ้ช่องทางหลากหลายในการนําเสนอสื่ อการ์ ตูนดิสนี ย ์ 3.604 อยูใ่ นระดับมาก
ผลงานของการ์ ตูนดิ สนี ยม์ ีค่าเฉลี่ย 3.326 อยู่ในระดับปานกลาง ความทุ่มเทในการผลิตผลงานการ์ ตูนดิ สนี ยม์ ี
ค่าเฉลี่ย 3.290 อยูใ่ นระดับปานกลาง ข่าวคราวความเคลื่อนไหวของการ์ตูนดิสนียม์ ีค่าเฉลี่ย 3.162 อยูใ่ นระดับปาน
กลาง กระบวนการพัฒนาผลงานการ์ตูนดิสนียม์ ีค่าเฉลี่ย 3.160 อยูใ่ นระดับปานกลาง ด้านการเรี ยนรู ้จากสื่ อการ์ตูน
ดิสนีย ์ พบว่าผลการวิเคราะห์จากตาราง 4.1.9 พบว่ากลุ่มตัวอย่างได้เรี ยนรู ้จากการ์ตูนดิสนียม์ ากที่สุดคือ เรื่ องความ
ไม่ยอ่ ท้อต่ออุปสรรค ได้ค่าเฉลี่ย 4.160 อยูใ่ นระดับมาก รองลงมาคือเรื่ องมิตรภาพและความสามัคคี ได้ค่าเฉลี่ย
4.154 อยู่ในระดับมาก และอันดับที่ 3 คือ ได้เรี ยนรู ้เรื่ องการมุ่งมัน่ ที่จะทําตามความฝัน ได้ค่าเฉลี่ย 4.146 อยู่ใน
ระดับมาก
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5.1.3 พัฒนาการความสัมพันธ์ ทางสังคมกึง่ ความจริงกับตัวการตูนดิสนีย์
ผลการวิจยั พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีพฒั นาการความสัมพันธ์ที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือ การพูดคุยเกี่ ยวกับ
การ์ ตู น ดิ ส นี ย ์ที่ ชื่ น ชอบ มี ค่ า เฉลี่ ย 3.304 อยู่ ใ นระดับ ปานกลาง รองลงมาคื อ การจิ น ตนาการว่ า ตัว เองมี
บุคลิกลักษณะเหมือนตัวการ์ตูนที่ท่านชื่นชอบ มีค่าเฉลี่ย 3.088 อยูใ่ นระดับปานกลาง
5.1.4 พฤติกรรมการเที่ยวดิสนีย์แลนด์ ผลการวิจยั พบว่าจากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 513 คน มีจาํ นวน
217 คน หรื อร้อยละ 42.3 เลือกการพัฒนาความสัมพันธ์ทางสังคมกึ่งความจริ งกับตัวการ์ตูนดิสนียโ์ ดยการไปเที่ยว
ดิสนี ยแ์ ลนด์ อีกจํานวน 296 คน หรื อร้อยละ 57.7 เลือกทํากิจกรรมอื่นๆนอกเหนื อจากการไปเที่ยวดิ สนี ยแ์ ลนด์
ด้านพฤติกรรมการเที่ยวดิสนี ยแ์ ลนด์พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมในการท่องเที่ยวดิ สนี ยม์ ากที่สุดใน
ด้านการถ่ายรู ปกับตัวการ์ ตูนที่ชื่นชอบ ได้ค่าเฉลี่ย 4.066 อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือการชมการแสดงของตัว
การ์ตูนที่ท่านชื่นชอบได้ค่าเฉลี่ย 4.058 อยูใ่ นระดับมาก
5.2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างจะมีพฒั นาการความสัมพันธ์ทางสังคมกึ่ง
ความจริ งกับตัวการ์ตูนดิสนียแ์ ตกต่างกัน ผลการศึกษาพบว่า
สมมติฐานที่ 1.1 : ปฏิเสธสมมติฐาน
ผูท้ ี่มีเพศที่แตกต่างกันจะมีพฒั นาการความสัมพันธ์ทางสังคมกึ่งความจริ งกับตัวการ์ตูนดิสนียไ์ ม่ แตกต่างกันที่
ระดับนัยยะสําคัญ .05 (p<.05)
สมมติฐานที่ 1.2 : ยอมรับสมมติฐาน
ผูท้ ี่มีอายุที่แตกต่างกันจะมีพฒั นาการความสัมพันธ์ทางสังคมกึ่งความจริ งกับตัวการ์ตูนดิสนียแ์ ตกต่ างกันที่ระดับ
นัยยะสําคัญ .05 (p<.05)
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 ความต่อเนื่องของความสัมพันธ์ทางสังคมกึ่งความจริ งกับตัวการ์ตูน
ดิสนียม์ ีความสัมพันธ์กบั พัฒนาการความสัมพันธ์ทางสังคมกึ่งความจริ งกับตัวการ์ตูนดิสนีย ์ ผลการศึกษาพบว่า
ตารางที่ 1. ความต่อเนื่องของความสัมพันธ์ทางสังคมกึ่งความจริ งกับตัวการ์ตนู ดิสนียม์ ีความสัมพันธ์กบั
พัฒนาการความสัมพันธ์ทางสังคมกึ่งความจริ งกับตัวการ์ตูนดิสนีย ์
ประเด็นในการศึกษา

r
.639**

2.1 ความถี่ในการเปิ ดรับสื่ อการ์ ตูนดิสนี ยก์ บั พัฒนาการ
ความสัมพันธ์ทางสังคมกึ่งความจริ งกับตัวการ์ ตูนดิสนี ย ์
2.2 ระยะเวลาในการเปิ ดรับสื่ อการ์ ตูนดิสนี ยก์ บั พัฒนาการ
ความสัมพันธ์ทางสังคมกึ่งความจริ งกับตัวการ์ ตูนดิสนี ย ์
2.3 การรับรู ้เกี่ยวกับการ์ ตูนดิสนี ยก์ บั พัฒนาการ
ความสัมพันธ์ทางสังคมกึ่งความจริ งกับตัวการ์ ตูนดิสนี ย ์
2.4 การเรี ยนรู ้เกี่ยวกับการ์ ตูนดิสนี ยก์ บั พัฒนาการ
ความสัมพันธ์ทางสังคมกึ่งความจริ งกับตัวการ์ตูนดิสนี ย ์
** ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ที่ระดับ .01

900

ผลของค่ าสั มประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์
Sig.
ระดับความสั มพันธ์
.000
ปานกลาง

.627**

.000

ปานกลาง

.505**

.000

ปานกลาง

.331**

.000

ปานกลาง
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สรุ ปว่า ยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้ อที่ 2 ความต่อเนื่ องของความสัมพันธ์ทางสังคมกึ่งความจริ งกับตัว
การ์ตูนดิสนียม์ ีความสัมพันธ์กบั พัฒนาการความสัมพันธ์ทางสังคมกึ่งความจริ งกับตัวการ์ตูนดิสนีย ์
ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 3 พัฒนาการความสัมพันธ์ทางสังคมกึ่ งความจริ งกับตัวการ์ ตูน
ดิสนียม์ ีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเที่ยวดิสนียแ์ ลนด์ ผลการศึกษาพบว่า
ตารางที่ 2. ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างพัฒนาการความสัมพันธ์ทางสังคมกึ่งความจริ งกับตัวการ์ตูนดิสนีย ์
กับความต้องการไปเที่ยวดิสนียแ์ ลนด์
ประเด็นในการศึกษา

r
-.187**

3.1 พัฒนาการความสัมพันธ์ทางสังคมกึ่งความจริ ง
กับตัวการ์ ตูนดิสนี ยก์ บั ความต้องการไปเที่ยว
ดิสนี ยแ์ ลนด์
3.2 พัฒนาการความสัมพันธ์ทางสังคมกึ่งความจริ ง
กับตัวการ์ ตูนดิสนี ยก์ บั ความต้องการไปเที่ยว
ดิสนี ยแ์ ลนด์
** ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ที่ระดับ .01

ผลของค่ าสั มประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์
Sig.
ระดับความสั มพันธ์
.000
ตํ่ามาก

.000

.547**

ตํ่ามาก

ตารางที่ 3. การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายระหว่างพัฒนาการความสัมพันธ์ทางสังคมกึ่งความจริ งกับ
ตัวการ์ตูนดิสนียก์ บั ความต้องการไปเที่ยวดิสนียแ์ ลนด์
ตัวแปรพยากรณ์

(ค่าคงที่)
พัฒนาการความสัมพันธ์ทาง
สังคมกึ่งความจริ งกับตัว
การ์ ตูนดิสนี ย ์

Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error
.688

.065

-.090

.021

Standardized
Coefficients
Standardized
Coefficients

-.187

t

P

10.560

.000

-4.312

.000

R = .187/ Adjust R² = .033 / F = 18.593, p = .000

สรุ ปว่า ยอมรับสมมติฐานการวิจยั ข้ อที่ 3 พัฒนาการความสัมพันธ์ทางสังคมกึ่งความจริ งกับตัวการ์ตูน
ดิสนียม์ ีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเที่ยวดิสนียแ์ ลนด์ โดยพัฒนาการความสัมพันธ์ทางสังคมกึ่งความจริ งกับ
ตัวการ์ตูนดิสนียม์ ีความสัมพันธ์เชิงลบกับความต้องการไปเที่ยวดิสนียแ์ ลนด์ แต่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
พฤติกรรมการเที่ยวดิสนียแ์ ลนด์อย่างมีนยั ยะสําคัญที่ระดับ .01

6. อภิปรายผล

จากผลการวิจยั เรื่ อง กระบวนการพัฒนาความสัมพันธ์ทางสังคมกึ่งความจริ งกับตัวการ์ตูนดิสนีย ์
สามารถนํามาอภิปรายผลได้ ดังนี้

901
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6.1 ความต่ อเนื่องของความสัมพันธ์ ทางสังคมกึง่ ความจริงกับตัวการ์ ตูน
ผลการศึกษาพบว่า การเปิ ดรับสื่ อการ์ ตูนดิสนี ยซ์ ่ ึ งประกอบด้วยความถี่ในการเปิ ดรับสื่ อและระยะเวลา
ในการเปิ ดรั บสื่ อมี ความสัมพันธ์กับพัฒนาการความสัมพันธ์ทางสังคมกึ่ งความจริ งกับตัวการ์ ตูนดิ สนี ย ์ โดย
ช่ องทางที่ มีความถี่ และระยะเวลาในการเปิ ดรั บมากที่ สุดคื อ สื่ อสังคมออนไลน์ ได้แก่ Facebook, Instagram,
Youtube ฯลฯ ซึ่งมีการนําสื่ อการ์ตูนดิสนียใ์ นรู ปแบบของภาพยนตร์ ภาพยนตร์ส้ นั เพลง โฆษณาต่างๆ ซึ่งมีความ
สะดวก (Convenience) และรวดเร็ วในการเข้าถึ ง ทําให้ผูช้ มสามารถปฏิ สัมพันธ์ทางสังคมกึ่ งความจริ งกับตัว
การ์ ตูนได้บ่อยครั้งและใช้เวลาอยูก่ บั สื่ อออนไลน์ได้ยาวนานกว่าสื่ อช่องทางอื่น เนื่ องจากสามารถเชื่อมโยงข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับตัวการ์ตูนดิสนียได้อย่างกว้างไกล เป็ นต้นว่าYoutube เมื่อมีการเปิ ดคลิปการ์ตูนดิสนียใ์ นครั้งแรกจะ
มีการแนะนําคลิปที่ เกี่ ยวข้องกับดิ สนี ยใ์ นโอกาสต่อไป ซึ่ งเป็ นการวิเคราะห์จากพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่ทาํ ให้สื่อ
ประเภทนี้สามารถนําเสนอข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของผูเ้ ปิ ดรับสื่ อได้อย่างลุ่มลึกกว่าสื่ อประเภทอื่น
ในด้านการจดจํารั บรู ้ (Cognitive) ประกอบด้วย การรั บรู ้ และการเรี ย นรู ้ พบว่า ผูช้ มมี การรั บรู ้ เ รื่ อ ง
ช่องทางที่หลากหลายในการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกึ่งความจริ งกับตัวการ์ ตูนดิสนี ยม์ ากที่สุด เนื่ องจากดิสนี ยเ์ ป็ น
องค์กรที่มีความเป็ นสากลและมีชื่อเสี ยงไปทัว่ โลก ผูค้ นจึงสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ทางสังคมกึ่งความจริ งกับ
ตัวการ์ ตูนดิ สนี ยไ์ ด้จากทั้งทางสื่ อและสิ นค้าบริ การต่างๆ เช่น รายการโทรทัศน์ของดิ สนี ย,์ ภาพยนตร์ การ์ ตูน
ดิสนีย,์ ร้านค้าดิสนีย ์ (Disney Store), ดิสนียแ์ ลนด์ (Disneyland), การแสดงโชว์ของดิสนียแ์ ละละครเวทีของดิสนีย ์
เช่น Disney on Ice หรื อ ละครเวทีของดิสนี ยใ์ นบรอดเวย์ อาทิ Frozen, The little mermaid ที่มีการแปลเป็ นภาษา
ต่างๆและตระเวนแสดงไปทัว่ โลก ซึ่งในส่วนของการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับการ์ตูนดิสนียพ์ บว่า การ์ตูนดิสนียม์ กั ให้ขอ้ คิด
เรื่ องความไม่ยอ่ ท้อต่ออุปสรรค มิตรภาพและความสามัคคี และ การมุ่งมัน่ จะทําตามความฝัน เป็ น 3 อันดับแรกที่
ผูช้ มเรี ยนรู ้มากที่สุด แสดงให้เห็นว่าแก่นเรื่ องของการ์ตูนดิสนียม์ กั จะมีขอ้ คิดที่ผูช้ มสามารถเรี ยนรู ้ได้เป็ นอย่างดี
และสิ่ งที่ เรี ยนรู ้จากการ์ ตูนยังมีความสัมพันธ์กบั พัฒนาการความสัมพันธ์ทางสังคมกึ่ งความจริ งกับตัวการ์ ตูน
ดิสนียอ์ ีกด้วย
6.2 พัฒนาการความสัมพันธ์ ทางสังคมกึง่ ความจริงกับตัวการ์ ตูนดิสนีย์
ผลการศึ ก ษาพบว่า ผู ้ที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ท างสั ง คมกึ่ ง ความจริ ง กับ ตัว การ์ ตู น ดิ ส นี ย ์จ ะมี ก ารแสดง
พฤติกรรมการพูดคุยเกี่ ยวกับการ์ ตูนที่ชอบมากที่ สุด ตามทัศนะของ Giles (2002) พัฒนาการความสัมพันธ์ทาง
สังคมกึ่งความจริ งในลักษณะของการพูดคุยเกี่ยวกับการ์ตูนที่ชื่นชอบนั้นจํานําไปสู่การเปิ ดรับสื่ อการ์ตูนดิสนี ยอ์ ีก
ครั้ ง ซึ่ ง จะทํา ให้เ กิ ด วัฏ จัก รของการปฏิ สัม พัน ธ์ ท างสัง คมกึ่ ง ความจริ ง กับ ตัว การ์ ตู น ดิ ส นี ย แ์ ละพัฒ นาเป็ น
ความสัมพันธ์ทางสังคมกึ่ งความจริ งกับตัวการ์ ตูนดิสนี ย ์ สิ่ งเหล่านี้ เมื่อหลอมรวมกับการจดจํารับรู ้จะกลายเป็ น
ความต่อเนื่ องของความสัมพันธ์ทางสังคมกึ่งความจริ งกับตัวการ์ ตูนดิสนี ย ์ นอกจากนี้ การพูดคุยเกี่ยวกับการ์ ตูน
ดิสนี ยย์ งั มีความสัมพันธ์ต่อความต้องการในการเผชิญหน้ากับตัวการ์ตูนที่ชื่นชอบในลักษณะของการจินตนาการ
ว่าได้พบปะพูดคุย หรื อความพยายามในการไปเที่ยวดิสนียแ์ ลนด์เพื่อพบปะกับตัวการ์ตูนดิสนียท์ ี่ชื่นชอบ
ตามลําดับขั้นของพัฒนาการความสัมพันธ์ทางสังคมกึ่ งความจริ งกับตัวการ์ ตูนดิ สนี ยข์ อง Giles นั้น
ความพยายามในการพบปะกับตัวการ์ ตูนที่ช่ืนชอบต้องผ่านการจินตนาการว่าได้พบปะพูดคุย ซึ่ งจากผลการวิจยั
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการจินตนาการว่าได้พบปะและพูดคุย อยูใ่ นระดับปานกลางเท่านั้น จึงเป็ นไปได้วา่ อาจจะ
ส่ งผลต่อความพยายามในการพบปะกับตัวการ์ ตูน ซึ่ งในงานวิจยั นี้ หมายถึง พฤติกรรมการไปเที่ยวดิสนี ยแ์ ลนด์
ในขณะที่พฒั นาการด้านการลอกเลียนแบบตัวการ์ ตูนที่ ชอบ (Imitative/Wishful Identification) ซึ่ งประกอบด้วย
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การจิ นตนาการว่ามีความสามารถ/บุคลิกลักษณะเหมือนตัวการ์ ตูน หรื อ จิ นตนาการว่าเป็ นตัวการ์ ตูนที่ชื่นชอบ
ของกลุ่มตัวอย่างอยูใ่ นระดับปานกลาง ซึ่งส่งผลต่อความพยายามในการเผชิญหน้ากับตัวการ์ตูนที่ชื่นชอบ
6.3 พฤติกรรมการเทีย่ วดิสนีย์แลนด์
ผลการศึ ก ษาพบว่า กลุ่ ม ตัว อย่า งมี ความต้องการไปเที่ ยวดิ ส นี ยแ์ ลนด์มีเ พีย งร้ อยละ 42.3 แต่ เป็ นที่
น่าสนใจว่าพัฒนาการความสัมพันธ์ทางสังคมกึ่งความจริ งมีความสัมพันธ์กบั ความต้องการไปเที่ยวดิสนี ยแ์ ลนด์
ในเชิ งลบ ซึ่ งอาจมาจากระดับของพัฒนาการความสัมพันธ์ทางสังคมกึ่ งความจริ งในด้านการจิ นตนาการว่าได้
พบปะและพูดคุย (Imagined Interaction), การลอกเลียนแบบตัวการ์ ตูนที่ชอบ (Imitative/Wishful Identification)
และการพบปะพูด คุ ยกับ พูด อื่ นเกี่ ย วกับตัว การ์ ตูน ที่ ช อบ (Discuss figure with others) มี น้อ ย ทํา ให้เ กิ ด ความ
ต้องการไปเที่ยวดิสนียแ์ ลนด์มาก หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์ทางสังคมกึ่งความจริ งกับตัวการ์ตูน
ดิ สนี ยใ์ นระดับน้อย จะมีการตัดสิ นใจไปเที่ยวดิสนี ยแ์ ลนด์ได้สูงกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีระดับของความเข้มข้นใน
พัฒนาการความสัมพันธ์ทางสังคมกึ่งความจริ งกับตัวการ์ ตูนดิสนี ย ์ อย่างไรก็ตามตัวแปรในเรื่ องนี้ควรมีการศึ กษา
ในอนาคตอย่างละเอียดถึงปั จจัยที่ทาํ ให้เกิดความผกผันเช่นนี้
ในด้านพฤติกรรมการเที่ยวดิสนี ยแ์ ลนด์พบว่า มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพัฒนาการความสัมพันธ์ทาง
สังคมกึ่งความจริ งกับตัวการ์ ตูนดิสนี ย ์ แสดงให้เห็นว่าพัฒนาการความสัมพันธ์ทางสังคมกึ่งความจริ งที่ระหว่าง
ผูช้ มกับบุคคลในสื่ อ (Media Figure) ในโลกเสมือน มีรูปแบบของพัฒนาการคล้ายคลึงกับความสัมพันธ์ในโลก
แห่ งความจริ งที่มีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูช้ มกับบุคคลในสื่ อ จึงสรุ ปได้วา่ พัฒนาการของความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลในโลกเสมือนกับโลกแห่งความจริ งมีลกั ษณะเหมือนกัน

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) ผูผ้ ลิตสื่ อการ์ ตูนดิสนี ยส์ ามารถวางแผนการใช้สื่อทางการตลาดเพื่อสร้างการปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคมกึ่งความจริ ง (Parasocial Interaction) กับผูช้ ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่ อออนไลน์ การผลิตสื่ อการ์ ตูนดิสนี ยใ์ น
อนาคต ควรคํานึ งถึ งรู ปร่ างหน้าตาบุคลิ กลักษณะของตัวการ์ ตูนเป็ นหลัก เนื่ องจากมี ผลต่อความชื่ นชอบของ
ผูบ้ ริ โภค
(2) การกระตุ ้น ให้เ กิ ด การซํ้าของการเปิ ดรั บ สื่ อ การ์ ตู น มี ปั จ จัย ที่ ค วรคํา นึ ง ถึ ง คื อ พัฒ นาการ
ความสัมพันธ์ทางสังคมกึ่งความจริ งทั้ง 3 รู ปแบบ ได้แก่ การกระตุน้ ให้เกิดการสนทนาระหว่างบุคคล, การกระตุน้
ให้เกิ ดความต้องการในการลอกเลียนแบบตัวการ์ ตูน และการกระตุน้ ในเกิ ดจิ นตนาการนการเผชิ ญหน้ากับตัว
การ์ ตูน จะทําให้เกิดวงจรของความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับตราสิ นค้า เป็ นการช่วยสร้างความจงรักภักดี ให้กบั
ตราสิ นค้าและยืดอายุของกลุ่มลูกค้ากับองค์กรได้อีกวิธีหนึ่ง
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) สําหรับการวิจยั ในครั้งนี้ ได้ดาํ เนิ นการวิจยั ในลักษณะของการสํารวจโดยใช้แบบสอบถามเป็ น
เครื่ องมือในการเก็บข้อมูล ดังนั้นในครั้งต่อไปควรดําเนินการวิจยั ในลักษณะของการผสมผสานงานวิจยั เชิงสํารวจ
กับการวิจัยเชิ งคุ ณภาพ โดยการสัมภาษณ์ กลุ่ม (Focus Group) หรื อการสัมภาษณ์ เชิ งลึ ก ( In-depth Interview)
เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ลึกซึ้งมากยิง่ ขึ้น
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(2) ในงานวิจยั นี้ มีขอบเขตการศึกษาเป็ นเฉพาะประชากรไทย ดังนั้นหากมีงานวิจยั ครั้งต่อไปจึง
ควรมีการศึกษาในลักษณะของประชากรที่แตกต่างจากในครั้งนี้ เช่น ในกลุ่มวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน หรื อ ศึกษา
เฉพาะกลุ่มอายุ เช่น กลุ่มวัยรุ่ น, กลุ่มผูส้ ูงอายุ เป็ นต้น
(3) งานวิจยั ครั้งนี้ ใช้ขอบเขตการศึ กษาภาพรวมของตัวการ์ ตูนดิ สนี ยท์ ้ ังหมด มิได้เจาะจงศึ กษา
เฉพาะตัวละครใดตัวละครหนึ่ งว่ามีอิทธิ พลต่อความต้องการไปเที่ยวดิสนี ยแ์ ลนด์อย่างมีนยั ยะสําคัญหรื อไม่ ใน
การศึกษาครั้งต่อไปจึงอาจศึกษาเฉพาะเจาะจงกับตัวการ์ตูนยอดนิยมของดิสนีย ์ เป็ นต้น
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บทคัดย่ อ

บทความวิชาการเรื่ อง การใช้ศิลปะการแสดงสําหรับผูม้ ีอิทธิ พลบนโลกโซเชี ยลนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาศาสตร์ ดา้ นศิลปะการแสดงที่นาํ เข้ามาประยุกต์ใช้กบั อาชีพผูม้ ีอิทธิ พลบนโลกโซเชียล (Influencer) เพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุ ด อีกทั้งยังสามารถเป็ นแนวทางให้ผูท้ ี่กาํ ลังสนใจที่จะประกอบอาชีพนี้สามารถนําไปใช้ได้ใน
อนาคตได้อีกด้วย โดยการศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่ผมู ้ ีอิทธิพลบนโลกโซเชียล (Influencer) ที่กาํ ลังได้รับความนิ ยม
และเป็ นอาชีพที่คนรุ่ นใหม่มีความใฝ่ ฝันที่จะเป็ นอย่างมาก แต่บางคนยังไม่รู้จะเริ่ มต้นอาชีพนี้ อย่างไร ผูเ้ ขียนจึง
เห็นว่าศาสตร์ดา้ นศิลปะการแสดงน่าจะสามารถช่วยให้ผทู ้ ี่สนใจในอาชีพนี้สามารถทําอาชีพนี้ได้อย่างจริ งๆ
โดยสิ่ งที่ผเู ้ ขียนตระหนักถึงมีความสําคัญสําหรับอาชีพนี้คือ การค้นหาเอกลักษณ์ของตนเองให้พบ และ
การสื่ อสารที่สามารถทําให้ผชู ้ มเชื่อ ตลอดจนซื้อสิ นค้าตามได้ ด้วยเหตุน้ ีผเู ้ ขียนจึงได้นาํ หลักการศิลปะการแสดงที่
สามารถนํามาประยุกต์ใช้ให้ได้ตามที่อาชีพนี้ตอ้ งการ นัน่ ก็คือการวิเคราะห์ตวั ละคร โดยมี 4 หัวข้อคือ 1.รู ปลักษณ์
ภายนอก 2.สถานะทางสังคม 3.จิตวิทยา 4.คุณธรรม ซึ่งเมื่อผูเ้ ขียนได้ทาํ การวิเคราะห์ออกมาแล้วจึงเห็นว่าหลักการ
นี้มีส่วนสําคัญที่จะให้คนที่จะเป็ นผูม้ ีอิทธิ พลบนโลกโซเชียล (Influencer) สามารถค้นหาเอกลักษณ์ของตนเองได้
อีกทั้งยังมีอีก 1 หลักการที่จะสามารถทําให้การสื่ อสารเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ นัน่ ก็คือ หลักการแสดงนัน่ เอง
ที่เมื่อผูม้ ีอิทธิ พลบนโลกโซเชี ย (Influencer) เข้าใจตนเองแล้ว ก็ตอ้ งเข้าใจความต้องการ (Objective) ของตนเอง
ด้วยว่าต้องการจะสื่ อสารอะไรให้ใคร และต้องการให้เขาทําอะไรต่อจากนั้น โดยผ่านการแสดงออก (Express)
จากภายในสู่ ภายนอกเพื่อให้ผชู ้ มเกิดความรู ้สึกร่ วมและทําตามนัน่ เอง โดยทั้ง 2 หลักการนี้ ถา้ ผูม้ ีอิทธิ พลบนโลก
โซเชียล (Influencer) เข้าใจก็จะสามารถทําให้การสื่ อสารในอาชีพของตนเองนั้นประสบความสําเร็ จได้ในที่สุด
คําสําคัญ: ผูม้ ีอิทธิพลบนโลกโซเชียล, ศิลปะการแสดง, ละครประยุกต์

ABSTRACT

Academic Article Performing Arts for Influencer Occupations The objective is to study the art of
performing arts that is applied to the influencer profession to maximize benefits. It can also be a guideline for
those who are interested in this career to be able to apply in the future as well. This study focuses on the influencer
career that is gaining popularity. And is a career that the new generation has a great ambition to. But some people
still don't know how to start this career The author realizes that the science of performing arts should really help
those who are interested in this career to do this profession.
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With what the author sees as important for this profession is finding your own identity And the communication
that can make the audience believe As well as able to buy products as according to. For this reason, the author
has applied the principles of performing arts that can be applied to meet this profession.That is the
characterization, with 4 topics: 1. Appearance 2. Social status 3. Psychology 4. Morality. Once the author has
analyzed it, it is seen that this principle has an important part in allowing the influencer to find his identity. There
is also another principle that can make communication effective, that is, the act of acting. When an influencer
understands himself. Also need to understand one's own objective (who wants to communicate with others) And
what would he like to do next? By expressing (Express) from the inside to the outside for the audience to feel
engaged and follow it. These two principles, if influenced by an influencer, will be able to make communication
in their own career to be ultimately successful.
Keywords: Influencer, Performing Arts, Applied Theatre

บทนํา

อาชี พผูม้ ีอิทธิ พลบนโลกโซเชี ยล หรื อ Influencer นับว่าเข้ามามีบทบาทสําคัญด้านการตลาด และการ
ขายสิ นค้าในปั จจุบนั เป็ นอย่างมาก ต่างจากอดีตที่เมื่อผูผ้ ลิตต้องการโฆษณาขายสิ นค้า 1 ชิ้น บุคคลที่สามารถเป็ นผู ้
นําเสนอสิ นค้า (Presenter) นั้นๆผ่านสื่ อต่างๆเพื่อดึงดูดให้ประชาชนเข้ามาซื้ อสิ นค้าโดยส่ วนใหญ่ร้อยละ 99 จะ
เป็ นอาชีพศิลปิ นดาราเท่านั้น Tangsiri (2562) กล่าวว่า Influencer เริ่ มเป็ นเครื่ องมือที่ได้รับความนิ ยมจากแบรนด์
และเอเจนซี่ ต่างๆ เมื่อปี 2560 เพราะมันเป็ นการเข้าถึงผูบ้ ริ โภคได้อย่างใกล้ชิด และดูเป็ นกันเองกว่าการใช้ส่ื อ
โฆษณาแบบอื่ น จึ งไม่แปลกที่ Influencer ที่ มีผูต้ ิ ดตามจํานวนมากจะมี รายได้สูง และทําให้คนรุ่ นใหม่สนใจ
ประกอบอาชีพนี้กนั มากขึ้น ผ่านความสนุก และไม่ได้มีอะไรกําหนดกฎเกณฑ์
เมื่ออาชีพผูม้ ีอิทธิ พลบนโลกโซเชียล (Influencer) กลายเป็ นอาชีพที่คนรุ่ นใหม่ในปั จจุบนั ใฝ่ ฝันจะเป็ น
จึ งทําให้เกิ ดการแข่งขันสู งขึ้นเพื่อที่ จะให้ตนเองเป็ นที่ รู้จกั อย่างรวดเร็ ว โดยการสร้างตัวตน สร้างเรื่ องราวให้
ประชาชนรู ้สึกเชื่ อและคล้อยตาม ไม่ว่าจะเป็ นการสร้างบุคลิกตัวตนบางอย่างขึ้นมาให้เป็ นที่ จดจํา หรื อการทํา
เนื้ อหาที่ แปลกใหม่น่าสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Beauty Influencer หรื อบุคคลที่ มีชื่อเสี ยงบนโลกโซเชี ยลด้าน
ความงาม ที่มีการแข่งขันกันสู งมาก และมีคนที่พยายามจะก้าวเข้ามาในจุดที่มีตวั ตนเพื่อให้ตนเองเป็ นที่รู้จกั มาก
ยิง่ ขึ้น แต่นนั่ ก็ไม่ได้หมายถึงว่าทุกคนจะประสบความสําเร็ จเหมือนกันหมด เมื่อเป็ นเช่นนี้แล้วผูเ้ ขียนจึงเล็งเห็นว่า
สิ่ งสําคัญของการทําให้ตนเองเป็ นที่รู้จกั และสามารถสื่ อสารเข้าถึงผูช้ มได้อย่างกว้างขวางได้น้ นั สิ่ งหนึ่ งที่สาํ คัญ
นัน่ ก็คือการนําศาสตร์ของศิลปะการแสดงเข้ามาประยุกต์ใช้นนั่ เอง
ศิลปะการแสดงถือได้วา่ เป็ นขั้นตอนแรกๆที่ผมู ้ ีอิทธิ พลบนโลกโซเชียล (Influencer) ต้องทําความเข้าใจ
อย่างถ่องแท้ เพื่อให้ผลงานของตนเองนั้นสามารถเข้าถึงหรื อทําให้ผชู ้ มจดจํา จนนําไปสู่การซื้อสิ นค้าตามที่ตวั ผูม้ ี
อิทธิ พลบนโลกโซเชี ยล (Influencer) ได้แนะนําไป หลักการของศิ ลปะการแสดงคือ ตัวละครจะเชื่ อในสิ่ งที่ทาํ
และส่งผลให้ผชู ้ มเกิดความเชื่อตาม เช่นเดียวกับอาชีพผูม้ ีอิทธิพลบนโลกโซเชียล (Influencer) ที่ตนเองต้องเชื่อใน
สิ่ งที่ตนเองจะบอกคนอื่นก่อน แล้วจึงส่ งผลให้ผชู ้ มเชื่อและเกิดการทําตาม อีกทั้งยังเชื่อมโยงไปถึงการวิเคราะห์
ตัวละคร ตัวละครต้องรู ้วา่ ตนเองเป็ นใครกําลังสื่ อสารกับใคร มีความต้องการให้บุคคลที่กาํ ลังฟังเราอยูน่ ้ นั ทําอะไร
โดยการแสดงต้องใช้ความจริ งใจเป็ นหลักไม่เสแสร้งและแกล้งทํา เพราะยิ่งจะทําให้ผูช้ มรู ้สึกและสัมผัสได้ถึง
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ความไม่จริ งของการสื่ อสารนั้น บทความวิชาการเรื่ องนี้ จึงต้องการศึ กษาแนวทางของศิ ลปะการแสดงสําหรั บ
อาชีพ Influencer เพื่อให้เห็นถึงความประโยชน์ของศิลปะการแสดงสําหรับสายงานอาชีพนี้ อีกทั้งยังชี้ให้เห็นถึง
ศิลปะการแสดงที่สามารถประยุกต์ใช้ในอาชีพ Influencer ได้โดยไม่จาํ เป็ นว่าการแสดงต้องมีไว้เพื่อแสดงละคร
เท่านั้นแต่กลับสามารถนํามาใช้ในอาชีพนี้ได้เช่นกัน

วัตถุประสงค์

(1) เพื่อศึกษาค้นคว้าหาแนวทางของศิลปะการแสดงที่สามารถนําไปใช้ได้กบั อาชีพผูม้ ีอิทธิพลบนโลก
โซเชียล (Influencer)
(2) เพื่อเป็ นแนวทางให้กบั บุคคลที่ตอ้ งการประกอบอาชีพ Influencer ในอนาคต

ความหมายของ Influencer และ การแสดง

Influencer คื อ บุคคลที่มีชื่อเสี ยงบนโลกโซเชี ยล หรื อเป็ นผูม้ ีอิทธิ พลที่ ทุกคนรู ้จกั กันอย่างกว้างขวาง
ไม่ว่าจะเป็ น เน็ ตไอดอล นักรี วิวผลิ ตภัณฑ์ หรื อเพจต่างๆ ที่ มีคนติ ดตามเป็ นจํานวนมหาศาล รวมไปถึ งดารา
นักแสดง ก็ให้ความสนใจมาทําอาชีพนี้กนั มากมาย โดยลักษณะของการทํางานเป็ น Influencer คือการนําเอาสิ นค้า
หรื อผลิ ตภัณฑ์ที่ตอ้ งการโฆษณา มารี วิว โพสต์ แชร์ หรื อแม้แต่ขายพื้นที่ โฆษณาบนเพจ หรื อเว็บไซต์ข อง
Influencer ท่านนั้น โดยบุคคลเหล่านี้มีสิทธิ์ในการเลือกสิ นค้า และทดลองใช้จริ ง เพื่อให้ได้ทราบถึงประสิ ทธิภาพ
ของสิ นค้านั้นๆ ว่าเห็นผลจริ งหรื อไม่ หากไม่ดีจริ ง หรื อไม่ถูกใจ ก็ไม่สามารถให้เขาเหล่านั้นขายได้ ซึ่งราคาค่าตัว
จะแปรผันตามชื่อเสี ยง และยอดวิวยอดไลค์ท่ีเพิ่มสู งขึ้น นัน่ หมายความว่า ถ้าคุณมีชื่อเสี ยง ก็จะมีผวู ้ า่ จ้างจ้างงาน
มากขึ้น ซึ่ งถ้ายิ่งผลิตภัณฑ์น้ นั เกี่ยวกับใบหน้าความงาม หรื อผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ ยงต่ออาชี พ ราคาก็จะเพิ่มสู ง
มากขึ้น
ในปั จจุบนั มีการแบ่งผูต้ ิดตาม หรื อ Follower เป็ น 4 ประเภทคือ Mass หรื อผูท้ ี่มีผตู ้ ิดตามมากกว่า 1 ล้าน
คน, Macro หรื อผูท้ ี่ มีผตู ้ ิดตาม 1-9.9 แสนคน, Micro หรื อผูท้ ี่ มีผูต้ ิดตาม 10,000-99,999 คน และ Mini หรื อผูท้ ี่มี
ผูต้ ิดตาม 1,000-9,999 คน
สร้ างความ “เชื่ อ” ในแบบที่ตัวเองถนัด อย่างไรก็ตามเพื่อให้ความเป็ นตัวเองนั้นแสดงผลออกมาได้ดี
ที่ สุด Influencer ที่ ดีก็ควรจะทําให้ผูบ้ ริ โภคสามารถ “เชื่ อ” ในสิ่ งที่ ตวั เองเป็ นได้เช่ นเดี ยวกัน โดยถ้ามุ่งไปที่
ผูบ้ ริ โภคกลุ่ม Generation X จะพบว่าพวกเขาให้ความสําคัญกับสาระความรู ้ และความคิดสร้างสรรค์เป็ นอันดับ
แรก ส่ วน Generation Y จะให้ความสําคัญกับสาระความรู ้เช่นเดี ยวกัน แต่จะเน้นที่ความเป็ นตัวของตัวเองของ
Influencer คนนั้นๆ เช่นกัน ดังนั้นการวางแผนสร้างตัวเองให้เป็ น Influencer ก็ตอ้ งดูให้ดีวา่ ตัวเองถนัดเนื้อหาแบบ
ใด และเป็ นที่ตอ้ งการของแบรนด์สินค้าประเภทใด เนื่ องจากคน Generation X นั้นค่อนข้างเชื่อใน Influencer ที่มี
ชื่อเสี ยง และเป็ นที่รู้จกั ในวงกว้าง ในทางกลับกันคน Generation Y กลับชื่นชอบ Influencer ที่มีความถนัดเฉพาะ
ด้าน เช่นการเงิน, อาหาร หรื ออื่นๆ รวมถึงมีชื่อเสี ยงเฉพาะกลุ่มนั้นๆ มากกว่า แสดงให้เห็นความแตกต่างกันอย่าง
ชัดเจน

การแสดงคืออะไร

ตรี ดาว อภัยวงศ์ (2550: 90-91) เสนอว่ามี ผูพ้ ยายามให้คาํ นิ ยามเกี่ ยวกับความหมายของการแสดงไว้
มากมาย ซึ่งแบ่งออกได้ดงั นี้
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1. การแสดงคือการพยายามไม่แสดงอะไร แต่เน้นที่การกระทํา (Acting is Doing) จึงมีนกั การละครและ
ครู สอนการแสดงหลายคน ให้คาํ นิ ยามของการแสดงว่าเป็ นการกระทํา และให้นักแสดงค้นหาเป้ าหมายของตัว
ละคร หรื อความต้องการของตัวละคร objective เพื่อให้สนใจที่จะกระทําตามความต้องการของตัวละครมากกว่า
ความพยายามที่จะแสดงอะไร
2. การแสดงคือการไม่แสดงเป็ นตัวละคร แต่เป็ นตัวละครนั้นเอง กล่าวคือ การไม่พยายามแสดงความเป็ น
ตัวละครใดๆออกมา แต่ให้เชื่อว่าเราเป็ นตัวละครนั้น ซึ่ งเกิดขึ้นจากการศึกษา วิเคราะห์การกระทํา และการฝึ กฝน
ทักษะการแสดงเพื่อถ่ายทอดความเป็ นตัวละครนั้นๆออกมา
3. การแสดงคือการแสดงออก (To Express) กล่าวคือให้นึกเสี ยว่า การแสดงเป็ นการนําความรู ้สึกที่ มีขา้ ง
ในแสดงออกมาให้ประจักษ์ภายนอก ให้เกิดความรู ้สึกร่ วมระหว่างผูแ้ สดงกับผูแ้ สดง และแสดงกับผูช้ ม (สดใส
พันธุมโกมล 2537: 19 อ้างในตรี ดาว อภัยวงศ์ เรื่ องเดิม)
4. การแสดงคือการเล่นสมมติ (นพมาส ศิริกายะ แปล 2525: 191) หมายถึงการแสดงของนักแสดงในโลก
สมมติของละครที่ ได้รับการฝึ กฝนทักษะต่างๆ เพื่อให้สามารถจําบทพูด สร้างบุคลิกของตัวละครที่ สอดคล้อง
กลมกลืนกับนักแสดงคนอื่นๆ เพื่อถ่ายทอดเรื่ องราวของตัวละครตามการกํากับการแสดงของผูก้ าํ กับการแสดง
และยังตระหนักถึงปฏิกิริยาตอบสนองของผูช้ มที่แปรเปลี่ยนไปเรื่ อยๆโดยไม่รู้ล่วงหน้า ทั้งยังไม่ปล่อยให้ผชู ้ มรู ้วา่
เขาเองก็รู้อยูแ่ ก่ใจว่ามีผชู ้ มกําลังจ้องดูและมีปฏิกิริยาสนองต่อการแสดงของพวกเขาอยู่
อย่างไรก็ตาม ไม่วา่ จะมีผพู ้ ยายามให้คาํ นิ ยามกับความหมายของคําว่า การแสดง มากมายเพียงใด การจะ
ตัดสิ นว่านักแสดงคนไหนแสดงได้ดีน้ นั ก็เป็ นเรื่ องที่ไม่อาจสรุ ปกันได้ชดั เจน เนื่ องจากการแสดง เป็ นสิ่ งที่เป็ น
นามธรรมเกินกว่าที่จะพิสูจน์ให้เห็นได้ว่าการแสดงของนักแสดงคนไหนยอดเยี่ยม หรื อดีเลิศ เพราะการแสดงมี
เรื่ องของความรู ้สึกส่วนตัว ทัศนคติ รสนิยม และอารมณ์ของผูช้ มในขณะที่ชมการแสดงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ดังนั้น
การจะตัดสิ นว่าการแสดงของใครยอดเยี่ยมนั้นคงต้องใช้เกณฑ์ตดั สิ นว่าใครสามารถถ่ายทอดศิ ลปะการแสดง
ออกมาได้ดีเยีย่ มจนสามารถโน้มน้าวให้ผชู ้ มเกิดความรู ้สึกร่ วมได้สาํ เร็ จ

ละครประยุกต์ หรื อ Applied Theatre

คําว่า “ละครประยุกต์” กลายเป็ นคําศัพท์เกิดใหม่และเริ่ มมีนกั วิชาการด้านศิลปะการละครใช้คาํ คํานี้เพิม่
มากขึ้ น ผูท้ ี่ ผลักดันและพยายามสร้ างคํานิ ย าม คําจํากัดความ และพยายามสร้ างพื้นที่ ในทางวิชาการสํา หรั บ
Applied Theatre หรื อแปลเป็ นไทยว่าแบบตรงตัว ก็คือ “ละครประยุกต์” ผูส้ ร้างศัพท์และนิ ยามศัพท์คาํ นี้ ข้ ึนมา
ได้แก่ ดร.ฟิ ลิป เทเลอร์ มีการใช้คาํ ว่า “ละครประยุกต์” เพิ่มมากขึ้น และบางครั้งคํานี้ครอบคลุมลักษณะของละคร
นอกกรอบ หรื อละครที่ไม่เป็ นตามแบบฉบับ ที่จริ งแล้ว ละครประยุกต์น่าจะเป็ นเพียงวิธีการของการนําละครไป
ใช้ในกิจการ กิจกรรมที่แตกต่างไปจากละครตามแบบฉบับ และอาจเป็ นคําที่รวมพวก รวมกลุ่มกิจกรรมละครที่มี
จุดมุ่งหมายที่หลากหลาย และรู ปแบบที่แตกต่างเหล่านี้ไว้ในลิ้นชักเดียวกัน
Helen Nicholson ได้กล่าวถึงความหมายของ ละครประยุกต์ หรื อ Applied Theatre เอาไว้วา่ เป็ นคําศัพท์ที่
จัดหมวดหมู่เรื่ องของการนําศิลปะการละครไปประยุกต์ใช้ เพื่อจุดประสงค์อื่นๆอันนอกเหนือไปจากการให้ความ
บันเทิงเพียงอย่างเดียว แม้จะเป็ นคําศัพท์ที่ใหม่แต่ก็ครอบคลุมถึงวิธีการนําศิลปะการละครไปใช้นอกกรอบละคร
ตามแบบฉบับ ละครประยุกต์จึงเป็ นที่ นิยมแพร่ หลายมากขึ้นเรื่ อย ๆ และมักถูกนําไปใช้เพื่อการพัฒนาบุคคล
ชุมนุมและสังคมในแต่ละด้านยกตัวอย่างเช่น การนําละครไปประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนา ผูม้ ีส่วนร่ วมในกิจกรรม
ในโรงเรี ยน ละครในคุก ละครเพื่อการรณรงค์สุขภาพ ละครบําบัดด้านจิตวิทยา และละครเพื่อการศึกษา เป็ นต้น
909

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 14 ประจําปี 2562

วันที่ 19 ธันวาคม 2562

โดยผูเ้ ขียนได้นาํ หลักการการแสดง และละครประยุกต์ดงั กล่าวเข้ามาเพื่อศึ กษาและหาแนวทางที่ จะ
เชื่อมโยงให้ศิลปะการแสดงสามารถเป็ นประโยชน์และถูกนําไปใช้ในอาชีพนี้ได้

การใช้ หลักการแสดงเข้ าไปประยุกต์ ใช้ ในอาชี พ Influencer

ด้วยอาชีพ Influencer ที่มีการแข่งขันการสู ง นอกจากต้องมีเนื้ อหาที่น่าสนใจในแต่ละครั้งที่ตอ้ งการทํา
การโฆษณารี ววิ สิ นค้าแล้วนั้น การต้องรู ้จกั ตัวเอง รู ้จกั ความถนัดของตัวเอง หาเอกลักษณ์ของตนเองให้พบก็ถือได้
ว่าเป็ นสิ่ งสําคัญอันดับแรกที่ผเู ้ ขียนมีความเห็นว่าสมควรนําหลักการของศิลปะการแสดงเข้ามาประยุกต์ใช้ร่วมกับ
อาชีพนี้และหลักการนี้ก็คือ การวิเคราะห์ตวั ละคร โดยการวิเคราะห์ตวั ละครมีดงั นี้
นพมาส แววหงส์ (2550: 11) อธิบายว่าเราสามารถวิเคราะห์ตวั ละครได้โดยพิจารณาลักษณะของตัวละคร
จากด้านต่างๆดังนี้
1. รู ปลักษณ์ภายนอก ซึ่งหมายถึงรู ปร่ างหน้าตา เพศ อายุ ความสูงตํ่าดําขาว กิริยาอาการ
2. สถานะทางสังคม ซึ่งหมายถึงอาชีพ ฐานะ ความเชื่อทางศาสนา ความเกี่ยวพันในครอบครัว และสังคม
แวดล้อม
3. จิตวิทยา ซึ่ งรวมถึงภูมิหลังที่มีส่วนกําหนดนิ สยั ใจคอ ทัศนคติ ความปรารถนาในส่ วนลึก ความชอบ
ความเกลียด
4. คุณธรรม ซึ่งหมายถึงสํานึก และความละอายต่อบาป ความยุติธรรม ความรู ้สึกผิดชอบชัว่ ดี
ถึ งแม้ว่าหลักการวิเคราะห์ ตวั ละครนั้นจะเน้นไปที่ การวิเคราะห์บทบาทใหม่ที่นักแสดงจะต้องสวม
บทบาทนั้น แต่เมื่อพิจารณาหลักการทั้ง 4 ข้อด้านบนแล้ว ผูเ้ ขียนเล็งเห็นว่ามีความเหมาะสมและสามารถนํามาใช้
กับอาชีพ Influencer ได้เช่นกัน โดยผูเ้ ขียนขอเน้นไปที่อาชีพ Beauty Influencer เพราะบุคคลที่สนใจจะเข้าสู่อาชีพ
Beauty Influencer มีความจําเป็ นมากที่ตอ้ งวิเคราะห์ตวั เองก่อนเพื่อที่จะหาเอกลักษณ์เฉพาะตัวและไม่ซ้ าํ กับคนอื่น
โดยเริ่ มตั้งแต่ขอ้ แรกคือ คุณต้องเข้าใจรู ปลักษณ์ภายนอกของตนเองก่อนว่าจุดขายของตนเองอยู่ตรงไหน เรามี
รู ปร่ างหน้าตาอย่างไร หน้ารู ปไข่ หน้ากลม สู ง เตี้ย ผิวขาว หรื อผิวดํา เพื่อที่เป็ นจุดเริ่ มต้นที่คุณจะได้สามารถดึ ง
กลุ่มเป้ าหมายที่มีรูปลักษณ์ภายนอกที่มีลกั ษณะเดียวกันหรื อคล้ายกันกับคุณ เช่น เราเป็ นคนหน้าเหลี่ยมและมีผิวสี
เข้ม ถ้าคุณวิเคราะห์ตวั คุณเองได้อย่างเข้าใจแล้ว คุณก็จะดึงดูดคนที่มีรูปหน้าและสี ผิวเดียวกับคุณให้เขามาเชื่อและ
ให้ความสนใจกับคุณได้เป็ นอย่างมาก
ข้อที่ 2 ถือได้ว่ามีความสําคัญมาก เพราะถ้ามีบุคคลใดให้ความสนใจที่ จะเริ่ มต้นประกอบอาชี พนี้ สิ่ ง
สําคัญที่มกั ถูกตั้งคําถามอย่างสมํ่าเสมอนัน่ ก็คือ เรามีฐานะเป็ นอย่างไร จริ งอยูว่ า่ ถ้าคุณเริ่ มประกอบอาชีพนี้ ไปได้
สักระยะหนึ่งอาจจะมีสินค้าต่างๆส่งของเหล่านั้นมาให้คุณได้ลองใช้ แต่ก็นนั่ อาจจะต้องหมายถึงคุณมีชื่อเสี ยงหรื อ
มียอดติดตามจนคนจําได้แล้วในระดับหนึ่ ง แต่ในช่วงระยะเวลาแรกๆที่คุณสนใจที่ จะเริ่ มทําอาชี พนี้ น้ นั คงต้อง
ยอมรับเลยว่าเงินก็เป็ นปั จจัยสําคัญ เพราะคุณจําเป็ นต้องใช้เงินจับจ่ายเพื่อซื้ อของมาลองใช้ลองผิดลองถูกก่อนใน
ขั้นต้น ดังนั้นการวิเคราะห์อาชีพและฐานะของตนเองนั้นจึงเป็ นอีกสิ่ งสําคัญในการเริ่ มต้นอาชีพนี้ และอีกหนึ่งสิ่ ง
ที่สาํ คัญคือ ความเกี่ยวพันในครอบครัว เพราะในประเทศไทยต้องยอมรับว่าเรื่ องสายสัมพันธ์เป็ นสิ่ งที่สาํ คัญ ถ้าคุณ
อยูใ่ นตระกูลที่มีชื่อเสี ยง หรื อมีพี่นอ้ งที่เป็ นที่รู้จกั ในวงสังคมอยูแ่ ล้ว นัน่ ยิ่งจะทําให้คุณเป็ นที่รู้จกั ได้เร็ วมากยิง่ ขึ้น
แต่ตอ้ งไม่ลืมว่าคุณเองก็ตอ้ งเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญในงานด้านนั้นๆเช่นกัน และเมื่อคุณมีท้ งั 2 สิ่ งที่กล่าวไปแล้วนั้นก็จะ
ทําให้คุณประสบความสําเร็ จในอาชีพนี้ได้
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ข้อที่ 3 จิ ตวิทยา ข้อนี้ จะกล่าวถึ งการเติ บโตจนกลายมาเป็ นลักษณะนิ สัยที่ เราเป็ นอยู่ในปั จจุ บัน ทั้ง
ทางด้านทัศนคติ ความเกลียด ความชอบ ในข้อนี้ จึงมีความสําคัญอีกข้อหนึ่ ง เพราะอาชีพนี้ ตอ้ งการความเป็ นตัว
ของตนเองสู ง ดังนั้นผูท้ ี่ประกอบอาชีพนี้จึงต้องรู ้จกั นิสัยของตนเอง ว่ามีจุดเด่นจุดด้อยอย่างไร รู ้วา่ จุดเด่นในส่วน
ไหนที่สามารถนําออกมาใช้ได้ โดยเฉพาะจุดที่เราวิเคราะห์แล้วว่าเป็ นจุดที่มีเสน่ห์ดึงดูดและทําให้ผชู ้ มสนใจและ
ชื่นชอบได้
ข้อที่ 4 เป็ นข้อที่ ผูท้ ี่ จะประกอบอาชี พต้องตระหนักและคํานึ งเป็ นอย่างมาก เพราะการทํางานในสาย
อาชีพนี้น้ นั คือการสร้างความน่าเชื่อถือในตัวคุณให้เกิดขึ้น และถ้าวันหนึ่ งเมื่อมีคนติดตามคุณและเชื่อคุณแล้ว นัน่
หมายถึงว่าทุกสิ่ งทุกอย่างที่คุณพูดหรื อแนะนํา ประชาชนเหล่านั้นกําลังจะทําการเลียนแบบหรื อใช้ผลิตภัณฑ์ตวั
เดียวกับคุณ ดังนั้นข้อคุณธรรมนี้จึงมีความจําเป็ นมากต่ออาชีพนี้
หลังจากที่คุณได้ทาํ การวิเคราะห์ตวั ละครแล้ว ต่อไปก็คือการใช้หลักการของการแสดง ดัง่ ที่อาจารย์ตรี
ดาว (2550: 90-91) กล่าวว่าการแสดงคือการพยายามไม่แสดงอะไร แต่เน้นที่การกระทํา (Acting is Doing) เพราะ
เมื่อเราพยายามแสดงอะไรที่ไมใช่ตวั ตนของเรา เราอาจจะอยูใ่ นสายงานนี้ ไม่ได้เป็ นระยะเวลานาน เพราะเราต้อง
พยายามปิ ดบังสิ่ งที่เป็ นตัวเราจริ งๆอยูต่ ลอดเวลา ยิ่งคู่แข่งของเรามีความเป็ นตัวตนของตัวเองและมีเอกลักษณ์มาก
เท่าไหร่ เรายิ่งต้องหาตัวตนของตนเองให้เจอและแสดงความเป็ นตัวตนของตัวเองออกมาอย่างเป็ นธรรมชาติที่สุด
หลังจากนั้นให้เน้นที่การกระทํา คือการที่ เราเข้าใจในความต้องการ (Objective) ของสิ่ งที่ เรากําลังทําอยู่ เช่นเรา
กําลังจะรี ววิ สิ นค้าใหม่ และมีความต้องการให้ลูกค้าเชื่อเราถึงความพิเศษของสิ นค้าและมีความคิดที่จะซื้ อสิ นค้า ก็
ให้ Beauty Influencer ทําความรู ้จกั และลองใช้กบั สิ นค้าชิ้นนั้นจนเชื่อแล้วว่าสิ นค้าชิ้นนี้ มีความความพิเศษอย่างไร
หลังจากนั้นจึ งแสดงออกมา (Express) จากภายในออกมาสู่ ภายนอก เพื่อให้ผูช้ มเกิ ดความรู ้สึกร่ วมและมี ความ
ต้องการที่จะซื้อสิ นค้าที่เราได้ทาํ การรี ววิ ไปนัน่ เอง
ผูเ้ ขี ยนขอวิเคราะห์ ด้านการแสดงของ Beauty Influencer จํานวน2 คน ที่ มียอดผูต้ ิ ดตามใน เวบไซด์
YouTube มากกว่า 1แสนคน ว่าพวกเขาได้นาํ หลักการแสดงเข้าไปใช้ให้มีความน่าสนใจอย่างไรบ้าง
1. คุ ณ สวริ น ทร์ ศรี บุ ญ มา หรื อ มี ชื่ อ ใน YouTube ว่า Soundtiss และมี ผูต้ ิ ด ตามจํา นวน 649,000 คน
คุณสวริ นทร์ มีคาแรคเตอร์ ที่น่ารักสดใส ยิม้ แย้ม แฝงด้วยความตลกเล็กน้อย เสี ยงดังฟังชัด ในทุกคลิปวีดีโอ จะ
สังเกตเห็นได้เลยว่าคุณสวริ นทร์ จะทักทายด้วยรอยยิม้ และเสี ยงที่สดใสก่อนเริ่ มการรี ววิ ทุกครั้ง อีกทั้งการรี ววิ ของ
คุณสวริ นทร์ นั้น เธอจะใช้ความเป็ นวัยรุ่ นวัยใสเน้นยํ้าเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายในวัยเดี ยวกันได้ง่าย และนี่ คือ
ส่ วนที่เธอได้ทาํ การวิเคราะห์ตวั เองมาเป็ นอย่างดี เมื่อถึงการต้องรี วิวสิ นค้าที่ใช้คุณสวริ นทร์ จะมีการเน้นยํ้าของ
เสี ยงและการแสดงออกทางสี หน้าอย่างชัดเจนว่าสิ่ งไหนที่เธอรู ้สึกว่าใช้แล้วดี ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้เองที่ผชู ้ มสามารถรับรู ้
อารมณ์ความรู ้สึกของการถ่ายทอดจากเธอได้ จึงไม่น่าแปลกใจที่เธอผูต้ ิดตามเกือบหนึ่งล้านคน
2. คุณธนพร พลโกษฐ หรื อมีชื่อใน YouTube ว่า Mossster และมีผตู ้ ิดตามจํานวน 309,000 คน คุณธนพร
จะมีความเป็ นผูห้ ญิงสู ง มีความอ่อนหวาน แต่แอบแฝงความห้าวอยูใ่ นตัว มีการแสดงออกของคาแรคเตอร์ ที่ดูมี
ความเพ้อฝัน และแสดงออกที่หน้าตาอย่างชัดเจน โดยคุณธนพรเคยให้สัมภาษณ์วา่ เธอเป็ นคนที่แสดงออกทางสี
หน้าและท่ าทางที่ ชัดเจน และมี ความ Dramatic สู ง ซึ่ งนี่ เองคือสิ่ งที่ เธอได้วิเคราะห์และรู ้ จกั ตนเองเป็ นอย่างดี
จนทําให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายที่มีความเป็ นผูห้ ญิงได้เป็ นอย่างดี
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สรุ ป

ศิ ลปะการแสดงไม่ได้มีเป้ าหมายไว้เพียงเพื่อให้นักแสดงสามารถเล่นละครได้เท่านั้น แต่ยงั นําเข้ามา
ประยุกต์ใช้หรื อเอื้อประโยชน์ให้กบั วิชาชีพอีกหลากหลายอาชีพ โดยเฉพาะอาชีพที่ตอ้ งการค้นหาตนเอง และเป็ น
อาชี พที่ ตอ้ งการสื่ อสารกับบุคลอื่นๆ เฉกเช่น อาชี พผูม้ ีอิทธิ พลบนโลกโซเชียล หรื อ Influencer ที่ เมื่อผูเ้ ขียนได้
ลองศึ กษาหาแนวทางของศิ ลปะการแสดงแล้วนั้น จึ งได้เห็ นส่ วนสําคัญ และเห็ นความจําเป็ นเป็ นอย่างมากที่
สามารถนํามาใช้ได้ในอาชีพนี้ ทั้งเรื่ องของการวิเคราะห์ตวั ละคร และการหาความต้องการของตัวละคร ดังนั้นผูท้ ี่
สนใจที่จะประกอบอาชีพนี้ถา้ ได้นาํ หลักการของศิลปะการแสดงเข้าไปใช้ร่วมก็น่าจะสามารถประสบความสําเร็ จ
ในอาชีพนี้ได้อย่างไม่ยากเลยทีเดียว

ข้ อเสนอแนะ

แท้จริ งแล้วหลักการของศิลปะการละครและศิลปะการแสดงมิได้มีเพียงแค่ การวิเคราะห์ตวั ละคร และ
การหาความต้องการเท่านั้น เพราะยังมีหลักการของการวิเคราะห์บท การหาแก่นของสิ่ งที่ตอ้ งการจะสื่ อสาร รวม
ไปถึงการใช้เสี ยงต่างๆอีกด้วย ดังนั้นถ้าบุคคลที่ตอ้ งประกอบอาชีพผูม้ ีอิทธิ พลบนโลกโซเชียล หรื อ Influencer มี
ความสนใจที่ จะนําหลักการด้านศิ ลปะการแสดงมาใช้ส่งเสริ มอาชี พนี้ อย่างจริ งจัง ก็สามารถเรี ยนรู ้ เพิ่ ม จาก
หลักการอื่นดังที่กล่าวไว้ขา้ งต้นได้ อีกทั้งในอนาคตข้างหน้าอาจจะมีการออกแบบแบบฝึ กหัดทางด้านการแสดง
เพื่อไว้พฒั นาสําหรับอาชีพนี้ก็เป็ นได้
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งานวิจยั นี้เป็ นงานวิจยั เชิงสํารวจ มีวตั ถุประสงค์เพื่อเพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ช่องยูทูบ
ของเด็กช่วงวัยอัลฟ่ า และ 2) ศึกษาพฤติกรรมการเลือกเปิ ดรับเนื้อหาสื่ อออนไลน์ช่องยูทูบของผูป้ กครองเด็กช่วง
วัยอัลฟ่ า กลุ่มตัวอย่างเป็ นผูป้ กครองเด็กวัยอัลฟ่ าที่กาํ ลังศึกษาอยูใ่ นระดับชั้นบริ บาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่
3 (อายุระหว่าง 2 – 9 ปี ) ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึ กษา 2562 โรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรี ธรรมราช
จํานวน 23 ห้องเรี ยน รวมทั้งสิ้ น 220 คน ได้มาโดยการสุ่ มอย่างง่าย มีผูต้ อบแบบสอบถาม จํานวน 158 คน อยูใ่ น
ระดับดี การวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากการศึกษาพบว่า เด็ก
ช่วงวัยอัลฟ่ าส่ วนใหญ่เริ่ มใช้งานช่องยูทูบครั้งแรกในช่วงอายุระหว่าง 3 ปี 1 วัน – 4 ปี (ร้อยละ 31.01) สถานที่ใน
การใช้งานฯ คือ ที่บา้ น (ร้อยละ 96.89) โดยใช้โทรศัพท์เป็ นอุปกรณ์หลัก (ร้อยละ 70.89) ส่วนใหญ่กาํ หนดให้เด็ก
ใช้ครั้งละ 31 – 60 นาที (ร้อยละ 41.77) ในช่วงเวลา 16.00 – 20.00 น. (ร้อยละ 62.66) มีความถี่ที่อนุญาตวันละ 1
ครั้ง (ร้อยละ 34.81) ส่ วนใหญ่เด็กใช้คนเดียวบ่อยครั้ง (ร้อยละ 31.01) และพบว่า เด็กส่ วนใหญ่คือผูเ้ ลือกช่องเอง
ด้วยความตั้งใจทุกครั้ง (ร้อยละ 40.51) เด็กชอบช่องประเภทการ์ ตูน/นิ ทาน สู งสุ ดเป็ นอันดับแรก (ร้อยละ 72.15)
เหตุผลที่ผปู ้ กครองเลือกเปิ ดรับเนื้อหาสื่ อช่องยูทูบที่ได้รับเลือกสู งสุ ด คือ เนื้ อหาด้านข้อมูลที่มีประโยชน์สาํ หรับ
เด็ก (ร้อยละ 63.92) และความคาดหวังแรกที่ผูป้ กครองต้องการสู งที่สุดหลังจากที่เด็กได้ใช้งานช่องยูทูบ คือ เด็ก
ได้รับรู ้ข่าวสาร/ความรู ้รอบตัว (ร้อยละ 46.20)
คําสําคัญ: การเลือกเปิ ดรับเนื้อหา สื่ อออนไลน์ ยูทูบ เด็กช่วงวัยอัลฟ่ า

ABSTRACT

This research was an survey research. The objective was to study the use of online media on YouTube
among Alpha children. And to study the behavior of choosing to receive online media content from YouTube for
parents of children in the Alpha age The samples were parents of Alpha-aged children who were studying at the
level of caregiver to grade 3 (aged between 2-9 years) semester 1, academic year 2562, Demonstration school Nakhon
Si Thammarat Rajabhat University, a total of 220 classes. Data were collected by simply random sampling. There
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were 158 respondents in a good level. The data were analyzed by using Frequency, Percentage, mean and standard
deviation. The study found the Most Alpha teenager first use the YouTube channel between the age of 3 years
1day-4years(30.01%)The place of use was at home (96.89%) using telephone was the main device (70.89)., most
require children to use 31-60 minutes (41.77%) per time during 16.00-20.00hrs.(62.66%),with frequency allowed
one a day (34.81%) most of the Children use it alone often (31.01%) and found that Children Most of them choose
the channel themselves with the intention of every time (40.51%). Children like the cartoon/story channel type.
The highest ranking (72.15%), the reason that parents choose to receive the content that was useful for children
(63.92%) and the first expectation the parents want. The highest after the children use YouTube channel was that
the children get news/knowledge around them (46.20%)
Keywords: Content Exposure, Media Online, YouTube, Generation Alpha

1. บทนํา

การลงทุนที่คุม้ ค่าและยัง่ ยืนที่สุดคือการลงทุนเพื่อพัฒนามนุษย์ในช่วง 8 ปี แรกของชีวติ ซึ่งเป็ นช่วงวัยที่
สํา คัญ ที่ สุด ได้ถู ก กํา หนดให้อยู่ในกลุ่ มคนช่ ว งวัยอัลฟ่ า หรื อ Generation Alpha คื อ กลุ่ ม ประชากรเด็กที่ เกิ ด
หลังจากปี ค.ศ. 2010 หรื อปี พ.ศ. 2553 หากนับถึงช่วงเวลาปั จจุบนั จะหมายถึงผูท้ ่ี มีอายุนอ้ ยกว่า 9 ปี ซึ่ งเป็ นวัย
แห่ งการเรี ยนรู ้ มอนเทสเซอรี่ นกั วิชาการด้านเด็กปฐมวัยผูม้ ีชื่อเสี ยงของโลกได้กล่าวว่า เด็กเปรี ยบเสมือนฟองนํ้า
ที่ พร้ อมจะดู ดซับเรื่ องราวต่างๆ ที่ เกิ ดขึ้ นรอบตัว และเด็กพร้ อมจะเลี ยนแบบพฤติ กรรมทุกอย่างจากสื่ อต่างๆ
ที่แวดล้อมรอบตัวของพวกเขา (Asha and Dale, 2012) ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงของในโลกปั จจุบนั จึงสําคัญต่อการ
เรี ยนรู ้ของเยาวชนผูเ้ ป็ นพลเมืองดิจิตอลที่กาํ ลังได้รับผลกระทบจากสื่ อออนไลน์ ซึ่งเป็ นสิ่ งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อ
พัฒนาการของเด็กช่วงวัยแอลฟ่ าโดยตรง สอดคล้องกับ สุริยเดว ทรี ปาตี (2560) ที่ได้ให้นิยามเด็กช่วงวัยอัลฟ่ านี้วา่
เป็ น “The IPad Generation” เนื่ อ งจากเป็ นช่ ว งวัย ที่ ใ ช้สื่อ ออนไลน์ใ นการเรี ย นรู ้ ท่ า นให้เ หตุผ ลว่า สัง คมใน
ปั จจุบนั เป็ นสังคมกลางอากาศที่ ไร้พรมแดน เด็กใช้ชีวิตอยู่กบั การใช้สื่อเทคโนโลยีมากกว่าการมีปฏิ สัมพันธ์
ร่ วมกับพ่อแม่ดงั เช่นเด็กในยุคก่อนหน้านี้ เนื่ องจากเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนส่ งผลต่อวิธีการเลี้ยงดูที่เปลี่ยนแปลงไป
เพราะพ่อแม่มกั หยิบยื่นเครื่ องมือสื่ อสารเพื่อให้ลูกอยู่ในพื้นที่ที่ตอ้ งการแสดงให้เห็นว่าพ่อแม่ใช้สื่อเพื่อการฆ่า
เวลาไม่ใช่เพื่อสร้างเวลา ส่ งผลให้เด็กมีทกั ษะในการสื่ อสารที่ลดน้อยลง เด็กปฐมวัยพูดช้า ขาดการมีปฏิสัมพันธ์
และการคิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง เนื่ องจากพ่อแม่พูดคุยกับลูกน้อยลง เด็กเกิดการลองผิดลองถูกด้วยตนเองน้อยลง
เปลี่ยนจากการเล่นของเล่นเสมือนจริ งมาใช้เครื่ องมือสื่ อสารซึ่ งเป็ นของเล่นที่กาํ ลังสร้างโลกแห่งการเรี ยนรู ้ที่ปิด
กั้นจินตนาการขั้นสูงของเด็ก
เด็กในช่วงวัยอัลฟ่ ามีความสามารถในการพิจารณาเพื่อยับยั้งความคิดได้นอ้ ยกว่าทุกช่วงวัย เนื่องจากเป็ น
วัยที่ขาดประสบการณ์และยังรู ้เท่าไม่ถึงกาล คือยังไม่ถึงเวลาที่พวกเขาจะสามารถป้ องกันตนเองจากสื่ อต่างๆ ได้
อย่างรู ้เท่าทัน จึ งยังคงเป็ นช่วงวัยที่ ควรได้รับการดูแล สนับสนุ น และให้ความช่วยเหลือเมื่อยามที่ เขาต้องการ
โดยเฉพาะจากผูใ้ หญ่ที่มีความรัก ความเข้าใจ และความปรารถนาดีที่จะคอยส่งเสริ มสนับสนุนอย่างใกล้ชิด เพราะ
โลกในปั จจุบนั มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง สอดคล้องกับ งานวิจยั ของลักษมี คงลาภและคณะ (2561) ที่ได้ศึกษา
เกี่ยวกับการจัดทํา Fact Sheet ‘ความฉลาดทางดิจิตอล’ (Digital Intelligence: DQ) และการศึกษาการรังแกกันบน
โลกไซเบอร์ของวัยรุ่ น ซึ่งเน้นยํ้าและให้ความสําคัญเกี่ยวกับการส่งเสริ มความฉลาดทางดิจิตอลเพื่อป้ องกันการตก
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เป็ นเหยือ่ ของสื่ อ โดยเฉพาะในยุคที่ให้ความสําคัญด้านการตลาดมากกว่าจรรยาบรรณอันดีในการประกอบอาชีพ
เด็กทุกคนจึงมีโอกาสที่จะตกเป็ นเหงื่อของมิจฉาชีพ ดังนั้นพ่อแม่จึงควรสร้างกระบวนการการเรี ยนรู ้ที่ดีให้แก่เด็ก
เพื่ อ พัฒ นาความสามารถทางสมองและจิ ต ใจที่ จ ะควบคุ ม ความคิ ด อารมณ์ และแสดงออกถึ ง การกระทํา ที่
เหมาะสมเพื่อให้เด็กบรรลุถึงเป้ าหมายที่ พวกเขาต้องการได้อย่างแท้จริ งซึ่ งเป็ นทักษะที่ จาํ เป็ นสําหรับชี วิตใน
ศตวรรษที่ 21 (ประเสริ ฐ ผลิตผลการพิมพ์, 2561)
ผูป้ กครองที่ทาํ หน้าที่ในการดูแลเด็กช่วงวัยอัลฟ่ าคือเป็ นบุคคลที่มีความสําคัญเป็ นอย่างยิง่ โดยเฉพาะใน
การเลือกเปิ ดรับสื่ อสังคมออนไลน์ให้กบั บุตรหลานอย่างรู ้เท่าทัน ผูใ้ หญ่จึงควรเริ่ มต้นจากการเป็ นผูเ้ ลือกและร่ วม
หาแนวทางที่ดีในการเลือกสื่ อที่เหมาะสมสําหรับเด็กเพื่อเป็ นการติดอาวุธทางปั ญญาให้เด็กได้เกิดการเรี ยนรู ้ผา่ น
สื่ อออนไลน์อย่างชาญฉลาด พัฒนาความสามารถในการแยกแยะให้แก่เด็กเพื่อให้เขาสามารถตัดสิ นใจเลือกได้วา่
สิ่ งใดดี มีความเหมาะสม และควรรู ้วิธีในการปฏิเสธสื่ อออนไลน์ที่ไม่ดี ไม่มีความเหมาะสม จึงเห็นสมควรยิ่งที่
ควรมีการศึกษาข้อมูลพื้นฐานของเด็กช่วงวัยอัลฟ่ าด้านพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ โดยเฉพาะสื่ อออนไลน์ช่อง
ยูทูบซึ่ งเป็ นช่องทางที่ได้รับความนิ ยมสู งสุ ดของคนทุกเพศทุกวัย เป็ นสื่ อที่รวบรวมโลกแห่ งความเป็ นจริ งและ
โลกเสมื อ นให้เข้า มาอยู่ด้ว ยกันบนพื้ นที่ เครื อข่า ยที่ คนทั่วโลกพร้ อ มใช้งานตลอดเวลา สอดคล้องกับ Susan
Fourtané (2018) ที่ได้กล่าวว่า ภายในปี พ.ศ. 2568 เด็กช่วงวัยอัลฟ่ าจะกลายเป็ นพลเมืองที่มีความสําคัญของโลก
เพียงแต่ตอนนี้ พวกเขายังขาดการรู ้เท่าทันในการเลือกใช้สื่อและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ ดังนั้นการเตรี ยมสื่ อที่
เหมาะสมเพื่อให้พร้อมรับกับการเรี ยนรู ้จะช่วยให้เขาเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ที่มีคุณภาพจึงเป็ นสิ่ งที่สาํ คัญยิง่
การสํารวจข้อมูลพื้นฐานในการเข้าใช้งานช่องยูทูบของเด็กช่วงวัยอัลฟ่ าสามารถศึกษาข้อมูลได้โดยการ
สอบถามจากผูป้ กครองเนื่ องจากเด็กในวัยนี้ ยงั ไม่สามารถให้ขอ้ มูลได้ดีนัก ผูว้ ิจัยจึ งออกแบบแบบสอบถาม
สําหรับผูป้ กครองเพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ ยวกับพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ช่องยูทูบของเด็กช่วงวัยอัลฟ่ า และเพื่อ
ศึกษาพฤติกรรมการเลือกเปิ ดรับเนื้ อหาสื่ อช่องยูทูบของผูป้ กครองเด็กช่วงวัยอัลฟ่ า โรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครศรี ธรรมราช เนื่ องจากเป็ นสถานศึกษาที่ให้ความสนใจในการพัฒนาทักษะการใช้สื่อออนไลน์อย่าง
รู ้เท่าทัน ของเด็กช่วงวัยอัลฟ่ า รวมทั้งมีการพัฒนานักศึกษาครู เพื่อให้เป็ นผูอ้ อกแบบเนื้อหาสื่ อออนไลน์ที่สอดรับ
กับความต้องการของกลุ่มเป้ าหมาย จึ งเห็ นสมควรที่ จะเลือกศึ กษาข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างนี้ เพื่อจะสร้างความ
ร่ วมมือทางวิชาการในการพัฒนาการออกแบบเนื้อหาสื่ อออนไลน์ให้ตรงตามความต้องการของเด็กและการเลือก
เปิ ดรับสื่ อของผูป้ กครองซึ่งเป็ นผูอ้ ยูเ่ บื้องหลังในการสนับสนุนการเรี ยนรู ้ของเด็กช่วงวัยอัลฟ่ าอย่างรู ้เท่าทันต่อไป
ในอนาคต

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ช่องยูทูบของเด็กช่วงวัยอัลฟ่ า
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกเปิ ดรับเนื้อหาสื่ อออนไลน์ช่องยูทูบของผูป้ กครองเด็กช่วงวัยอัลฟ่ า

3. ระเบียบการวิจัย

งานวิจยั ครั้งนี้ ศึกษาวิจยั โดยใช้ระเบี ยบวิธีการวิจยั เชิ งสํารวจ โดยใช้แบบสอบถามผูป้ กครอง เพื่อให้
ข้อมูล มีความน่าเชื่อถือ ผูว้ จิ ยั จึงกําหนดระเบียบวิธีวจิ ยั และขอบเขตของการศึกษางานวิจยั ดังนี้
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3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1.) ประชากร
ผูป้ กครองของเด็กนักเรี ยนที่กาํ ลังศึกษาอยูใ่ นระดับชั้นบริ บาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
(อายุระหว่าง 2 – 9 ปี ) ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2562 โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรี ธรรมราช จํานวน
23 ห้องเรี ยน รวมทั้งสิ้น 527 คน
2.) กลุ่มตัวอย่าง
ผูป้ กครองของเด็กนักเรี ยนที่กาํ ลังศึกษาอยูใ่ นระดับชั้นบริ บาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
(อายุระหว่าง 2 – 9 ปี ) ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2562 โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรี ธรรมราช จํานวน
23 ห้องเรี ยน รวมทั้งสิ้ น 220 คน (จากตารางกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง Krejcie และ Morgan (1978, อ้างถึงใน
วรรณี แกมเกตุ, 2551: 287) ใช้หลักการสุ่ มกลุ่มตัวอย่างอย่างง่าย มีผตู ้ อบแบบสอบถามกลับ จํานวน 158 คน คิด
เป็ นร้ อ ยละ 71.81 ของกลุ่ ม ตัว อย่า งจริ ง (เป็ นอัต ราการตอบกลับ แบบสอบถามอยู่ในระดับที่ ถื อ ว่า ดี (good)
(Babbie, 2007: 262 อ้างถึงใน วรรณี แกมเกตุ, 2551: 242)
3.2 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
แบบสอบถามพฤติ ก รรมการเลื อ กเปิ ดรั บ เนื้ อ หาช่ อ งยูทู บ ของผูป้ กครองและเด็ก ช่ ว งวัย อัล ฟ่ า
โรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรี ธรรมราช โดยผูว้ ิจยั เป็ นผูส้ ร้างขึ้น ประกอบด้วย 4 ส่ วนที่ ใช้ในการ
นําเสนอผลการวิจยั ครั้งนี้ คือ
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลพื้นฐานของผู้ปกครองเด็กช่ วงวัยอัลฟ่ า ประกอบด้วย
ส่ วนย่อย 1.1 ข้อมูลส่ วนบุคคลของผูป้ กครองเด็กช่วงวัยอัลฟ่ า ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ/
งานประจํา ของผูป้ กครองของเด็ ก รายได้เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นของครอบครั ว ระดับ การศึ ก ษาของผูป้ กครองหลัก
มีลกั ษณะแบบเลือกข้อ 1 ข้อ (Check list)
ส่ ว นย่ อ ย 1.2 ข้อ มู ล ด้า นการมี ป ฏิ สั ม พัน ธ์ กับ เด็ ก ประกอบด้ว ย ความสั ม พัน ธ์ กับ เด็ ก
สถานภาพของบิ ดามาดาของเด็ก มี ลกั ษณะแบบเลื อกข้อ 1 ข้อ (Check list) และระยะเวลาที่ ใช้ร่วมกันกับเด็ก
มีลกั ษณะเป็ นคําถามแบบเขียนคําตอบสั้น
ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลส่ วนบุคคลของเด็ก ประกอบด้วย เพศ อายุ มีลกั ษณะเป็ นแบบเลือกข้อ (Check list)
จํานวนพี่นอ้ ง (ร่ วมบิดามารดาเดียวกัน) และลําดับการเกิด มีลกั ษณะเป็ นคําถามแบบเขียนคําตอบสั้น
ส่ วนที่ 3 พฤติกรรมการใช้ สื่อออนไลน์ ช่องยูทูบของเด็กฯ ประกอบด้วย ช่วงอายุที่เด็กเริ่ มใช้งานช่อง
ยูทูบครั้งแรก สถานที่ในการใช้งาน การเลือกอุปกรณ์ในการใช้งาน ระยะเวลาที่กาํ หนดให้เด็กใช้งานในแต่ละครั้ง
ช่วงเวลาที่อนุญาต ความถี่ที่อนุญาตให้เด็กเข้าใช้งาน การมีปฏิสมั พันธ์กบั เด็กในระหว่างที่ใช้งาน ผูท้ ี่มีบทบาทใน
การเลือกช่องให้เด็กใช้งาน มีลกั ษณะแบบเลือกข้อ 1 ข้อ (Check list)
ส่ วนที่ 4 การเลื อกเปิ ดรับเนื้อหาสื่ อออนไลน์ ช่องยูทูบของผู้ปกครองฯ ประกอบด้วย ประเภทรายการ
ช่องยูทูบที่เด็กช่วงวัยอัลฟ่ าชอบใช้งาน การเลือกเปิ ดรับเนื้ อหาสื่ อช่องยูทูบของผูป้ กครองเด็กช่วงวัยอัลฟ่ า (เลือกได้
3 ลําดับ) และความคาดหวังของผูป้ กครองในการใช้งานช่องยูทูบของเด็กช่วงวัยอัลฟ่ า มีลกั ษณะแบบเลือกข้อได้
มากกว่า 1 ข้อ (Check list)
3.3 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจยั เชิ งสํารวจในครั้งนี้ ใช้วิธีการแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่าง ซึ่ ง
ได้รับความร่ วมมื อจากสถานศึ กษาในการสุ่ มแจกผูป้ กครองและขอรับแบบสอบถามคืนตามจํานวนโควต้าที่
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กําหนดต่อหนึ่งห้องเรี ยน หลังจากนั้นผูว้ ิจยั จึงดําเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติพ้นื ฐานเชิงพรรณนา ได้แก่ การ
แจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (�X) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

4. ผลการวิจัย

การศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาการพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ช่องยูทูบของเด็กช่วงวัยอัลฟ่ า
และเพื่อศึกษาการเลือกเปิ ดรับเนื้อหาสื่ อออนไลน์ช่องยูทูบของผูป้ กครองเด็กช่วงวัยอัลฟ่ า ผูว้ จิ ยั ได้วเิ คราะห์ขอ้ มูล
และนําเสนอผลการวิจยั ดังนี้
1. ข้ อมูลส่ วนบุคคลของผู้ปกครองเด็กช่ วงวัยอัลฟ่ า จํานวน 158 คน
ผลการศึ กษาพบว่า ผูป้ กครองส่ วนใหญ่อยู่ในระดับปริ ญญาตรี จํานวน 104 คน (คิ ดเป็ นร้ อยละ
65.82) และจากการสอบถามพบว่า ผูป้ กครองมีช่วงเวลาที่ใช้ร่วมกับเด็กในวันปกติเฉลี่ย คือ 10.69 ชัว่ โมงต่อวัน
และมีช่วงเวลาที่ใช้ร่วมกับเด็กในวันหยุดเฉลี่ย 18.91 ชัว่ โมงต่อวัน ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ระยะเวลาเฉลี่ยที่ผปู ้ กครองกับเด็กช่วงวัยอัลฟ่ าใช้ร่วมกันต่อวัน (ชัว่ โมง)
วัน

N

Minimum

Maximum

Mean

Std

ระยะเวลาที่ใช้ร่วมกันในวันปกติ

158

0

24

10.69

5.37

ระยะเวลาที่ใช้ร่วมกันในวันหยุด

158

1

24

18.91

7.23

2. ข้ อมูลส่ วนบุคคลของเด็กช่ วงวัยอัลฟ่ า จํานวน 158 คน
ผลการศึกษาพบว่า เด็กช่วงวัยอัลฟ่ าส่ วนใหญ่เป็ น เพศหญิง จํานวน 101 คน (คิดเป็ นร้อยละ 63.92)
มี อายุระหว่าง 5 ปี 1 วัน – 6 ปี มากที่ สุด จํานวน 42 คน (คิ ดเป็ นร้ อยละ 26.58) เด็กส่ วนใหญ่มีจาํ นวนพี่ น้อ ง
จํานวน 2 คน (ร่ วมบิดามารดาเดียวกัน นับรวมจํานวนเด็กด้วย) จํานวน 75 คน (คิดเป็ นร้อยละ 47.47) และส่ วน
ใหญ่เป็ นบุตรคนแรก จํานวน 97 คน (คิดเป็ นร้อยละ 61.39)
3. พฤติกรรมการใช้ สื่อออนไลน์ ช่องยูทูบของเด็กช่ วงวัยอัลฟ่ า
ผลการศึกษาพบว่า เด็กส่วนใหญ่เริ่ มใช้งานช่องยูทูบครั้งแรกช่วงอายุ 3 ปี 1 วัน – 4 ปี จํานวน 49 คน
(คิดเป็ นร้อยละ 31.01) รองลงมาคือ อายุ 2 ปี 1 วัน – 3 ปี จํานวน 43 คน (คิดเป็ นร้อยละ 27.22) สถานที่ในการใช้
งานฯ ของเด็กส่ วนใหญ่คือ ที่บา้ น จํานวน 153 คน (คิดเป็ นร้อยละ 96.89) รองลงมาคือ ที่โรงเรี ยน จํานวน 2 คน
(คิดเป็ นร้อยละ 1.27) โดยใช้โทรศัพท์เป็ นอุปกรณ์หลักในการใช้งานฯ จํานวน 112 คน (คิดเป็ นร้อยละ 70.89)
รองลงมาคือ แท็บเล๊ต จํานวน 22 คน (คิดเป็ นร้อยละ 13.92) ส่ วนใหญ่ผปู ้ กครองมีการกําหนดให้เด็กใช้งานช่อง
ยูทูบ ครั้งละ 31 – 60 นาที จํานวน 66 คน (คิดเป็ นร้อยละ 41.77) รองลงมาคือ ครั้งละน้อยกว่า 30 นาที จํานวน 58
คน (คิดเป็ นร้อยละ 36.71)
ช่วงเวลาที่ผูป้ กครองส่ วนใหญ่อนุญาตให้เด็กใช้งานฯ คือ 16.00 – 20.00 น. จํานวน 99 คน (คิดเป็ น
ร้อยละ 62.66) รองลงมาคือ 12.01 – 16.00 น. จํานวน 33 คน (คิดเป็ นร้อยละ 20.89) มีความถี่ที่อนุญาตให้เด็กเข้า
ใช้งานฯ วันละ 1 ครั้ง จํานวน 55 คน (คิดเป็ นร้อยละ 34.81) รองลงมาคือ วันละ 2-3 ครั้ง จํานวน 43 คน (คิดเป็ น
ร้อยละ 27.22) และพบว่าเด็กส่ วนใหญ่ใช้งานฯ คนเดียวบ่อยครั้ง จํานวน 49 คน (คิดเป็ นร้อยละ 31.01) รองลงมา
คือ เด็กใช้งานร่ วมกับผูป้ กครองเมื่อเด็กต้องการ จํานวน 47 คน (คิดเป็ นร้อยละ 37.34) เด็กคือผูเ้ ลือกช่องยูทูบเอง
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ด้วยความตั้งใจทุกครั้งเป็ นส่ วนใหญ่ จํานวน 64 คน (คิดเป็ นร้อยละ 40.51) รองลงมาคือ ผูป้ กครองเลือกช่องให้
บางครั้ง จํานวน 59 คน (คิดเป็ นร้อยละ 37.34) ดังแสดงในรู ปที่ 1 และรู ปที่ 2

รู ปที่ 1 การมีปฏิสมั พันธ์ของผูป้ กครอง
กับเด็กในระหว่างที่เด็กเข้าใช้งานช่องยูทูบ

รู ปที่ 2 บทบาทในการเลือกช่องยูทูบของเด็ก

4. พฤติกรรมการเลือกเปิ ดรับเนื้อหาสื่ อออนไลน์ ช่องยูทูบ
4.1 ประเภทรายการช่ องยูทูบทีเ่ ด็กช่ วงวัยอัลฟ่ าชอบใช้ งาน
ผลการศึ กษาพบว่า เด็กช่วงวัยอัลฟ่ าส่ วนใหญ่ชอบรับชมช่องยูทูบประเภทการ์ ตูน/นิ ทานสู ง
ที่สุดอันดับแรก จํานวน 114 คน (คิดเป็ นร้อยละ 72.15) รองลงมาคือ ประเภทดนตรี /เพลง/มิวสิ ควีดีโอ จํานวน 16
คน (คิดเป็ นร้อยละ 10.13) และลําดับที่สาม คือ ประเภทแนะนําสิ นค้า/ของใช้/ของเล่น จํานวน 13 คน (คิดเป็ นร้อย
ละ 8.23) ดังแสดงในรู ปที่ 3

รู ปที่ 3 อัตราส่วนร้อยละประเภทรายการช่องยูทูบที่เด็กช่วงวัยอัลฟ่ าชอบใช้งานมากที่สุด
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4.2 การเลือกเปิ ดรับเนื้อหาสื่ อช่ องยูทูบของผู้ปกครองเด็กช่ วงวัยอัลฟ่ า
ผลการศึ กษาพบว่า เหตุผลแรกที่ ผูป้ กครองจะเลือกเปิ ดรับเนื้ อหาสื่ อช่องยูทูบที่ ได้รับเลื อก
สูงสุด คือ เนื้อหาด้านข้อมูลที่มีประโยชน์สาํ หรับเด็ก จํานวน 101 คน (คิดเป็ นร้อยละ 63.92) รองลงมา คือ เนื้อหา
ด้านความคิดสร้างสรรค์ที่แปลกใหม่ จํานวน 24 คน (คิดเป็ นร้อยละ 15.19) และเหตุผลลําดับที่สามที่ผปู ้ กครอง
เลือกเปิ ดรับเนื้อหาสื่ อช่องยูทูบคือ เนื้อหาด้านภาพประกอบมีความชัดเจน จํานวน 13 คน (คิดเป็ นร้อยละ 8.23) ดัง
แสดงในรู ปที่ 4

รู ปที่ 4 อัตราส่วนร้อยละเหตุผลการเลือกเปิ ดรับสื่ อช่องยูทูบของผูป้ กครองเด็กช่วงวัยอัลฟ่ า
4.3 ความคาดหวังของผู้ปกครองในการใช้ งานช่ องยูทูบของเด็กช่ วงวัยอัลฟ่ า
ผลการศึกษาพบว่า ความคาดหวังแรกที่ผปู ้ กครองให้ความคาดหวังสูงที่สุดหลังจากที่เด็กได้ใช้
งานช่องยูทูบ คือ เด็กได้รับรู ้ข่าวสาร/ความรู ้รอบตัว จํานวน 73 คน (คิดเป็ นร้อยละ 46.20) รองลงมา คือ เด็กได้รับ
ความสนุ กสนานเพลิดเพลิน จํานวน 50 คน (คิ ดเป็ นร้อยละ 31.65) และความคาดหวังลําดับที่ สาม คื อ เด็กได้
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ จํานวน 24 คน (คิดเป็ นร้อยละ 15.19) ดังแสดงในรู ปที่ 5

รู ปที่ 5 อัตราส่วนร้อยละความคาดหวังที่ผปู ้ กครองต้องการให้เด็กได้รับเมื่อเข้าใช้งานช่องยูทูบ
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1. เด็กช่วงวัยอัลฟ่ าส่ วนใหญ่มีพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ช่องยูทูบครั้งแรกช่วงอายุ 3 ปี 1 วัน – 4 ปี
โดยผูป้ กครองส่วนใหญ่มีการกําหนดให้ใช้วนั ละ 1 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 1 ชัว่ โมง ซึ่งเป็ นจํานวนครั้งและระยะเวลา
ที่ มีความเหมาะสม สอดคล้องกับการนําเสนอของ Craig Timberg and Rachel Siegel (2019) ที่ ได้เผยแพร่ ขอ้ มูล
ขององค์การอนามัยโลก (WHO) ที่ได้สร้างคู่มือสําหรับพ่อแม่เพื่อใช้ในการดูแลเด็กที่ได้กล่าวเกี่ยวกับการใช้เวลา
อยูก่ บั หน้าจอของเด็กที่มีอายุระหว่าง 2-4 ปี ว่า ไม่ควรใช้เวลาในการเข้าถึงสื่ อออนไลน์หรื อสื่ อดิจิตอลจากหน้าจอ
เกิน 1 ชัว่ โมงต่อวัน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ อุษณี กังวารจิตต์ (2559) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับการรู ้เท่าทันสื่ อสังคม
ออนไลน์ของเด็กและเยาวชน พบว่า เด็กและเยาวชนมีการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สื่อ
ออนไลน์มีกระบวนการการทํางานที่ ซับซ้อนและยากต่อการควบคุม การฝึ กให้เด็กมีทกั ษะการรู ้เท่าทัน สื่ อจึ ง
นับว่าเป็ นสิ่ งที่มีความสําคัญยิง่ เพื่อเป็ นภูมิรู้ที่เสริ มสร้างเยาวชนให้เป็ นผูร้ ับสารที่มีความเท่าทัน มีวจิ ารณญาณใน
การเปิ ดรับและเลือกใช้ประโยชน์จากสื่ อได้อย่างเหมาะสม
2. พฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ช่องยูทูบของเด็กช่วงวัยอัลฟ่ า พบว่า ส่วนใหญ่เด็กใช้สื่อออนไลน์ช่องยู
ทูบคนเดียวบ่อยครั้งและมีผใู ้ หญ่คอยให้คาํ แนะนําในช่วงเวลาที่เด็กต้องการเนื่ องจากช่วงวัยที่ยงั ไม่เหมาะสมที่จะ
เริ่ มต้นการใช้สื่อออนไลน์ดว้ ยตนเอง สอดคล้องกับที่รักษ์ทรัพย์ แสนสําแดง และคณะ (2560) ที่ได้กล่าวว่า เด็กยุค
ปั จจุบนั สามารถแสวงความรู ้ได้ดว้ ยตนเอง สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างง่ายดาย โดยไม่มีขอ้ จํากัดทั้งเรื่ อง
เวลาและสถานที่ จึงควรได้รับการดู แลแนะนําจากผูใ้ หญ่ อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ ผลการวิเคราะห์ ขอ้ มู ล จาก
แบบสอบถามยังพบว่า เด็กส่ วนใหญ่คือผูเ้ ลือกช่องรายการยูทูบเองด้วยความตั้งใจทุกครั้ง เป็ นการแสดงออกตาม
วัยด้านความมัน่ ใจและการต้องการอิสระในตนเองในช่วงเวลาที่ไม่เน้นความถูกต้อง ทั้งนี้การเปิ ดโอกาสให้เด็กได้
ใช้เวลาในการใช้สื่อออนไลน์ดว้ ยตนเองตามลําพังนั้นควรให้ความระมัดระวังเพราะเด็กยังไม่สามารถแยกแยะ
เนื้ อ หาที่ เ หมาะสมได้ดว้ ยตนเอง สอดคล้อ งกับ สุ ริ ย เดว ทรี ป าตี (2560) ที่ ไ ด้ใ ห้ความสําคัญในบทบาทของ
ผูป้ กครองที่ควรชี้แนะให้เด็กคิดวิเคราะห์ในขณะที่กาํ ลังรับชมสื่ อ ซึ่ งเป็ นวิธีหนึ่ งในการสร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมกับ
เด็ก เช่น การชวนเด็กเล่าเรื่ องโดยการพูดคุยซักถามและชี้ชวนให้เด็กดูส่ิ งต่างๆ และเล่าถึงสิ่ งต่างๆ ที่เด็กได้เรี ยนรู ้
ในขณะนั้น
3. การเลื อ กเปิ ดรั บ เนื้ อ หาสื่ อ ออนไลน์ ช่ อ งยูทู บ ของผูป้ กครองเด็ ก ช่ ว งวัย อัล ฟ่ า พบว่า เหตุ ผ ลที่
ผูป้ กครองเลือกเปิ ดรับเนื้ อหาสื่ อช่องยูทูบให้แก่เด็กช่วงวัยอัลฟ่ า คือ เนื้ อหาด้านข้อมูลที่มีประโยชน์สาํ หรับเด็ก
รองลงมาคือเนื้ อหาด้านความคิดสร้างสรรค์ที่แปลกใหม่ และเนื้ อหาด้านภาพประกอบมีความชัดเจน สอดคล้อง
กับความคาดหวังที่ ผูป้ กครองต้องการสู งที่สุดหลังจากที่ เด็กได้ใช้งานช่องยูทูบ คือ เด็กได้รับรู ้ข่าวสาร/ความรู ้
รอบตัว เนื่องจากการเลือกผลิตสื่ อสําหรับเด็กนั้นควรมีเนื้อหาที่มีความหมายและมีคุณค่าต่อเด็ก เมื่อเด็กได้เสพสื่ อ
ชนิ ดนั้นแล้วเกิ ดความสนุ กสนานเพลิดเพลิน มีภาพประกอบที่ ชดั เจนง่ายต่อการทําความเข้าใจ สอดคล้องกับ
Ralph Smith (1985 อ้างถึงใน กมลา ลําพูน และนิ ฤมล สุ วรรณศรี , 2559) ที่ได้อธิ บายถึงแก่นแท้ของความพอใจที่
เกิ ด ขึ้ นกับ เด็ ก ว่ า ไม่ ใ ช่ เ พี ย งภาวะของความรู ้ สึ ก ดี ห รื อ สนุ ก สนานแต่ ว่า เป็ นความปลอดภัย ที่ ข ับ มาจาก
ประสบการณ์ที่ละเอียดอ่อนและมีองค์ประกอบทางศิลปะสร้างสรรค์ที่หลากหลายและโดดเด่น เป็ นการรับรู ้ของ
เด็กถึงคุณค่าจากสื่ อชนิดนั้น ด้วยวิธีการตีความหมายจากสัญลักษณ์อย่างอิสระ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการใน
การพัฒนาตนเองด้านสติปัญญาในส่วนของการคิดจินตนาการอย่างสูงสุดและเมื่อเด็กเกิดความสุขจากเรี ยนรู ้เด็กก็
จะสามารถเข้าใจถึงเนื้อหาที่สื่อต้องการนําเสนอได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
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6. ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากการทําวิจัย

1. ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการผลิตสื่ อออนไลน์ควรมี การจัดกิ จกรรมเพื่อให้ความรู ้ เพิ่มเติ มแก่ ผูป้ กครองได้
ตระหนักถึงการเลือกสื่ อยูทูบที่เหมาะสม และเป็ นการเพิ่มทางเลือกในการเลือกใช้สื่อสําหรับเด็กช่วงวัยอัลฟ่ า
2. ควรมีการจัดทําสื่ อเพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ ยวกับการสร้างความตระหนักในการใช้สื่อออนไลน์อย่าง
รู ้เท่าทัน

7. ข้ อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่ อไป

1. การวิจยั นี้ศึกษาในมุมมองของการเลือกเปิ ดรับเนื้อหาช่องยูทูบของเด็กช่วงวัยอัลฟ่ าเท่านั้น ฉะนั้นการ
วิจยั ในอนาคตควรศึกษาการเปิ ดรับสื่ อออนไลน์ประเภทอื่นๆ ว่ามีประเด็นการเลือกเปิ ดรับเนื้อหาของผูป้ กครอง
แตกต่างหรื อเหมื อนกันอย่างไร เพื่อใช้ในการออกแบบสื่ อออนไลน์ที่ตรงตามความต้องการสําหรั บเด็กช่วง
วัยอัลฟ่ า
2. การวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั เชิงสํารวจ (exploratory) ในการทําวิจยั ครั้งต่อไปควรมีการดําเนิ นการวิจยั เพื่อ
พัฒนาการออกแบบเนื้ อหาช่องยูทูบที่เหมาะสมสําหรับเด็กช่วงวัยอัลฟ่ าโดยการดําเนิ นการวิจยั เชิงทดลอง ซึ่ งมี
วัต ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ผลิ ต สื่ อ ออนไลน์ ที่ มี แ นวทางตรงตามความต้อ งการของผูป้ กครองและสามารถส่ ง เสริ ม
พัฒนาการของเด็กช่วงวัยอัลฟ่ าได้อย่างเหมาะสม
3. การศึกษาข้อมูลด้านการเลือกเปิ ดรับเนื้อหาสื่ อออนไลน์ช่องยูทูบของเด็กช่วงวัยอัลฟ่ าควรมีการศึกษา
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกร่ วมกับผูป้ กครอง ครู ผดู ้ ูแลเด็ก ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการผลิตสื่ อออนไลน์ เพื่อร่ วมกันหา
แนวทางในการพัฒนาสื่ อออนไลน์ที่มีความสร้างสรรค์เหมาะสําหรับเด็กช่วงวัยอัลฟ่ าให้เป็ นสื่ อต้นแบบ
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THE VALUE OF A PROFESSIONAL DANCER
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บทคัดย่ อ

นักเต้นมืออาชีพ คือ บุคคลที่ใช้ทกั ษะความสามารถทางการเต้น ไม่วา่ จะเป็ นการเต้นรู ปแบบต่าง ๆ ใช้
ในการประกอบอาชี พเลี้ยงตัวเอง และได้รับค่าตอบแทน รวมไปถึงการมีระเบี ยบวินัยและความรับผิดชอบต่อ
ผูร้ ่ วมอาชีพ โดยแบ่งนักเต้นออกเป็ น 2 ประเภท คือ นักเต้นที่อยูใ่ นสังกัด (Dancer Company) และนักเต้นอิสระ
(Dancer Freelance) โดยทั้งสองประเภทได้รับค่าตอบแทนในการทํางาน ซึ่ งขึ้ นอยู่กับข้อตกลงกับว่าจ้างหรื อ
เจ้าของกิจการโดยนักเต้นทั้งสองประเภทจะต้องมีความรักและชื่นชอบในการเต้น เพราะจะต้องเสี ยสละเวลาและ
ต้องหมัน่ ฝึ กฝน โดยคุณสมบัติของนักเต้นมืออาชีพที่ควรมี คือ หมัน่ ฝึ กฝนทักษะการเต้นอย่างสมํ่าเสมอ มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน มีความกระตือรื้ อร้นในการหาความรู ้ใหม่ๆ และเพิ่มเติมทักษะการเต้นในรู ปแบบ
ต่างๆ อยูส่ มํ่าเสมอ มีวินยั กับตัวเองและมีความสุ ภาพต่อการทํางาน รวมไปถึงความสามารถในการสื่ อสาร ไม่วา่
จะเป็ นการสื่ อ สารด้ว ยคํา พุ ด และการสื่ อ สารทางด้า นร่ า งกาย มี คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม รวมไปถึ ง การมี
จรรยาบรรณในอาชีพของตัวเอง และคุณค่าของนักเต้นมืออาชีพ จะต้องขึ้นอยูก่ บั การปฎิบตั ิตนและการวางตัวตน
ของนักเต้น ต้องให้เกียรติอาชีพตัวเองไม่วา่ จะก่อนแสดงหรื อหลังแสดง ไม่ควรละเลย ความรู ้ความสามารถของ
ตัวเอง และต้อง มีความรู ้ความเข้าใจการงานการแสดงในรู ปแบบต่างๆ รวมไปถึงการสร้างสรรค์ผลงานการแสดง
การเต้นได้ และสิ่ งสําคัญจะต้องมีทศั นคติที่ดี มีวนิ ยั ต่อเพื่อน ร่ วมงานและเพื่อนร่ วมวงการ
คําสําคัญ : นักเต้นมืออาชีพ, คุณสมบัติของนักเต้นมืออาชีพ,คุณค่าของนักเต้นมืออาชีพ

ABSTRACT

Professional dancers are people who use their medical skills, regardless of the dance styles they use in
their careers and receive compensation, including discipline and responsibility for their colleagues. By divided
dancers into 2 types. The dancers under the agency (Dancer Company) and independent dancers (Dancer Freelance), both of which are paid for their work. Depending on the agreement, whether hiring or business owners,
both dancers must have love and love to dance. Because they have to sacrifice time and have to keep practicing
which the qualifications of professional dancers that should have is to keep practicing dancing skills regularly.Responsible for work there is an enthusiasm for finding new knowledge. And constantly increasing dancing skills
in various styles.Have discipline with oneself and be polite to work Including communication ability whether
with word communication and physical communication have morality and virtue Including having a professional
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ethics in his own career And the value of professional dancers.Must be based on the performance and behavior
of the dancer. You must honor your career, whether before or after your performance. Should not neglect one's
own knowledge and ability and must have knowledge and understanding in various forms of show. Including the
creation of dance performances and the important thing is to have a good attitude have discipline to work and join
the industry.
Keywords: professional dancers, qualifications of professional dancers, values of professional dancers

1. บทนํา

อาชี พต่างๆ ในโลกมี มากมาย หลากหลายอาชี พ ซึ่ งบุ คคลสามารถจะเลื อ กประกอบ อาชี พได้ต าม
ความถนัด ความต้องการ ความชอบ และความสนใจ คําว่าอาชีพ คือกิจกรรมหรื อการทํางานที่สามารถสร้างรายได้
โดยอาศัยทักษะความรู ้ความเชี่ยวชาญ วิธีการต่างๆ รวมไปถึงอุปกรณ์และเครื่ องมือที่แตกต่างกันออกไป อาชีพจึง
ถูกแบบออกเป็ น สองลักษณะ คื อ อาชี พอิ สระ และอาชี พรั บจ้าง โดยการประกอบอาชี พที่ มีผูป้ ระกอบการ
ดําเนิ นการด้วยตัวเอง หรื อเป็ นกลุ่ม เช่น ขายอาหาร ขายของชํา ซ่ อมรถจักรยานยนต์ ฯลฯ จะเรี ยกว่า “อาชี พ
อิสระ” ซึ่ งผูป้ ระกอบการจะต้องมีความรู ้ ความสามารถในเรื่ อง การบริ หาร การจัดการ เช่น การตลาด ทําเลที่ต้ งั
เงิ นทุน การตรวจสอบ และประเมินผล เป็ นต้นอีกด้วย ส่ วนอาชี พรับจ้างจะมีเป็ นของกิ จการ โดยตัวเองเป็ นผู ้
รับจ้างทํางานให้และได้รับค่าตอบแทนเป็ นค่าจ้าง ซึ่ งจะประกอบด้วย “นายจ้าง" หรื อผูว้ ่าจ้าง บุคคลฝ่ ายหลัง
เรี ยกว่า "ลูกจ้าง" หรื อผูร้ ับจ้าง มีค่าตอบแทนที่ผวู ้ า่ จ้างจะต้องจ่ายให้แก่ ผูร้ ับจ้างเรี ยกว่า "ค่าจ้าง" และไม่วา่ จะเป็ น
อาชี พประเภทใด จะเป็ นอาชี พอิสระ หรื ออาชี พรับจ้าง ถ้าหากเป็ นอาชี พที่ สุจริ ตย่อมจะทําให้ เกิ ดรายได้มาสู่
ตนเอง และครอบครัว ถ้าบุคคลผูน้ ้ นั มีความมุ่งมัน่ ขยัน อดทน ตลอดจน มีความรู ้ ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพต่างๆ จะทํา
ให้มองเห็นโอกาสในการเข้าสู่อาชีพ และพัฒนา อาชีพใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นอยูเ่ สมอ
ในวงการสายงานบันเทิง หรื อการจัดการตลาดเชิงกิจกรรมที่หลายคนมักเรี ยกติดว่า ว่า อีเว้นท์ (Event)
ซึ่ งกิ จกรรม ที่ จดั ขึ้นมักมีการแสดงหรื อมีนักแสดงเข้ามามีส่วนร่ วม โดยสุ ชาญวุฒิ กิ่ งแก้ว (ม.ป.ป.) ได้อธิ บาย
ประเภทของการตลาดเชิงกิจกรรม (Event) ไว้ดงั นี้
1. Special Event กิ จกรรมการประชาสัมพันธ์ที่องค์กรจัดขึ้นเพื่อเสริ มสร้างภาพลักษณ์ที่ดีโดยอาศัย
เครื่ องมือในการประชาสัมพันธ์ ส่ งเสริ มให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีกบั กลุ่มประชาชนเป้ าหมาย ด้วยการเผยแพร่
ข่าวสาร กิจการ ผลงาน ความก้าวหน้าขององค์กร ในรู ปแบบการสร้างองค์ความรู ้ควบคู่กบั ความบันเทิง
2. Event Marketing การจัด กิ จ กรรมการแสดงต่ า งๆ ที่ น่ า สนใจ เพื่ อ กระตุ ้น ความสนใจของลู กค้า
เป้ าหมาย หรื อกระตุน้ ให้เกิดพฤติกรรมการซื้ อ และถือเป็ นวิธีการที่จะทําให้ผบู ้ ริ โภครู ้จกั สิ นค้า ชื่นชมพอใจใน
สิ นค้า โดยอาศัยสื่ อประชาสัมพันธ์เป็ นเครื่ องมือหลักในการดําเนินงาน
การตลาดเชิงกิจกรรม คือเครื่ องมือทางการตลาดในรู ปแบบกิจกรรมที่แต่ละผลิตภัณฑ์จะคิดขึ้นมาเพื่อ
ดึ งดูดลูกค้าเป้ าหมายให้มาพบกับสิ นค้า และบริ ษทั สามารถสร้ างยอดขาย ณ บริ เวณจัดงานได้ทนั ที การทํา
กิ จกรรมมีหลากหลายรู ปแบบ อาทิ การจัดประกวด การจัดการแข่งขัน การจัดฉลอง การทําแรลลี่ การสัมมนา
เป็ นต้น (เกรี ยงไกร กาญจนะโภคิน,2550)
ในการตลาดเชิงกิจกรรมหรื องานอีเว้นท์จะต้องมีการจัดแสดงไม่วา่ จะเป็ นการแสดงดนตรี งานเปิ ดตัว
สิ นค้าหรื องานมอเตอร์โชว์ งานคอนเสริ ตข์ องศิลปิ นและต่าง ๆ มากมาย เพื่อเป็ นการโปรโมทตัวศิลปิ น นักแสดง
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หรื อสิ นค้า รวมไปถึงการคืนกําไรให้กบั ผูบ้ ริ โภค หรื อการจัดงานการแสดงเพื่อให้ความรู ้กบั ผูท้ ี่สนใจ ในวงการ
บันเทิงการจัดกิจกรรมต่างๆ นี้ จะต้องมีบริ ษทั และองค์กรในการจัดหานักแสดงและในการแสดง นักแสดงหรื อ
นักเต้นจึงเกิดขึ้น
สกัณฑ์ วิแก้วมรกต และวีรุทยั ชินารักษ์ (2546) ได้กล่าวไว้วา่ “ สังคมไทยในปั จจุบนั มีการละเล่นดนตรี
กับการเต้นรําเป็ นของคู่กนั เมื่อมีการเล่นดนตรี การเต้นรําก็เกิ ดตามมา การเต้นประกอบดนตรี ทาํ ให้เกิ ดความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน ฉะนั้นการเต้นแต่ละรู ปแบบก็คือการเต้นตามจังหวะดนตรี แต่ละสไตล์”
โดยการแสดงอาจถูกเรี ยกว่าเป็ น นาฎยศิลป์ (Dance) ซึ่ งมาจากคําที่ประกอบกันระหว่างคําว่า ‘นาฏย-’
ซึ่ งมี กล่าวไว้ในพจนานุ กรมฉบับราชบัณ ฑิ ตย-สถาน พ.ศ. 2542 ว่า เกี่ ยวกับการฟ้ อนรํา (พจนานุ กรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 : 576) และ ‘ศิ ลปะ-’ ‘ศิ ลป์ ’ ‘ศิ ลปะ’ หมายถึง ฝี มือ หรื อ การทําให้วิจิตรพิศดาร
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 : 1101) เมื่อรวมคําว่านาฏยศิลป์ แล้วจะหมายถึงการทําการฟ้อน
รําให้วิจิตรพิสดาร นาฏยศิลป์ สามารถทําหน้าที่ได้หลายอย่าง การทําหน้าที่ในการเล่าเรื่ องราวโดยตรงซึ่ งอาจจะ
ถ่ายทอดออกมาในการเล่าเรื่ องราวโดยตรงซึ่งอาจจะถ่ายทอดออกมาในรู ปแบบของระบําบัลเลต์ที่มีเรื่ องราว บาง
ทีนาฏยศิลป์ อาจให้ทาํ หน้าที่อธิบายบรรยายหรื อพรรณนาโดยใช้ลีลาท่าทาง เช่น ระบําสลับฉากละคร นาฏยศิลป์
เป็ นการแสดงลี ล าที่ ถ่ า ยทอดออกจากอารมณ์ ความรู ้ สึก ภายในเช่ น เดี ย ว กับ การเต้น รํ า แบบอัฟ ริ กัน และ
นอกจากนี้ นาฏยศิลป์ ยังใช้เพื่อการแสดงในรู ปแบบของการแสดง (Pattern) เช่น การแสดงในพิธีเปิ ดปิ ดการแข่ง
กีฬาหรื อการสวนสนามของทหาร
และอาจจะกล่าวได้วา่ ในการตลาดธุรกิจบันเทิง ที่มีมากมายหลากหลายรู ปแบบนั้น เป็ นกิจกรรมที่จดั
ขึ้นเพื่อสร้างความบันเทิงให้กบั ผูบ้ ริ โภครวมไปถึงการคืนกําไรให้แก่สังคม ดังนั้นการจัดกิจกรรมต่างๆ จึงมีการ
แสดงงานนาฏยศิลป์ หรื อการแสดงของศิลปิ นรวมไปถึงสื่ อธุรกิจบันเทิงออนไลน์และหนึ่งในองค์ประกอบของ
การแสดงนั้นต้องมีนกั แสดงหรื อนักเต้นเป็ นส่ วนประกอบ จึงทําให้มีอาชีพนักเต้นเกิดขึ้น โดยอาชีพนักเต้นเป็ น
การทํางานที่ถูกจัดเป็ นอาชีพอิสระ โดยมีผูจ้ า้ งและผูท้ ี่ได้รับค่าตอบแทน โดยบางครั้งอาจมีสงั กัดหรื อไม่มีสงั กัด
ก็ได้ และในความรับผิดชอบจากการทํางานที่ นักเต้นมี ความมีระเบี ยบบวินยั ตรงต่อเวลา การที่ นกั เต้นได้ใช้
ทักษะความสามารถเฉพาะตนอย่างเต็มที่ และรวมไปถึงการทํางานที่ได้รับรายได้จากการทํางาน เราจึงเรี ยกนัก
เต้นเหล่า นี้วา่ “นักเต้นมืออาชีพ”
ดังนั้นผูศ้ ึกษาได้เห็นความสําคัญของคุณค่านักเต้นและคุณสมบัติของนักเต้นมืออาชีพ จึงเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านการเต้น นักเต้นมืออาชีพ นักเต้นอิสระ ครู สอนเต้น กลุ่มคนที่ทาํ งานในวงการเต้น
และบุคคลที่เกี่ยวข้อง มีความรู ้ในการเต้น โดยใช้วิธีลงพื้นที่เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ และรวบรวมเอกสารที่
เกี่ยวข้อง เพื่อนําข้อมูลที่รวบรวมเกี่ยวกับความหมายของนักเต้นมืออาชีพ คุณสมบัติของนักเต้นมืออาชีพ และ
คุณค่าของนักเต้นมืออาชีพ โดยจัดทําเป็ นบท ความให้กบั ผูท้ ี่สนใจและให้กบั นักเต้นได้นาํ ไปปฏิบตั ิและพัฒนา
ตนเอง รวมไปถึงให้เห็นถึงคุณค่าของการเต้น การทํางานและอาชีพของตนเอง

2. วัตถุประสงค์
มืออาชีพ

เพื่ อ รวบรวมข้อ มู ล เป็ นองค์ความรู ้ เ กี่ ย วกับ คุ ณ ค่า ของนัก เต้นมื อ อาชี พ และคุ ณสมบัติ ข องนักเต้น
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นักเต้น หรื อ นักเต้นรํา (Dancer) หมายถึง นักเต้นหรื อกลุ่มของนักเต้นที่ เต้นรําพร้อมกับศิ ลปิ น หรื อ
เต้นรําเป็ นฉากหลังในการแสดงทางดนตรี อย่างคอนเสิ ร์ต มิวสิ กวิดีโอ หรื องานทางการตลาดเชิงกิจกรรม (event)
โดยนักเต้นจะมีหน้าที่เป็ นนักแสดงประกอบเพื่อเสริ มให้การแสดงหรื องานต่าง ๆ มีความสมบูรณ์มากขึ้น โดยนัก
เต้นจําเป็ นต้องมีความรู ้และทักษะการเต้นที่หลากหลาย สามารถเต้นได้หลายรู ปแบบ ต้องมีความยืดหยุน่ ร่ างกาย
รวมไปถึงต้องมีความรู ้เกี่ยวกับการแสดงนั้น ๆ อีกด้วย จากการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ผเู ้ ชี่ยวชาญที่ ได้มี
ประสบการณ์ในการทํางานวงการเต้น ไม่นอ้ ยกว่า 10 ปี ได้ให้นิยามความหมายของนักเต้นมืออาชีพ ดังนี้
หม่อมหลวงปรี ยพรรณ ศรี ธ วัช (2562) ได้ใ ห้ความหมายของนักเต้นมื อ อาชี พ ไว้ว่า “คนทุ กคนที่
ประกอบอาชีพที่เต้นแล้วมีรายได้ มีวถั ุตประสงค์ในการทํางานเด่นชัด ไม่สุกเอาเผากิน โดยนักเต้นมืออาชีพ มี 2
ลักษณะ ได้แก่ Dancer company หรื อ นักเต้นมืออาชีพที่ฝึกฝนตัวเองอยูใ่ นสถาบันการเต้น หรื อ company โดยนัก
เต้น ใช้เวลา วันละ 4-6 ชัว่ โมงในการฝึ กฝน ด้วยการทําคลาสและอบอุ่นร่ างกาย หลังจากฝึ กฝนจะเป็ นการฝึ กซ้อม
การแสดง และ freelance dancer หรื อนักเต้นอิสระ คือ นักเต้นที่รับงานในธุ รกิ จบันเทิงเพื่อเลี้ยงตัวเอง เพื่อให้มี
รายได้ ซึ่งปั จจุบนั มีเยอะ โดยนักเต้นประเภทนี้ จะต้องมีความต่อเนื่องในการฝึ กซ้อม และฝึ กฝนอยูต่ ลอดเวลา ”
นิ โลบล วงศ์ภทั รนนท์ (2562) ผูท้ ี่ มีความสามารถในการแสดงที่ หลากหลาย ได้กล่าวไว้ว่า “ผูท้ ี่ มี
ประสบการณ์การเต้นโดยศึกษาอย่างเป็ นระบบ สร้างรายได้จากการเต้นโดยมีระยะเวลาในการทํางานในระดับ
หนึ่ง เห็นคุณค่าในการเต้น และเคารพการเต้นเป็ นศิลปะแขนงหนึ่ง”
ดร.วิทวัส กรมณี โรจน์ (2562) อาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยทางนาฎศิ ลป์ ได้กล่าวไว้ว่า “นักเต้นที่ มี
ความรู ้ ความเข้าใจและความสามารถทางด้านการเต้น รวมถึงมีระเบียบ วินยั และควมรับผิดชอบต่อตนเองและ
ผูอ้ ื่น”
ธัชชา โกศลประภา (2562) สอนเต้นที่ มีประสบการณ์ ทางงานแสดงการงานสอนรวบไปถึ งเป็ นนัก
ออกแบบท่าเต้น ได้ให้นิยามไว้วา่ “ผูท้ ี่มีคุณสมบัติของความเป็ นมืออาชีพทางการเต้น และประกอบอาชีพทางการ
เต้นหาเลี้ยงชีวติ ”
คมพัชญ์ จิรพลอยมณี (2562) นักเต้นอิสระและครู สอนเต้น กล่าวให้ความหมายของนักเต้นมืออาชีพไว้
ว่า “บุคคล ผูม้ ีความสามารถ ควบคุมการเคลื่อนไหว ของร่ างกายให้ เกิดสฺ นทรี ยทาอความงามในการแสดงต่างๆ
เพื่อสร้างรายได้ โดยมีความรับผิดชอบ และไม่บกพร่ องในภาระ ที่ได้รับมอบหมาย ต่อตนเอง และ ผูร้ ่ วมแสดงคน
อื่นได้”
ชานุกฤต เธียรกัลยา (2562) ครู สอนเต้นและอดีตนักเต้นอิสระที่ทาํ งานในวงการการเต้นมากกว่า10 ปี ได้
ให้ความหมายของนิ ยามนักเต้นมืออาชีพว่า “ คือ ผูท้ ี่มีทกั ษะความสามารถทางการเคลื่อนไหวอารมณ์ จิตใจและ
ร่ างกายประกอบเสี ยงเพลง รวมทั้งเป็ นอาชี พที่ ตอ้ งอาศัยพื้นฐานทักษะทางการเต้นที่ เป็ นที่ ยอมรั บ สามารถ
ประกอบอาชีพสุ จริ ต เหมาะสม ไม่ขดั ต่อกฎระเบียบของสังคมและกฎหมาย รวมทั้งสามารถดํารงชีพได้ในสาย
งานเต้นและที่เกี่ยวข้อง”
และจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูเ้ ชี่ยวชาญและจากประสบการณ์ของผูศ้ ึกษาได้ทาํ งานในวงการเต้น
มามากกว่า 10 ปี ได้นิยามความหมายของคําว่านักเต้นมืออาชีพว่า “บุคคลที่ใช้ทกั ษะความสามารถทางการเต้น ไม่
ว่าจะเป็ นการเต้นรู ปแบบต่าง ๆ ผูท้ ี่สามารถใช้ร่างกายเคลื่อนไหวได้เป็ ฯอย่างดี และในการเต้นใช้ในการประกอบ
อาชีพเพื่อเลี้ยงตัวเอง และได้รับค่าตอบแทน รวมไปถึงการมีระเบียบวินยั และความรับผิดชอบต่อผูร้ ่ วมอาชีพ แบ่ง
นักเต้นออกเป็ น 2 ประเภท คือ นักเต้นในสังกัด และนักเต้นอิสระ โดยทั้งสองประเภทจะต้องได้รับการฝึ กฝน
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ฝึ กซ้อมการเต้นอย่างเป็ นประจํา และจะต้องเตรี ยมความพร้อมให้กบั ร่ างกายของตัวเองอยูเ่ สมอ การมีระเบียบวินยั
ในการดูแลตัวเอง ไม่สุกเอาเผากิน ไม่ทาํ งานแบบขอไปที และการทํางานของนักเต้นเหล่านี้จะได้รับค่าตอบแทน
ในการทํางาน ซึ่งขึ้นอยูก่ บั ข้อตกลงกับว่าว่าจ้างหรื อเจ้าของกิจการ ”

4. คุณสมบัติของนักเต้ นมืออาชี พ

อาชี พนักเต้นเป็ นอีกอาชี พที่ ตอ้ งอาศัยความมี ระเบี ยบวินัย เพราะต้องการที่ จะเต้นได้จะต้องมี ความ
อดทนในการฝึ กฝน ฝึ กปฏิบตั ิ ฝึ กซ้อมด้วยตัวเอง ต้องทําร่ างกายให้แข็งแรงและมีความยืดหยุน่ อยูต่ ลอดเวลา รวม
ไปถึงต้องหมัน่ หาความรู ้เพิ่มเติมในทักษะการเต้นรุ ปแบบต่าง ๆ ดังนั้นนักเต้นทุกคนจะต้องมีคุณสมบัติในการรัก
ที่ จะเต้น และพร้ อมจะเสี ยสละความเป้ นตัวตนให้กับสิ่ งที่ รัก นอกจากนี้ ยงั มี ผูเ้ ชี่ ยวชาญยังได้ให้ความหมาย
เกี่ยวกับคุณสมบัติของนักเต้นมืออาชีพไว้ดงั นี้
ธนกร สรรย์วราภิภู (2558) ได้กล่าวไว้วา่ “นักเต้นหรื อนักสร้างสรรค์ผลงานทางนาฏยศิลป์ จําเป็ นต้อง
เรี ยนรู ้และฝึ กฝนในการเข้าใจการเคลื่อนไหวชิ้นส่วนของร่ างกายทุก ๆ ส่วนให้ได้เสี ยก่อนที่จะ นําเครื่ องมือต่างๆ
เข้า มาประยุ ก ต์ใ ช้แ ละกลุ่ ม ตัว อย่ า งจํา เป็ นต้อ งตอบคํา ถามกับ ตนเองให้ ไ ด้ว่ า อะไรคื อ การเคลื่ อ นไหวที่
นอกเหนือจากการเคลื่อนไหวในขณะที่ร่างกายเคลื่อนไหว”
นิ โ ลบล วงศ์ ภ ัท รนนท์ (2562) กล่ า วว่ า มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ งานที่ ท ํา มี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์
กระตือรื อร้นในการเรี ยนรู ้ศาสตร์ การเต้นใหม่ๆ สามารถทํางานกับผูค้ นในหลากหลายระดับได้ดี มีทกั ษะ การ
สื่ อสารที่ดี มีความสุภาพและรู ้มารยาทในการทํางานการเต้น”
อนุรักษ์ งามตา (2562) กล่าวไว้วา่ “หมัน่ ฝึ กซ้อมอย่างสมํ่าเสมอ ตรงต่อเวลา และรู ้หน้าที่ของตนเองว่า
ควรต้องทําอะไรโดยที่ไม่จาํ เป็ นต้องมีบุคคลใดมาบอก การหมัน่ ฝึ กซ้อมให้ร่างกายของตนเองมีความสามารถที่
คงที่ จะทําให้เราสามารถหยิบใช้ร่าง กายของเราได้โดยอัตโนมัติ นี่ คือข้อดีของการหมัน่ ฝึ กซ้อมให้ตนเองมีกาํ ลัง
อย่างต่อเนื่อง”
ดร.วิทวัส กรมณี โรจน์ (2562) “นักเต้นมืออาชีพ จะต้องมีคุณสมบัติทางด้านทักษะ ความสามารถ การ
แก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้า มีคุณธรรมและจริ ยธรรมอันพึงประสงค์ท้ งั ต่อตัวเองและผูอ้ ื่น”
ฐพัทธ์ ปู่ พุก (2562) นักเต้นอิสระที่ผนั ตัวไปเป็ นครู สอนเต้นในสตูดิโอ ได้กล่าวถึงคุณสมบัติของนักเต้น
มืออาชีพไว้วา่
1. มีทกั ษะการเคลื่อนไหวในรู ปแบบที่ตนเองถนัดที่ ดี
2. มีการพัฒนาศักยภาพ ทางด้านการเต้นอยูส่ มํ่าเสมอ
3. มีมนุษยสัมพันธ์ ที่ดี ในการทํางานร่ วมกับคนหมู่มาก
4. มีความรับผิดชอบกติกา ต่างๆ ในการทํางาน
ธัชชา โกศลประภา (2562) กล่าวว่า "มีทกั ษะที่ถูกต้อง มีวินยั กับตัวเองและคนอื่น มีประสบการณ์ และ
ความรู ้ที่แท้จริ ง สามารถถ่ายทอดหรื อ แสดง การเต้นผ่านร่ างกายและความรู ้สึกของตัวเองได้ดี ทําให้ผทู ้ ี่ได้รับชม
เกิดความรู ้สึก หรื อความบันเทิงได้”
สรุ ปได้วา่ คุณสมบัติของนักเต้นมืออาชีพควรมีดงั ต่อไปนี้
1. หมัน่ ฝึ กฝนทักษะการเต้นอย่างสมํ่าเสมอ
2. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน
3. มีความกระตือรื้ อร้นในการหาความรู ้ใหม่ๆ และเพิ่มเติมทักษะการเต้นในรู ปแบบต่าง ๆ อยูส่ มํ่าเสมอ
927

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 14 ประจําปี 2562

วันที่ 19 ธันวาคม 2562

4. มีวนิ ยั กับตัวเองและมีความสุภาพต่อการทํางาน
5. มีความสามารถในการสื่ อสาร ไม่วา่ จะเป็ นการสื่ อสารด้วยคําพูดและการสื่ อสารทางด้านร่ างกาย
6. มีคุณธรรมและจริ ยธรรม รวมไปถึงการมีจรรยาบรรณในอาชีพของตัวเอง

5. คุณค่ าของนักเต้ นมืออาชี พ

จากบทสัมภาษณ์ของหม่อมหลวงปรี ยพรรณ ศรี ธวัช กล่าวว่า คุณค่าของนักเต้นที่ควรมี ได้แก่
1. ความตรงต่อเวลา ในการนัดหมาย ควรมาก่อนเวลา
2. มีวนิ ยั ในการดูแลตัวเอง ในความรับผิดชอบ ดูแลสุขภาพของตัวเอง
3. เพิม่ ทักษะการเต้นและหาเทคนิคใหม่ๆให้กบั ตัวเอง
4. มีมุมมองเป็ นบวก เพราะบางครั้งเราต้องเจอกับสถานการณ์ต่างๆ ที่ทาํ ให้เรากดดัน เราจะต้องมีมมุ มอง
ความคิดที่
5. เป็ นบวกเพื่อผ่านปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ไปได้
6. ความเอื้อเฝื้ อต่อเพื่อนร่ วมอาชีพ และกับผู้ จา้ งงาน
กีรติ ตั้งถาวาร (2562) กล่าวว่า “นักเต้นที่เต้นได้ดีในทุก ๆ สไตล์ ทักษะดี วินยั ดี ใฝ่ รู ้ วางตัวดี ไม่ดูถูก
อาชีพตัวเอง อย่าทิ้งมาตราฐานที่ตวั เอง สร้างไว้”
นิโลบล วงศ์ภทั รนนท์ (2562) กล่าวว่า "เป็ นผูส้ ร้างศิลปะการเคลื่อนไหว และสร้างสุนทรี ยะเพื่อสะท้อน
สังคมในมิติต่างๆผ่านร่ าง กายและจังหวะ”
ดร.วิทวัส กรมณี โรจน์ กล่าวว่า “คุณค่านักเต้นมืออาชีพ ขึ้นอยูก่ บั การครองตนของนักเต้น ไม่วา่ จะอยู่
ในสถานะใด เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ใด ก็จะสามารถครองตนได้อยูเ่ สมอ ด้วยประสบการณ์และความรู ้ ความ
เข้าใจและความสามารถของตนเอง อีกทั้งการดํารงอยูใ่ นสังคมนักเต้นจะต้องมีน้ าํ ใจ เอื้อเฟื้ อต่อเพื่อนร่ วมวงการ
อีกด้วย”
ธัชชา โกศลประภา (2562) ได้กล่าว คือผูส้ ื่ อสาร หรื อ ผูใ้ ห้ความบันเทิงสามารถทําให้ผทู ้ ี่ได้รับสาร หรื อ
ผูช้ ม เกิดความรู ้สึก เกิดความบันเทิง หรื อแม้กระทัง่ ได้รับแนวคิดต่างๆได้
ชานุ ก ฤต เธี ย รกัล ยา (2562) กล่ า วว่า “การสร้ า งสรรค์ผลงานที่ สื่ อ ความหมายผ่า นลี ลาท่ า ทาง การ
เคลื่อนไหว อารมณ์ ความรู ้สึกประกอบเสี ยงเพลง เพื่อให้ผชู ้ มและผูเ้ กี่ยวข้องเกิดความประทับใจ”
อาจสรุ ปได้วา่ คุณค่าของนักเต้นมืออาชีพ จะต้องขึ้นอยูก่ บั การปฎิบตั ิตนและการวางตัวตนของนักเต้น
ต้องให้เกี ยรติอาชี พตัวเองไม่ว่าจะก่อนแสดงหรื อหลังแสดง ไม่ควรละเลยความรู ้ความสามารถของตัวเอง ต้อง
หมัน่ เพิ่มเติมทักษะการเต้นอยูเ่ สมอๆ ต้องมีความรู ้ความเข้าใจการงานการแสดงในรู ปแบบต่างๆ รวมไปถึงการ
สร้างสรรค์ผลงานการแสดงการเต้นได้ และสิ่ งสําคัญจะต้องมีทศั นคติที่ดี มีวนิ ยั ต่อเพื่อร่ วมงานและเพื่อร่ วมวงการ

6. ทัศนคติทมี่ ีต่อวงการเต้ นในปัจจุบัน

สิ่ งสําคัญงานวงการเต้นปั จจุบนั คือการทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่ น การรู ้ จักการวางตัวและการไม่เอารัดเอา
เปรี ยบใยอาชีพของตนจะทําให้ตวั นักเต้นเองมีความคิดที่ดีต่อวงการเต้น และสามารถส่ งต่อความรู ้ไปยังรุ่ นน้อง
หรื อเยาวชนรุ่ นหลังได้อีกด้วย มีการเต้นหลายหลากมากขึ้นการทํางานเต้นได้รับการยอมรับมากขึ้น แต่ก็ไม่ใช่
อาชีพที่พ่ ึงแค่ความสามารถอย่างเดียว ต้องมีรูปร่ างหน้าตาที่เหมาะสมต่องานด้วย แต่ดว้ ยที่ปัจจุบนั การเต้นมีความ
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พัฒนาอยูต่ ลอดเวลา นักเต้นใหม่ๆ ที่มีความสามารถเกิดขึ้นอยูต่ ลอดเวลา โดยผูเ้ ชี่ยวชาญได้กล่าวถึงวงการเต้นใน
ปั จจุบนั ไว้วา่
นิโลบล วงศ์ภทั รนนท์ กล่าวว่า “ค่อนข้างแคบและยังคงแคบอยู่ ปั จจุบนั ไม่ได้เล็งเห็นความสามารถเป็ น
หลัก เล็งเห็นในเรื่ องของหน้าตา และบุคลิกภายนอกเป็ นหลักซึ่งเราก็ไม่สามารถละเลยสิ่ งเหล่านี้ได้เช่นกัน แต่น่า
เสี ยดายที่ บุคคลที่ ไม่ได้จบทางด้านการเต้นก็สามารถทํางานทางด้านนี้ ได้โดยปราศจากความสามารถที่ แท้จริ ง
มิฉะนั้นแล้ว บุคคลที่จบทางด้านการเต้นมาจริ งๆจะแตกต่างกับบุคคลเหล้านี้”
ดร.วิทวัส กรมณี โรจน์ กล่าวว่า“ในปั จจุบนั วงการเต้นมีการแข่งขันสูงขึ้น เนื่องจากเด็กยุคใหม่มากฝี มือ
มีจาํ นวนเพิ่มขึ้นมากอย่างต่อเนื่ อง รวมไปถึงนักเต้นที่มากประสบการณ์ และนักเเต้นอาวุโสก็ยงั คงมีจาํ นวนมาก
เช่ นกัน ทําให้การหางาน เกิ ดสภาวะที่ น่าเป็ นห่ วง รวมไปถึ งอาชี พครู สอนเต้น ที่ มีมากขึ้ นตามลําดับ หากแต่
โรงเรี ยน หรื อการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริ มอาชีัพนักเต้นกลับน้อยลงอย่างน่าเป็ นห่วง”
ธัชชา โกศลประภา กล่าวว่า “มีคนมองการเต้นเป็ นแฟชัน่ หรื อมองว่าการเต้นเป็ นเรื่ องง่าย สบาย หากิน
ง่าย แค่ขยับตัวเป็ นก็ถือว่าเป็ นนักเต้นได้ แต่ขาดความรู ้ที่แท้จริ ง ขาดทักษะและพื้นฐานการเต้นที่ถูกต้อง กลุ่มคน
เหล่านี้ กาํ ลังดูถูกการเต้น ดูถูกนักเต้น และสิ่ งที่แปลกคือคนในวงการเต้นก็ปล่อยให้บุคคลเหล่านี้ย่าํ ยีทศั นคติของ
สังคมที่มีต่อนักเต้น จึงไม่แปลกที่งานเต้น หรื อนักเต้นจะถูกลดค่าตัว หรื อแม้แต่ถูกมองอย่างลดคุณค่าจากสังคม
นอกจากนั้นการเต้นถูกมองเป็ นเทรนด์ ของ Lifestyle โดยเฉพาะ Social Network ที่เข้ามามีผลกับนักเต้น หรื อผู ้
ประกอบอาชีพหรื อผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องทางการเต้นมากจนเกินพอดี มากกว่าการเป็ น Platform นําเสนอผลงาน แต่
เป็ นการ Show off บางอย่าง หรื อบอกคุณค่าของตัวเอง โดยมองข้ามความสุข ความรู ้ หรื อคุณค่าที่เกิด ณ ขณะที่ได้
เต้น ได้แสดงไป”
คมพัชญ์ จิรพลอยมณี กล่าวว่า
1.วงการ เต้น ไทยในปั จจุบนั เป็ น วงการแบบระบบอุปถัมภ์ หมายถึง จําเป็ นต้องมีการพึ่งโอกาสต่างๆ
จากบุคคลใกล้ ชิด นักเต้น ไทย จึง ละเลยใ นการฝึ กฝนและพัฒนาศักยภาพ ทางด้านการเต้นไห้สูงขึ้น แตกต่าง
จากในต่าง ประเทศ ที่เป็ นระบบแข่งขัน
2. การผลิ ต ผลงาน การเต้น ในไทยส่ ว นไหญ่ เ ป็ นการผลิ ต แบบมี Referent ทํา ให้ ผลงานที่ เ ป็ น
Masterpiece การแสดงที่เกิดขึ้นในประเทศไทย มีนอ้ ย
3. ธุ รกิ จ วงการเต้นไทย ไม่ได้ให้ ค่าราคากับ ความสามารถนักเต้นหรื อรู ปแบบการเต้นในแบบต่างๆ
แต่ให้ ค่าความสําคัญกับองค์ประกอบอื่นๆ มากกว่า เช่น เครื่ องแต่ง กาย หรื อ บุคคลิคหน้าตา
4. วงการเต้น ประเทศ อาจจะเป็ น วงการที่ ไม่ ค่ อ ยได้รั บ การสนับ สนุ น จากองค์ก รภาครั ฐ ทําให้
การผลักดันนักเต้นไทยสู่ เวที โลกจึ งเป็ นเรื่ องยาก วงการเต้นไทยถึงจะมีการพัฒนาตัวเองขึ้นมาเรื่ อยๆ แต่ เป็ น
การผลักดันตัวเองจากคนกลุ่มเล็กๆ

7. สรุ ป

ในสายงานของนักเต้นหรื อนักแสดง การรู ้จกั หน้าที่และมีความรับผิดชอบต่องานของตนเองจะถือได้วา่
มีคุณสมบัติของความเป็ นมืออาชีพแล้ว แต่นอกเหนื อคุณสมบัติที่ดีการรับผิดชอบต่อสังคมหรื อเพื่อนร่ วมงานใน
สายงานเดียวกันก็จะทําให้การเคราพและการส่งต่อความรู ้ความสามารถและรักษามาตราฐานของงานได้เป็ นอย่าง
ดี จึงมีความสอดคล้องในเรื่ องของภาพลักษณ์ที่ถูกนําเสนออกไป ตามที่ดวงสมร จักรพันธ์ (2549: 37) ได้กล่าวถึง
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ภาพลักษณ์ไว้วา่ “ภาพที่เกิดขึ้นในใจของคนเรา ซึ่งอาจจะเป็ นภาพที่มีต่อสิ่ งมีชีวติ หรื อไม่มีชีวติ ก็ได้ ภาพลักษณ์มี
ทั้งด้านบวกและด้านลบ ภาพที่เกิดขึ้นอาจจะไม่ใช่ความจริ งเสมอไปขึ้นอยูก่ บั การตีความของแต่ละคน”

8. ข้ อเสนอแนะ

อาชีพนักเต้นเป็ นอีกหนึ่งอาชีพที่ตอ้ งอาศัยความอดทนและความพยายามในการเรี ยนรู ้ในการฝึ กซ้อมฝึ ก
ปฎิ บตั ิดว้ ยตนเอง ดังนั้นหากคนที่ไม่ได้ชื่นชอบหรื อมีความรักในงานนี้ จะทําให้ไม่สามารถอยู่กบั การเต้นนี้ ได้
เพราะอาชีพนักเต้นจัดเป็ นการสื่ อสารและการถ่ายทอดอารมณ์ให้กบั ผูช้ ม
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วิ จัย นี้ มี จุ ด ประสงค์เ พื่ อ วิ เ คราะห์ แ นวทางการออกแบบสื่ อ โฆษณาและสื่ อ โมชั่น กราฟิ กเกี่ ย วกับ
สุขอนามัยบนรถโดยสารประจําทาง โดยสิ่ งที่ตอ้ งคํานีงถึงในการสร้างสื่ อทางการแพทย์น้ นั มีอยูด่ ว้ ยกัน 2 ประการ
คือ ประการแรกเนื้ อหา ที่ นาํ มาใช้จะต้องถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่มีการดัดแปลง ประการที่ สองด้านการ
ออกแบบจะต้องมีรูปแบบโครงสร้าง และความสวยงาม โดยออกแบบให้เข้าใจง่าย น่าสนใจ และใช้งานได้จริ ง ซึ่ง
ผลการประเมินผลงานการออกแบบสื่ อโฆษณาและประชาสัมพันธ์เรื่ องสุขอนามัยในการใช้รถโดยสารประจําทาง
นั้นได้จากการประเมินโดยผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเนื้ อหา และผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการออกแบบ ผลปรากฏว่าคุณภาพเนื้ อหา
นั้นมีคุณภาพอยูใ่ นเกณฑ์ ดี และคุณภาพด้านการออกแบบนั้นอยูใ่ นเกณฑ์ ดี และการประเมินคุณภาพด้านความ
พึงพอใจด้านความเหมาะสมของเนื้ อหา และด้านความเหมาะสมของสื่ อจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นนักศึกษา จํานวน
100 คน ผลปรากฏว่าความพึงพอใจด้านความเหมาะสมของเนื้อหานั้นอยูใ่ นเกณฑ์ ดี และความพึงพอใจด้านความ
เหมาะสมของสื่ อนั้นอยูใ่ นเกณฑ์ ดี
คําสําคัญ: สื่ อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ รถโดยสารประจําทางปรับอากาศ สุขอนามัย

ABSTRACT

The objective of this research was to analyze the guidelines for designing advertising and public relation
media about sanitation on buses. There are two things that must be mentioned in creating media. First, the content
used must be correct complete and no modification. Second, the design aspect must have a structural and beauty
which easy to understand, interesting and practical. The evaluation of the advertising and public relations design
of sanitary in using buses is from content experts and design expert, the results show that the quality of content
is of good and quality of design is good. And assessment of satisfaction, suitability of content and suitability of
the media from 100 of sample group, the results show that the satisfaction with the suitability of the content is
good and the satisfaction with the suitability of the media is good.
Keywords: Advertise and public relations media, Air conditioned bus, Sanitation, Contagious diseases
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1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย

องค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ (ขสมก.) ได้ทาํ การสํารวจ ข้อมูล พบว่าในชี วิตประจําวันของผูค้ นใน
เมืองส่ วนใหญ่ใช้เวลา 1 ใน 4 ของวันไปกับเดิ นทางจากสถิติจาํ นวนผูโ้ ดยสารที่ ใช้บริ การรถเมล์ขสมก.ต่อวัน
เท่ากับ 1,022,589 คน แบ่งออกเป็ นรถปรับอากาศ 532,309 คน รถธรรมดา 490,280 คน ซึ่งสามารถกล่าวได้วา่ รถ
โดยสารประจําทางเป็ นทางเลือกหนึ่ งที่คนส่ วนมากเลือกใช้ เพราะประหยัดค่าใช้จ่าย สะดวกสบาย ไม่ตอ้ งหาที่
จอดรถ แน่นอนว่าการเดินทางโดยรถโดยสารประจําทางถือเป็ นเรื่ องดี แต่ ก็มีคาํ เตือนจากแพทย์ออกมาว่า แหล่ง
เพาะพันธุ์เชื้อโรคอย่างดีก็คือ "บนรถโดยสารประจําทาง" หรื อ "รถเมล์" ผูโ้ ดยสารควรดูแลและพร้อมรับมือกับ
โรคภัยที่อาจตามมา ซึ่งเป็ นต้นตอของโรคหลากหลายชนิดเพราะมีเชื้อโรคต่างๆ ทั้งเชื้อราและแบคทีเรี ยที่เกาะอยู่
ตามเบาะ หรื อราวจับ ผูโ้ ดยสารส่วนมากต่างคิดว่าเหตุผลที่รถโดยสารสกปรกนั้นเกิดขึ้นจากสภาพรถ การไม่ดูแล
รักษาความสะอาดของพนักงานขับรถและกระเป๋ ารถเมล์ แต่ไม่มีใครนึ กถึงเหตุผลหนึ่งที่ทาํ ให้รถโดยสารประจํา
ทางซึ่งเป็ นของสาธารณะนั้นสกปรก นัน่ ก็คือ พฤติกรรมของผูโ้ ดยสารนัน่ เอง สังเกตได้จาก เศษตัว๋ เศษขยะ หรื อ
อาหารที่นาํ มารับประทานบนรถแล้วทิ้งขยะไว้ ตามซอกต่างๆของรถ บางคนอาจจะตั้งใจทิ้งไว้หรื อบางคนอาจจะ
เพียงแค่ลืม แต่สุดท้ายขยะก็อยูบ่ นรถโดยสารอยูด่ ี ซึ่งขยะเหล่านี้เป็ นต้นเหตุก่อให้เกิดโรคตามมา นอกจากเชื้อโรค
ที่เกิดจากขยะซึ่ งเราสามารถมองเห็นได้แล้ว ยังมีการแพร่ กระจายเชื้ อต่างๆระหว่างผูโ้ ดยสารรถเมล์ ยกตัวอย่าง
เช่น การไอจาม การสัมผัสราวจับ เบาะนัง่ กระจก ฝุ่ นต่างๆภายในรถ เป็ นต้น ส่ งผลให้เกิดโรคต่างๆตามมา เช่น
โรคปอด โรคอุจจาระร่ วง โรควัณโรค โรคไข้หวัด 2009 ซึ่ งเป็ นที่พูดถึงอย่างมากในช่วงพ.ศ.2552 ยิ่งถ้าเป็ นรถ
โดยสารปรับอากาศยิง่ ควรระวัง เพราะเป็ นสถานที่อากาศถ่ายเทจํากัดเป็ นเวลานาน สามารถแพร่ และทําให้เกิดการ
ติดต่อโรคไปสู่ คนวงกว้างได้ เป็ นต้น แม้การใช้ชีวิตกับการเดิ นทางโดยรถสาธารณะของคนเมืองอาจหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ แต่สามารถปกป้ องตัวเองได้ ด้วยการรักษาความสะอาดให้ถูกต้องตามหลักสุ ขอนามัย และไม่ทาํ ให้ตนเอง
เป็ นหนึ่ งในสาเหตุที่ก่อให้เกิ ดเชื้ อโรคต่างๆ เพราะ สาเหตุสําคัญของโรคที่ เกิ ดบนรถโดยสารประจําทางไม่วา่
มลพิษอากาศ หรื อการทิ้งขยะบนรถประจําทาง ล้วนเกิดจาก "คน" เพื่อป้ องกันไม่ให้โรคระบาด รถประจําทางไม่
กลายเป็ นแหล่งเพาะพันธุ์ให้ชีวิตเป็ นอันตรายการจะดูแลป้ องกัน ก็ตอ้ ง "คน" นั่นเองที่ ลงมื อร่ วมแรงร่ วมใจ
ช่วยกัน
จากสภาพปั ญหาดังกล่าว ทําให้ผูศ้ ึกษามีความสนใจในการออกแบบสื่ อเพื่อรณรงค์ให้ผโู ้ ดยสารเห็นถึง
ความสําคัญเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดให้ถูกต้องตามหลักสุขอนามัยที่ดีของผูท้ ี่โดยสารรถประจําทาง โดยเป็ น
สื่ อประเภทสื่ อสิ่ งพิมพ์และโมชัน่ กราฟิ ก เนื่องจากสื่ อที่พบตามรถประจําทางนั้น สภาพเก่า ชํารุ ด ไม่น่าสนใจ และ
ที่สาํ คัญสื่ อสิ่ งพิมพ์เป็ นสื่ อที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้มากที่สุด ส่วนโมชัน่ กราฟิ กจะทําหน้าที่อธิบายข้อมูล
ทั้งหมดที่ ไม่สามารถบอกในสื่ อโฆษณาได้เนื่ องจากในปั จจุ บนั ผูค้ นต่างติ ดโซเชี ยลออนไลน์ สังเกตจากเมื่ อ
ผูโ้ ดยสารบางส่ วนเมื่อขึ้นไปบนรถประจําทาง หากไม่มีอะไรทําก็จะหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเล่นเพื่อฆ่าเวลา
ระหว่างเดินทาง ซึ่งสื่ อทั้งสองชนิดมีคิวอาร์โค้ดเพื่อเชื่อมโยงกัน

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

1. ศึกษาเรื่ องการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสุขอนามัยในการใช้รถโดยสารประจําทาง
2.ศึกษาการออกแบบสื่ อโฆษณาและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสุขอนามัยในการใช้รถโดยสารประจําทาง
3. ศึกษาการออกแบบสื่ อโมชัน่ กราฟิ กเกี่ยวกับสุขอนามัยในการใช้รถโดยสารประจําทาง
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วิธีการดําเนินการวิจยั
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มเป้ าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ บุคคลที่อยูใ่ นช่วงอายุต้ งั แต่ 18 25 ปี จํานวน 100 คน โดยแบ่งออกเป็ นประเมินสื่ อโฆษณา 50 คน และประเมินสื่ อโมชัน่ กราฟิ ก 50 คน
2. กรอบแนวคิด ทฤษฎีที่ใช้ในการวิจยั
1. หลักการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
2. หลักการออกแบบสิ่ งพิมพ์
3. หลักการออกแบบโมชัน่ กราฟิ ก
4. ทฤษฎีการออกแบบเรขศิลป์
3. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ประกอบด้วย
- สื่ อโฆษณา
- สื่ อโมชัน่ กราฟิ ก
- แบบประเมินด้านเนื้อหา สําหรับผูเ้ ชี่ยวชาญเนื้อหาด้านโรคติดต่อ
- แบบประเมินด้านเทคนิค สําหรับผูเ้ ชี่ยวชาญเทคนิคด้านภาพประกอบ
- แบบประเมินด้านเทคนิค สําหรับผูเ้ ชี่ยวชาญเทคนิคด้านสื่ อโฆษณา
- แบบประเมินด้านเทคนิค สําหรับผูเ้ ชี่ยวชาญเทคนิคด้านโมชัน่ กราฟิ ก
- แบบประเมินความพึงพอใจ สําหรับกลุ่มเป้ าหมาย
4. วิธีการดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
ส่ ว นที่ 1 รวบรวมข้อ มู ล โดยการศึ ก ษาและเก็ บข้อ มู ล เกี่ ย วกับ การศึ ก ษาสุ ข อนามัย บนรถโดยสาร
ประจําทาง “จากกลุ่มเป้ าหมาย” การหาข้อมูลจากหนังสื อและงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้อง ทั้งที่ เกี่ ยวข้องกับ โรคติดต่อ
โฆษณา การออกแบบกราฟิ ก และการออกแบบโมชัน่ กราฟิ ก
พฤติกรรมของผู้โดยสารรถโดยสารประจําทางทีส่ ่ งผลต่ อสุ ขอนามัยในการใช้ รถโดยสารประจําทาง
จากการที่ ผูว้ ิจัย ลงพื้ นที่ เก็ บข้อมู ลโดยใช้เ ครื่ องมื อ ที่ เรี ย กว่า Shadowing ซึ่ ง เป็ นการเก็ บข้อมูลแบบ
สังเกตการณ์โดยที่กลุ่มเป้ าหมายไม่รู้ตวั ทั้งหมด 34 คน พบว่าผูโ้ ดยสารส่ วนใหญ่มีพฤติกรรมที่ดงั นี้ จับราวที่จบั
บริ เวณเบาะ จับราวด้านบน จับราวตอนขึ้น/ลง จับเสาตรงกลาง จึงสามารถสรุ ปว่าบริ เวณต่างๆที่กล่าวมานั้นเป็ น
จุดที่สามารถแพร่ เชื้อโรคจากผูโ้ ดยสารคนหนึ่ งไปยังหลายๆคนได้ นอกจากนี้ ยงั มีพฤติเฉพาะบุคคลหลายๆอย่าง
เช่น ล้วง แคะ แกะ เกาบริ เวณฟัน, ตา,จมูก และเท้า มือลูบหน้า ใช้มือหยิบจับอาหารโดยที่ไม่ลา้ งมือก่อน และที่
สําคัญคือมีผโู ้ ดยสารบางท่านที่จามแล้วไม่มีการปิ ดปากหรื อป้ องกันใดๆ
จากพฤติกรรมของผูโ้ ดยสารที่ได้เก็บข้อมูล สามารถวิเคราะห์ได้วา่ พฤติกรรมที่เสี่ ยงต่อการเกิด
สุขอนามัยที่ไม่ดีมี 2 ทางคือ ทางการสัมผัส และทางการหายใจ
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รู ปที่ 1 ภาพแสดงผลการเก็บข้อมูลโดยเทคนิค Shadowing

รู ปที่ 2 ภาพแสดงการลงพื้นที่เก็บข้อมูลรถเมล์ ปอ.140

รู ปที่ 3 ภาพแผงผังภายในรถเมล์ ปอ.140
ส่วนที่ 2 รวบรวมข้อ มู ล โดยจากผูเ้ ชี่ ย วชาญ และข้อ มู ล ด้า นเอกสารเกี่ ย วกับ โรค ที่ ส อดคล้อ งกับ
พฤติกรรมของกลุ่มเป้ าหมายในการใช้รถโดยสารประจําทางและในประเทศไทยมีสถิติการเจ็บป่ วยและเสี ยชีวติ
ด้วยโรคเหล่านี้สูง ซึ่งข้อมูลของโรคทั้ง 4 มีดงั นี้
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1. วัณโรค
- เกิดจาก เชื้อ Mycobacterium Tuberculosis
- อาการสําคัญ คือ ไอเรื้ อรังเกิน 3 เดือน มีไข้ต่าํ อ่อนเพลีย นํ้าหนักลด
- ติดต่อทางการหายใจรับละอองเสมหะขนาดเล็กๆเข้าไป ซึ่งมาจากการไอ จาม หรื อพูด
2. ไข้ หวัดใหญ่
- เกิดจาก เชื้อ Influenza viruses
- อาการที่สาํ คัญ คือ มีน้ าํ มูก ไอ เจ็บคอ มีไข้ ปวดกล้ามเนื้อ อ่อนเพลีย
- ติ ดต่อทาง การไอจามของผูป้ ่ วย เชื้ อที่ อยู่ในละอองอากาศเข้าสู่ จมูกจากการหายใจ หรื อ
สัมผัสกับเยื่อตา หรื อเยื่อเมือกช่องปาก และจากสัมผัสเชื้ อโดยตรง เช่น จากมือสัมผัสเชื้ อแล้วมือเช็ดปาก หรื อ
ขยี้ตา
3. อหิวาตกโรค
- เกิดจาก เชื้อ Vibrio cholera
- อาการสําคัญ : ถ่ายเป็ นนํ้า มีสีเหมือนนํ้าซาวข้าว มีกลิ่นเหมือนคาวปลา ถ้ารุ นแรงอาจช็อคได้
เนื่องจากขาดเกลือแร่
- ติดต่อจากการรับประทานอาหารและนํ้าที่มีอุจาระของผูป้ ่ วยปนเปื้ อนอยู่ และยังพบเชื้อได้
ในอาหารทะเลโดยเฉพาะหอยในแพลงตอน/Plankton (สิ่ งมีชีวติ ขนาดเล็กมากที่อาศัยอยูใ่ นนํ้า) และในสาหร่ าย
4. มะเร็งปอด
- เกิดจากฝุ่ น PM 2.5 (เป็ นฝุ่ นละอองขนาดเล็กที่สามารถเข้าสู่ร่างกายได้โดยตรง)
- อาการ : ไอ จาม มีน้ าํ มูก เจ็บคอ ถ้าได้รับฝุ่ นในปริ มาณมากอาจเป็ นปอดอักเสบได้
- เชื้อโรคสามารถเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจส่วนล่างหรื อถุงลมในปอด
ส่วนที่ 3 วิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อการออกแบบสื่ อประเภทสิ่ งพิมพ์ จากการศึ กษาพฤติกรรมการรับรู ้ของ
กลุ่มเป้ าหมายขณะใช้บริ การรถโดยสารประจําทางพบว่า สายตาของกลุ่มเป้ าหมายที่นง่ั เก้าอี้จะมองไป 2 ตําแหน่ง
คือเบาะหลังคนข้างหน้า และมองกระจกหน้าต่าง ส่ วนสายตาของกลุ่มเป้ าหมายที่ยืนจะมองไปยังส่ วนบนของ
กระจกหน้าต่าง ด้วยเหตุน้ ี ผวู ้ ิจยั จึงทําสื่ อเพื่อติดตั้งทั้งหมด 2 ตําแหน่ง นัน่ ก็คือ หลังเบาะนัง่ และกระจกส่ วนบน
ของหน้าต่าง
จากการให้คาํ แนะนําของผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเทคนิคได้ความว่า การออกแบบสื่ อโฆษณาที่ดีควรมีท้ งั การให้
ข้อมูลและวิธีแก้ไข โดยข้อความและภาษาที่ใช้บนสื่ อโฆษณาควรครบถ้วน เข้าใจง่าย กระชับ และดึ งดูดความ
สนใจ ขนาดของข้อความควรเรี ยงลําดับความสําคัญจากใหญ่ไปเล็กให้ดี ในด้านของภาพประกอบ ควรเข้าใจง่าย
ไม่ยงุ่ ยาก การรับสื่ อของคนไทยนั้นไม่สามารถที่จะตีความหมายได้ทุกคนหากมีอะไรซับซ้อนยุง่ ยาก อีกทั้งบนรถ
โดยสารประจําทางมีผคู ้ นมากหมายหลายช่วงอายุ หลากหลายการศึกษาจึงยากที่จะสื่ อสารให้ทุกคนเข้าใจหากใช้
ภาพประกอบที่ ซับซ้อ น แต่ ที่ สํา คัญ ที่ สุ ดในการออกแบบภาพประกอบนั้น คื อต้อ งทั้ง ดึ งดู ดความสนใจและ
สามารถทําให้กลุ่มเป้ าหมายเข้าใจสิ่ งที่ ตอ้ งการสื่ อให้ได้ เรื่ องของโทนสี น้ นั ควรเป็ นสี ที่สามารถมองเห็ นได้
ชัดเจน ทุ กผลงานการออกแบบควรมี สีที่เหมื อนกัน เนื่ องจากเป็ นการสร้ างบรรยากาศโดยรอบเพื่อบังคับให้
กลุ่มเป้ าหมายสนใจมองไปที่ตวั สื่ อ และสิ่ งที่สาํ คัญที่สุดที่จะทําให้สื่อโฆษณาออกมาน่าสนใจนั้นก็คือ การรวม
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ข้อความและภาพประกอบเข้าด้วยกันควรมีการจัดองค์ประกอบของภาพให้สมดุล ส่วนเรื่ องขนาดของสื่ อโฆษณา
นั้นหากต้องการให้กลุ่มเป้ าหมายสนใจควรมีขนาดใหญ่ แต่ตอ้ งอยูใ่ นขอบเขตขนาดของบริ เวณที่สื่อจะไปติดตั้ง
ส่ วนที่ 4 วิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อการออกแบบสื่ อโมชัน่ กราฟิ ก จากการศึกษาถึงความเหมาะสมของสื่ อเพื่อ
การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการให้ความรู ้และความเข้าใจ ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การรวบรวมข้อมูลจากการเก็บแบบสอบถาม
จากกลุ่มเป้ าหมาย และได้นาํ ข้อมูลที่ ได้มาใช้ในการออกแบบ โดยการกําหนดโครงเรื่ อง แนวคิดหลัก กําหนด
อารมณ์ความรู ้สึกที่เป็ นภาพรวมของงาน และได้ทาํ การเริ่ มเขียนบท หลังจากนั้นได้นาํ ไปปรึ กษาผูเ้ ชี่ยวชาญด้าน
การออกแบบโดยได้รับคําแนะนําเกี่ ยวกับการกําหนดความยาวของสื่ อโมชัน่ กราฟิ กให้เหมาะสม การเขียนบท
การเล่าเรื่ องเป็ นลําดับ การแสดงของภาพที่ สามารถสื่ อสารให้เข้าใจได้ง่าย และนําข้อมูลที่คน้ คว้าไปปรึ กษากับ
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเนื้ อหาเพื่อปรับข้อมูลให้ส้ นั ลงเพื่อที่จะทําให้ การนําเสนอข้อมูลผ่านสื่ อโมชัน่ กราฟิ กไม่น่าเบื่ อ
จนเกิ นไป สามารถทําความเข้าใจได้ง่ายขึ้น และในด้านการให้เสี ยงในสื่ อโมชัน่ กราฟิ ก เน้นเสี ยงที่ฟังแล้วรู ้สึก
สนุก สามารถดึงดูดความสนใจได้ประกอบกับเสี ยงดนตรี บรรเลงเป็ นพื้นหลังกับเสี ยงประกอบที่ใช้เชื่อมโยงตาม
การเคลื่อนไหวของตัวกราฟิ กต่างๆ ทําให้ดูน่าสนใจมากยิง่ ขึ้น
ส่วนที่ 5 การออกแบบสื่ อ

รู ปที่ 4 แสดงสื่ อสิ่ งพิมพ์ และสื่ อ Motion Graphic
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4. การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล

ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการทําการประเมินคุณภาพของสื่ อโฆษณา และสื่ อโมชัน่ กราฟิ ก เกี่ ยวกับ
โรคติดต่อในรถโดยสารประจําทางปรับอากาศ โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ และการตอบแบบประเมินของกลุ่มเป้าหมาย ผูว้ จิ ยั
ได้ดาํ เนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
1. นําค่าของคะแนนที่ได้จากแบบประเมินคุณภาพความเหมาะสม โดยผูเ้ ชี่ยวชาญมาทําการหาค่าเฉลี่ย
ในแต่ละหัวข้อ และหลังจากนั้นก็หาค่าเฉลี่ยรวมในแต่ละด้าน
2. นําค่าเฉลี่ยของแต่ละหัวข้อ มาประเมินกับเกณฑ์วดั ผลที่ ได้ต้ งั ขึ้นมา เพื่อวิเคราะห์หาคุณภาพความ
เหมาะสม
3. หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของแต่ละข้อเพิม่ นํามาวิเคราะห์หาความเชื่อถือของข้อมูลที่ได้ โดยค่าที่หาได้
หากมีค่าเข้าใกล้ 0 แสดงว่ามีการกระจายข้อมูลน้อย นัน่ คือ ข้อมูลเชื่อถือได้แต่หากมีค่าเข้าใกล้ 1 แสดงว่ามีการ
กระจายข้อมูลมาก นัน่ คือ ข้อมูลไม่เป็ นไปในทางเดียวกัน ไม่ควรใช้ในการวิเคราะห์
4. นํา ค่ า เฉลี่ ย ของแต่ ล ะข้อ มารวมแล้ว หาค่ า เฉลี่ ย อี ก ครั้ งหนึ่ ง เพื่ อ วิเ คราะห์ ห าคุ ณ ภาพและความ
เหมาะสมของสื่ อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ และสื่ อโมชัน่ กราฟิ กให้ความรู ้เกี่ ยวกับโรคติดต่อในรถโดยสาร
ประจําทาง แล้วนําผลของทั้ง 2 แบบมาเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ระดับคะแนนที่ต้ งั ขึ้นอีกครั้งหนึ่ง

5. ผลการวิจัย

ส่ วนที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพสําหรับผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเนื้อหาที่มีต่อการออกแบบสื่ อโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสุขอนามัยในการใช้รถโดยสารประจําทาง
ด้ านสื่ อสิ่งพิมพ์
S.D.

1. ความเหมาะสมของเนื้อหา
1.1 สามารถสื่ อความหมายได้ชดั เจนเข้าใจง่าย
1.2 ปริ มาณเนื้อหาที่นาํ เสนอมีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย (ช่วงอายุ 18-25 ปี )
1.3 เนื้อหาที่นาํ เสนอมีความน่าสนใจ

�
𝐗𝐗

ระดับความ
พึงพอใจ

4
4.3
5

0
0.57
0

ดี
ดี
ดีมาก

2. ความถูกต้ องและครบถ้ วน
2.1 ความถูกต้องของเนื้อหา
2.2 ความครบถ้วนของเนื้อหา

4.3
3.6

0.57
0.57

ดี
ดี

2. ภาษาที่ใช้
3.1 มีการใช้ภาษาที่ถูกต้อง
3.2 มีการใช้ภาษาที่น่าสนใจ

4.3
4.3

0.57
0.28
0.28

ดี
ดี
ดี

รายการประเมิน

คะแนนรวม

4.26

937

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 14 ประจําปี 2562

วันที่ 19 ธันวาคม 2562

ด้ านสื่ อโมชั่นกราฟิ ก
S.D.

1. ความเหมาะสมของเนื้อหา
1.1 สามารถสื่ อความหมายได้ชดั เจนเข้าใจง่าย
1.2 ปริ มาณเนื้อหาที่นาํ เสนอมีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย (ช่วงอายุ 18-25 ปี )
1.3 เนื้อหาที่นาํ เสนอมีความน่าสนใจ

�
𝐗𝐗

ระดับความ
พึงพอใจ

4.6
4.6
5

0
0.57
0

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

2. ความถูกต้ องและครบถ้ วน
2.1 ความถูกต้องของเนื้อหา
2.2 ความครบถ้วนของเนื้อหา

4.6
4

0.57
0

ดีมาก
ดี

3. ภาษาที่ใช้
3.1 มีการใช้ภาษาที่ถูกต้อง
3.2 มีการใช้ภาษาที่น่าสนใจ

4.6
4.3

0.57
0.57
0.30

ดีมาก
ดี
ดีมาก

รายการประเมิน

คะแนนรวม

4.53

1. จากการค้น คว้า และรวบรวมข้อ มู ล เกี่ ย วกับ สุ ข อนามัย และพฤติ ก รรมการรั บ รู ้ ข องผู ้ใ ช้บ ริ ก าร
รถโดยสาร ประจําทาง พบว่า การที่ จะทําให้กลุ่มเป้ าหมายสนใจรับสื่ อโฆษณานั้น องค์ประกอบทุกอย่างต้อง
น่ าสนใจและแปลกใหม่ไม่ ว่าจะเป็ น ข้อความที่ ปรากฏ สี ลักษณะ ภาพประกอบที่ เข้าใจง่ าย ทั้งหมดนี้ ตอ้ ง
ถูกนํามาจัดองค์ประกอบที่สมดุลเพื่อให้เกิดความน่าสนใจ ส่ วนในสื่ อโมชัน่ กราฟิ กนั้นนอกจากเรื่ องของเนื้ อหา
ข้อมูล ลักษณะตัวละคร การตัดทอนภาพเพื่อนํามาใช้เป็ นภาพประกอบแล้วนั้น ยังต้องคํานึ งถึง เสี ยงพากย์ เสี ยง
ประกอบ ทํานองบรรเลง และความลื่นไหลของงาน จะนําให้เกิดความน่าสนใจในงาน และสามารถสื่ อสารข้อมูล
ให้กลุ่มเป้ าหมายเข้าใจได้มากยิง่ ขึ้น
2. จากการศึกษาเรื่ องของการออกแบบภาพประกอบที่ใช้ในการทําสื่ อโฆษณานั้น ผูว้ จิ ยั ได้ดึงเอกลักษณ์
ที่โดดเด่นของเชื้อโรคและจุลชีพที่ทาํ ให้เกิดโรคมาออกแบบให้เป็ นคาแรคเตอร์หลักประจําแต่ละโรคนั้นซึ่งใช้ท้ งั
ในตัวสื่ อโฆษณาสิ่ งพิมพ์และสื่ อโมชัน่ กราฟิ ก โดยทางสื่ อโฆษณาสิ่ งพิมพ์ เนื่ องจากวัตถุประสงค์หลักของสื่ อ
โฆษณาคือต้องการดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย ผูว้ จิ ยั จึงเลือกใช้วธิ ี Digital Painting เพื่อให้ภาพประกอบมี
มิ ติ ไม่เรี ยบแบน ส่ วนสื่ อโมชั่นกราฟิ กนั้น เนื่ องจากวัตถุประสงค์หลักของสื่ อคื อต้องบอกข้อมูลทั้งหมดให้
กลุ่มเป้ าหมายได้เข้าใจ ผูว้ จิ ยั จึงเลือกใช้แนวคิด Flat Design มาใช้ เพื่อให้ภาพเข้าใจง่าย
3. จากการศึกษาเรื่ องทฤษฎีสี ผูว้ ิจยั พบว่า การทําพื้นหลังให้เป็ น Gradient นั้น จะทําให้งานดูมีมิติและ
โดดเด่นขึ้น ผูว้ จิ ยั จึงนําไปใช้ท้ งั ในสื่ อโฆษณาสิ่ งพิมพ์และสื่ อโมชัน่ กราฟิ ก โดยในสื่ อโฆษณาสิ่ งพิมพ์จะใช้สีแดง
และนํ้าเงิ น ซึ่ งสี แดงให้ความรู ้สึกกระตุน้ ตื่นเต้น สําคัญ และอันตราย ส่ วนสี น้ าํ เงิ นให้ความรู ้สึกถึงความสงบ
สุ ขุม หนักแน่น และเคร่ งขรึ ม และอีกหนึ่ งสี ที่ได้จากการไล่สีระหว่างแดงไปนํ้าเงินคือสี ม่วง ซึ่ งให้ความรู ้สึกมี
เสน่ห์ น่าติดตาม เร้นลับและมีอาํ นาจ ส่ วนในสื่ อโมชัน่ กราฟิ กนั้น ผูว้ ิจยั เลือกใช้สีคู่ตรงข้ามกับวัตถุหลักในแต่ละ
ฉากเพื่อภาพรวมออกมาโดดเด่นและน่าสนใจ
4. จากการศึกษาเรื่ องการออกแบบโลโก้ ผูว้ จิ ยั ได้นาํ ทฤษฎีการตัดทอนภาพเข้ามาใช้ เพื่อลดรายละเอียด
ต่างๆที่ไม่จาํ เป็ นอีกทั้งยังทําให้เข้าใจง่ายไม่วา่ โลโก้จะถูกย่อหรื อขยายขนาดก็ตาม
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5. จากการศึ กษาหลักการออกแบบโฆษณา สิ่ งสําคัญนั่นก็คือ ข้อความที่ ปรากฏบนโฆษณา ผูว้ ิจยั ใช้
การตั้งคําถามว่า รู ้หรื อไม่? แน่ใจหรอ? เป็ นข้อความรองเพื่อดึงดูดความสนใจกลุ่มเป้ าหมาย แล้วตามด้วยการบอก
สถิติของแต่ละโรคหรื อพฤติกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับคนไทย ซึ่ งคนไทยส่ วนใหญ่น้ นั มีความสนใจเรื่ องสถิติที่ไม่
สามารถรู ้ได้ทวั่ ไปหากไม่คน้ คว้า เพื่อเป็ นการเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กบั กลุ่มเป้ าหมาย ผูว้ จิ ยั จึงใส่แหล่งอ้างอิงของ
สถิติน้ นั ๆที่กล่าวขึ้นมาอีกด้วย และการออกแบบสื่ อโฆษณาที่ดีนอกจากบอกข้อมูลแล้ว ยังสมควรบอกวิธีแก้ไข
ให้กลุ่มเป้ าหมายด้วย ผูว้ จิ ยั จึงออกแบบให้ขอ้ ความหลักของโฆษณาเป็ นวิธีป้องกัน โดยข้อความทั้งหมดที่ปรากฏ
บนสื่ อโฆษณาสิ่ งพิมพ์น้ นั ผูว้ จิ ยั ใช้เทคนิคการเล่นคํา คําคล้องจอง และมีการเรี ยงคําใหม่แต่ความหมายเหมือนเดิม
เพื่อให้เกิดความน่าสนใจ
6. จากการศึกษาการออกแบบโมชัน่ กราฟิ กนั้น เนื้ อหาทั้งหมดต้องถูกจัดลําดับความสําคัญให้ดี เนื้ อหา
ต้องสั้น กระชับ และต้องครบถ้วน การเล่าเนื้อหาจะมีการแทรกการให้ขอ้ มูลเป็ นลําดับๆ เกี่ยวกับสิ่ งที่ตอ้ งการสื่ อ
การเรี ยงลําดับหลักๆจะมี 3 ขั้นตอน คือ สาเหตุ, ปั ญหา, วิธีป้องกัน สิ่ งเหล่านี้ สามารถที่จะเรี ยงสลับกันได้ข้ ึนอยู่
กับ เทคนิ ค การเล่ า เรื่ อ งของผูเ้ ล่ า ในสื่ อ โมชั่น กราฟิ กจะต้อ งมี ก ารเคลื่ อ นไหวอย่า งต่ อ เนื่ อ ง พร้ อ มกับ การ
เคลื่อนไหวที่มีความลื่นไหล เพื่อที่จะไม่ทาํ ให้สื่อดูแล้วน่าเบื่อ หรื อขาดตอน ในส่ วนของการใช้ไทป์ เฟซจะต้อง
เลือกให้เหมาะกับกลุ่มเป้ าหมาย อ่านง่าย เห็นชัด และเข้ากับการออกแบบกราฟิ กอื่นๆอีกด้วย และการให้เสี ยงใน
สื่ อโมชัน่ กราฟิ กจะต้องใช้เสี ยงที่เข้ากับอารมณ์ของตัวงาน ไม่วา่ จะเป็ นเสี ยงประกอบพื้นหลังหรื อเสี ยงเอฟเฟคก็
ตาม เพื่อให้งานดูเป็ นหนึ่งเดียวกัน
7. จากการสํา รวจความพึ ง พอใจพบว่า หลัง จากที่ ก ลุ่ ม เป้ า หมายได้ช มสื่ อ โฆษณาสิ่ ง พิ ม พ์ พบว่า
กลุ่มเป้ าหมายมีความชื่ นชอบ สนใจในตัวสื่ อ และตระหนักถึงการักษาสุ ขอนามัยมากขึ้น ซึ่ งตรงกับสมมติฐาน
ที่ต้ งั ไว้วา่ สื่ อโฆษณาสิ่ งพิมพ์สามารถเข้าถึงผูใ้ ช้รถโดยสารประจําทางได้เป็ นอย่างดี
8. จากการสํ า รวจความพึ ง พอใจพบว่ า หลัง จากที่ ก ลุ่ ม เป้ า หมายได้ ช มสื่ อ โมชั่น กราฟิ ก พบว่ า
กลุ่มเป้ าหมายมีความชื่นชอบ และมีความเข้าใจในข้อมูลเกี่ยวกับความร้ายแรงและการป้ องกันเชื้อเหล่านี้

6. อภิปรายผล

1. อภิ ปรายผลจากการประเมินคุณภาพโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านเนื้ อหา การศึ กษาสุ ขอนามัยในการใช้รถ
โดยสารประจําทางเพื่อออกแบบสื่ อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ด้านเนื้อหาของโรคติดต่อ มีความเหมาะสมและมี
ความน่ าสนใจสอดคล้องกับเหตุการณ์ในปั จจุบนั มีการออกแบบให้สามารถอ่าน มีสีสันที่ ดึงดูดน่ าสนใจ และ
สามารถสรุ ปเนื้อหาให้ทาํ ความเข้าใจได้ง่าย
2. อภิปรายผลจากการประเมินคุณภาพโดยผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการออกแบบจากผลการประเมินคุณภาพของ
ผลงานการศึกษาสุ ขอนามัยในการใช้รถโดยสารประจําทางเพื่อออกแบบสื่ อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ด้านการ
ออกแบบนั้น มีความเหมาะสมสามารถนําไปใช้งานและสื่ อสารได้ตรงตามเป้ าหมาย ทําให้ผพู ้ บเห็นสามารถเข้าใจ
ถึงเนื้อหาได้เป็ นอย่างดี
จากผลการศึ กษาที่ ได้กล่าวมาข้างต้นพบว่า ผลการประเมิ นคุณภาพด้านเนื้ อหาโดย ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้าน
เนื้อหาโรคระบาดและสาธารณสุข ผลจากการประเมินคุณด้านการออกแบบโดย ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านโฆษณา, กราฟิ ก,
โมชั่นกราฟิ ก และผลประเมิ นคุ ณภาพด้านความพึ งพอใจโดยกลุ่มเป้ าหมาย เมื่ อนําผลการวิเคราะห์ ที่ ไ ด้ม า
เปรี ยบเที ยบตามเกณฑ์ในบทที่ 3 แล้วอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ซึ่ งถื อว่าสอดคล้องกับจุ ดประสงค์และสมมติ ฐานของ
การวิจยั ที่ได้กาํ หนดไว้
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7. ข้ อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะทัว่ ไป
การทําสื่ อโมชัน่ กราฟิ กเนื้ อหาทั้งหมดต้องถูกจัดลําดับความสําคัญให้ดี เนื้อหาต้องสั้น กระชับ และต้อง
ครบถ้วน การเล่าเนื้อหาจะมีการแทรกการให้ขอ้ มูลเป็ นลําดับๆ เกี่ยวกับสิ่ งที่ตอ้ งการสื่ อการเรี ยงลําดับหลักๆจะมี
3 ขั้นตอน คือ สาเหตุ, ปั ญหา, วิธีป้องกัน
2. ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจยั ในอนาคต
ในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้ าหมายเพื่อนํามาใช้เป็ นข้อมูลเพื่อการออกแบบนั้นควรขยายกลุ่มที่จะศึกษา
เพื่อหาแนวทางในการออกแบบที่แตกต่าง และเพื่อได้ขอ้ มูลที่อาจเป็ นประโยชน์ในการออกแบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้รถโดยสารประจําทาง
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กลวิธีในการใช้ งานเฟซบุ๊กเพื่อส่ งเสริมการสอนในระดับปริญญาตรี
STRATEGIES FOR USING FACEBOOK TO ENHANCE BACHELOR'S
DEGREE TEACHING
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัฐสภา แก่ นแก้ว
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
E-mail: rattasapa.ka@spu.ac.th
บทคัดย่ อ

การจัด การเรี ย นการสอนในระดับ ปริ ญ ญาตรี ผู ้ส อนสามารถออกแบบกระบวนการเรี ย นรู ้ แ ละ
ใช้เทคโนโลยีการเรี ยนรู ้โดยผนวกเอาเฟซบุ๊กเข้าไปใช้เป็ นเครื่ องมือที่ สําคัญในการส่ งเสริ มการเรี ยนการสอน
ออกแบบระบบการเรี ยนการสอน และ พัฒนากลวิธีในการใช้เฟซบุ๊กเป็ นสื่ อปฏิสมั พันธ์เพื่อสื่ อสารระหว่างผูส้ อน
กับผูเ้ รี ยน ผูเ้ รี ยนกับผูส้ อน หรื อแม้แต่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ หรื อการเรี ยนรู ้แบบร่ วมกันระหว่างผูเ้ รี ยน
ด้วยกันเอง เฟซบุ๊กสามารถส่ งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู ้ได้ท้ งั ในชั้นเรี ยน และ นอกชั้นเรี ยน ซึ่ งบทความวิชาการ
นี้ มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาและรวบรวมกลวิธีในการใช้งานเฟซบุ๊กเพื่อส่ งเสริ มการสอนระดับปริ ญญาตรี และ
2) เพื่อวิเคราะห์แนวทางในการออกแบบและใช้งานกลุ่มเฟซบุ๊กเพื่อเป็ นเทคโนโลยีการเรี ยนรู ้ที่ช่วยส่ งเสริ ม
การสอนระดับปริ ญญาตรี อันประกอบไปด้วย 2 หัวข้อหลัก ได้แก่ 1) กลวิธีในการสร้างบัญชีเฟซบุ๊กเพื่อใช้งาน
ในการสอน และ 2) กลวิธีในการใช้คุณสมบัติต่าง ๆ ของเฟซบุ๊กเพื่อการสนับสนุนการสอน ได้แก่ การบรรจุหรื อ
เชิญผูเ้ รี ยนเข้ากลุ่มเฟซบุ๊กสําหรับการเรี ยนการสอน การประกาศข้อมูลด้วยภาพการแจกจ่ายแฟ้มข้อมูลเอกสาร
กลวิธีการประกาศคะแนน การใช้อีเวนท์เพื่อเตือนให้นักศึ กษาเข้าร่ วมกิ จกรรม เทคนิ คการอัพโหลดภาพนิ่ ง
เทคนิ คการอัพโหลดภาพเคลื่อนไหว การใช้เฟซบุ๊กไลฟ์ เพื่อการอธิ บายและทําความเข้าใจในเรื่ องต่าง ๆ การใช้
ข้อ มู ล จากการใช้ง านกลุ่ มสัง คมการเรี ย นรู ้ และการใช้ง านคุ ณ สมบัติของหน่ ว ยการเรี ย นรู ้ ข องกลุ่ ม เฟซบุ๊ก
เพื่อส่งเสริ มการสอนในระดับปริ ญญาตรี ให้มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
คําสําคัญ: กลวิธี เฟซบุ๊ก การออกแบบระบบการเรี ยนการสอน การสอนในระดับปริ ญญาตรี

ABSTRACT

A present bachelor’s degree level teaching. The Instructor can be design learning process and use
learning technology by integrating Facebook as an important tools to enhance teaching and learning, Instructional
design system of teaching and develop many kind of strategies to using Facebook as an interactive media for
communicating between instructor and learner, students and instructor or even promoting cooperative learning or
collaborative learning among students and students. It’s able to enhance learning processes both in the classroom
and outside of the classroom.
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The purpose of this study 1) To study and gather knowledge of using Facebook to enhance bachelor's degree
teaching 2) To be analyze a guideline for design and used Facebook group as a learning technology to enhance
bachelor’s degree teaching in 2 main topics 1) Strategies for creating a Facebook account to use for teaching and
2) Strategies for using various features of Facebook to support teaching such as inviting students to join Facebook
group, using visual information for announcements, distributing files and documents, score announcement, using
events to remind students to participate in-class and out-class activities, photo uploading technique, video
uploading technique, using Facebook LIVE to explain various topics, using Facebook group insights and
qualification of units in social learning group to enhance bachelor's degree teaching. Facebook can help instructor
to manage active learning to be more effective.
Keywords: Strategies, Facebook, Instructional design system, Bachelor’s degree teaching

บทนํา

ในปั จจุ บัน กระแสข่าวสารข้อมูล และการเรี ยนรู ้ ความก้าวหน้าของการสื่ อ สารโทรคมนาคม และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทําให้การแสวงหา และการกระจายข่าวสารข้อมู ล รวมทั้งการเรี ยนรู ้ มีความสะดวก
และรวดเร็ วในหลายรู ปแบบ จากประชากรทั้งหมดราว 70 ล้านคนในประเทศไทย มีจาํ นวนราว 50 ล้านคนเป็ น
ผูใ้ ช้เ ฟซบุ๊ก ในจํา นวนนี้ เ ป็ นเพศชายและหญิ งในจํา นวนที่ เท่ าๆ กัน ซึ่ ง ช่ ว งอายุที่ นิย มมากที่ สุดในหมู่ผูใ้ ช้
อยู่ระหว่าง 25 และ 34 ปี โดยในปี ค.ศ.2019 เฟซบุ๊กมี การใช้งานในประเทศไทยสู งที่ สุดเมื่ อเที ยบสื่ อสังคม
ออนไลน์อื่น ๆ (Thossaporn Phanpinit and Watcharaporn Kansirisin ,2019)
นักศึกษาในระดับปริ ญญาตรี ใช้งานสมาร์ทโฟนอย่างแพร่ หลาย และแทบทุกคนใช้งานเฟซบุ๊กเป็ นปกติ
ในชีวติ ประจําวัน ถึงแม้วา่ ผูส้ อนหลายท่านอาจมองว่าเฟซบุ๊กเป็ นวิกฤติ ที่ดึงความสนใจของผูเ้ รี ยนจากการเรี ยน
หากแต่อาจารย์มืออาชีพผูท้ ี่มีความพยายามในการพลิกวิกฤติให้เป็ นโอกาส สามารถออกแบบและใช้เทคโนโลยี
การเรี ยนรู ้ ด้ว ยการผนวกเอาเฟซบุ๊ ก เข้า ไปเป็ นเครื่ องมื อ สํ า คัญ ในการส่ ง เสริ มการเรี ยนรู ้ ข องนั ก ศึ ก ษา
ให้ตอบสนองการเรี ยนรู ้เชิงรุ ก อีกทั้งยังสามารถดึงการจดจ่อต่อโลกออนไลน์ของนักศึกษา นําไปสู่ กิจกรรมการ
เรี ยนการสอนที่น่าสนใจมากขึ้น โดยใช้ช่องทางการสื่ อสารเดิมที่ผเู ้ รี ยนคุน้ เคย
หากผู ้ส อนสามารถใช้ก ลุ่ ม เฟซบุ๊ ก (Facebook Group)ในการส่ ง เสริ มการจัด การเรี ยนการสอน
เพื่อสื่ อสารกับผูเ้ รี ยนด้วยเทคนิควิธีการในการออกแบบการใช้งานระบบอย่างมีช้ นั เชิง มีกลวิธีในการพลิกแพลง
โดยอาศัยความรู ้ความชํานาญในการใช้งาน กลุ่มเฟซบุ๊กก็จะไม่เป็ นเพียงแหล่งข้อมูลอิเลกทรอนิ กส์ที่ผเู ้ รี ยนจะ
เข้ามาอ่านข้อความที่ อาจารย์ “ประกาศ” ตามแนวทางการเรี ยนรู ้แบบตั้งรับ (Passive Learning) ในแบบดั้งเดิม
แต่เฟซบุ๊กจะปรับเปลี่ยนกลายเป็ นสื่ อปฏิสมั พันธ์ (Interactive Media) เพื่อสื่ อสารระหว่างผูส้ อนกับผูเ้ รี ยน ผูเ้ รี ยน
กับผูส้ อน หรื อแม้แต่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ และการเรี ยนรู ้แบบร่ วมกันระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกันเอง ทําให้
เกิ ด การเรี ย นรู ้ เ ชิ ง รุ ก (Active Learning) อัน สามารถส่ ง เสริ ม กระบวนการเรี ย นรู ้ ใ นชั้น เรี ย น (In Class) และ
นอกชั้นเรี ยน (Out Class) ให้มีประสิ ทธิภาพเพิ่มขึ้นได้
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วัตถุประสงค์

(1) เพื่อศึกษาและรวบรวมกลวิธีในการใช้งานเฟซบุ๊กเพื่อส่งเสริ มการสอนระดับปริ ญญาตรี
(2) เพื่ อ วิ เ คราะห์ แ นวทางในการออกแบบและใช้ง านกลุ่ ม เฟซบุ๊ ก เพื่ อ เป็ นเทคโนโลยี ก ารเรี ย นรู ้
ที่ช่วยส่งเสริ มการสอนระดับปริ ญญาตรี

การใช้ เฟซบุ๊กเพื่อการศึกษา

เฟซบุ๊ ก เริ่ ม เปิ ดดํา เนิ น การใช้ง านในปี 2004 ในฐานะของเครื อ ข่ า ยสั ง คมออนไลน์ ที่ เ ปิ ดให้ ทุ ก
มหาวิทยาลัยและผูเ้ รี ยนในระดับโรงเรี ยนใช้งาน เป็ นอี กทางเลือกหนึ่ งของสื่ อสังคมออนไลน์นอกเหนื อจาก
มายสเปซ (MySpace) ที่มีผใู ้ ช้นบั ล้านคนในขณะนั้น แต่เมื่อเวลาผ่านไป ผูใ้ ช้เฟซบุ๊กมีจาํ นวนเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ อย่าง
มีนยั สําคัญ (Ouf, S., Nasr, M. and Helmy,2010)
เฟซบุ๊กไม่ได้เป็ นเพียงหนึ่ งในเว็บไซต์เครื อข่ายสังคมที่ โด่งดังที่ สุด แต่เป็ นเว็บไซต์ที่มีชื่อเสี ยงที่ สุด
อัน ดับ สองของโลก และอยู่ใ นอัน ดับ ที่ เ ก้า ในบรรดาเครื่ อ งมื อ การเรี ย นรู ้ 100 อัน ดับ แรกในปี ค.ศ. 2013
โดยจํานวนการใช้งานผูใ้ ช้เฟซบุ๊กในเดือนเมษายน 2018 มีจาํ นวนสูงขึ้นในราว 2.2 พันล้านคน จากการเข้าถึงอย่าง
กว้างขวางการในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ทาํ ให้เว็บไซต์หรื อแอปพลิเคชันนี้ มีความสําคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การนําเอาเฟซบุ๊กมาใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ดา้ นการศึกษา การใช้เฟซบุ๊กอย่างแพร่ หลายในผูเ้ รี ยนระดับปริ ญญา
ตรี และการถูกกล่าวถึงจากคณาจารย์และสถาบันที่มีความสนใจที่จะพัฒนาการใช้งานเครื อข่ายสังคมออนไลน์ใน
การส่ งเสริ มและสนับสนุ นการจัดการเรี ยนการสอน ได้กลายเป็ นหัวข้อสําคัญในการศึกษาของนักวิชาการและ
นักวิจยั โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผูส้ อนที่สังกัดสถาบันการศึกษาซึ่ งสนับสนุนกระบวนการเรี ยนการสอนด้วยการใช้
เทคโนโลยี (Siikanen, M., Baltakys, K., Kanniainen, J., Vatrapu, R., Mukkamala, R. and Hussain, A., 2018.)
Yan, J. (2011) ได้ ศึ ก ษาพบว่ า ประชากรทั่ ว โลกกว่ า 80 ล้ า นคนที่ จั ด ว่ า เป็ นกลุ่ ม มิ ล เลนเนี ย ล
(Millennials) หรื ออาจเรี ยกว่า Generation Y มากกว่าครึ่ งหนึ่ งจะศึ กษาต่อในระดับปริ ญญาตรี ซึ่ งผูส้ อนใน
มหาวิทยาลัยต้องทํางานหนักขึ้นกว่าเดิม เพื่อดึงดูดและรักษาผูเ้ รี ยนเหล่านี้ ที่มกั ถูกเรี ยกว่า “ชาวพื้นเมืองดิจิทลั
(Digital Natives)” ไว้ ผูเ้ รี ยนที่เป็ นนักศึกษาในระดับปริ ญญาตรี ถูกเลี้ยงและเติบโตขึ้นด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั และ
มักจะหันไปใช้งานสื่ อสังคมออนไลน์ที่มีความคุน้ เคยเมื่อต้องการค้นหาข้อมูล ซึ่ งเฟซบุ๊กเป็ น "เว็บไซต์บา้ น
(Home Site)" ที่นกั ศึกษาจํานวนมากเข้าใช้งานเป็ นจํานวนหลายครั้งตลอดทั้งวัน
การใช้เทคโนโลยีของเฟซบุ๊ก สามารถผนวกรวมเข้ากับวิธีการเรี ยนรู ้ที่ทนั สมัยเพื่อช่วยให้ผเู ้ รี ยนสื่ อสาร
ได้ทุกที่ทุกเวลา ช่วยให้ผเู ้ รี ยนมีปฏิสัมพันธ์กบั ผูส้ อน วิธีน้ ี มีผลในเชิงบวกต่อความสัมพันธ์ของผูเ้ รี ยนกับผูส้ อน
และผูส้ อนสามารถเพิ่มกิ จกรรมที่มุ่งเน้นความร่ วมมือในห้องเรี ยน และนอกห้องเรี ยนให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ร่วมกัน
ตัวอย่างเช่ น การใช้กลุ่มเฟซบุ๊กที่ สร้ างขึ้นเพื่อสอนภาษาอังกฤษ ซึ่ งเฟซบุ๊กที่ นํามาใช้ในการสอนนี้ สามารถ
ยกระดับทักษะของนักเรี ยนในการเขียนการอ่านการฟั งและการสนทนาให้ดีข้ ึน โดยผูเ้ ข้าร่ วมทุกคนจะได้รับ
การมอบหมายให้เขียนประโยคสรุ ปจากการรับชมวีดิทศั น์ที่บรรจุในเฟซบุ๊ก จากนั้นให้คอมเมนต์แบ่งปั นแนวคิด
กับเพื่อน ๆ โดยให้และอ่านงานเขียนของกันและกัน (Ouf, S., Nasr, M. and Helmy,2010)
กลวิ ธี ใ หม่ ที่ ส ร้ า งขึ้ นเช่ น นี้ มี ค วามสะดวกและง่ า ยต่ อ การสื่ อ สารระหว่ า งผู ้ส อนและส่ ง เสริ ม
ความสัมพันธ์ที่ดีในระหว่างเพื่อนที่เป็ นผูเ้ รี ยนด้วยกัน เมื่อผูเ้ รี ยนแบ่งปั นงานของตนเองบนสื่ อสังคมออนไลน์
ยิ่งไปกว่านั้นผูส้ อนยังสามารถเพิ่มวีดิทศั น์ รู ปภาพหรื อแผนที่ เพื่ออํานวยความสะดวกในการทําความเข้าใจ
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แนวคิดที่ซบั ซ้อนนอกเหนือไปจากการสอนในชั้นเรี ยน และผูเ้ รี ยนสามารถสร้างกลุ่มสนทนาด้วยกันเพื่ออภิปราย
ในเรื่ องดังกล่าวได้อีกด้วย (Navarro, C.X., Molina, A.I., Redondo, M.A. and Juárez-Ramírez, R., 2016)
เฟซบุ๊ ก ได้นํา เสนอศัก ยภาพที่ ย่ิง ใหญ่สํา หรั บผูส้ อน ผูเ้ รี ย น และผูป้ กครอง รวมทั้ง ผูด้ ู แลระบบให้
สามารถใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์ มของเฟซบุ๊กในการปรับปรุ งการสอนและการเรี ยนรู ้เพื่อให้มีการสื่ อสาร
ที่มีประสิ ทธิ ภาพและผูเ้ รี ยนมีผลการศึกษาที่ดีข้ ึน ด้วยการสร้างกลุ่มพิเศษที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการศึกษา (Social
study group) และเชิ ญผูเ้ รี ยนเข้ามามีส่วนร่ วมในการแลกเปลี่ ยนข้อมูลและความคิดเห็ น รวมทั้งเผยแพร่ และ
แลกเปลี่ยนลิงค์ไปยังเว็บไซต์หน้าต่าง ๆ แบ่งปั นวีดิทศั น์ รู ปภาพ บทความ และเนื้อหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องที่
ผูส้ อนต้องการสอน นับได้วา่ เป็ นเรื่ องที่คุน้ เคยของผูส้ อนและผูเ้ รี ยนที่จะนําเอาเฟซบุ๊กมาสนับสนุ นการจัดการ
เรี ยนการสอน เนื่องจากผูเ้ รี ยนรู ้จกั การใช้งานฟังก์ชนั ของเฟซบุ๊กอยูแ่ ล้ว (Bicen, H. and Uzunboylu, H., 2013)
อย่างไรก็ตาม ผูส้ อนจําเป็ นที่ ตอ้ งเตรี ยมการด้านต่าง ๆ เพื่ออํานวยความสะดวกในการใช้เ ฟซบุ๊ ก
เป็ นสื่ อสังคมในการศึ กษา เฟซบุ๊กสามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้และส่ งเสริ มให้ผสู ้ อนและ
ผูเ้ รี ยนมีปฏิสมั พันธ์กนั ได้ง่ายขึ้น โดยการใช้เฟซบุ๊กในวิธีการใหม่จะนํามาใช้ในการพัฒนาสังคมและการรับรู ้ทาง
วัฒ นธรรมได้อีก ด้ว ย (Michalik, P., Stofa, J. and Zolotova, I., 2014) อย่า งไรก็ ต าม การที่ ผูส้ อนจะใช้เฟซบุ๊ก
เพื่อการศึกษาทั้งในและนอกห้องเรี ยนนั้น ผูส้ อนจะต้องพิจารณาข้อพิจารณาเฉพาะบางประการด้วย ตัวอย่างเช่น
การทําความเข้าใจในคุณลักษณะเฉพาะของสื่ อสังคมออนไลน์ ข้อมูลส่ วนบุคคล และการรู ้เท่าทันการใช้ส่ื อ
ดิจิทลั (Helser, S., 2011)
ทั้งนี้ จุดแข็งที่มีการใช้เฟซบุ๊กเพื่อการศึกษาอย่างแพร่ หลาย เนื่ องจากเฟซบุ๊กเป็ นสื่ อสังคมออนไลน์ที่มี
สภาพแวดล้อมในการสื่ อสาร มีปฏิ สัมพันธ์ (Interactive) ที่ ไม่จาํ กัดเวลาหรื อสถานที่ ใช้งานง่าย ไม่มีค่าใช้จ่าย
สามารถช่วยกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมและกระตือรื อร้น โดยเฉพาะอย่างยิง่ นักศึกษาที่ศึกษาในระดับปริ ญญาตรี

กลวิธีในการใช้ งานเฟซบุ๊กเพื่อส่ งเสริมการสอนระดับปริญญาตรี

การใช้เฟซบุ๊กเพื่อการศึกษา มีการใช้งานหลากหลายรู ปแบบทัว่ โลก โดยกลวิธีในการใช้งานเฟซบุ๊ก
เพื่อส่ งเสริ มการสอนระดับปริ ญญาตรี ในบทความนี้ นําเสนอกลวิธีในการพลิกแพลง โดยอาศัยความรู ้ความ
ชํา นาญในการใช้ง านเฟซบุ๊ก จากประสบการณ์ แ ละการทดลองใช้ง านของผูเ้ ขี ย นเป็ นเวลา 8 ปี นับ ตั้งแต่ปี
ค.ศ.2011 – คศ.2019 โดยรวบรวมตั้งแต่กลวิธีต่าง ๆ นับตั้งแต่การสร้างบัญชีเฟซบุ๊กขึ้นเพื่อใช้งานในการสอน
ตลอดจนกลวิธีในการใช้คุณสมบัติ (Feature) ต่าง ๆ ของเฟซบุ๊กเพื่อการสนับสนุนการสอน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
4.1 กลวิธีในการสร้ างบัญชีเฟซบุ๊กขึน้ เพื่อใช้ งานในการสอน
การสร้างเฟซบุ๊กเพื่อใช้งานในภารกิจการสอน มีกลวิธีหลัก ดังนี้
4.1.1 การเลื อ กใช้ เฟซบุ๊ ก 2 บั ญ ชี เพื่ อ แยกระหว่ า งเฟซบุ๊ ก ที่ ใ ช้ ง านด้ า นวิ ช าการและเฟซบุ๊ ก
ทีใ่ ช้ งานส่ วนตัว
การตั้งชื่อบัญชี (Account) เฟซบุ๊กเป็ นชื่อจริ งของผูส้ อนมีความสําคัญมาก ในกรณี ที่ประสบปั ญหา
การใช้งานเฟซบุ๊กในเรื่ องใด การยืนยันตัวตน ของเจ้าของบัญชี เฟซบุ๊กด้วยบัตรประจําตัวประชาชน หรื อ
พาสปอร์ต ที่มีชื่อนามสกุลจริ ง ตรงกับชื่อบัญชี สามารถแสดงตนได้ชดั เจนมากกว่า ดังนั้น ผูส้ อน ควรที่จะใช้ชื่อ
นามสกุลจริ ง ซึ่งเป็ นความสะดวกต่อการค้นหา (Search) ของผูเ้ รี ยน
ในกรณี ที่ผูส้ อนต้องการความเป็ นส่ วนตัวสู งมาก ต้องการที่จะแยกเรื่ องงานและเรื่ องส่ วนตัว ออก
จากกัน ผูส้ อนอาจมีกลวิธีในการพลิกแพลง สร้างเฟซบุ๊ก เป็ น 2 บัญชี (Account) แยกจากกัน ด้วยการตั้งชื่อบัญชี
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เฟซบุ๊กแยกกันระหว่างเฟซบุ๊กที่ใช้ในภารกิจงานสอน และเฟซบุ๊กส่ วนตัว โดยใช้บญ
ั ชีหนึ่งเป็ นชื่อและนามสกุล
ภาษาไทย อีกบัญชีหนึ่ง เป็ นชื่อนามสกุลภาษาอังกฤษ
ผู ้ส อนสามารถเลื อ กได้ว่ า บัญ ชี เ ฟซบุ๊ ก ที่ เ ป็ นชื่ อ ภาษาอัง กฤษ จะใช้เ ฉพาะภารกิ จ เรื่ อ งงาน
ที่ ติ ด ต่ อ กับ นั ก ศึ ก ษา เพื่ อ นอาจารย์ รวมไปถึ ง แบ่ ง ปั น ในเรื่ องของงานวิ ช าการ รวมทั้ง ข่ า วสารที่ เ ป็ น
สาระประโยชน์ต่าง ๆ โดยโพสต์ดว้ ยการกําหนดค่าเป็ นสาธารณะ (Public) ส่ วนบัญชี ที่เป็ นชื่ อภาษาไทยนั้น
ใช้เฉพาะเรื่ องส่ วนตัว เช่น การทานอาหาร การท่องเที่ยว หรื อ การใช้ชีวิตกับญาติพี่นอ้ ง เลือกโพสต์ให้เห็นใน
แบบเพื่อน (Friend) เท่านั้น โดยผูส้ อนควรใช้รูปแสดงตน (Profile) ให้มีลกั ษณะที่แตกต่างกัน
ผูส้ อนที่เป็ นเจ้าของบัญชี สามารถกําหนดเองได้ว่า บัญชีเฟซบุ๊กของผูใ้ ดจะมาเป็ นเพื่อน (Friend)
บ้าง สําหรับบัญชีที่ใช้งานส่ วนตัว สามารถเลือกรับเฉพาะเพื่อน ญาติ และผูท้ ี่สนิทสนมจริ ง ๆ เท่านั้นในขณะที่
บัญชีที่ใช้ในการทํางานในด้านวิชาการ สามารถเปิ ดรับศิษย์และผูร้ ่ วมงานมาเป็ นเพื่อนได้
การมีเลือกใช้เฟซบุ๊ก 2 บัญชี เพื่อแยกระหว่างงานด้านวิชาการและ เฟซบุ๊กที่ใช้งานส่ วนตัว มีขอ้ ดี
คือ สามารถแยกเนื้อหาสาระและชีวติ ส่วนตัวออกจากกัน และไม่ได้ยงุ่ ยากในการบริ หารจัดการมากนัก ถ้าเลือกใช้
ช่องทางการผูกบัญชี กบั อุปกรณ์ที่เหมาะสม เช่น บัญชี ที่ใช้ในงาน ใช้กบั เครื่ อง PC หรื อ Mac ที่ เป็ น Desktop
ส่ วน บัญชี ที่ใช้ในเรื่ องส่ วนตัว ใช้กบั สมาร์ ทโฟนหรื อแทบเล็ตเท่านั้น การโพสต์เรื่ องต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังมี
กลวิธีในการพลิกสลับบัญชีใช้งานได้โดยการใช้แอพลิเคชัน่ เฟซบุ๊กบนสมาร์ ทโฟนกับงานด้านการสอนและใช้
เวบเบราเซอร์ เช่น Safari หรื อ Firefox ในบัญชีของเรื่ องส่ วนตัว เมื่อเวลาต้องการโพสต์ขอ้ ความหรื อเนื้อหาใด ๆ
จะได้ไม่ผิดพลาดสลับบัญชีก็สามารถแยกกันได้อย่างชัดเจน
ทั้ง นี้ นอกจากชื่ อ บัญชี เฟซบุ๊ก ภาษาไทยและภาษาอัง กฤษแล้ว การแยกภาพแสดงตนของทั้ง
2 บัญชีออกเป็ น 2 ภาพ โดยใช้ภาพที่เป็ นทางการหรื อกึ่งทางการกับ Account ที่ใช้ในงานการศึกษา ในขณะที่ใช้
ภาพแต่งกายชุดลําลอง สําหรับบัญชีส่วนตัว รวมทั้งการเลือกภาพปก (Cover) ที่แตกต่างกัน ก็จะสามารถช่วยให้
เลือกใช้งานได้ง่ายขึ้น
4.1.2 การเลือกใช้ เฟซบุ๊กบัญชีเดียวทั้งในงานด้ านวิชาการ และใช้ งานส่ วนตัว
ผูส้ อนที่เป็ น “ตัวจริ งตลอดเวลา” และเป็ นต้นแบบในการใช้ชีวติ อุทิศให้แก่ศิษย์มกั เลือกใช้ เฟซบุ๊ก
บัญชีเดียวทั้งในงานด้านวิชาการ และใช้งานส่วนตัว
การใช้เฟซบุ๊กบัญชี เดี ยวนั้น สามารถเลื อกกําหนดค่า ได้ว่า จะใช้บัญชี เป็ นชื่ อภาษาไทย หรื อ
ภาษาอังกฤษ แต่โดยมากหากติดต่อสื่ อสารกับเพื่อนต่างชาติ หรื อทํางานในระดับนานาชาติ ควรใช้ชื่อบัญชีเป็ น
ภาษาอังกฤษ เพื่อความสะดวกในการค้นหา
เป็ นที่ ทราบกันดี ว่า นโยบายของเฟซบุ๊กอนุ ญาตให้มีเพื่อนได้เพียง 5,000 Account เท่ านั้น หาก
ผูส้ อนเป็ นผูม้ ีชื่อเสี ยงมาก สามารถเลือกทํา Page เพื่อเป็ นช่องทางในการสื่ อสารได้อีกช่องทางหนึ่ ง แต่ก็ตอ้ งใช้
เวลาในการดูแล Page นั้นด้วย
ทั้งนี้ การเลื อกใช้เฟซบุ๊กบัญชี เดี ยว ทั้งงานด้านวิชาการ และใช้งานส่ วนตัว สําหรั บผูส้ อนที่ ไม่
ต้องการดูแล Page แยกต่างหาก คือ ไม่จาํ เป็ นต้องรับ Friend จํานวนมาก แต่เปิ ดโอกาสให้มีคน “ติดตาม” และ
เลือกค่าความเป็ นส่ วนตัว (Privacy) ของการโพสต์ในแต่ละเรื่ อง ให้เป็ นสาธารณะ (Public) ในเรื่ องงาน ในขณะ
ที่ เลือกโพสต์ให้เห็ นเฉพาะเพื่อน (Friend) เฉพาะญาติ (Family) ในเรื่ องส่ วนตัว หรื อ อาจใช้กลวิธีในการเลือก
ซ่อนโพสต์บางโพสต์สาํ หรับ Friend บางคนก็ได้ เพียงตั้งค่ากําหนดในการโพสต์เท่านั้น
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4.2 กลวิธีในการใช้ คุณสมบัติ (Feature) ต่ าง ๆ ของเฟซบุ๊กเพื่อการสนับสนุนการสอน
เทคนิคและกลวิธีในการสร้างใช้คุณสมบัติ (Feature) ต่าง ๆ ของเฟซบุ๊กเพื่อการสนับสนุนการสอนนั้นมี
จํานวนมาก ซึ่งเทคนิคและกลวิธีในการใช้คุณสมบัติ ของเฟซบุ๊กเพื่อการสนับสนุนการสอนที่สาํ คัญ ดังนี้
4.2.1 การบรรจุหรื อเชิญผู้เรียนเข้ ากลุ่มเฟซบุ๊กสําหรับการเรียนการสอน
การบรรจุหรื อเชิญผูเ้ รี ยนเข้ากลุ่มเฟซบุ๊กนั้น ขึ้นอยูก่ บั ผูส้ อนว่า จะมีเลือกใช้เทคนิคและกลวิธีการ
ใด เช่น เทคนิคการใช้ QR Code (Quick Response Code) ผูส้ อนสามารถจัดสร้างกลุ่มเฟซบุ๊กขึ้น แล้วใช้ Website
ที่ให้บริ การจัดทํา QR Code เช่น Unitag เพื่อสร้าง QR Code และ นําภาพของ QR Code ไปบรรจุใน PowerPoint
ที่ใช้สาํ หรับแนะนํารายละเอียดรายวิชาซึ่งผูส้ อนใช้ในสอนในสัปดาห์แรกของการสอน และ มอบหมายให้ผเู ้ รี ยน
ในชั้นเรี ยน ใช้สมาร์ ทโฟนในการเชื่ อมโยงไปส่ งคําขอเข้ากลุ่มในขณะที่ จดั สอน ซึ่ งวิธีการดังกล่าวมีข อ้ ดี คือ
สามารถรับผูเ้ รี ยนเข้าสู่กลุ่มเรี ยนได้อย่างรวดเร็ วในเวลาอันสั้น
นอกจากนี้ ยังมีกลวิธีในการใช้งาน Link เพื่อเชื่อมโยงไปยังกลุ่มเรี ยนได้ เช่น เมื่อผูส้ อนสร้างกลุ่ม
เฟซบุ๊กขึ้นใช้งาน ระบบมักจะสร้าง URL ขึ้น ซึ่ งหากวาง Link นั้น ในเอกสารอิเลกทรอนิกส์ใด ๆ ก็ตาม ผูเ้ รี ยนก็
สามารถ Click ตาม Link ไปส่ งคําขอเข้า กลุ่มได้ อย่างไรก็ตาม หากบรรจุ Link ใน PowerPoint อาจเป็ นการยาก
ที่ผเู ้ รี ยนจะจดจําตัวอักษรทั้งหมด ซึ่ งผูส้ อนสามารถใช้เทคนิคในการทํา URL ให้ส้ นั โดยการใช้ URL Shortener
เช่น การใช้งาน Website Bitly โดยผูส้ อนสามารถเปลี่ยนแปลงการใช้ชื่อให้ส้ นั ลงซึ่ งง่ายต่อการพิมพ์มากกว่า ใน
กรณี ที่ผเู ้ รี ยนใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์ที่ตอ้ งพิมพ์ตวั อักษร
4.2.2 การประกาศข้ อมูลด้ วยภาพ
การจัดทํา Cover ของกลุ่มเฟซบุ๊ก ก็สามารถเลือกเป็ นภาพถ่ายที่เกี่ ยวข้องกับรายวิชา โดยระบุชื่อ
รายวิชาไว้บน Cover ก็จะทําให้เข้าใจได้ง่ายว่า ผูเ้ รี ยนใช้งานกลุ่มเรี ยนใดอยู่ นอกจากนี้ ประกาศข้อมูลต่างๆ ด้วย
การใช้ภ าพ หรื ออิ น โฟกราฟิ ก เป็ นสิ่ ง ที่ เ รี ยกความสนใจจากผู ้เ รี ย นได้ดี ก ว่ า การประกาศเป็ นตัว อัก ษร
จุ ด เด่ น ของการประกาศด้ว ยภาพ คื อ ผู ้เ รี ย นสามารถมองเห็ น ประกาศทุ ก บรรทัด บนพื้ น ที่ แ บบเดี ย วกัน
โดยไม่แปรเปลี่ยนไปตามขนาดจอแสดงผลของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ ผูเ้ รี ยนยังสามารถ
บัน ทึ ก ภาพไว้เ ป็ นข้อ มู ล และ/หรื อ ส่ ง ต่ อ ภาพดัง กล่ า วผ่า นทาง Facebook Messenger หรื อ Line Application
ส่งต่อไปยังเพื่อนๆ ได้
4.2.3 การแจกจ่ ายไฟล์ (File) ข้ อมูลเอกสาร
ผูส้ อนสามารถแจกจ่ายไฟล์ (File) ข้อมูลเอกสารประเภทต่างๆ ให้กบั ผูเ้ รี ยนได้ โดยการUpload
File ที่ มีขนาดและประเภทของไฟล์ (File) ข้อมูลเอกสารตามข้อกําหนดของเฟซบุ๊กที่อนุญาตให้ Upload ขึ้นไป
ฝากไว้ไ ด้ ทั้ง นี้ การค้น หาข้อ มู ล เอกสารที่ Upload ไว้ ผู ส้ อนและผู ้เ รี ย นสามารถ Click เลื อ กที่ TAB Files
ซึ่งกลุ่มเฟซบุ๊กสามารถรวบรวม File ทั้งหมดที่ผสู ้ อน Upload ไว้ เรี ยงตามลําดับเวลา
4.2.4 เทคนิคการประกาศคะแนน
ในการประกาศคะแนนนั้น ผูส้ อนสามารถทําได้ดว้ ยวิธีการพื้นฐาน เช่นการพิมพ์รายชื่อของผูเ้ รี ยน
และคะแนนที่ได้ข้ ึนเป็ นโพสต์ แต่กลวิธีสําคัญ คือประกาศคะแนนด้วยการ Upload ไฟล์เอกสาร Excel ขึ้นเป็ น
File ในกลุ่มเฟซบุ๊ก ซึ่ งผูเ้ รี ยนที่ใช้สมาร์ทโฟนสามารถเลือกดู File Excel ผ่านทาง Excel Online ซึ่ งผนวกอยูใ่ น
ระบบปฏิ บัติ ก ารต่ า ง ๆ ทั้ง iOS และ Android ที่ มี Facebook Application สามารถเปิ ดชมได้ โดยไม่ ต ้อ งใช้
Application อื่น
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4.2.5 การใช้ Event เพื่อเตือนให้ นักศึกษาเข้ าร่ วมกิจกรรม
ผูส้ อนสามารถใช้ Event เพื่อเตือนให้นกั ศึกษาเข้าร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ ในการจัดการเรี ยนการสอน
ได้ กลวิธีการเลือกใช้ Event เป็ นการผลักดัน (Push) คําเตือน ไปยังผูเ้ รี ยนในช่วงเวลาที่เหมาะสม ทั้งการเตือนให้
เข้ากลุ่มเรี ยนเพื่อติดตามประกาศข้อมูลข่าวสาร การเตือนให้รับชม Facebook LIVE หรื อการเตือนให้ผเู ้ รี ยนเข้า
ร่ วมกิ จกรรมอื่ น ๆ ซึ่ งมี กลวิธีที่สําคัญ คื อการส่ ง Event ในเวลาคํ่า ( 20.00 น. -22.00 น.) ซึ่ งผูเ้ รี ยนในระดับ
ปริ ญญาตรี มกั ใช้งานเฟซบุ๊กในเวลาดังกล่าว ซึ่งจะสามารถได้ผลตอบกลับที่รวดเร็ วขึ้น
4.2.6 เทคนิคการ Upload ภาพนิ่ง (Photo)
หากผูส้ อนต้องการ Upload ภาพขึ้นใน Post จํานวน 1 Post ควรใช้กลวิธีในการเลือกจํานวนภาพ
สูงสุด ไม่เกิน 5 ภาพ ต่อ 1 โพสต์ เพื่อให้แสดงผลเป็ น Thumbnail ได้ครบทุกภาพ อย่างไรก็ตาม การโพสต์ ภาพ
เพียงภาพเดียว ต่อ 1 โพสต์ มักทําให้ผสู ้ อนเห็นภาพนั้นได้ชดั เจนที่สุด ผูส้ อนจึงควรพิจารณาว่า ภาพแบบใดควร
โพสต์เพียงภาพเดียว ภาพแบบใดควรโพสต์เป็ นกลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน 5 ภาพ หรื อ กลุ่มของภาพแบบใดควรจัดทํา
เป็ นอัลบัม (Album) เพื่อที่จะรวบรวมหมวดของภาพไว้ให้อยูใ่ นพื้นที่เดียวกัน
ผูส้ อนควรคํานึงเกี่ยวกับการแสดงผลของภาพที่ Upload ด้วย หากเป็ นภาพที่มีความละเอียดสูงมาก
เกินไป ระบบของเฟซบุ๊กจะบีบอัดภาพให้มีขนาดเล็กลง ซึ่ งหากต้องการให้ผูเ้ รี ยนรับชมภาพขนาดใหญ่ที่มีความ
ละเอียดสู ง ควรใช้กลวิธีในการบรรจุ ภาพนั้นใน Google Drive และวางเป็ น Link ให้ผูเ้ รี ยน Download จะเป็ น
วิธีการที่เหมาะสมกว่า
4.2.7 เทคนิคการ Upload ภาพเคลื่อนไหว (Video)
การ Upload ภาพเคลื่อนไหว (Video) โดยตรงขึ้น Facebook นั้น สามารถทําได้ หากภาพเคลื่อนไหว
นั้นมีความยาวและปริ มาณไม่มากนัก เนื่องจากจะสิ้นเปลืองจํานวนข้อมูล (Data) ที่ใช้งาน ทั้งของผูท้ ี่ Upload และ
ผูท้ ี่รับชม นอกจากนี้ยงั ควรคํานึงถึงลิขสิ ทธิ์ต่างๆ ที่อาจมีอยูด่ ว้ ย
4.2.8 เทคนิคการใช้ Facebook LIVE เพื่อการอธิบายและทําความเข้ าใจในเรื่ องต่ าง ๆ
การใช้งาน Facebook LIVE ในปั จจุบนั สามารถทําได้ง่าย ประโยชน์ที่เกิดขึ้นคือ ผูส้ อนสามารถที่
จะอธิบายและทําความเข้าใจในเรื่ องต่าง ๆ โดยผูเ้ รี ยนสามารถเห็นหน้าผูส้ อนไปด้วย หรื อ เห็นเนื้อหาหรื อสภาพ
บางอย่างได้จากภาพเคลื่ อนไหวจากการแพร่ ภาพสดในลักษณะของการนัดหมายล่วงหน้าแบบประสานเวลา
(Synchronous) ในขณะที่ผสู ้ อนสามารถเลือกบันทึก Clip วีดิทศั น์ที่ได้ LIVE ไป ให้ผเู ้ รี ยนติดตามชมภายหลัง ใน
ลักษณะไม่ประสานเวลา (Asynchronous) ก็ได้ ซึ่ งช่วงเวลาที่เหมาะที่จะใช้งาน Facebook LIVE ในบริ บทของ
ไทย ส่ ว นใหญ่ ม ัก ดํา เนิ น การในเวลาคํ่า เนื่ อ งจากผูเ้ รี ย นส่ ว นใหญ่ ม ัก ใช้ Wifi ในที่ พ กั อาศัย ในการรั บ ชม
Facebook LIVE ด้วยการชมสด ได้สะดวกกว่าเวลากลางวัน และผูเ้ รี ยนบางคน จะไม่สะดวกรับชม LIVE ใน
เวลากลางวัน เนื่ องจากความสิ้ นเปลืองของปริ มาณข้อมูล ที่ตอ้ งใช้จากการใช้บริ การเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
ของผูเ้ รี ยนที่มกั มีจาํ นวนจํากัด
อย่า งไรก็ ต าม การใช้ Facebook LIVE นั้น เป็ นลัก ษณะของการพูด “สด” ซึ่ ง ผูส้ อนที่ มี ค วาม
เชี่ ย วชาญในการพู ด บอกเล่ า หรื อ บรรยาย จะดํา เนิ น การได้ไ ม่ ย ากนัก หากเป็ นผู ้ส อนที่ เ ป็ นผูส้ อนใหม่
อาจไม่คุน้ เคยกับการพูดต่อหน้ากล้องสําหรับการเผยแพร่ ภาพสด จําเป็ นต้องมีการเตรี ยมการล่วงหน้า นอกจากนี้
การมอบหมายงานให้ผเู ้ รี ยนใช้ Facebook LIVE ในกลุ่มเรี ยน เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็ นระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกัน
และระหว่างผูเ้ รี ยนกับผูส้ อน ก็เป็ นอีกกลวิธีหนึ่งที่สามารถดําเนินการได้
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ข้อควรระวังในการใช้งาน Facebook LIVE คือ เรื่ องของการระมัดระวังความสุ ภาพของภาษาที่ใช้
อีกทั้งต้องระมัดระวังในเรื่ องของเสี ยงดนตรี ที่เป็ นพื้นหลัง (Background) เนื่ องจากหากเป็ นเพลงหรื อดนตรี ที่มี
ลิ ข สิ ท ธิ์ ระบบการตรวจจับของ Facebook อาจตัด ระบบเสี ย ง หรื อ Lock การใช้ง าน Account Facebook ของ
ผูใ้ ช้งานได้
4.2.9 การใช้ ข้อมูลจาก Group Insights
เฟซบุ๊กเพิ่มคุณสมบัติ (Feature) ใหม่ สําหรับแอดมินที่จะช่วยจัดการกลุ่มได้ดีข้ ึนซึ่งเรี ยกว่า “Group
Insights” ที่สามารถแสดงผลตามเวลาจริ ง (Real-time) ได้ท้ งั การมีส่วนร่ วมในสื่ อสังคมออนไลน์ (Engagement)
และการจัดการสมาชิก การตอบรับคําขอของสมาชิกใหม่ โดยมีการกรองข้อมูลของผูใ้ ช้ไม่วา่ จะเป็ นเพศ อายุ และ
สถานที่ ซึ่งจะทําให้ผดู ้ ูแลกลุ่มตัดสิ นใจได้ง่ายขึ้น
ส่วนในเรื่ องความปลอดภัยสําหรับกลุ่มเรี ยน เฟซบุ๊กได้บรรจุคุณสมบัติ การจัดการสมาชิกที่โพสต์
คอนเทนต์ที่ ไ ม่ ป ลอดภัย (Removed member clean-up) รวมถึ ง การคอมเมนท์ และรั บ คนอื่ น ๆ เข้า กลุ่ ม โดย
สามารถทําได้ในขั้นตอนเดียว และ ระบบการตั้งเวลาโพสต์คอนเทนต์ในกรุ๊ ป (Scheduled posts) ซึ่ งทั้งหมดนี้จะ
ช่วยให้ผสู ้ อนสามารถจัดการเนื้อหาในกลุ่มได้ง่ายขึ้น
4.2.10 การใช้ งานกลุ่มสังคมการเรียนรู้ และการใช้ งานคุณสมบัตหิ น่ วยการเรียนรู้ (Units)
เมื่อผูส้ อนเลือกประเภทให้กลุ่มของเฟซบุ๊กที่สร้างขึ้น เป็ นกลุ่มสังคมการเรี ยนรู ้ (Social Learning
Group) ผูส้ อนจะสามารถใช้งานกลุ่มเฟซบุ๊กนี้ในลักษณะของเทคโนโลยีที่ช่วยให้เกิดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ หรื อ
การเรี ยนรู ้แบบร่ วมกัน บนพื้นที่ของกลุ่มเฟซบุ๊ก สามารถทําได้ในลักษณะประสานเวลา (Synchronous) และ ไม่
ประสานเวลา (Asynchronous)
คุ ณสมบัติ Units ที่ มีมาให้ในกลุ่มสังคมการเรี ยนรู ้ (Social Learning Group) ผูส้ อนจะสามารถ
สร้ า งหัว ข้อ การเรี ย นรู ้ ห รื อ สร้ า งหลัก สู ต ร (Create an agenda or curriculum) จัด วางโพสต์ใ นลํา ดับ ที่ ผู ้ส อน
ต้องการ (Put posts in your own order) ติดตามความสมบูรณ์ของโพสต์ (Track completion of posts) และ ช่วยให้
ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ สิ่งใหม่ (Help people learn new things) ซึ่ งคุ ณสมบัติดงั กล่าวนี้ มี ในกลุ่มประเภทสังคมการ
เรี ยนรู ้เท่านั้น

สรุ ป

การสอนในระดับปริ ญญาตรี ผูส้ อนสามารถออกแบบกระบวนการเรี ยนรู ้และใช้เทคโนโลยีการเรี ยนรู ้
โดยผนวกเอาเฟซบุ๊กเข้าไปใช้เป็ นเครื่ องมือที่สาํ คัญในการส่งเสริ มการเรี ยนการสอน ออกแบบระบบการเรี ยนการ
สอน และ พัฒนากลวิธีในการใช้เฟซบุ๊กเป็ นสื่ อปฏิสัมพันธ์เพื่อสื่ อสารระหว่างผูส้ อนกับผูเ้ รี ยน ผูเ้ รี ยนกับผูส้ อน
หรื อแม้แต่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ หรื อการเรี ยนรู ้แบบร่ วมกันระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกันเอง เฟซบุ๊กสามารถ
ช่วยจัดการเรี ยนรู ้เชิ งรุ กให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น สามารถส่ งเสริ มการบวนการเรี ยนรู ้ได้ท้ งั ในชั้นเรี ยน และ
นอกชั้นเรี ยน
กลวิธีในการใช้คุณสมบัติต่าง ๆ ของเฟซบุ๊กเพื่อการสนับสนุนการสอน ได้แก่ การบรรจุหรื อเชิญผูเ้ รี ยน
เข้ากลุ่มเฟซบุ๊กสําหรับการเรี ยนการสอน การประกาศข้อมูลด้วยภาพการแจกจ่ายไฟล์ขอ้ มูลเอกสาร การประกาศ
คะแนน การใช้อีเวนท์เพื่อเตือนให้นกั ศึกษาเข้าร่ วมกิจกรรมเทคนิ คการอัพโหลดภาพนิ่ ง เทคนิ คการอัพโหลด
ภาพเคลื่อนไหว เทคนิคการใช้เฟซบุ๊กไลฟ์ เพื่อการอธิบายและทําความเข้าใจในเรื่ องต่าง ๆ การใช้ขอ้ มูลจากการ
ใช้งานกลุ่มสังคมการเรี ยนรู ้ และการใช้งานคุณสมบัติของหน่วยการเรี ยนรู ้ เป็ นสิ่ งที่อาจารย์มืออาชีพควรศึ กษา
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เพื่อที่ จะใช้เฟซบุ๊กในลักษณะที่เป็ น "เครื่ องมือ" ทางเทคโนโลยีการศึกษาที่สามารถส่ งเสริ มการสอนในระดับ
ปริ ญญาตรี ให้มีประสิ ทธิภาพดีข้ ึนได้ต่อไป

ข้ อเสนอแนะ

กลวิธีต่าง ๆ ในการใช้งานเฟซบุ๊กเพื่อการศึกษา สัมพันธ์กนั กับบริ บทของแต่ละสาขาวิชา ต้องคํานึ งถึง
คุณลักษณะของผูเ้ รี ยนในแต่ละสาขาวิชาเป็ นสําคัญ นอกจากนี้ บริ บทที่แตกต่างกันไป และคุณลักษณะเฉพาะ
ของผูเ้ รี ยนในแต่ละสาขา รวมทั้งผูเ้ รี ยนที่มีจิตลักษณะที่แตกต่างกันไป ก็อาจมีความแตกต่างกันในเรื่ องของการ
ใช้งานเฟซบุ๊ก ซึ่ งผูส้ อนต้องพิจารณาบริ บทต่าง ๆ ประกอบกันในการเลือกในงานเฟซบุ๊กเพื่อสนับสนุ นการ
จัดการศึกษา
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การวิจัยเรื่ องนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาความคิดเห็ นของผูข้ า้ รั บการอบรม และบุ คลากรด้านกิ จการ
กระจายเสี ยงและกิจการโทรทัศน์เกี่ยวกับการอบรมหลักสู ตรผูป้ ระกาศฯ และการกําหนดให้บตั รผูป้ ระกาศมีผล
บังคับใช้ทางกฎหมาย โดยใช้วิธีการวิจยั เชิงผสมผสาน (Mixed Method Research) แบบเชิงปริ มาณและแบบเชิ ง
คุ ณภาพ วิธีการวิจัยเชิ งปริ มาณอาศัยแบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ เป็ นผูเ้ ข้ารั บการอบรม
จํานวน 400 คน และแบบวิจยั เชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลด้วยวิธีการจัดสนทนากลุ่ม (Focus group interview) กับกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็ นตัวแทนของหน่วยงานจัดอบรม บุคลากรผูท้ าํ หน้าที่ผปู ้ ระกาศ พิธีกร ผูด้ าํ เนิ นรายการ และผูใ้ ช้สื่อ
บริ การชุมชน ในกิจการกระจายเสี ยงและกิจการโทรทัศน์ จํานวน 23 คน
ผลการวิจัย พบว่า กลุ่ ม ตัว อย่า งส่ ว นใหญ่มี ความคิ ดเห็ น ว่า หลักสู ต รผูป้ ระกาศเป็ นหลัก สู ตรที่ ดี มี
ประโยชน์ช่วยส่ งเสริ มพัฒนาศักยภาพบุคลากรในกิ จการกระจายเสี ยงและโทรทัศน์ ช่วยให้มีความรู ้และความ
เข้าใจในวิชาชีพด้านสื่ อสารมวลชนหลายด้านเพิ่มขึ้น ความรู ้ที่ได้รับสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน
และหน้าที่การงาน รวมทั้งได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ จากการเรี ยนรู ้เทคนิ คสื่ อสารให้สาํ เร็ จ การอ่านออกเสี ยง
และอักขระอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการใช้ภาษาไทย
ส่ วนความคิดเห็ นเกี่ ยวกับการกําหนดให้บตั รผูป้ ระกาศมีผลบังคับใช้ทางกฎหมาย พบว่า ส่ วนใหญ่
เห็นด้วยกับประเด็นการผลักดันให้มีการกําหนดข้อบังคับบุคลากรในกิจการกระจายเสี ยงและกิจการโทรทัศน์ที่
ทําหน้าที่ผปู ้ ระกาศ ให้เข้ารับการอบรมและผ่านการทดสอบเพื่อรับบัตรผูป้ ระกาศ และกําหนดให้บตั รผูป้ ระกาศฯ
มีผลบังคับใช้ดา้ นกฎหมาย โดยเสนอให้ กสทช.ออกมาตรการหรื อประกาศบังคับให้องค์กร สถานี ต้องส่ งเสริ ม
บุคลากรของตนเองเข้าอบรมหลักสู ตรผูป้ ระกาศ และประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้เห็นประโยชน์ของการ
เข้าอบรม นอกจากนี้ ยงั เสนอให้ กสทช. ขอความร่ วมมือโดยการส่ งหนังสื อไปที่สถานี ให้ควบคุมดูแลบุคลากร
ของหน่ ว ยงาน/สถานี ต้อ งมี บัต รผูป้ ระกาศ และให้ส ถานี อ อกกฏระเบี ย บและบทลงโทษกับ บุ ค ลากรด้า น
วิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์ของตนเอง
คําสําคัญ: ความคิดเห็น , ผูป้ ระกาศ, บัตรผูป้ ระกาศ, กิจการกระจายเสี ยงและกิจการโทรทัศน์
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ABSTRACT

The purposes of this study were to find out the opinions of broadcaster training courses and broadcaster
license law enforcement. The research methodology was mixed methods research as quantitative and qualitative
method. Questionnaire was a method of 400 samples data collection from broadcaster training course participants.
The qualitative research method was focus group interview and 23 broadcaster project management units and
broadcaster were interviewees.
Results showed: (1) The majority of the respondents said that the broadcaster training courses were very
good and improved broadcaster potential, knowledge and more comprehension of mass communication. Learned
to adapt knowledge for everyday life and working. Including had the new experience with learning the techniques
for communicating successfully. Read and pronounced Thai words correct and standardized.
(2) They mostly agreed that the NBTC should use law enforcement like any system by which some announcers
act in an organized manner. Also the broadcasting organizations and owners be forced to support employees
taking broadcaster training courses and using public relations to inform about the benefit of training. Besides,
most of the respondents suggested NBTC send the official letter to broadcasting organizations and owners take
care of broadcasters to have license and follow the law.
Keywords: Opinion, Broadcaster, Broadcaster License, Broadcasting

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วของเทคโนโลยีการสื่ อสาร การเกิ ดแพลตฟอร์ มใหม่ ๆของสื่ อดิ จิทลั ที่
เข้าถึงผูร้ ับสารทุกวัยได้ง่ายและรวดเร็ ว ส่ งผลกระทบต่อวงการกิจการกระจายเสี ยงและกิจการโทรทัศน์ อีกทั้ง
ปั จจุบนั ผูท้ ี่ทาํ หน้าที่นาํ เสนอข่าวสารไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นผูป้ ระกาศข่าวหรื อสื่ อมวลชนเท่านั้น เป็ นยุคที่สื่อมีลกั ษณะ
Personal Broadcast ใครๆก็เป็ นผูป้ ระกาศ หรื อพิธีกรได้ในหลากหลายแพลตฟอร์ มโดยเฉพาะในโลกออนไลน์
ก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์สื่อด้านมาตรฐานการพูด อ่าน ออกเสี ยงภาษาไทย และการใช้ภาษาที่ถูกต้องตาม
อักขรวิธีที่ปรากฏเผยแพร่ ผ่านสื่ อต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่ องของจริ ยธรรม จรรยาบรรณ ความรับผิดชอบต่อ
สังคม สิ่ งเหล่านี้ สะท้อนให้เห็ นถึ งความสําคัญและความจําเป็ นในการกําหนดมาตรฐานการทําหน้าที่ เ ป็ นผู ้
ประกาศในกิจการกระจายเสี ยงและกิจการโทรทัศน์ เพื่อเป็ นกรอบแนวปฏิบตั ิการเข้าสู่วชิ าชีพการเป็ นผูป้ ระกาศฯ
ที่ตอ้ งรับผิดชอบต่อสังคม
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) เป็ น
องค์กรที่มีบทบาทในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในกิจการกระจายเสี ยงและโทรทัศน์ให้มีคุณภาพมาตรฐานตาม
ประกาศคณะกรรมการ กสทช. เรื่ อง การอบรมและทดสอบเพื่อรับบัตรผูป้ ระกาศในกิ จการกระจายเสี ยงและ
กิ จการโทรทัศน์ พ.ศ. 2556 (คณะกรรมการกิ จการกระจายเสี ยงและกิ จการโทรทัศน์, 2558: 86-93) โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ผูป้ ระกาศ พิธีกร ผูด้ าํ เนินรายการ ให้เป็ นบุคลากรที่มีคุณภาพ ใช้เสรี ภาพบนความรับผิดชอบ รวมถึงเปิ ด
กว้างให้ทุกวิชาชี พสามารถเข้าถึงวิชาชี พสื่ อสารมวลชน และนําความรู ้ ประสบการณ์ ที่ ได้จากการอบรมไปใช้
ประโยชน์ในหน้าที่การงาน
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อย่า งไรก็ ต ามที่ ผ่า นมายัง พบว่า กลุ่ ม ผูเ้ ข้า รั บ การอบรมเห็ น ว่า การไม่ มี บ ทบัญ ญัติข องกฎหมายให้
ผูป้ ระกาศ พิธีกร และผูด้ าํ เนินรายการ ต้องมีบตั รผูป้ ระกาศ ทําให้ผปู ้ ระกอบการและผูเ้ กี่ยวข้องยังมองไม่เห็นและ
ไม่ให้ความสําคัญในการส่ งบุคลากรของตนเข้ารับการอบรมเท่าที่ควร อีกทั้งยังเป็ นเรื่ องใหม่จึงอาจทําให้บุคคล
ทัว่ ไปขาดความรู ้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายในการส่ งเสริ มและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในกิจการกระจายเสี ยงและกิจการโทรทัศน์
ดังนั้น การศึกษาความคิดเห็นของผูข้ า้ รับการอบรม หน่วยงานจัดอบรม และบุคลากรด้านกิจการกระจาย
เสี ยงและกิจการโทรทัศน์เกี่ยวกับการอบรมหลักสู ตรผูป้ ระกาศฯ และการกําหนดให้บตั รผูป้ ระกาศมีผลบังคับใช้
ทางกฎหมาย จึงมีความสําคัญต่อการได้รับรู ้ขอ้ คิดเห็น ข้อเสนอแนะในส่ วนของการอบรมหลักสู ตรผูป้ ระกาศใน
กิจการกระจายเสี ยงและกิจการโทรทัศน์ เพื่อนําข้อคิดเห็นมาใช้ปรับปรุ งหลักสูตรผูป้ ระกาศฯให้เกิดประสิ ทธิภาพ
ต่อการพัฒนาผูป้ ระกาศฯ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน รวมทั้งสะท้อนให้เห็นถึงความคิดเห็ นเกี่ ยวกับการกําหนดให้
บัตรผูป้ ระกาศฯมีผลบังคับใช้ทางกฎหมาย เพื่อใช้เป็ นแนวทางพิจารณาในการกําหนดเป็ นข้อบังคับให้บุคลากร
ในกิจการกระจายเสี ยงและกิจการโทรทัศน์ที่ทาํ หน้าที่ผปู ้ ระกาศ พิธีกร ผูด้ าํ เนินรายการ และผูใ้ ช้สื่อบริ การชุมชน
ต้องเข้ารับการอบรมและผ่านการทดสอบเพื่อรับบัตรผูป้ ระกาศเพื่อให้มีคุณภาพมาตรฐานเดียวกัน

2.วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูเ้ ข้ารับการอบรม หน่วยงานจัดอบรมหลักสู ตรผูป้ ระกาศฯ และบุคลากร
ในกิจการกระจายเสี ยงและกิจการโทรทัศน์ที่มีต่อการอบรมหลักสูตรผูป้ ระกาศฯ ตามประกาศ กสทช.
2. เพื่อศึ กษาความคิดเห็ นที่มีต่อการกําหนดให้บตั รผูป้ ระกาศมีผลบังคับใช้ดา้ นกฎหมายและแนวทาง
ดําเนินการบังคับใช้ พร้อมทั้งการกําหนดบทลงโทษในกรณี กระทําผิดด้านจรรยาบรรณ จริ ยธรรม ของบุคลากรที่
ทําหน้าที่ผปู ้ ระกาศ พิธีกร ผูด้ าํ เนินรายการ และผูใ้ ช้สื่อบริ การชุมชน ในกิจการกระจายเสี ยงและกิจการโทรทัศน์

3. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง

การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง มีดงั นี้
แนวคิดเกี่ยวกับแนวโน้มโลกด้านสื่ อสารมวลชน ทําให้เห็นการสื่ อสารที่เปลี่ยนไปเนื่องจากผลกระทบที่
เกิ ด ขึ้ น จากการเปลี่ ย นแปลงของเทคโนโลยีก ารสื่ อ สาร ก่ อ เกิ ด สื่ อ ใหม่ (New Media) คื อ สื่ อ ดิ จิ ทัล ที่ มี ความ
หลากหลายของสื่ อในตัวเอง และมี ความสามารถในการปฏิ สัม พัน ธ์กับผูใ้ ช้ เพื่อใช้ในการส่ งข่า วสารไปยัง
กลุ่ ม เป้ า หมายทั้งเฉพาะบุ คคลและเครื อข่า ย เป็ นสื่ อ ที่ มีก ารหลอมรวม (Media Convergence) จากสื่ อ เก่ าที่ มี
คุ ณ สมบัติแ ละหน้า ที่ เฉพาะด้า นของแต่ ละสื่ อ ได้ถูก นํา มาหลอมรวมกัน เพื่ อ สะดวกต่ อการใช้ เพื่ อ ลดความ
คลาดเคลื่อนต่อการเข้าใจสาร เสริ มความเข้าใจในตัวสารในรู ปแบบของภาพ เสี ยง ข้อความ แอนนิเมชัน่ และอื่นๆ
ได้ภายในสื่ อเดียว สื่ อกับผูใ้ ช้มีปฏิสมั พันธ์กนั (Interactivity) เป็ นการสื่ อสารจากหน่วยเดียว บุคคลเดียว กระจาย
สารไปสู่ กลุ่มหมู่มาก (One-to-Many) แต่สื่อใหม่น้ นั ผูส้ ่ งสารไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นผูส้ ื่ อสารระดับมืออาชีพที่มีอาํ นาจ
และสิ ทธิ ในการส่ งสารแบบนักสื่ อสารมวลชน แต่เป็ นบุคคลธรรมดาทัว่ ไปเท่านั้น หรื อสื่ อสารกระจายสารจาก
กลุ่มคนไปยังกลุ่มอื่น (Many-to-Many) ที่เรี ยกว่าระบบเครื อข่าย (อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว, 2556: 67-71)
จากแนวคิดดังกล่าวทําให้ยงิ่ มองเห็นสถานการณ์ที่ตรงกับความจริ งที่วา่ ใครๆก็เป็ นสื่ อได้ กล่าวคือ การ
เกิ ด ปรากฏการณ์ ที่ผูร้ ั บสารทุ กคนสามารถสร้ างเนื้ อ หาได้ (User-generated content- UGC) ซึ่ ง การที่ ผูร้ ั บสาร
สามารถเปลี่ ยนสถานะมาเป็ นผูส้ ่ งสารได้น้ ัน อาจจะก่ อให้เกิ ดปั ญหาอื่ นๆตาม เช่ น การขาดบรรณาธิ การซึ่ ง
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ทําหน้าที่ เป็ นผูเ้ ฝ้ าประตู (Gate-keeper) ที่ คอยตกแต่งต้นฉบับ ปรั บภาษาเขียนให้สละสลวย ตรวจแก้ไขคําผิด
รวมทั้งกลัน่ กรอง ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้ อหา จึ งส่ งผลต่อคุณภาพและมาตรฐานของการทําหน้าที่ ใน
บทบาทของสื่ อ (กาญจนา แก้วเทพ, 2556: 41) ดังนั้น จึ งต้องกลับมาให้ความสําคัญการทําหน้าที่ ของบุคลากร
โดยเฉพาะอย่างยิง่ “ผูป้ ระกาศ” ในกิจการกระจายเสี ยงและกิจการโทรทัศน์ ซึ่ งก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงการใช้สื่อดิจิทลั
ในการทําหน้าที่ดว้ ยเช่นกัน
นอกจากนั้น ในการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการทําหน้าที่เป็ นผูป้ ระกาศ ในงานวิจยั ของ สุปราณี ศิริ
สวัสดิ์ ชัย (2562: 181) เรื่ อ ง สมรรถนะของผูป้ ระกาศในสื่ อ วิทยุและโทรทัศน์ ที่ มี ก ารศึ ก ษาสมรรถนะของ
ผู ้ป ระกาศในสื่ อ วิ ท ยุแ ละโทรทัศ น์ โดยการสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก (In-depth Interview) ผู ้ท รงคุ ณ วุฒิ 9 คน คื อ ผู ้
ประกาศในสื่ อวิทยุกระจายเสี ยง ผูป้ ระกาศในสื่ อวิทยุโทรทัศน์ และนักวิชาการด้านนิ เทศศาสตร์ ผลการศึกษา
พบว่า สมรรถนะของผูป้ ระกาศในสื่ อวิทยุและโทรทัศน์คือความสามารถของบุคคลในการปฏิบตั ิงานผ่านสื่ อวิทยุ
และโทรทัศน์ในฐานะผูป้ ระกาศ โดยบุคคลนั้นต้องมีความรู ้ (Knowledge) 3 ประเด็นคือ 1) ความรู ้เบื้องต้นด้าน
การสื่ อสาร ได้แก่ กระบวนการสื่ อสาร การถ่ายทอดสาร การนําเสนอเนื้ อหา 2) ความรู ้ ด้านจรรยาบรรณและ
กฎหมายที่ เกี่ ยวข้องกับการนําเสนอเนื้ อหา และ 3) ความรู ้ดา้ นเทคโนโลยีการสื่ อสาร ได้แก่ เทคโนโลยีในการ
สื บ ค้น ข้อ มู ล และการรู ้ เ ท่ า ทัน เทคโนโลยี และต้อ งมี ทัก ษะ (Skills) 2 เรื่ อ งคื อ 1) ทัก ษะการอ่ า นออกเสี ย ง
ภาษาไทย ได้แก่ การออกเสี ยงสระ พยัญชนะ วรรณยุกต์ได้อย่างถูกต้อง การออกเสี ยง ร ล คําควบกลํ้า การอ่าน
ออกเสี ยงพระนามของพระบรมวงศานุ วงศ์ทุกพระองค์ได้อย่างถูกต้อง และการอ่านคําเฉพาะได้ถูกต้อง และ 2)
ทักษะการปรากฏตัวในสื่ อ ได้แก่ บุคลิกภาพ การแต่งกาย การแต่งหน้า และการใช้อวัจนภาษาให้สอดคล้องกับวัจ
นภาษา
อีกทั้งมีผลวิจยั เรื่ องดัชนี ช้ ีวดั ความเป็ นวิชาชีพของผูป้ ระกาศไทย ของสุ ปราณี ศิริสวัสดิ์ชยั ชเนตตี ทิน
นาม และ ต่อตระกูล อุบลวัตร (2559: 12) ที่ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาความเป็ นวิชาชี พของผูป้ ระกาศไทย ใน
ทัศนะของผูท้ รงคุณวุฒิ 11 ท่าน ได้แก่ ผูป้ ระกาศในสื่ อวิทยุกระจายเสี ยง สื่ อวิทยุโทรทัศน์ และนักวิชาการ โดย
เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากนั้นหาฉันทามติจากผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นสื่ อสาร มวลชน
17 ท่าน โดยใช้เทคนิ คเดลฟาย (Delphi Technique) 2 ครั้ง และนํามาวิเคราะห์ขอ้ มูล เพื่อให้ได้ (Indicator) ความ
เป็ นวิชาชีพของผูป้ ระกาศไทย ผลการวิจยั สรุ ปได้วา่ ดัชนีช้ ีวดั ความเป็ นวิชาชีพของผูป้ ระกาศไทย แบ่งออกเป็ น 5
ด้าน 43 ดัชนี ช้ ีวดั ดังนี้ ด้านทักษะการใช้ภาษา มี 9 ดัชนี ช้ ีวดั ด้านความรู ้และทักษะที่เกี่ยวกับงาน มี 11 ดัชนี ช้ ีวดั
ด้านบุคลิกภาพ มี 12 ดัชนี ช้ ีวดั ด้านคุณธรรม จริ ยธรรมในการทํางาน มี 7 ดัชนี ช้ ีวดั ด้านเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการ
ทํางาน มี 4 ดัชนีช้ ีวดั ทั้งนี้ พบว่าดัชนีช้ ีวดั ความเป็ นวิชาชีพของผูป้ ระกาศไทยที่มีระดับความสอดคล้องของความ
คิดเห็นของผูท้ รงคุณวุฒิในระดับสู งมาก และมีค่าเฉลี่ยสูงสุ ด 5 ดัชนี ดังนี้ ค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ 4.88 จากคะแนนเต็ม
5.00 เท่ากัน 2 ดัชนี คือ 1) ความสามารถในการอ่านภาษาไทยได้อย่างแตกฉาน และ 2) สามารถออกเสี ยงควบกลํ้า
ได้ ส่วนค่าเฉลี่ยสูงที่รองลงมา คือ 4.82 จากคะแนนเต็ม 5.00 เท่ากัน 3 ดัชนี คือ 1) สามารถออกเสี ยงวรรณยุกต์ได้
ถูกต้อง 2) สามารถอ่าน ตีความ และจับประเด็นสําคัญของเรื่ องที่นาํ เสนอได้อย่างถูกต้องในระยะเวลาอันสั้น และ
3) มีความเชื่อมัน่ ในตนเอง มีไหวพริ บดี กล้าตัดสิ นใจกับเหตุการณ์เฉพาะหน้า
จากการศึ กษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั จึ งสามารถนํามากําหนดกรอบแนวประเด็นวิจยั เรื่ องความ
คิ ดเห็ นต่อการอบรมหลักสู ตรผูป้ ระกาศในกิ จการกระจายเสี ยงและกิ จการโทรทัศน์ และการกําหนดให้บตั ร
ผูป้ ระกาศมีผลบังคับใช้ทางกฎหมาย ดังนี้
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ส่ วนที่ 1 ประเด็นการจัดอบรมหลักสูตรผูป้ ระกาศฯ แบ่งประเด็นย่อยดังนี้
1.1 ความคิดเห็นต่อการอบรมหลักสูตรผูป้ ระกาศในกิจการกระจายเสี ยงและกิจการโทรทัศน์
1.1.1 ด้านเนื้อหาหลักสูตรอบรม
- ความทันสมัยของเนื้อหาต้องมีการปรับปรุ งในประเด็นใด
- การแบ่งหมวดหมู่เนื้อหา ความครอบคลุมหรื อไม่
- เนื้อหามีความซํ้าซ้อนหรื อไม่ อย่างไร หรื อควรเพิ่มเติมในประเด็นใดบ้าง
1.1.2 ด้านรู ปแบบการจัดอบรม
- รู ปแบบ และระยะเวลาการจัดอบรม 3 ระดับ มีความเหมาะสมหรื อไม่อย่างไร
- ระยะเวลาในแต่ละหัวข้อการจัดอบรม เหมาะสมหรื อไม่ อย่างไร
- จํานวนเงิน/ค่าอบรม เหมาะสมหรื อไม่ อย่างไร
- หน่ วยจัดอบรม (สถานที่ จดั อบรม เพียงพอ การจัดการของหน่ วยจัดอบรมเหมาะสม
หรื อไม่ อย่างไร)
- คุณสมบัติของวิทยากรที่อบรม เหมาะสมหรื อไม่ อย่างไร
1.2 แนวทางพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุ งหลักสูตรการจัดอบรมผูป้ ระกาศฯ
1.2.1 จากงานวิจยั เรื่ องดัชนี ช้ ี วดั วิชาชี พผูป้ ระกาศ ของสุ ปราณี ศิ ริสวัสดิ์ ชัย ชเนตตี ทิ นนาม
และต่อตระกูล อุบลวัตร (2559) เน้นความสําคัญเรื่ องการใช้ภาษา ควรมีการเพิ่มหมวดเรื่ องการใช้ทกั ษะภาษาไทย
ควรเพิ่มเติมหรื อไม่ อย่างไร
1.2.2 จากผลวิจยั ดัชนีช้ ีวดั วิชาชีพผูป้ ระกาศชี้ให้เห็นความสําคัญของหัวข้อด้านบุคลิกภาพของ
ผูป้ ระกาศ และเทคโนโลยีในการทํางาน ควรมีการเพิ่มเนื้ อหาในประเด็นดังกล่าวหรื อไม่อย่างไร (จากเดิ มมี
หัวข้อดังกล่าวอยูใ่ นหมวดวิชาการพัฒนาทักษะด้านกิจการกระจายเสี ยงและกิจการโทรทัศน์ระดับกลางและสู ง
แต่จาํ นวนชัว่ โมง ไม่มากนัก เมื่อเทียบกับหมวดกฏหมาย และจริ ยธรรม)
1.2.3 ควรมี การปรั บเปลี่ ยนรู ปแบบ วิธีการในการทดสอบเพื่อรับบัตรผูป้ ระกาศฯ หรื อไม่
อย่างไร
ส่ วนที่ 2 ประเด็นด้านการผลักดันให้มีการกําหนดข้อบังคับบุคลากรในกิจการกระจายเสี ยงและกิจการ
โทรทัศน์ที่ทาํ หน้าที่ผปู ้ ระกาศ ให้เข้ารับการอบรมและผ่านการทดสอบเพื่อรับบัตรผูป้ ระกาศ โดยการกําหนดให้
บัตรผูป้ ระกาศฯมีผลบังคับใช้ดา้ นกฎหมาย
2.1 ในยุคที่ สื่อมีลกั ษณะ Personal Broadcast ใครๆก็เป็ นผูป้ ระกาศ หรื อพิธีกรได้ในหลากหลาย
แพลตฟอร์ มโดยเฉพาะในโลกออนไลน์ มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่ องความรู ้ความสามารถของผูป้ ระกาศ และ
ทักษะเรื่ องการใช้ภาษาอย่า งถู กต้องเหมาะสมของ Youtuber หรื อ Influencer เกิ ดขึ้ นจํานวนมาก ดังนั้น การ
ผลักดันให้มีการจัดอบรมและการเข้ารับการทดสอบเพื่อรับบัตรผูป้ ระกาศออกมาในรู ปกฏหมาย เพื่อกํากับดูแล
คุณภาพและคุณสมบัติของวิชาชีพผูป้ ระกาศให้มีมาตรฐานไปในทิศทางเดียวกันหรื อไม่
2.2 หากเห็นด้วยในข้อ 2.1 จะมีขอ้ เสนอแนะเรื่ องแนวทางการผลักดันอย่างไร และในรู ปแบบใด

4. วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจัย เรื่ อ งนี้ ออกแบบวิจัย โดยใช้วิธี ก ารวิจัย เชิ ง ผสมผสาน (Mixed Method Research) ใช้เ ทคนิ ค
วิธีการแบบเชิงปริ มาณและแบบเชิงคุณภาพ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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1. วิธีการดําเนินการวิจยั เชิงปริ มาณ
กํา หนดกลุ่ ม ตัว อย่า งเป็ นผูเ้ ข้า รั บการอบรมหลัก สู ต รผูป้ ระกาศในกิ จการกระจายเสี ย งและกิ จการ
โทรทัศน์จากหน่ วยจัดอบรมที่ มีการลงนามข้อตกลงความร่ วมมื อกับ กสทช. โดยกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
จํานวน 400 ตัวอย่างแบบเจาะจงจากผูเ้ ข้ารับการอบรมหลักสู ตรผูป้ ระกาศฯ ของหน่วยงานจัดอบรมหลังการลง
นามกับ กสทช. ในช่วงปี พ.ศ. 2561-2562
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล อาศัยแบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในการสอบถามความคิดเห็นผูเ้ ข้ารับ
การอบรม ลักษณะคําถามมีท้ งั แบบปลายปิ ดและปลายเปิ ด โดยถามเกี่ยวกับวิทยากร การฝึ กปฏิบตั ิ ห้องปฏิบตั ิการ
ความพร้อมของการจัดอบรม ความรู ้และประโยชน์ที่ได้รับหลังการอบรม ภาพรวมทุกด้านของการอบรม และ
ความคิดเห็นที่มีต่อการกํากับดูแลวิชาชีพผูป้ ระกาศ และการกําหนดให้บตั รผูป้ ระกาศมีผลบังคับใช้ดา้ นกฎหมาย
ทั้งหลักสูตรระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง
2. วิธีการดําเนินการวิจยั เชิงคุณภาพ
กําหนดกลุ่มตัวอย่างเป็ นหน่วยงานจัดอบรม บุคลากรผูท้ าํ หน้าที่ผปู ้ ระกาศ พิธีกร ผูด้ าํ เนินรายการ และ
ผูใ้ ช้สื่ อ บริ ก ารชุ ม ชน ในกิ จ การกระจายเสี ยงและกิ จการโทรทัศน์ โดยการคัดเลื อกกลุ่ มตัว อย่า งจากรายชื่ อ
หน่วยงานจัดอบรมที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยงและกิจการโทรทัศน์ ให้จดั การอบรม
หลักสู ตรผูป้ ระกาศในกิ จการกระจายเสี ยงและกิ จการโทรทัศน์ และ บุคลากรผูท้ าํ หน้าที่ ผูป้ ระกาศ พิธีกร ผู ้
ดําเนิ นรายการ และผูใ้ ช้สื่อบริ การชุมชน ในกิจการกระจายเสี ยงและกิจการโทรทัศน์ ที่ตอบรับการเชิญยินดี เข้า
ร่ วมการสนทนากลุ่ม รวมจํานวน 23 คน
ในการศึกษาความคิดเห็นของหน่วยงานจัดอบรม บุคลากรผูท้ าํ หน้าที่ผปู ้ ระกาศ พิธีกร ผูด้ าํ เนิ นรายการ
และผูใ้ ช้สื่อบริ การชุ ม ชน ในกิ จการกระจายเสี ยงและกิ จ การโทรทัศน์ ใช้วิธีการสนทนากลุ่ ม (Focus Group
Interview) เป็ นการสนทนาด้วยการเชิญผูร้ ่ วมสนทนามารวมเป็ นกลุ่มอย่างเจาะจงตามคุณสมบัติที่นกั วิจยั กําหนด
ในที่ น้ ี คือ กลุ่มตัวอย่างจากหน่วยงานจัดอบรม ผูป้ ระกาศ พิธีกร ผูด้ าํ เนิ นรายการ และผูใ้ ช้สื่อบริ การชุมชน ใน
กิจการกระจายเสี ยงและกิจการโทรทัศน์ โดยเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ ข้าร่ วมสนทนาแสดงความรู ้สึกนึ กคิดในประเด็นที่
นักวิจยั กําหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ความคิดเห็นที่ได้จากการสนทนาอาจจะหลากหลายขึ้นอยูก่ บั
มุมมองและประสบการณ์ของ แต่ละบุคคล มีการอภิปรายในประเด็นต่างๆตามความคิดเห็นและประสบการณ์ของ
ผูร้ ่ วมสนทนา
การดําเนิ นการสนทนากลุ่ม กําหนดจํานวนผูเ้ ข้าร่ วมการสนทนากลุ่มเป็ น 2 ห้องๆละ 11 และ 12 คน
โดยกําหนดคุณลักษณะของกลุ่มในแต่ละห้องให้มีการผสมผสานทั้งที่เป็ นตัวแทนหน่วยงานจัดอบรม ผูป้ ระกาศ
พิ ธี ก ร ผู ้ด ํา เนิ น รายการ และผู ้ใ ช้สื่ อ บริ ก ารชุ ม ชน ซึ่ งทั้ง 2 ห้ อ งมี ผู ้ด ํา เนิ น การสนทนา (Moderator) และผู ้
สังเกตการณ์ ทําหน้าที่ สังเกตและจดบันทึกการสนทนาของแต่ละกลุ่ม โดยดําเนิ นการตามแนวประเด็นในการ
สนทนากลุ่ม ได้แก่ ส่ วนที่ 1 ประเด็นด้านการปรับปรุ งหลักสู ตรการจัดอบรมหลักสู ตรผูป้ ระกาศฯ และส่ วนที่ 2
ประเด็นด้านการผลักดันให้มีการกําหนดข้อบังคับบุคลากรในกิจการกระจายเสี ยงและกิจการโทรทัศน์ที่ทาํ หน้าที่
ผูป้ ระกาศต้องเข้ารับการอบรมและผ่านการทดสอบเพื่อรับบัตรผูป้ ระกาศ โดยการกําหนดให้บตั รผูป้ ระกาศมีผล
บังคับใช้ดา้ นกฎหมาย ซึ่งประเด็นทั้ง 2 ส่วนดังกล่าวนี้นาํ มาใช้ในการสร้างแนวคําถามในการสนทนากลุ่ม ดังนี้
1. ท่านมีความคิดเห็ นต่อการอบรมหลักสู ตรผูป้ ระกาศฯตามประกาศ กสทช. อย่างไรบ้างในเรื่ องของ
ความสําคัญ และประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของบุคลากรที่ ทาํ หน้าที่ ผูป้ ระกาศ พิธีกร ผูด้ าํ เนิ น
รายการ และผูใ้ ช้สื่อบริ การชุมชน ในกิจการกระจายเสี ยงและกิจการโทรทัศน์
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2. ท่านคิดว่าหลักสู ตรการอบรมและการทดสอบเพื่อรับบัตรผูป้ ระกาศฯ ที่ทาํ อยูใ่ นปั จจุบนั เป็ นอย่างไร
บ้างควรมีการพัฒนา ปรับปรุ งในเรื่ องใดบ้าง
3. ท่ านมี ความคิ ดเห็ นอย่างไรเกี่ ย วกับการกําหนดให้บัต รผูป้ ระกาศมี ผ ลบังคับใช้ด้านกฎหมายกับ
บุคลากรที่ทาํ หน้าที่ผปู ้ ระกาศ พิธีกร ผูด้ าํ เนินรายการ และผูใ้ ช้สื่อบริ การชุมชน ในกิจการกระจายเสี ยงและกิจการ
โทรทัศน์
4. แนวทางดําเนินการกําหนดให้บตั รผูป้ ระกาศฯ มีผลบังคับใช้ดา้ นกฎหมายควรทําอย่างไรบ้าง
5. การกําหนดบทลงโทษในกรณี กระทําผิดด้านจรรยาบรรณ จริ ยธรรม ของบุคลากรในกิจการกระจาย
เสี ยงและกิจการโทรทัศน์ควรมีบทลงโทษตามระดับน้อยไปมากอย่างไรบ้าง
ในการศึ กษาความคิดเห็ นที่ ได้รับจากการสนทนากลุ่มของกลุ่มตัวอย่างที่ เป็ นตัวแทนของหน่ วยงาน
จัดอบรม ผูป้ ระกาศ พิธีกร ผูด้ าํ เนิ นรายการ และผูใ้ ช้สื่อบริ การชุมชน นําเสนอผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของ
การศึกษาในรู ปแบบความเรี ยง และสรุ ปความคิดเห็นพร้อมข้อเสนอแนะ เพื่อการนําผลดังกล่าวไปใช้เป็ นแนวทาง
พัฒนา ปรับปรุ ง ให้โครงการอบรมหลักสู ตรผูป้ ระกาศในกิจการกระจายเสี ยงและกิจการโทรทัศน์ ของ กสทช. มี
ประสิ ทธิภาพตรงตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่ให้ขอ้ เสนอแนะไว้

5. สรุ ปผลการวิจัย

1. วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของผูร้ ับการอบรมที่มีต่อวิทยากร การฝึ กปฏิบตั ิ ห้องปฏิบตั ิการ
ความพร้อมของการจัดอบรม ความรู ้และประโยชน์ที่ได้รับหลังการอบรม จําแนกตามระดับหลักสู ตรการเข้า
อบรม
ตารางที่ 1 วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของผูร้ ับการอบรมทั้งหมด จําแนกตามระดับการอบรม
ระดับความพึงพอใจที่มีต่อ

ระดับต้น
ระดับกลาง
ระดับสูง

วิทยากร

การฝึ กปฏิบตั ิ

4.61
4.60
4.55

4.55
4.56
4.58

ความรู ้และ
ความพร้อมของ
ภาพรวม
ห้องปฏิบตั ิการ
ประโยชน์ที่ได้รับ
การจัดอบรม
ทุกด้าน
หลังการอบรม
4.49
4.35
4.44
4.61
4.44
4.33
4.45
4.60
4.52
4.27
4.41
4.55

จากตารางที่ 1 พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของผูร้ ับการอบรมทั้งหมด จําแนกตามระดับการอบรม
ของหลักสูตรทุกระดับ มีภาพรวมความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยผูเ้ ข้ารับการอบรมในหลักสูตรระดับต้นและ
ระดับกลางให้คะแนนความพึงพอใจสูงสุดต่อวิทยากร โดยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 และ 4.60 ส่วนผูเ้ ข้ารับการอบรมใน
หลักสูตรระดับสูงให้คะแนนความพึงพอใจสูงสุดต่อการฝึ กปฏิบตั ิ ด้วยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58
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ตารางที่ 2 วิเคราะห์ความคิดเห็นที่มีต่อการกําหนดให้บตั รผูป้ ระกาศมีผลบังคับใช้ดา้ นกฎหมาย
x�
รายการประเมิน
1. ผูป้ ระกาศในกิจการกระจายเสี ยงและกิจการโทรทัศน์จดั เป็ นอาชีพที่ตอ้ งมี
4.67
ใบประกอบวิชาชีพเช่นเดียวกับวิศวกร สถาปนิก แพทย์/พยาบาล ทนายความ
วิชาชีพบัญชี วิชาชีพครู
2. บัตรผูป้ ระกาศในกิจการกระจายเสี ยงและกิจการโทรทัศน์ ควรกําหนดให้มี
4.55
ผลบังคับใช้เป็ นใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผูท้ ี่ไม่มีบตั รจะไม่สามารถประกอบ
วิชาชีพ ผูป้ ระกาศฯ
3. ควรกําหนดให้บตั รผูป้ ระกาศมีผลบังคับใช้ดา้ นกฎหมายกับบุคลากรที่ทาํ หน้าที่
4.58
ผูป้ ระกาศ พิธีกร ผูด้ าํ เนินรายการ และผูใ้ ช้สื่อบริ การชุมชน ในกิจการกระจายเสี ยง
และกิจการโทรทัศน์
4. การกําหนดให้บตั รผูป้ ระกาศมีผลบังคับใช้ทางกฎหมายกับผูป้ ระกาศในกิจการ
2.33
กระจายเสี ยงและกิจการโทรทัศน์ถือว่าเป็ นการลิดรอนเสรี ภาพการสื่ อสาร
5. ผูท้ ี่ไม่มีบตั รผูป้ ระกาศในกิจการกระจายเสี ยงและกิจการโทรทัศน์สามารถประกอบ 2.54
อาชีพเป็ นผูป้ ระกาศ พิธีกร ผูด้ าํ เนินรายการ ได้เท่าเทียมกับผูท้ ี่มีบตั รผูป้ ระกาศฯ
6. การกําหนดให้บตั รผูป้ ระกาศมีผลบังคับใช้ดา้ นกฎหมายกับบุคลากรที่ทาํ หน้าที่
4.50
ผูป้ ระกาศฯ มีส่วนช่วยพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการประกอบวิชาชีพด้าน
กิจการกระจายเสี ยงและกิจการโทรทัศน์
7. การกําหนดให้บตั รผูป้ ระกาศมีผลบังคับใช้ดา้ นกฎหมายกับบุคลากรที่ทาํ หน้าที่
4.49
ผูป้ ระกาศฯ สามารถกํากับดูแลมาตรฐานทางคุณธรรม จริ ยธรรมของการประกอบ
อาชีพหรื อวิชาชีพนี้
8. การกําหนดให้บตั รผูป้ ระกาศมีผลบังคับใช้ดา้ นกฎหมายกับบุคลากรที่ทาํ หน้าที่
2.43
ผูป้ ระกาศฯ ทําให้การประกอบอาชีพนี้มีความยากลําบากกว่าเดิม
9. การกําหนดให้บตั รผูป้ ระกาศมีผลบังคับใช้ดา้ นกฎหมายกับบุคลากรที่ทาํ หน้าที่
4.54
ผูป้ ระกาศฯ ทําให้เกิดมาตรฐานในการคัดเลือกคนที่มีคุณภาพและคุณธรรมเข้าสู่
วงการสื่ อสารมวลชน
10. การกําหนดให้บตั รผูป้ ระกาศมีผลบังคับใช้ดา้ นกฎหมายทําให้เกิดความตระหนัก
4.56
และความระมัดระวังในการทําหน้าที่ผปู ้ ระกาศฯ

S.D
0.55

0.62

0.59

1.31
1.31
0.55

0.58

1.24
0.58

0.57

จากตารางที่ 2 พบว่า ผูร้ ับการอบรมแสดงความคิดเห็ นต่อการกํากับดูแลวิชาชี พผูป้ ระกาศในกิ จการ
กระจายเสี ยงและกิ จการโทรทัศน์ และการกําหนดให้บตั รผูป้ ระกาศมีผลบังคับใช้ดา้ นกฎหมาย ในระดับที่เห็น
ด้วยอย่างยิง่
นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างแสดงความคิดเห็นที่เห็นด้วยและมองว่าเป็ นเรื่ องที่สาํ คัญจําเป็ นต้องมีการกํากับ
ดูแลวิชาชีพผูป้ ระกาศ รวมทั้งการกําหนดให้บตั รผูป้ ระกาศมีผลบังคับใช้ดา้ นกฎหมาย เนื่ องจากบัตรผูป้ ระกาศ
เป็ นสิ่ งที่ รับรองคุณภาพ ความมี มาตรฐานเดี ยวกัน ว่ามี ความรู ้ความสามารถในการสื่ อสาร อาชี พผูป้ ระกาศมี
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ความสําคัญในเรื่ องความถูกต้องของการใช้ภาษาและการอนุ รักษ์ภาษาไทย บัตรผูป้ ระกาศจึ งมีคุณค่า มีความ
ศักดิ์สิทธิ์ โดยผูร้ ับการอบรมให้เหตุผลว่า
1. เป็ นการรับรองมาตรฐานวิชาชีพ คุณภาพของนักวิชาชีพ ถ้าทําผิดเป็ นถูกทุกวัน ต่อไปจะเป็ นผิดทุกวัน
ถ้าผูป้ ระกาศยังสื่ อความหมายผิด ๆ เยาวชนจะเข้าใจผิดเพิ่มไปเรื่ อยๆ
2. บัตรผูป้ ระกาศเป็ นใบอนุญาตสื่ อว่าศักดิ์สิทธิ์ เป็ นอาชีพที่มีมาตรฐาน ใบประกอบวิชาชีพ มิฉะนั้นใครๆ
ก็ทาํ เลียนแบบได้ และความสําคัญของบัตรลดลง จึงต้องการให้มีความศักดิ์สิทธิ์ให้สิทธิ์ผไู ้ ด้รับบัตรผูป้ ระกาศ
3. สื่ อต้องระมัดระวังมากขึ้น ถ้ามีการบังคับคนจะเรี ยนรู ้และจริ งจังมากขึ้นในแนวทางเดียวกัน หากไม่
ปฏิบตั ิตามมาตรฐาน ทําให้คนได้บตั รระมัดระวังและปกป้องคนแอบอ้าง จะทําให้มีแต่ผทู ้ ี่อยูใ่ นอาชีพนี้จริ งเป็ นตัวจริ ง
4. พิธีกรส่วนใหญ่ในปั จจุบนั ไม่มีคุณภาพมากพอ มี DJ ใช้คาํ พูด ภาษาที่ไม่ถูกต้อง ส่งผลต่อคนฟัง มีขอ้ มูล
บิดเบือนนําคําพูดที่ฟังมาไปใช้ผิด ๆ การทําให้ผูผ้ ่านการอบรมและมีบตั รที่ถูกต้อง มีคุณค่า มีบตั รผูป้ ระกาศ คือ นัก
วิชาชีพ จะทําให้จาํ แนกได้วา่ คนใดมีคุณภาพ ทุกคนจึงจําเป็ นต้องผ่านการอบรม ได้รับบัตรผูป้ ระกาศ ทําให้มีความ
ศักดิ์สิทธิ์ เป็ นสิ่ งที่ได้ผา่ นมาตรฐานการอบรมแล้ว
5. ควรมีการกําหนดบัตรผูป้ ระกาศ เพื่อใช้เป็ นมาตรฐานของสื่ อ และช่วยยกระดับให้กบั ประชาชนโดย
วงกว้าง ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ทําให้คนในวงการมีการเปลี่ยนแปลงและยอมรับ เป็ นสิ่ งที่บ่งบอกความสําเร็ จของ
อาชีพผูป้ ระกาศ
6. การมี ผ ลบัง คับ ทางกฎหมายเป็ นการสร้ า งมาตรฐานให้กับ ผูป้ ระกาศ เป็ นใบเบิ ก ทางของความเป็ น
มืออาชีพ เหมือนเป็ นสิ่ งประกันมาตรฐานคุณภาพ และเป็ นความภาคภูมิใจ จึงควรมีใบประกาศวิชาชีพรองรับ เหมือน
ใบขับขี่ บ่งบอกความเป็ นมืออาชีพ เพราะมีหน่วยงาน มีการันตีจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ การสอบบัตรผูป้ ระกาศคือ
การคัดกรอง บุคคลคุณภาพในวิชาชีพผูป้ ระกาศ จัดเป็ นผูป้ ระกาศที่ได้การรับรอง

6. อภิปรายผล

ผลวิจัย ที่ ไ ด้รับ จากกลุ่ม ตัว อย่า งสะท้อ นความคิ ดเห็ น ในประเด็ นภาพรวมของการอบรมหลักสู ตร
ผูป้ ระกาศ ทั้งในส่ วนวิทยากร การฝึ กปฏิ บตั ิ ห้องปฏิ บตั ิการ ความพร้อมของหน่ วยงานจัดอบรม ประโยชน์ที่
ได้รับจากการเข้าอบรมหลักสูตรผูป้ ระกาศ โดยเป็ นหลักสูตรที่ดี เปิ ดโอกาสให้ผมู ้ ีความสามารถได้เพิ่มเติมความรู ้
เพิ่มประสิ ทธิ ภาพ คุณภาพในการทํางาน ได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ ได้เรี ยนรู ้การใช้เสี ยง การออกเสี ยงอักขระ
ถูกต้อง สามารถนําความรู ้ที่ได้รับไปพัฒนาตนเอง พัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งขยายผลต่อยอดให้ผไู ้ ม่ได้เข้ามา
รับการอบรมต่อไป และในส่ วนความคิดเห็นต่อการผลักดันให้มีการกําหนดข้อบังคับบุคลากรในกิจการกระจาย
เสี ยงและกิจการโทรทัศน์ที่ทาํ หน้าที่ผปู ้ ระกาศ ให้เข้ารับการอบรมและผ่านการทดสอบเพื่อรับบัตรผูป้ ระกาศ โดย
การกําหนดให้บัตรผูป้ ระกาศฯ มี ผลบังคับใช้ด้านกฎหมายนั้น ส่ วนใหญ่เห็ นด้วยและเสนอให้ กสทช.ออก
มาตรการหรื อประกาศบังคับให้องค์กร สถานี ต้องส่งบุคลากรของตนเองเข้าอบรมในหลักสูตร กสทช.ควรแจ้งให้
คนที่ยงั ไม่อบรมมาอบรมเป็ นหลัก และทําการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้เห็นประโยชน์ของการเข้าอบรม
นอกจากนี้ ยัง เสนอให้ กสทช. ขอความร่ ว มมื อ โดยการส่ ง หนัง สื อ ไปที่ ส ถานี ให้ค วบคุ ม ดู แ ลบุ คลากรของ
หน่วยงาน/สถานี ต้องมีบตั รผูป้ ระกาศ หรื อ กสทช.มีอาํ นาจ แต่ไม่มีกาํ ลังคนในการกํากับดูแล ก็ให้สถานีออกกฏ
ระเบียบและบทลงโทษกับบุคลากรด้านวิทยุ-โทรทัศน์ของตนเอง ส่ วนการบังคับใช้และบทลงโทษนั้น ในกรณี
กระทําผิดให้ลงโทษด้วยการยึดบัตรผูป้ ระกาศ และการพักการทําหน้าที่
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จะเห็นว่า ผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญในเรื่ องการทําหน้าที่ผูป้ ระกาศที่ตอ้ งมี
คุ ณ ภาพและมาตรฐานของการทํา หน้า ที่ ใ นบทบาทสื่ อ มี ก ารตรวจความถู ก ต้อ ง การสร้ า งความน่ า เชื่ อ ถื อ
เหมือนกับผูเ้ ฝ้าประตู (Gate-keeper) ก่อนที่ข่าวสารจะไหลออกไปสู่ ผูร้ ับสาร และเรื่ องสมรรถนะของผูป้ ระกาศ
ในสื่ อวิทยุและโทรทัศน์ที่ตอ้ งมีความรู ้ (Knowledge) ด้านการสื่ อสาร ด้านจรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ ยวข้อง
กับการนําเสนอเนื้อหา ด้านเทคโนโลยีการสื่ อสาร รวมทั้งต้องมีทกั ษะ (Skills) การอ่านออกเสี ยงภาษาไทยอย่าง
ถูกต้องตามอักขรวิธี บุคลิกภาพดี แก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าได้ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของสุ ปราณี ศิริสวัสดิ์ ชัย
ชเนตตี ทินนาม และต่อตระกูล อุบลวัตร

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
1. นําผลวิจยั ที่ ได้รับในส่ วนของการอบรมหลักสู ตรผูป้ ระกาศในกิ จการกระจายเสี ยงและกิ จการ
โทรทัศน์ไปใช้ปรับปรุ งกระบวนการดําเนิ นการและเนื้ อหาหลักสู ตรผูป้ ระกาศให้ตรงกับความต้องการที่ กลุ่ม
ตัวอย่าง ส่วนใหญ่แสดงความเห็นโดยเฉพาะเรื่ องของมาตรฐานความรู ้และทักษะการใช้ภาษา เพื่อทําให้หลักสูตร
อบรม ผูป้ ระกาศมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลยิง่ ขึ้น
2. ความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับการกําหนดให้บัตรผูป้ ระกาศมี ผลบังคับใช้ด้านกฎหมายซึ่ งปรากฏใน
งานวิจยั แสดงให้เห็นว่า บุคลากรในกิจการกระจายเสี ยงและกิจการโทรทัศน์ มีความต้องการใบประกอบวิชาชีพ
และให้มีการบังคับใช้ทางกฎหมาย ดังนั้น กสทช.เป็ นองค์กรหลักที่มีบทบาทหน้าที่ในการกํากับดูแล และพัฒนา
บุคลากรด้านกิจการกระจายเสี ยงและกิจการโทรทัศน์ ควรขับเคลื่อนบัตรผูป้ ระกาศให้มีผลบังคับใช้ทางกฎหมาย
ให้เป็ นจริ ง
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
1. วิจัยเกี่ ยวกับกระบวนการและแนวทางการพัฒนาบัตรผูป้ ระกาศมี ผลบังคับใช้ด้านกฎหมาย
เช่นเดียวกับใบประกอบวิชาชีพต่างๆ
2. วิจยั เกี่ยวกับหลักการกํากับดูแลและพัฒนาผูป้ ระกาศในสื่ อออนไลน์
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การศึ ก ษาวิท ยานิ พ นธ์ เ รื่ อ ง “กลยุท ธ์ ก ารตลาดและการสื่ อ สารผ่า นสัง คมออนไลน์ที่ ส่ ง ผลต่ อ การ
ตัดสิ นใจเลื อกเข้าร้ านกาแฟของกลุ่มคนทํางานในกรุ งเทพมหานคร” มี วตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษา 1) ปั จจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ 2) พฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภค 3) กลยุทธ์ทางการตลาดของร้านกาแฟ 4) การใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ 5) การตัดสิ นใจเลือกเข้าร้านกาแฟของกลุ่มคนทํางานในกรุ งเทพมหานคร เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ กลุ่ม
ตัวอย่างเป็ นกลุ่มคนทํางานที่มีอายุระหว่าง 21-30 ปี จํานวน 400 คน ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือเก็บข้อมูลด้วย
วิธีการเลือกแบบเจาะจงในเขตพื้นที่ที่มีผปู ้ ระกอบการร้านกาแฟจํานวน 8 เขต ด้วยวิธีการสุ่ ม ได้แก่ เขตลาดพร้าว
เขตวัฒนา เขตราชเทวี เขตปทุมวัน เขตดินแดง เขตบางเขน เขตจตุจกั ร และเขตบางรัก การวิเคราะห์หาคําตอบด้วย
โปรแกรมสําเร็ จรู ป ใช้สถิ ติเชิ งพรรณนา การแจกแจงความถี่ การแสดงค่าร้ อยละ การหาค่าเฉลี่ ย และส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้การทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ
ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง สถานภาพโสด มีการศึกษาสูงสุดระดับปริ ญญาตรี
ประกอบอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่ วนตัว มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 35,001 – 45,000 บาท โดยพฤติกรรมการซื้ อ ประเภท
ของกาแฟที่ นิยมบริ โภคมากที่ สุด คือกาแฟสด ช่วงเวลาบริ โภคกาแฟมากที่ สุด คือช่วงบ่าย สิ่ งที่ ได้รับจากการ
บริ โภคกาแฟ คือลดอาการง่วงนอนเพิ่มความสดชื่น ประเภทของเครื่ องดื่มในร้านกาแฟที่เลือกซื้อมากที่สุด คือชา
กาแฟ ความถี่ของการดื่มเครื่ องดื่มจําพวก ชา กาแฟ ช็อคโกแลต คือ 1 ครั้ง/สัปดาห์ ความถี่ของการดื่มจําพวก นํ้า
ผลไม้ สมูทตี้ คือ 2-3 ครั้ง/สัปดาห์ โดยจะซื้ อด้วยตนเอง และจ่ายเป็ นเงินสด สถานที่การใช้บริ การร้านกาแฟส่วน
ใหญ่ คือปั๊ มนํ้ามัน การเข้าใช้บริ การร้านกาแฟส่ วนใหญ่ คือ Starbucks การเลือกใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการเลือก
เข้าร้านกาแฟมากที่สุด คือ Facebook ด้านกลยุทธ์ทางการตลาด พบว่า พนักงานขายมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากเป็ น
ลําดับที่ 1 และการใช้สื่อสังคมออนไลน์ พบว่า Facebook มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากเป็ นลําดับที่ 1
คําสําคัญ: กลยุทธ์, การตลาด, การสื่ อสารผ่านสังคมออนไลน์, การตัดสิ นใจ, ร้านกาแฟ
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ABSTRACT

This paper examines "Marketing strategies and social media communication affecting the decision to
select coffee shop of working group in Bangkok" with the objectives being to study 1) demographic factors, 2)
purchasing behavior of consumers, 3) marketing strategies of cafés, 4) online social media usage and 5) decisions
to visit cafés of working population in Bangkok. This paper includes a quantitative research with a representative
sample of 400 people, at age 21 – 30 years. The quantitative research involves questionnaires to randomly collect
data specifically within 8 areas, which are, Ladprao, Wattana, Ratchathewi, Pathumwan, Dindaeng, Bangkaen,
Chatujak and Bangrak. A package program is used to generate descriptive statistics, frequencies, percentages,
average figures and standard deviations, to test hypothesis by multiple linear regression.
The paper reveals that most sample group are mainly single female, with a bachelor degree, working in
private businesses, with average salary of 35,001 – 45,000 Baht. Most commonly chosen type of coffee is fresh
coffee and consumers mostly intake coffee during afternoon. Drowsiness reduction and revitalization are the main
benefit while most purchased drink from cafés are coffee and tea. The frequency for consuming coffee, tea and
chocolate drinks is 1 time/ week while that of fruit juice and smoothies is 2-3 times/ week. Customers normally
purchases by themselves using cash. The most frequently visited cafés are in petrol stations. Most frequently
visited café is Starbucks while café that utilizes social media most is Facebook. Marketing strategy reveals that
sales staff is the most important factor while online social media reveals that Facebook is.
Keywords: Marketing, Strategy, Social Media Communication, Decision, Coffee Shop

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

ปั จจุบนั ธุรกิจร้านกาแฟ เป็ นธุรกิจที่มีอตั ราการเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ ว โดยการจัดตั้งธุรกิจในปี 2561 มี
จํานวน 57 ราย เพิ่มขึ้ นร้ อยละ 37.71 เมื่ อเที ยบกับปี 2560 ธุ รกิ จที่ ดาํ เนิ นกิ จการอยู่ จํานวน 258 ราย มูลค่าทุน
3,675.43 ล้านบาท รายได้ของธุรกิจขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง เฉลี่ยร้อยละ 2.83 ต่อปี โดยในปี 2560 มีรายได้
รวม 28,824 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 คิดเป็ นร้อยละ 4.85 ที่มา: h ttps://www.dbd.go.th. ส่ วนประมวลผลและ
วิเคราะห์ขอ้ มูลธุ รกิ จ, กองข้อมูลธุ รกิ จ, กรมพัฒนาธุ รกิ จการค้า, บทวิเคราะห์ ธุรกิจกาแฟ เดื อนมกราคม 2562,
[ออนไลน์]. สําหรับแนวโน้มมูลค่าทางการตลาดของธุ รกิจร้านกาแฟปี พ.ศ. 2559 มีมูลค่าทางการตลาด 19,160
พันล้านดอลล่าสหรัฐ ปั จจุบนั ปี พ.ศ. 2562 มีมูลค่าการตลาด 25,860 พันล้านดอลล่าสหรัฐ โดยคาดว่าในปี พ.ศ.
2564 จะมีมูลค่าการตลาดที่เพิ่มสูงขึ้นถึง 30,950 พันล้านดอลล่าสหรัฐ ที่มา: สํานักงานสถิติแห่งชาติ, การพยากรณ์
แนวโน้ มมูลค่ าตลาดของอุตสาหกรรมกาแฟไทย, 2562 จึงทําให้มีคนสนใจเข้ามาทําธุรกิจนี้เป็ นจํานวนมาก ทําให้
เกิ ดสภาวะการแข่งขันที่ มีค วามรุ นแรงสู งขึ้ น ทั้งนี้ การทํากลยุทธ์การตลาดไม่ว่าจะเป็ นร้ านกาแฟระดับ ล่ า ง
ระดับกลาง หรื อระดับพรี เมียม ผูป้ ระกอบการต้องหากลยุทธ์ต่างๆ เพื่อนํามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์
ปั จจุ บัน และต้องตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้อ ย่างแท้จ ริ ง ที่ มา: ศู นย์วิจัยกสิ กรไทย, หลักการ
บริหารธุรกิจร้ านกาแฟ ข้ อมูลวิจยั เดือนตุลาคม 2561, [ออนไลน์] https://kasikornbank.com. ซึ่งร้านกาแฟจะต้อง
ทําการตลาดที่สามารถดึงดูดลูกค้าได้มากกว่าร้านอื่นๆ เช่น ที่ทาํ เล การเดินทางมาใช้บริ การได้สะดวก ภายในร้าน
ตกแต่งบรรยากาศให้ลูกค้ารู ้สึกผ่อนคลายมี WIFI ให้บริ การ มีการตั้งราคาขายที่สมนํ้าสมเนื้ อกับคุณภาพที่ลูกค้า
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ได้รับ รวมไปถึงการให้บริ การของพนักงานที่สุภาพ ยิม้ แย้ม เป็ นกันเอง เพื่อเป็ นการตอบสนองความต้องการได้
ตรงใจลูกค้า และเมื่อลูกค้าเกิ ดความประทับใจ ลูกค้าก็สามารถช่วยโปรโมทร้านโดยการเขียนรี วิวในสื่ อสังคม
ออนไลน์ ด้วยถ้อยคําที่ดี มีความชื่นชม มีการกด Like กด Share ทําให้ต่อสู ้กบั คู่แข่งขันในธุรกิจประเภทเดียวกัน
ได้ ทั้งนี้ แสดงให้เห็นว่าการตัดสิ นใจเลือกเข้าร้านกาแฟของผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่มาจากการอ่านรี วิวบนสื่ อสังคม
ออนไลน์ และได้เห็ นรู ปภาพบรรยากาศของร้าน ทําให้มีส่วนในการตัดสิ นใจเลือกเข้าร้านกาแฟของผูบ้ ริ โภค
ที่ ม า: พิ ม พ์ศิ ริ ไทยสม, การศึ ก ษาปั จ จัย ที่มีผ ลเชิ ง บวกต่ อ ความพึง พอใจของลู ก ค้ า ร้ า นกาแฟ A ในจัง หวัด
พระนครศรี อยุธยา, การค้นคว้าอิสระ หลักสู ตรบริ หารธุ รกิ จมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ. 2554. ดังนั้น
ร้านกาแฟแต่ละร้านจะต้องกระตุน้ การตัดสิ นใจซื้ อและเพิ่มยอดขายให้กบั ร้าน โดยผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ ได้แก่
Facebook, Line@, Instagram, YouTube, Website, Twitter เพื่อเป็ นการกระตุน้ การตัดสิ นใจเลื อกเข้าร้ านกาแฟ
ของผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั และทําให้เกิ ดประโยชน์ต่อผูป้ ระกอบธุ รกิ จร้านกาแฟ ได้ประเมินแนวทางการจัดการ
ธุ รกิ จโดยการออกแบบผลิ ตภัณฑ์ การบริ การ และวางกลยุทธ์การตลาดให้ตอบสนองความต้องการเพื่อสร้าง
ความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผบู ้ ริ โภคต่อไปในอนาคต

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกเข้าร้านกาแฟของกลุ่มคนทํางาน
ในกรุ งเทพมหานคร
2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อของผูบ้ ริ โภคที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกเข้าร้านกาแฟของกลุ่ม
คนทํางานในกรุ งเทพมหานคร
3) เพื่อศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกเข้าร้านกาแฟของกลุ่มคนทํางานใน
กรุ งเทพมหานคร
4) เพื่อศึกษาการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกเข้าร้านกาแฟของ
กลุ่มคนทํางานในกรุ งเทพมหานคร
5) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสิ นใจเลือกเข้าร้านกาแฟของกลุ่มคนทํางานในกรุ งเทพมหานคร

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์
1. เพศ 2. อายุ 3. อาชีพ 4. รายได้ต่อเดือน 5. ระดับการศึกษา 6. สถานภาพ
พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค
1. ประเภทของกาแฟ 2. ช่วงเวลา 3. ลักษณะในการใช้บริ การ 4. รู ปแบบการจ่ายเงิน
5. ความถี่ 6. สถานที่ที่ใช้บริ การ 7. รู ปแบบการใช้บริ การ 8. รู ปแบบการสัง่ ซื้อ
9. ประเภทของร้านที่เลือกใช้บริ การ
กลยุทธ์ ทางการตลาด
1. Product 2. Price 3. Place 4. Sale Promotion 5. Personal Selling 6. Packaging
7. Publicity and Public Relation
สื่ อสังคมออนไลน์
1. Facebook 2. Line@ 3. Instagram 4. YouTube 5. Website 6. Twitter 7. Google
แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
963

การตัดสินใจ
เลือก
เข้ าร้ าน
กาแฟ
ของกลุ่มคน
ทํางานใน
กรุงเทพ
มหานคร
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4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 แบบแผนการวิจยั
เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative research) ใช้วธิ ีการสํารวจ (Survey research) โดยใช้เครื่ องมือการ
วิจยั คือแบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ ใ ช้ใ นการวิจัย ครั้ งนี้ คื อ กลุ่ ม คนทํา งานในกรุ ง เทพมหานครที่ ดื่ ม กาแฟจากร้ า นกาแฟ
Starbucks, ร้าน Café Amazon, ร้าน True coffee, ร้าน Coffee world, ร้าน Coffee today, ร้านกาแฟ Chao doi, ร้าน
กาแฟดอยช้าง, ร้านกาแฟอินทนิ ลคอฟฟี่ และร้านกาแฟ Black canyon ซึ่ งไม่ทราบจํานวนที่แน่นอน โดยใช้สูตร
การคํานวณกรณี ไม่ทราบจํานวนประชากรที่แน่นอน ได้กาํ หนดสัดส่ วนของประชากรเท่ากับ 0.5 ค่าระดับความ
P(1−P)Z2

ดังนั้นกลุ่มตัวอย่าง
เชื่อมัน่ ที่ 95% และความคลาดเคลื่อน (e) เท่ากับ 0.05 คํานวณโดยใช้สูตร n =
e2
เท่ากับ 385 คน โดยสํารองความผิดพลาดจากการเก็บข้อมูล 15 ตัวอย่าง รวมเป็ นกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 คน
4.3 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้อมูลได้จากแบบสอบถามจํานวน 400 ชุด การวิเคราะห์ขอ้ มูลหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับ
ตัวแปรตามโดยใช้สถิติ 1. การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) เป็ นสถิติวเิ คราะห์ขอ้ มูลในส่ วน
แบบสอบถาม เป็ นคําถามปลายปิ ดโดยให้เลือกตอบ และประเมินค่าในลักษณะ Likert scale โดยวิเคราะห์ตาราง
แจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) ตารางแสดงค่าร้อยละ (Percentage) ตารางการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ตารางค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D. หรื อ Standard Deviation) 2. การวิเคราะห์การถดถอยเชิ งพหุ คูณ (Multiple
regression analysis) เป็ นการทดสอบสมมติฐานมีนยั ที่ระดับ 0.5 โดยใช้การทดสอบค่าสถิติในการวิเคราะห์ (ชูศรี
วงศ์รัตนะ, 2560.78-98) สมมติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกเข้า
ร้านกาแฟของกลุ่มคนทํางานในกรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน สมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภคที่
แตกต่ า งกัน ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กเข้า ร้ า นกาแฟของกลุ่ ม คนทํา งานในกรุ ง เทพมหานครแตกต่ า งกัน
สมมติฐานที่ 3 การใช้กลยุทธ์ทางการตลาดของร้านกาแฟที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกเข้าร้านกาแฟ
ของกลุ่มคนทํางานในกรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน สมมติฐานที่ 4 การใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ของ
ร้านกาแฟที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกเข้าร้านกาแฟของกลุ่มคนทํางานในกรุ งเทพมหานครแตกต่าง
กัน จากนั้นนําข้อมูลที่ได้มาสรุ ปประเด็นและนํามาอภิปรายผลสนับสนุนในแต่ละสมมติฐาน

5. สรุ ปผลการวิจัย

การวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับปั จจัยด้ านประชากรศาสตร์ : ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงร้อยละ 52.75 มีอายุ
ระหว่าง 21-30 ปี ร้อยละ 49.25 มีสถานภาพโสดร้อยละ 82.25 มีการศึ กษาสู งสุ ดระดับปริ ญญาตรี ร้อยละ 73.25
ประกอบอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัวร้อยละ 54.25 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 35,001 – 45,000 บาทร้อยละ 37.75
การวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล เกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมการซื้ อ : พฤติ ก รรมการซื้ อของกลุ่ ม คนทํ า งานใน
กรุ งเทพมหานครที่ตดั สิ นใจเลือกเข้าร้านกาแฟ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ พบว่า ประเภทของกาแฟที่นิยมบริ โภคมาก
ที่สุดคือกาแฟสดร้อยละ 58.25 ช่วงเวลาบริ โภคกาแฟมากที่สุดคือช่วงบ่ายร้อยละ 40.75 สิ่ งที่ได้รับจากการบริ โภค
กาแฟคือลดอาการง่วงนอนเพิ่มความสดชื่นร้อยละ 32.75 ประเภทของเครื่ องดื่มในร้านกาแฟที่เลือกซื้ อมากที่สุด
คือชา กาแฟ ร้อยละ 47.75 มีความถี่ของการดื่มจําพวก ชา กาแฟ ช็อคโกแลตคือ 1 ครั้ง/สัปดาห์ร้อยละ 53.5 ความถี่
ของการดื่มจําพวก นํ้าผลไม้ สมูทตี้คือ 2-3 ครั้ง/สัปดาห์ร้อยละ 48 ลักษณะการซื้ อเครื่ องดื่มจากร้านกาแฟคือซื้ อ
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ด้วยตนเอง ร้อยละ 58.5 วิธีการจ่ายเงินซื้ อเครื่ องดื่มคือจ่ายเงินสดร้อยละ 52.75 เลือกประเภทของสถานที่ที่เข้าใช้
บริ การร้านกาแฟคือปั๊ มนํ้ามันร้อยละ 30.5 ประเภทของร้านที่เลือกเข้าใช้บริ การร้านกาแฟคือร้านกาแฟ Starbucks
ร้อยละ 28.75 ประเภทของร้านที่เลือกเข้าใช้บริ การร้านกาแฟผ่านสื่ อสังคมออนไลน์มากที่ สุดคือ Facebook ร้อย
ละ 27.5
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางการตลาด
ค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ระดับ
ค่ าเฉลีย่
กลยุทธ์ ทางการตลาดโดยภาพรวม
(S.D.)
ความสําคัญ
(x� )
ด้านพนักงานขาย
4.48
0.60
มากที่สุด
ด้านผลิตภัณฑ์
4.42
0.59
มากที่สุด
ด้านการส่งเสริ มการตลาด
4.27
0.57
มาก
ด้านราคา
4.18
0.56
มาก
ด้านช่องทางการจําหน่าย/สถานที่
4.14
0.55
มาก
ด้านการให้ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์
3.91
0.52
มาก
ด้านบรรจุภณั ฑ์
3.83
0.51
มาก
รวม
4.18
0.56
มาก
ผลการวิจยั พบว่ า กลยุทธ์ทางการตลาดด้านพนักงานขาย มีค่าเฉลี่ย 4.48 อยูใ่ นระดับมากที่สุด รองลงมา
คือ ด้านผลิตภัณฑ์มีค่าเฉลี่ยที่ 4.42 อยูใ่ นระดับมากที่สุด และด้านบรรจุภณั ฑ์มีค่าเฉลี่ยที่ 3.83 อยูใ่ นระดับมาก
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์
ค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ระดับ
ค่ าเฉลีย่
กลยุทธ์ ทางการตลาดโดยภาพรวม
(S.D.)
ความสําคัญ
(x� )
Facebook
4.35
0.51
มาก
YouTube
4.07
0.54
มาก
Instagram
4.02
0.53
มาก
Line@
4.01
0.53
มาก
Twitter
3.79
0.50
มาก
Website
3.56
0.47
ปานกลาง
Google
3.25
0.43
ปานกลาง
รวม
3.86
0.50
มาก
ผลการวิจยั พบว่ า การใช้สื่อสังคมออนไลน์ทางด้าน Facebook มีค่าเฉลี่ย 4.35 อยูใ่ นระดับมาก รองลงมา
คือ Youtube มีค่าเฉลี่ยที่ 4.07 อยูใ่ นระดับมาก และ Google มีค่าเฉลี่ยที่ 3.25 อยูใ่ นระดับปานกลาง
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
ตารางที่ 3 สมมติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกเข้าร้านกาแฟของ
กลุ่มคนทํางานในกรุ งเทพมหานคร แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐาน
ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์
แตกต่าง
ไม่แตกต่าง
เพศ

อายุ

สถานภาพ

ระดับการศึกษาสู งสุด

อาชีพ

รายได้ต่อเดือน

ผลการทดสอบสมมติ ฐ านข้อ ที่ 1 พบว่า ระดับการศึ กษาสู งสุ ด, อาชี พ, รายได้ต่ อเดื อน มี ผ ลต่ อ การ
ตัดสิ นใจเลือกเข้าร้านกาแฟของกลุ่มคนทํางานในกรุ งเทพมหานคร แตกต่างกัน
ตารางที่ 4 สมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมการซื้อของผูบ้ ริ โภคที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกเข้าร้านกาแฟ
ของกลุ่มคนทํางานในกรุ งเทพมหานคร แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐาน
พฤติกรรมการซื้อของผูบ้ ริ โภค
แตกต่าง
ไม่แตกต่าง
ประเภทของกาแฟที่นิยมบริ โภคมากที่สุด

ช่วงเวลาบริ โภคกาแฟมากที่สุด

สิ่ งที่ได้รับจากการบริ โภคกาแฟ

ประเภทของเครื่ องดื่มในร้านกาแฟที่เลือกซื้อมากที่สุด

ความถี่ของการดื่มเครื่ องดื่มจําพวก ชา กาแฟ ช็อคโกแลตต่อสัปดาห์

ความถี่ของการดื่มเครื่ องดื่มจําพวก นํ้าผลไม้ สมูทตี้

ลักษณะการซื้อเครื่ องดื่มจากร้านกาแฟ

วิธีการจ่ายเงินซื้อเครื่ องดื่ม

ประเภทของสถานที่ที่เข้าใช้บริ การ

ประเภทของร้านที่เลือก เข้าใช้บริ การ

ประเภทของร้านที่เลือกเข้าใช้บริ การผ่านสื่ อสังคมออนไลน์มากที่สุด

ผลการทดสอบสมมติฐาน ข้อที่ 2 พบว่า ประเภทของกาแฟที่ นิยมบริ โภคมากที่ สุด, ช่วงเวลาบริ โภค
กาแฟมากที่สุด, ลักษณะการซื้ อเครื่ องดื่มจากร้านกาแฟ, ประเภทของสถานที่ที่เข้าใช้บริ การ, ประเภทของร้านที่
เลือกเข้าใช้บริ การ, ประเภทของร้านที่เลือกเข้าใช้บริ การผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกเข้าร้าน
กาแฟของกลุ่มคนทํางานในกรุ งเทพมหานคร แตกต่างกัน
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ตารางที่ 5 สมมติฐานที่ 3 การใช้กลยุทธ์ทางการตลาดของร้านกาแฟที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกเข้า
ร้านกาแฟของกลุ่มคนทํางานในกรุ งเทพมหานคร แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐาน
กลยุทธ์ทางการตลาดของร้านกาแฟ
แตกต่าง
ไม่แตกต่าง
ด้าน ผลิตภัณฑ์

ด้าน ราคา

ด้านช่องทางการจําหน่าย/สถานที่

ด้าน การส่งเสริ มการตลาด

ด้านพนักงานขาย

ด้านบรรจุภณั ฑ์

ด้านการให้ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์

ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 3 พบว่า ด้าน ผลิตภัณฑ์, ช่องทางการจําหน่าย/สถานที่, พนักงานขาย มี
ผลต่อการตัดสิ นใจเลือกเข้าร้านกาแฟของกลุ่มคนทํางานในกรุ งเทพมหานคร แตกต่างกัน
ตารางที่ 6 สมมติ ฐานที่ 4 การใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ของร้ านกาแฟที่ แตกต่างกันส่ งผลต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกเข้าร้านกาแฟของกลุ่มคนทํางานในกรุ งเทพมหานคร แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐาน
การใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)
แตกต่าง
ไม่แตกต่าง
Facebook

Line@

Instagram

YouTube

Website

Twitter

Google

ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 4 พบว่า Facebook, Line@, Instagram มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกเข้าร้าน
กาแฟของกลุ่มคนทํางานในกรุ งเทพมหานคร แตกต่างกัน

6. อภิปรายผล

ลักษณะทางประชากร: ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-30 ปี สถานภาพโสด มีการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี ประกอบอาชี พค้าขาย/ธุ รกิ จส่ วนตัว มีรายได้เฉลี่ยต่อเดื อน 35,001-45,000 บาท ซึ่ งแสดงให้เห็ นว่า
ปั จจุบนั เรากําลังอยูใ่ นโลกดิจิตอล สังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชดั จากผูห้ ญิงที่เคยอยูบ่ า้ น ก็กา้ วเข้าสู่ โลก
ของการทํางาน ส่วนทางด้านอาชีพก็จะสอดคล้องกับงานวิจยั ของ หนึ่งฤทัย เซี่ยงฉิ น (2557) ศึกษาเรื่ องปั จจัยส่วน
ประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการบริ โภคกาแฟของผูบ้ ริ โภค ร้านกาแฟสตาร์บคั ส์ และทัม เอ็น ทัมส์ คอฟฟี่
สาขาวิคตอเรี ย การ์ เด้นส์ ที่กล่าวว่า ผูด้ ื่มกาแฟส่ วนใหญ่มีอาชีพข้าราชการหรื อรัฐวิสาหกิจ แต่ผลการวิจยั ครั้งนี้
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พบว่า ผูด้ ื่ ม กาแฟส่ ว นใหญ่ ประกอบอาชี พ ค้า ขาย/ธุ ร กิ จส่ ว นตัว เนื่ อ งมาจากสถานการณ์ ข องโลกได้มี การ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ วภายในระยะเวลา 5 ปี (2557-2562) และผูค้ นในสังคมก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะ
การประกอบอาชีพเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนของโลกไปด้วยเช่นกัน
พฤติกรรมการซื้ อกาแฟของผู้บริโภค : คนทํางานส่ วนใหญ่ชอบดื่มกาแฟสด ในช่วงบ่าย ๆ ของทุกวัน
เพื่อลดความง่วง โดยจะเลือกซื้ อกาแฟที่ อยูใ่ นปั๊ มนํ้ามัน รองลงมาก็คือตามห้างสรรพสิ นค้า และออกไปซื้ อตาม
ร้านที่อยูใ่ กล้ๆสถานที่ทาํ งาน หรื อไม่ก็สง่ั ซื้อผ่านแอพพลิเคชันให้มาส่งถึงที่ สะดวก สบาย รวดเร็ ว เพื่อตอบสนอง
ไลฟ์ สไตล์การดํารงชีวิตของวิถีคนเมืองที่ตอ้ งใช้ชีวิตที่เร่ งรี บและรวดเร็ ว ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ จารุ ภทั ร์
มังคลสุ ต (2556) ศึกษาพฤติกรรมและปั จจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการบริ โภคกาแฟสตาร์ บคั ส์ กรณี ศึกษา
ห้างสรรพสิ นค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว พบว่า พฤติกรรมของลูกค้าที่บริ โภคกาแฟสตาร์ บคั ส์คือ ลดอาการง่วงนอน
ปริ มาณการบริ โภคกาแฟแต่ละวันคือ 1 แก้ว ความถี่ในการใช้บริ การร้านกาแฟคือ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ รู ปแบบบ
การมาใช้บริ การคือ รับประทานในร้านและนิยมมาใช้บริ การคนเดียว และนิยมบริ โภคเครื่ องดื่มประเภทกาแฟคาปู
ชิโนมากที่สุด
กลยุทธ์ ทางการตลาดของร้ านกาแฟ : พนักงานขายมีส่วนสําคัญอย่างยิ่งในการขาย และเป็ นการสร้าง
ความประทับใจที่ดีให้กบั ลูกค้าได้โดยตรง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ธนิตา เวสารัชกิจ (2557) ศึกษาเรื่ องส่ วน
ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริ การร้านกาแฟสด 24 ชัว่ โมงยีห่ อ้ หนึ่งของผูบ้ ริ โภคใน
เขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า การขายโดยพนักงานขายสําคัญมากที่สุด พนักงานที่มีบุคลิกดีแต่งกายสุ ภาพยิม้ แย้มมี
อัธยาศัยดีพดู จาดีให้บริ การดี เป็ นการสร้างความพึงพอใจ และทําให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความภักดีต่อร้านในที่สุด สําหรับ
ด้านผลิตภัณฑ์และการบริ การในปั จจุบนั มีการประยุกต์ใช้ช่องทางการจําหน่าย/สถานที่ เพื่อให้สอดคล้องกับวิถี
การดํารงชีวิตของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ พรพิมล อารี ประเสริ ฐกุล (2550) ศึกษาความพึงพอใจ
ของลูกค้าต่อปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การร้านบ้านไร่ กาแฟในกรุ งเทพมหานคร พบว่า ลูกค้าพึงพอใจใน
ผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมาก ได้แก่ รสชาติ คุณภาพ ทางด้านราคาที่ ลูกค้ามีความพึงพอใจคือ ราคาเหมาะสมกับ
คุณภาพ มีส่วนลดพิเศษให้กบั ลูกค้า ด้านพนักงานมีความพอใจในระดับมาก ได้แก่ การแต่งกายของพนักงาน
สุภาพ การรับคําสัง่ ซื้อได้อย่างถูกต้อง
การใช้ สื่อสั งคมออนไลน์ เพื่ อกระตุ้นให้ ผู้บริ โภคตัด สิ นใจซื้ อกาแฟ : สื่ อออนไลน์เป็ นช่ องทางการ
นํา เสนอเนื้ อ หาสาระในด้า นต่ า ง ๆ รวมถึ ง การโฆษณาไปสู่ ก ลุ่ ม ผูบ้ ริ โ ภค เป็ นการเปลี่ ย นแปลงจากระบบ
เทคโนโลยี ที่ นํา มาซึ่ งการเปลี่ ย นแปลงรู ป แบบสื่ อ สารเพื่ อ เข้า ถึ ง และตอบสนองต่ อ พฤติ ก รรมผู ้บ ริ โ ภคที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ วในปั จจุบนั และการพัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ไม่หยุดนิ่ ง ทําให้สื่อสังคมออนไลน์มี
ประสิ ทธิ ภาพในการติดต่อสื่ อสารมากยิ่งขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของอุไรรัตน์ มากไมตรี (2558) ศึกษาเรื่ อง
เรื่ องอิทธิ พลของสื่ อออนไลน์ที่มีผลต่อพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค กรณี ศึกษาธุ รกิ จร้านกาแฟในเขตกรุ งเทพมหานคร
พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุ 21-40 ปี เคยบริ โภคกาแฟจากร้านกาแฟที่ได้รับข้อมูลผ่านสื่ อออนไลน์ช่องทางต่าง ๆ มี
ผลการวิจยั สรุ ปพบว่า ลักษณะทางประชากร (เพศ อายุ อาชีพ การศึกษา) ที่ต่างกันจะมีการรับรู ้เกี่ยวการตัดสิ นใจ
ซื้ อกาแฟหลังเปิ ดรับข้อมูลผ่านสื่ อออนไลน์แตกต่างกัน ยกเว้นประชากรด้านรายได้ ที่พบว่า ไม่มีผลต่อการรับรู ้
เกี่ยวกับการตัดสิ นใจซื้อกาแฟหลังเปิ ดรับข้อมูลผ่านสื่ อออนไลน์
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7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) กลยุทธ์ทางการตลาด จากผลการวิจยั พบว่า ลูกค้าให้ความสําคัญในด้านผลิตภัณฑ์อยูใ่ นระดับที่
มากที่สุด ในด้านช่องทางการจําหน่าย/สถานที่อยูใ่ นระดับมาก และในด้านพนักงานขายอยูใ่ นระดับมากที่สุด ทํา
ให้เห็นว่าผูใ้ ห้บริ การควรเพิ่มความสําคัญในการทําร้านกาแฟให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมัน่ ในคุณภาพของผลิตภัณฑ์
เช่ น มี ใ บการั น ตี (Certificate) ซึ่ ง ร้ า นกาแฟที่ ไ ด้อ อกรายการทางโทรทัศ น์ จะมี เ ครื่ อ งหมายการรั บรองจาก
หน่ วยงานต่าง ๆ เป็ นต้น เพราะจากการเก็บแบบสอบถามทําให้ทราบถึ ง ร้ านกาแฟที่ มีคุณ ภาพในด้านความ
น่าเชื่อถือแตกต่างกันไป และจากการวิจยั พบว่า 1) ด้านผลิตภัณฑ์ 2) ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย/สถานที่ และ 3)
ด้านพนักขาย มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจมากที่สุดเมื่อเทียบกับด้านอื่น ๆ คือ ด้านราคา ด้านการส่งเสริ มการตลาด
ด้านบรรจุภณ
ั ฑ์ ด้านการให้ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ ดังนั้นทางร้านกาแฟควรที่จะเพิ่มความสําคัญให้กบั
ด้านอื่น ๆ เช่นกัน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ตดั สิ นใจเลือกเข้าร้านกาแฟได้อย่างดีที่สุด
(2) การใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) พบว่า ลูกค้าให้ความสําคัญ ในด้าน Facebook อยูใ่ น
ระดับมาก ในด้าน Line@ อยู่ในระดับมาก และ Instagram อยู่ในระดับมาก ทําให้เห็ นว่า ผูใ้ ห้บริ การควรเพิ่ม
ความสําคัญในสื่ อออนไลน์ดา้ นอื่นๆด้วย เพราะการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC : Integrated Marketing
Communication) ตามแนวคิดของ David A. Acker (2000) ได้ระบุไว้วา่ การสื่ อสารทางการตลาดควรผสมผสาน
รู ปแบบการสื่ อสารธุ รกิ จหลาย ๆ รู ปแบบ สอดคล้องกับแนวคิดของ เสรี วงษ์มณฑา (2547) กล่าวว่า IMC เป็ น
กระบวนการในระยะยาวและต่อเนื่ อง เป็ นการพัฒนาการใช้สื่อการตลาดแบบผสมผสาน ไม่ใช่ใช้เพียงแบบเดียว
สองแบบหรื อแค่สามแบบ ถ้าต้องการจูงใจลูกค้าร้านกาแฟจําเป็ นต้องมีการสื่ อสารเพื่อการจูงใจหลาย ๆ รู ปแบบ
เพื่อสร้างให้เกิดให้รู้จกั ให้จดจํา และเป็ นการจูงใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผูบ้ ริ โภคด้วย
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การศึกษาวิทยานิ พนธ์เรื่ อง “การนําหลักธรรมที่ได้จากเฟซบุ๊กแฟนเพจธรรมะ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์”
การวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ ที่ส่งผลต่อการนําหลักธรรมที่ได้จากทางเฟซบุ๊ก
แฟนเพจธรรมะ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 2) ศึกษาพฤติกรรมการเปิ ดรับ ที่ส่งผลต่อการนําหลักธรรมที่ได้จากทาง
เฟซบุ๊กแฟนเพจธรรมะไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 3) ศึกษาความพึงพอใจของผูต้ ิดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจธรรมะ ที่
ส่ งผลต่อการนําหลักธรรมที่ได้จากทางเฟซบุ๊กแฟนเพจธรรมะไปใช้ให้เกิ ดประโยชน์ และ 4) ศึกษาการติดตาม
และการมีส่วนร่ วมกับเฟซบุ๊กแฟนเพจธรรมะ ที่ส่งผลต่อการนําหลักธรรมที่ได้จากทางเฟซบุ๊กแฟนเพจธรรมะ ไป
ใช้ให้เกิดประโยชน์ ทั้งนี้ ทําการศึกษาโดยใช้วิธีการวิจยั เชิงปริ มาณ โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ติดตามเฟ
ซบุ๊กแฟนเพจธรรมะ จํานวน 400 คน วิเคราะห์ผลใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่าคงที่ และการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ผลการวิจัย พบว่า 1) ผูต้ ิ ด ตามเฟซบุ๊ ก แฟนเพจธรรมะส่ ว นใหญ่เป็ นผูห้ ญิ ง อายุร ะหว่า ง 31-40 ปี มี
สถานภาพโสด มีระดับการศึกษาสูงสุดอยูท่ ี่ปริ ญญาตรี ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็ นพนักงานเอกชน 2) มีพฤติกรรมการ
ติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจธรรมะสู งสุ ดคือ เพจพระมหาวุฒิชยั วชิรเมธี มีพฤติกรรมการเข้าใช้งาน 2-3 ครั้ง/สัปดาห์
ใช้งานในช่วงเวลา 18.01-21.00 น. โดยใช้ระยะเวลาในการเข้าเพจธรรมะ 5-10 นาที ผูต้ ิดตามส่วนใหญ่ใช้สมาร์ ท
โฟนเป็ นอุปกรณ์ ในเข้าถึ ง โดยรู ้ จักเฟซบุ๊กแฟนเพจธรรมะจากการที่ เพื่อนแนะนํา ชักชวน และจากการแชร์
3) โดยส่วนใหญ่มีพึงพอใจในเฟซบุ๊กแฟนเพจธรรมะโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก พึงพอใจในลักษณะเนื้อหาธรรมะที่
มีเนื้ อหาเข้าใจง่าย นําไปใช้ในชีวิตได้จริ งมากที่สุด 4) การมีส่วนร่ วมของผูต้ ิดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจธรรมะอยูใ่ น
ระดับปานกลาง โดยผูต้ ิดตามจะชอบแชร์ เนื้ อหา ประเภทข้อคิดคําคมสั้นๆ เนื้ อหาสร้างแรงบันดานใจมากที่ สุด
โดยทั้งนี้ ผูต้ ิดตามยังมีการนําไปใช้ประโยชน์โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยนําหลักธรรมไปใช้ในการดําเนิ นชีวิต
ทั้งที่บา้ นและที่ทาํ งาน รองลงมาเพื่อเป็ นการสร้างแรงบันดาลใจ
คําสําคัญ: สื่ อธรรมะ หลักธรรม เฟซบุ๊กแฟนเพจธรรมะ
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ABSTRACT
The objectives of this research were 1.) to study demographic characteristics that affected the practical
and beneficial usage of Dhamma principles on Dhamma Facebook Fanpages 2.) to study acceptance behavior
towards Dhamma Facebook Fanpages that affected the practical and beneficial usage of Dhamma principles on
Dhamma Facebook Fanpages 3.) to study satisfaction of Dhamma Facebook Fanpages’ followers that affected
the practical and beneficial usage of Dhamma principles on Dhamma Facebook Fanpages 4.) to study
engagement of Dhamma Facebook Fanpages that affected the practical and beneficial usage of Dhamma
principles on Dhamma Facebook Fanpages. With a quantitative research and representative sample of 400
Dhamma Facebook Fanpages’ followers, this paper was analyzed using percentage, mean, standard deviation,
t-test and analysis of variance.
The research revealed that 1.) Followers of Dhamma Facebook Fanpages were mainly single female,
aged 31-40 years, with a bachelor degree working in private sector. 2.) The most followed Dhamma Facebook
Fanpage was “Phramaha Vuttichai Wachiramatee,” with visiting frequency of 2-3 times/week, during 18:01 –
21:00 timespan and each visiting period lasted 5-10 minutes. Most followers accessed through smartphones and
knew of the Fanpage through friends’ suggestions and sharings. 3.) Most people were highly satisfied with
Dhamma Facebook Fanpages in the easy-to-understand and adaptable content. 4.) Engagement of Dhamma
Facebook Fanpages’ followers was in moderate level, where followers normally engaged in sharing content, brief
Dhamma text and inspirational content. Practical and beneficial usage of Dhamma principles on Dhamma
Facebook Fanpages was considered high, as followers could use the principles both at home and at work and
could use it as an inspiration.
Keywords: Dhamma media Dhamma principles Dhamma Facebook fanpage

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร ได้เข้ามาเป็ นส่วนหนึ่งของชีวิตของคนยุค
ดิจิทลั โดยเฉพาะสื่ อสังคมออนไลน์ได้มามีบทบาทในด้านการดํารงชีวติ ของมนุษย์ในสังคมยุคนี้เป็ นอย่างมาก ทั้ง
ทางด้านการศึกษา สังคม เศรษกิจ การเมือง ความบันเทิง รวมถึงการดําเนินชีวติ ตั้งแต่ตื่นนอน จนกระทระทัง่ เข้า
นอน ทุ ก คนล้ว นใช้เ ครื อ ข่ า ยสั ง คมออนไลน์ (Social Network) เป็ นส่ ว นหนึ่ งของการดํา เนิ น ชี วิ ต We Are
Social และ Hootsuite เผยผลสํ า รวจ “Global Digital 2019” ได้ อ ัป เดตสถานการณ์ ก ารใช้ ง านดิ จิ ทั ล และ
อินเทอร์ เน็ต ประจําปี 2019 มีผลสรุ ปว่า โซเชียลมีเดียแพลตฟอร์ ม (Social Media Platfrom) ที่เป็ นที่นิยมของคน
ทัว่ โลก อันดับหนึ่ งคือ เฟซบุ๊ก มียอดผูใ้ ช้งานกว่า 2,200 ล้านคน ประเทศไทยนับว่าเป็ นประเทศที่ใช้ โซเชี ยล
มีเดียแพลตฟอร์ม เฟซบุ๊กมากที่สุดในโลก อยูท่ ี่ 50 ล้านคนคิดเป็ น 93 %
datareportalcom.2019. Digital 2019 Thailand.(ออนไลน์). แหล่งที่มา:https://datareportal.com /reports/
digital-2019-thailand.1 มีนาคม พ.ศ. 2562.
เฟซบุ๊กนับว่าเป็ นเครื่ องมือสื่ อสารที่ผใู ้ ช้งานสามารถใช้ติดต่อสนทนา การส่งรู ปภาพ วีดีโอต่างๆ พร้อม
ทั้งมีรูปแบบสําหรับการสร้างปฏิสมั พันธ์ที่หลากหลายนอกจากนี้ยงั มีการสร้างชุมชนบนเฟซบุ๊กที่เรี ยกว่า แฟนเพจ
ในการเป็ นพื้นที่ ออนไลน์สาํ หรับการโปโมทแบรนด์สินค้าหรื อบริ การต่าง ๆ การให้ความรู ้ ข้อมูลข่าวสารในเรื่ อง
ต่าง ๆ สําหรับผูท้ ี่มีความสนใจในเรื่ องต่าง ๆ ร่ วมกัน
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เฟซบุ๊ ก แฟนเพจธรรมะก็ นับ ว่า เป็ นอี ก หนึ่ ง ช่ อ งทางในการช่ ว ยเผยแผ่พ ระพุ ท ธศาสนาให้เ ข้า ถึ ง
พุทธศาสนิ กชนได้ง่ายยิ่งขึ้น เพราะศาสนานับว่าเป็ นสถาบันทางสังคมที่มีความสําคัญอย่างยิ่ง เป็ นที่ ยึดเหนี่ ยว
และขัดเกลาจิตใจของคนในสังคมจิตใจของคนในสังคมทั้งยังช่วยอบรมสั่งสอนศีลธรรมให้สังคมมีความสุ ขซึ่ ง
หลังจากที่โซเชียลมีเดียได้เข้ามาอิทธิ พลต่อวิถีชีวิตของคนแล้ว ศาสนาก็ตอ้ งมีการปรับวิธีเพื่อให้สามารถทันต่อ
เหตุการณ์ โดยการนําโซเชี ยลมีเดี ยเข้ามาช่ วยในการเผยแผ่ศาสนา เช่น การใช้โซเชี ยลมีเดี ยเข้ามาช่ วยในการ
ชักชวนเยาวชนเข้าวัดทําบุญ การเผยแผ่หลักธรรมในการดําเนิ นชีวิต การแจ้งข่าวบุญ หรื อการทํากิจกรรมต่าง ๆ
ผ่านทางโซเชียลมีเดีย เพื่อทําให้ประชาชนหันมาสนใจพระพุทธศาสนามากยิง่ ขึ้น
ดังนั้น ผูว้ ิจัยสนใจทําวิจยั เรื่ อง “การนําหลักธรรมที่ ได้จากทางเฟซบุ๊กแฟนเพจธรรมะ ไปใช้ให้เกิ ด
ประโยชน์ ” เพื่ อ ที่ จ ะสามารถเป็ นส่ ว นหนึ่ ง ในการสร้ า งแรงบันดานใจ และช่ ว ยพัฒ นาสื่ อ ธรรมะให้เ ข้าถึ ง
พุทธศาสนิ กชนได้มากที่สุด เพื่อที่ผตู ้ ิดตามจะได้นาํ ธรรมะมาเป็ นหลักในการดําเนิ นชีวิต สามารถมีแนวทางใน
การปั ญหาต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ นปั ญหาทาง ครอบครัว ที่ทาํ งาน เพื่อน คนใกล้ตวั หรื อแม้แต่ จิตใจตัวเอง

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่อศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ ที่ส่งผลต่อการนําหลักธรรมที่ได้จากทางเฟซบุ๊กแฟนเพจธรรมะ
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
(2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปิ ดรับแฟนเพจธรรมะ ที่ส่งผลต่อการนําหลักธรรมที่ได้จากทางเฟซบุ๊กแฟน
เพจธรรมะไปใช้ให้เกิดประโยชน์
(3)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูต้ ิดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจธรรมะที่ส่งผลต่อการนําหลักธรรมที่ได้จากทาง
เฟซบุ๊กแฟนเพจธรรมะไปใช้ให้เกิดประโยชน์
(4)เพื่อศึกษาการติดตามและการมีส่วนร่ วมกับเฟซบุ๊กแฟนเพจธรรมะ ที่ส่งผลต่อการนําหลักธรรมที่ได้
จากทางเฟซบุ๊กแฟนเพจธรรมะ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ลักษณะทางประชากรศาสตร์
1.เพศ 2. อายุ 3.สถานภาพ 4.ระดับการศึกษา 5.อาชีพ
พฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อ : เฟซบุ๊กแฟนเพจธรรมะ
1.การติดตาม 2.ความถี่ 3.ช่วงเวลา 4.ระยะเวลา 5. อุปกรณ์
ความพึงพอใจของผู้ตดิ ตามเฟซบุ๊กแฟนเพจธรรมะ
1.รู ปแบบสื่ อธรรมะ 2.เนื้อหา 3.รู ปภาพ 4.คลิป วิดีโอ
5.ความยาวคลิปวิดีโอ
การมีส่วนร่ วมของผู้ตดิ ตามเฟซบุ๊กแฟนเพจธรรมะ
1.การแสดงความรู ้สึก 2.การแสดงความเห็น 3. การแชร์
4. การติดตาม

การนําไปใช้ ประโยชน์ ของ
ผู้ตดิ ตามเฟซบุ๊กแฟนเพจธรรมะ
1.นําหลักธรรมไปใช้ในการดําเนินชีวติ
2.เป็ นที่พ่ งึ พิงทางใจ
3.เป็ นการสร้างแรงบันดาลใจ
4. เรี ยนรู ้คาํ สอนพระพุทธศาสนามากขึ้น
5.มีความเข้าใจในเรื่ องของชีวติ มากขึ้น
6.ได้สร้างความรู ้สึกร่ วมกับผูม้ ี
ประสบการณ์ที่คล้ายกัน
7.ได้คาํ แนะนําในการปฏิบตั ิตวั
8.ได้ปรึ กษาปั ญหาชีวติ
9.ได้เดินทางไปร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 แบบแผนการวิจยั
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) โดยการใช้แบบสอบถามสําหรับเป็ นเครื่ องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรทั้งหญิงและชายที่เป็ นผูต้ ิดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจธรรมะ ได้กาํ หนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
สูตรสําหรับกรณี ไม่ทราบจํานวนประชากรที่แน่นอน จํานวน 400 คน
4.3 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูลโดยแบบสอบถาม
เป็ นคําถามแบบปลายปิ ด (Closed – ended Questionnaire)
4.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั เตรี ยมแบบสอบถามจํานวน 400 ชุด ในรู ปแบบของอิเล็กทรอนิกส์ และนําไปแจกกลุ่มตัวอย่างให้
ครบ เมื่อผูว้ ิจยั รวบรวมแบบสอบถามได้ครบ จึงทําการตรวจสอบถามความถูกต้องสมบูรณ์เพื่อทําการวิเคราะห์
ข้อมูล
4.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
วิเคราะห์ผลใช้สถิติเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistic) อธิ บายผลการวิเคราะห์ ได้แก่ การแจงความถี่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณ (Quantitative Analysis) ทดสอบความแตกต่าง
ใช้ค่าสถิติในการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย 2 ประชากรหรื อกลุ่มโดยสุ่ มตัวอย่างจากแต่ละกลุ่มเป็ น
อิสระต่อกัน (Independent – Sample t-test) โดยใช้สถิติ t – test และทดสอบค่าสถิติในการทดสอบความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ ยของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 3 กลุ่มขึ้ นไปโดยใช้สถิ ติวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดี ยว (One way
analysis of variance : One way ANOVA) โดยใช้สถิติทดสอบแบบ f – test ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็ น
รายคู่ (Multiple Comparison) โดยวิธีการทดสอบ Scheffe

5. สรุ ปผลการวิจัย

1. ผลการวิจัย ด้ านประชากรศาสตร์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 57.5
มีอายุระหว่างระหว่าง 31 – 40 ปี คิดเป็ นร้อยละ 37.3 มีสถานภาพเป็ นโสด คิดเป็ นร้อยละ 53.3 มีระดับการศึกษา
อยูท่ ี่ปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 53.8 ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็ นพนักงานเอกชน คิดเป็ นร้อยละ 31.5
2. ผลการวิจัย พฤติก รรรมการเปิ ดรั บสื่ อ พบว่า กลุ่ ม ตัว อย่างส่ ว นใหญ่ ติด ตามเพจ พระมหาวุฒิชัย
วชิ ร เมธี คิ ด เป็ นร้ อยละ 46.3 และเพจที่ มี คนชื่ น ชอบ ติ ด ตามมากที่ สุ ด 1 อัน ดับ คื อ เพจ เพจ พระมหาวุฒิชัย
วชิรเมธี คิดเป็ นร้อยละ 20 ผูต้ ิดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจธรรมะ ส่วนใหญ่ มีพฤติกรรมความถี่ในการเข้าเฟซบุ๊กแฟน
เพจธรรมะ คือ 2-3 ครั้ง / สัปดาห์ คิดเป็ นร้อยละ 37 นิยมเข้าเฟซบุ๊กแฟนเพจธรรมะ ในช่วงเวลา 18.01 – 21.00 น.
คิดเป็ นร้อยละ 26.3 มีระยะเวลาในการเข้าใช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจในช่วงเวลา 5 นาที – 10 นาที คิดเป็ นร้อยละ 37
โดยส่วนใหญ่ใช้สมาร์ทโฟนคิดเป็ นร้อยละ 70 ส่วนใหญ่คน้ หา / เข้าถึงเฟซบุ๊กแฟนเพจธรรมะโดยมีเพื่อนแนะนํา
/ ชักชวน / แชร์ คิดเป็ นร้อยละ 63.2 มีเหตุผลในการติดตามคือเพื่อเป็ นแนวทางในการดําเนินชีวิต คิดเป็ นร้อยละ
66.3
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3. ผลการวิจัย ความพึงพอใจของผู้ติดตามเฟซบุ๊ กแฟนเพจธรรมะ พบว่าผูต้ ิ ดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจ
ธรรมะ มีความพึงพอใจด้านรู ปแบบสื่ อธรรมะ ที่ มีลกั ษณะรู ปแบบสื่ อธรรมะเป็ นข้อความประกอบบนภาพที่
เกี่ ย วข้อ งกับเนื้ อหามากที่ สุ ด ด้า นเนื้ อหาพบว่าเนื้ อหาที่ ความพึง พอใจมากที่ สุ ดคื อ เนื้ อ หาธรรมะเข้าใจง่ าย
นําไปใช้ในชีวิตได้จริ ง ด้านลักษณะรู ปภาพพบว่า ภาพเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ได้รับความพึงพอใจสู งสุ ด ด้าน
คลิปวิดีโอ พบว่าคลิปวีดิโอ เล่าเรื่ องราวต่าง ๆ ที่เป็ นแง่คิด มีความพึงพอใจสูงสุด ด้านลักษณะความยาวคลิปวิดีโอ
พบว่า มีความพึงพอใจคลิปวิดีโอสูงสุดที่มีความยาวระหว่าง 1- 5 นาที
ตารางที่ 1 ผลการวิจยั ความพึงพอใจของผูต้ ิดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจธรรมะ จําแนก ลักษณะรู ปแบบสื่อธรรมะ
ค่ าเบี่ยงเบน
ระดับ
ลักษณะรู ปแบบสื่ อธรรมะ
ค่ าเฉลีย่
มาตรฐาน
ความสําคัญ
ข้อความประกอบบนภาพที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา
4.09
0.808
มาก
คลิปวีดิโอ แบบการพูดคุย (talk show)
3.83
0.922
มาก
ข้อความให้พร ประกอบบนภาพ
3.81
0.908
มาก
ข้อความประกอบบนภาพธรรมชาติ
3.77
0.802
มาก
คลิปวีดิโอ เทปบันทึกเทศนา
3.7
0.94
มาก
ข้อความประกอบบนภาพบุคคลของแฟนเพจ
3.68
0.905
มาก
ข้อความประกอบบนภาพกราฟฟิ ค/การ์ตูน
3.66
0.869
มาก
คําอธิบายในโพส ประกอบภาพกิจกรรมงานบุญ
3.64
0.961
มาก
คลิปวีดิโอ แบบสารคดี
3.63
0.996
มาก
คลิปวีดิโอ ให้พร/อวยพร
3.56
0.915
มาก
คลิปวีดิโอ การพูดคุยแบบไลน์สด
3.56
0.945
มาก
ข้อความล้วน
3.26
0.992
ปานกลาง
รวม
3.68
0.91
มาก
ผลการวิจยั พบว่ า ผู้ตดิ ตามมีความพึงพอใจในลักษณะรู ปแบบสื่ อธรรมะที่มีขอ้ ความประกอบบนภาพที่
เกี่ยวข้องกับเนื้อหา มากที่สุด
ตารางที่ 2 ผลการวิจยั ความพึงพอใจของผูต้ ิดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจธรรมะ จําแนก ด้านลักษณะเนื้อหา
ค่ าเบี่ยงเบน
ระดับ
ลักษณะด้ านเนื้อหา
ค่ าเฉลีย่
มาตรฐาน
ความสําคัญ
เนื้อหาธรรมะเข้าใจง่าย นําไปใช้ในชีวติ ได้จริ ง
4.25
0.81
มาก
เนื้อหา ข้อคิดคําคมสั้นๆ
4.21
0.717
มาก
เนื้อหาที่สร้างแรงบันดาลใจ
4.16
0.832
มาก
เนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่ องเล่า, ตัวอย่างเหตุการณ์ในชีวติ จริ ง
4.12
0.784
มาก
เนื้อหาที่ให้ขอ้ คิดสะกิดใจ
3.93
0.82
มาก
เนื้อหาธรรมะสอดแทรก มุข ตลก
3.87
0.871
มาก
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เนื้อหาเกี่ยวกับคําสอน จากพระเกจิอาจารย์ต่าง ๆ
เนื้อหาธรรมะเชิงวิชาการ อ้างอิงพระไตรปิ ฎก
เนื้อหาแจ้งข่าว/กิจกรรมงานบุญ
เนื้อหาเกี่ยวกับการอวยพร/ให้พร
รวม

มากที่สุด

3.84
3.72
3.61
3.56
3.93

0.841
0.949
0.943
0.893
0.85
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มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ผลการวิจัยพบว่ า ผูต้ ิดตามมีความพึงพอใจในลักษณะเนื้อหาธรรมะที่เข้าใจง่าย นําไปใช้ในชีวิตได้จริ ง

ตารางที่ 3 ผลการวิจยั ความพึงพอใจของผูต้ ิดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจธรรมะ จําแนก ลักษณะด้านรู ปภาพ
ค่ าเบี่ยงเบน
ระดับ
ลักษณะด้ านรูปภาพ
ค่ าเฉลีย่
มาตรฐาน
ความสําคัญ
ภาพเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
3.96
0.844
มาก
ภาพที่เป็ นกระแสทางสังคมในปัจจุบนั
3.81
0.853
มาก
ภาพวิวธรรมชาติ
3.73
0.809
มาก
ภาพพระเกจิอาจารย์ดงั ๆ
3.7
0.903
มาก
ภาพกิจกรรมงานบุญ
3.65
0.943
มาก
ภาพเจ้าของแฟนเพจ
3.61
0.987
มาก
ภาพกราฟฟิ ค/การ์ตูน
3.55
0.851
มาก
ภาพสี พ้ืนล้วน ๆ เช่น ภาพสี ฟ้า, สี เขียว
3.2
0.886
ปานกลาง
รวม
3.65
0.88
มาก
ผลการวิจยั พบว่ า ผูต้ ิดตามมีความพึงพอใจด้านลักษณะรู ปภาพที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนามากที่สุด
ตารางที่ 4 ผลการวิจยั ความพึงพอใจของผูต้ ิดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจธรรมะ จําแนก ลักษณะคลิปวิดีโอ
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเบี่ยงเบน
ระดับ
ลักษณะด้ านคลิปวิดโี อ
มาตรฐาน
ความสําคัญ
คลิปวีดิโอ เล่าเรื่ องราวต่าง ๆ ที่เป็ นแง่คิด
4.21
0.75
มาก
คลิปวีดิโอ กิจกรรมที่ทาํ เพื่อประโยชน์ต่อสังคม
3.84
0.82
มาก
คลิปวีดิโอ แอนนิเมชัน่ /การ์ตูนธรรมะ
3.69
0.87
มาก
คลิปวีดิโอ เกี่ยวกับเจ้าของแฟนเพจ
3.67
0.82
มาก
คลิปวีดิโอ กิจกรรมงานบุญทางพระพุทธศาสนา
3.63
0.96
มาก
คลิปวีดีโอ ตอบคําถามจากผูต้ ิดตามเพจ
3.62
0.91
มาก
คลิปวีดิโอ บทสวดมนต์/เพลงธรรมะ
3.37
1.11
ปานกลาง
รวม
3.72
0.89
มาก
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ผลการวิจยั พบว่ า ผูต้ ิดตามมีความพึงพอใจลักษณะคลิปวิดีโอที่เล่าเรื่ องราวต่าง ๆ ที่เป็ นแง่คิดมากที่สุด
ตารางที่ 5 ผลการวิจยั ความพึงพอใจของผูต้ ิดตาม เฟซบุ๊กแฟนเพจธรรมะ จําแนก ลักษณะความยาวคลิปวิดีโอ
ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบน
ระดับ
ลักษณะความยาวคลิปวิดีโอ
มาตรฐาน
ความสําคัญ
คลิปวิดีโอที่มีความยาวระหว่าง 1- 5 นาที
4.09
0.83
มาก
คลิปวิดีโอมีความยาวระหว่าง 6-10 นาที
3.66
0.79
มาก
คลิปวิดีโอมีความยาวระหว่าง 11-15 นาที
3.31
0.86
ปานกลาง
คลิปวิดีโอมีความยาวมากกว่า 15 นาที
3.05
1.03
ปานกลาง
รวม
3.53
0.88
มาก
ผลการวิจยั พบว่ า ผูต้ ิดตามมีความพึงพอใจความยาวคลิปวิดีโอที่มีความยาวระหว่าง 1- 5 นาที มากที่สุด
4. ผลการวิจัย การมีส่วนร่ วมของผู้ตดิ ตามเฟซบุ๊กแฟนเพจธรรมะพบว่า ผูต้ ิดตามส่ วนใหญ่มีส่วนร่ วม
โดยการแชร์ มากที่สุด รองลงมาคือการติดตาม ทั้งสองมีค่าความสําคัญอยูใ่ นระดับมาก
ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลระดับความสําคัญเกี่ยวกับการมีส่วนร่ วมของผูต้ ิดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจธรรมะ
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเบี่ยงเบน
ระดับ
การมีส่วนร่ วมของผู้ตดิ ตามเฟซบุ๊กแฟนเพจธรรมะ
มาตรฐาน
ความสําคัญ
การแชร์
3.68
0.59
มาก
การติดตาม
3.52
0.68
มาก
การแสดงความรู ้สึก
3.49
0.77
ปานกลาง
การแสดงความคิดเห็น
3.12
0.81
ปานกลาง
รวม
3.45
0.71
ปานกลาง
5. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วกับการนําไปใช้ ประโยชน์ พบว่า ผูต้ ิดตามจะนําหลักธรรมไปใช้ในการ
ดําเนินชีวติ (ที่บา้ น/ที่ทาํ งาน) มากที่สุด รองลงมาคือเพื่อเป็ นที่พ่ งึ พิงทางใจเพื่อหลบหนีจากปั ญหาและความวิตก
กังวลใจต่าง ๆ เพื่อเป็ นการสร้างแรงบันดาลใจ ได้เรี ยนรู ้คาํ สอนพระพุทธศาสนามากยิง่ ขึ้น และได้รับคําแนะนํา
ในการปฏิบตั ิตวั ใด้ถูกต้องตามลําดับ โดยทั้งหมดมีค่าความสําคัญอยูใ่ นระดับมาก
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ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับการนําไปใช้ประโยชน์ของผูต้ ิดตาม เฟซบุ๊กแฟนเพจธรรมะ
การนําไปใช้ ประโยชน์
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเบี่ยงเบน
ระดับ
ของผู้ตดิ ตามเฟซบุ๊กแฟนเพจธรรมะ
มาตรฐาน
ความสําคัญ
นําหลักธรรม ไปใช้ในการดําเนินชีวติ (ที่บา้ น/ที่ทาํ งาน)
4.16
0.603
มาก
เป็ นที่พ่ งึ พิงทางใจเพื่อหลบหนีจากปั ญหาและความวิตก
4.07
0.766
มาก
กังวลใจต่าง ๆ
เป็ นการสร้างแรงบันดาลใจ
4.07
0.799
มาก
ได้เรี ยนรู ้คาํ สอนพระพุทธศาสนามากยิง่ ขึ้น
3.92
0.852
มาก
มีความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งในเรื่ องของชีวติ ของตนเอง
3.84
0.827
มาก
และผูอ้ ื่นมากยิง่ ขึ้น
ได้รับคําแนะนํา ในการปฏิบตั ิตวั ใด้ถูกต้อง
3.74
0.847
มาก
ได้ปรึ กษาปัญหาชีวติ ผ่านทางแฟนเพจ
3.14
1.082
ปานกลาง
ได้เดินทางไปเข้าร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ประชาสัมพันธ์
3.06
1.148
ปานกลาง
ผ่านทางแฟนเพจ
รวม
3.74
0.502
มาก

6. อภิปรายผล

1. ด้ านประชากรศาสตร์ ผลการวิจยั พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่างระหว่าง
31 – 40 ปี มี สถานภาพเป็ นโสด มี ระดับการศึ กษาอยู่ที่ปริ ญญาตรี ส่ วนใหญ่มีอาชี พเป็ นพนักงานเอกชน ซึ่ ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของงานวิจยั ของวิภาวี จันทร์ แก้ว (2559) เรื่ องพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อ ทัศนคติ และ
การนําไปใช้ประโยชน์ กรณี ศึกษาเฟซบุ๊กแฟนเพจ ดังตฤณแฟนคลับ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มี
อายุ 40 ปี ขึ้นไป ระดีบการศึกษาสูงสุดคือปริ ญญาตรี และมีอาชีพเป็ นพนักงานเอกชน
2. ด้ านพฤติกรรรมการเปิ ดรับสื่ อ ผลการวิจยั พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ติดตามเพจ พระมหาวุฒิชยั
วชิรเมธี และเพจที่มีคนชื่นชอบ ติดตามมากที่สุด 1 อันดับ คือเพจ เพจ พระมหาวุฒิชยั วชิรเมธี ผูต้ ิดตามเฟซบุ๊ก
แฟนเพจธรรมะส่ วนใหญ่ มีพฤติกรรมความถี่ในการเข้าเฟซบุ๊กแฟนเพจธรรมะ คือ 2-3 ครั้ง / สัปดาห์ นิยมเข้าใน
ช่วงเวลา 18.01 – 21.00 น. มีระยะเวลาในการเข้าใช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจในช่วงเวลา 5 นาที – 10 นาที โดย
ส่ วนใหญ่ใช้สมาร์ ทโฟน ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึกษาของงานวิจยั ของวิภาวี จันทร์ แก้ว (2559) เรื่ องพฤติกรรม
การเปิ ดรับสื่ อ ทัศนคติ และการนําไปใช้ประโยชน์ กรณี ศึกษาเฟซบุ๊กแฟนเพจ ดังตฤณแฟนคลับ พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ ใช้งานในช่วงเวลา 18.01-22.00 มากที่สุด อุปกรณ์ การใช้งานคือโทรศัพท์มือถือ
3. ด้ านความพึงพอใจ ผลการศึ กษาด้านความพึงพอใจพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ พึงพอใจลักษณะ
รู ปแบบสื่ อธรรมะในด้านลักษณะด้านเนื้ อหา เป็ นเนื้ อหาธรรมะเข้าใจง่าย สามารถนําไปใช้ในชีวิตได้จริ ง ซึ่ ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ Taylor (2013 อ้างใน ภัสวลี นิ ติเกษตรสุ นทร, 2549) ได้กล่าวว่า ผูบ้ ริ โภคร้อยละ 90
ชอบ การทําการตลาดเชิ งเนื้ อหาเพราะมีประโยชน์มากกว่าการนําเสนอในรู ปแบบอื่น ๆ และยังสอดคล้องกับ
แนวคิดของ ณัฐพัชญ์ วงศ์เหรี ยญทอง (2557) ได้แนะนําหลักการสร้างเนื้ อหาที่ มีคุณค่า (Valuable Content) ใน
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รู ปแบบที่ สามารถเข้าใจและทําตามได้ง่าย และสามารถนําไปต่อยอดเพิ่มเติมได้ ดังนี้ 1. มีประโยชน์ (Useful)
2.เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมาย 3. ชัดเจน เข้าใจง่าย 4. มีคุณภาพที่ดี 5.มีความเป็ นต้นฉบับในรู ปแบบของตัวเอง
4. ด้ านการติดตามและมีส่วนร่ วม ผลการศึกษาด้านการติดตามและการมีส่วนร่ วม พบว่ากลุม่ ตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ จะกดติดตามอ่านโพสจากเพจอย่างสมํ่าเสมออยูใ่ นระดับมาก และคนส่วนใหญ่มกั จะแชร์เนื้อหา / คลิป
วีดิโอ
ที่มีลกั ษณะเนื้อหาเป็ นข้อคิดคําคมสั้นๆ เนื้อหาสร้างแรงบันดาลใจ รองลงมาจะเป็ นด้านการแสดง
ความรู ้สึก คือ จะกดสัญลักษณ์ แสดงความรู ้สึกต่าง ๆ อย่างสมํ่าเสมอ สอดคล้องกับการศึกษาของสิ ริชยั แสง
สุวรรณ (2559) ศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อดิจิทลั ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ที่ชอบ
การแบ่งปั นเนื้อหาต่าง ๆ เมื่ออ่านข่าวหรื อดูคลิปถ้าน่าสนใจจะแชร์ต่อทันที แชร์ขอ้ มูลควรรู ้ที่น่าจะเป็ นประโยชน์
แชร์เรื่ องสนุก คลิปตลกต่าง ๆ คลิปที่อยูใ่ นกระแส
5. ด้ านการนําไปใช้ ประโยชน์ ผลการศึกษาด้านการนําไปใช้ประโยชน์ ของผูต้ ิดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจ
ธรรมะ อยูใ่ นระดับมาก โดยจะนําหลักธรรม ไปใช้ในการดําเนินชีวติ (ที่บา้ น/ที่ทาํ งาน) และเพื่อใช้เป็ นการสร้าง
แรงบันดาลใจ สอดคล้องกับการศึกษาของ Quinn (2016) เรื่ อง Why We Share: A Uses and Gratifications
Approach to Privacy Regulation in Social Media Use พบว่าการใช้ประโยชน์จากสื่ อสังคมออนไลน์ส่วนใหญ่มี
วัตถุประสงค์เพื่อการให้ขอ้ มูลและความบันเทิงในเชิงบวกเป็ นผลทําให้ผใู ้ ช้งานเกิดแรงบันดาลใจต่าง ๆ โดยพบว่า
ปั จจัยที่มีผลต่อการใช้ประโยชน์จากสื่ อสังคมออนไลน์ ได้แก่การช่วยเหลือผูอ้ ื่น การให้กาํ ลังใจ ความกังวลต่อบาง
เรื่ อง การให้ผอู ้ ื่นรู ้วา่ เราสนใจ การขอบคุณ ช่วยลดความเหงา การทําความรู ้จกั คนใหม่ๆ การไม่ตอ้ งการอยูค่ นเดียว
เมื่อไม่มีใครพูดคุยด้วย การค้นหาข้อมูลของ บุคคลที่ไม่รู้จกั การค้นหาข้อมูลข่าวสาร การเพลิดเพลินในการค้นหา
สิ่ งต่าง ๆ การเพลิดเพลินกับ ข้อมูลข่าวสาร และการค้นหาบุคคลที่สนใจ นอกจากนี้ยงั พบว่าโดยสื่ อสังคมออนไลน์
สามารถ ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายตามการใช้งาน คือ การส่งผลกระทบต่อมิตรภาพ การ แบ่งปั น
ข้อมูล เพื่องานอดิเรก ความบันเทิง การติดต่อสื่ อสาร ความเป็ นมืออาชีพ และการหลบหนี จากโลกภายนอก

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) เฟซบุ๊กแฟนเพจธรรมะควรมีการนําเสนอ เนื้ อหาข้อคิดคําคมสั้นๆ เนื้ อหาธรรมะเข้าใจง่ าย
นําไปใช้ในชีวิตได้จริ ง เนื้ อหาที่สร้างแรงบันดานใจ เนื้ อหาที่ให้ขอ้ คิดสะกิดใจ เนื้ อหาเกี่ยวกับคําสอน จากพระ
เกจิอาจารย์ต่าง ๆ โดยทําเป็ นข้อความสั้นๆ ประกอบบนภาพที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา และควรทําคลิปวิดีโอ แบบการ
พูดคุย (talk show) ที่มีความยาว 1-5 นาที เพื่อที่ผตู ้ ิดตามจะสามารถเข้าใจในหลักธรรมมากยิง่ ขึ้น
(2) เฟซบุ๊กแฟนเพจธรรมะควรให้ความสําคัญกับการนําเสนอเรื่ องราวเกี่ยวกับหลักธรรมที่สามารถ
นํา ไปใช้ในการดํา เนิ นชี วิตทั้งที่ บ้า นและที่ ทาํ งาน มี เ นื้ อ หาธรรมะที่ สามารถสร้ า งแรงบัน ดานใจได้ เพื่ อให้
ผูต้ ิดตามสามารถนําไปเป็ นที่พ่ งึ พิงจิตใจเพื่อหลบหนีจากปั ญหาและความวิตกกังวลใจต่าง ๆ ได้
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) งานวิจยั ครั้งต่อไปควรศึกษาการนําหลักธรรมที่ได้จากเฟซบุ๊กแฟนเพจไปใช้ให้เกิดประโยชน์
โดยจําแนกตามประเภทรู ปแบบการใช้งานโซเชียลที่ต่างกันจะมีการนําหลักธรรมที่ได้ต่างกันในลักษณะใด้เพื่อผล
การศึ กษาจะใช้เป็ นแนวทางการเผยแพร่ หลักธรรมพระศาสนาในสอดคล้องกับการใช้งานกับพฤติกรรมการใช้
โซเชียลในแต่ละแพลตฟอร์มได้ดียงิ่ ขึ้น
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(2)งานวิจยั ครั้งต่อไปควรศึกษาทัศนคติและความพึงพอใจต่อการใช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจธรรมะเพือ่
ผลการศึ กษาจะใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนารู ปแบบการนําเสนอหลักธรรมเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ
และสร้างความพึงพอใจต่อผูต้ ิดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจธรรมะมากยิง่ ขึ้น
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บทคัดย่ อ

บทความวิชาการนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่ออธิ บายองค์ความรู ้และทักษะจากการเรี ยนปฏิบตั ิเปี ยโน และเพื่อ
นําเสนอความสําคัญของการเรี ยนปฏิบตั ิเปี ยโนในการช่วยส่ งเสริ มพัฒนาการการเรี ยนดนตรี การปฏิบตั ิเปี ยโนมี
การเน้นทักษะต่างๆ เพื่อความเข้าใจทักษะพื้นฐานทางการปฏิบตั ิเปี ยโน และเป็ นการส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ทางทฤษฎี
ดนตรี ไปอีกทางหนึ่ งด้วย องค์ความรู ้ทางดนตรี จะเกี่ ยวข้องกับเทคนิ คของการปฏิ บตั ิเปี ยโนด้านทฤษฎี ดนตรี
(Theory Technique) ซึ่ ง รวมถึ ง บัน ไดเสี ย ง (Scales and Arpeggios) ทัก ษะการประสานเสี ย ง (Harmonization)
ทักษะการอ่านโน้ตแบบฉับพลันให้แม่นยํา (Sight - Reading) ทักษะความแม่นยําเรื่ องจังหวะ (Rhythms Practiced)
ทัก ษะการฝึ กเทคนิ ค การใช้นิ้ ว ให้ แ ข็ ง แรงและแม่ น ยํา ในการปฏิ บัติ เ ปี ยโน (Fingered Technique) ทัก ษะ
การประสานเสี ยงโดยการปฏิบตั ิเปี ยโนแบบ 2 มือ (Harmonization with two – hand accompaniment) ทักษะการ
เล่นบทเพลงมาตรฐาน (Repertoire Pieces)
การเรี ย นปฏิ บัติเปี ยโนเป็ นการเสริ ม องค์ความรู ้ แ ละทักษะทางดนตรี ที่เป็ นประโยชน์ต่ อการเรี ยน
การสอนดนตรี ของผูเ้ รี ยนในระดับมัธยมศึกษาและระดับปริ ญญาตรี ในทุกเครื่ องวิชาเอก ในทุกสถาบันที่เปิ ดสอน
วิชาเอกดนตรี ไม่วา่ จะเป็ นนักเรี ยนที่มีวชิ าเอกขับร้อง เครื่ องเป่ าลมไม้ เครื่ องเป่ าทองเหลือง เครื่ องสาย หรื อเครื่ อง
เพอร์ คสั ชั่น และยังพัฒนาผูเ้ รี ยนที่ ไม่ได้เรี ยนดนตรี เป็ นวิชาเอกด้วย หลักสู ตรการเรี ยนการสอนดนตรี ในทุก
สถาบันการศึกษาส่ วนใหญ่ลว้ นมีวิชาทักษะปฏิบตั ิเปี ยโนเป็ นวิชาบังคับให้ผเู ้ รี ยนทุกคนต้องสอบผ่าน เพื่อเป็ น
เงื่อนไขหนึ่งในการจบการศึกษา
คําสําคัญ: การเรี ยนปฏิบตั ิเปี ยโน, พัฒนาการการเรี ยนดนตรี

ABSTRACT

The purpose of the study is to clarify the knowledge of music and practicing skills from piano lessons
and the importance of the knowledge of music and practicing skills for support music learning. Including theory
technique, scales and arpeggios, chord progressions: aid students in developed a feel for sense of the key.
Sight – reading: reading notes were very important, combined the best elements of intervallic and multi-key
reading. Sight – reading was improve and try new things in piano practicing skills for student because the reading
examples were a mixture of standard repertoire and newly composed pieces. Repetoire, harmonization, ensemble
activities and improvisation were also important for improve music skills. Students improve sense of multiple
keys by transpose key signature fluency. Rhythms practiced and fingered technique are also important.
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Harmonization with two – hand accompaniment and improve music skills. Moreover, repertoire pieces are
significant for increase performance skill.
There are benefits of playing piano. Playing piano can improve overall aural awareness, recognize tones,
intervals and chords as well as help students to develop a sense of pitch. Moreover, the piano is easy to play.
Piano lesson is important for the college of music students that the majority of the college require for graduation.
Keywords: Piano Lessons, Improve Music Skills

1. บทนํา

การเรี ย นปฏิ บัติ เ ปี ยโนเป็ นเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ องค์ค วามรู ้ แ ละทัก ษะทางดนตรี ไ ปพร้ อ มกัน อย่า ง
ผสมผสาน เปี ยโนสามารถเป็ นเครื่ องดนตรี ชนิดแรกๆที่เด็กควรรู ้จกั ในชีวติ เพราะด้วยลักษณะของเครื่ องดนตรี ที่
น่ าสนใจ มีคียส์ ี ขาวและสี ดาํ สลับกัน เกิ ดเสี ยงทันที เมื่อมีการกดลงบนคีย ์ วิธีการทําให้เกิ ดเสี ยงง่ ายกว่าเครื่ อง
ดนตรี ชนิดอื่น นักดนตรี หลายท่านมีประสบการณ์จากการปฏิบตั ิเปี ยโนเป็ นเครื่ องดนตรี ชิ้นแรก หลังจากนั้นค่อย
ค้นพบว่าเครื่ องดนตรี ที่เหมาะสมกับตนเองคือเครื่ องดนตรี ชนิดใด วิชาดนตรี ของโรงเรี ยนดนตรี นอกระบบที่เปิ ด
สอนในประเทศไทยที่บุคคลทัว่ ไปสามารถสมัครเข้าเรี ยนได้ เช่น โรงเรี ยนดนตรี ยามาฮ่า โรงเรี ยนดนตรี เคพีเอ็น
และโรงเรี ยนดนตรี เอกชนนอกระบบอื่นๆที่ครู ดนตรี เปิ ดสอนเอง พบว่าวิชาที่ยงั คงได้รับความนิ ยมจากผูเ้ รี ยน
มากที่ สุด ได้แก่ วิชาเปี ยโน และกี ตา้ ร์ ความสําคัญของการเรี ยนปฏิบตั ิเปี ยโน นอกจากผูเ้ รี ยนจะเกิ ดทักษะการ
ปฏิบตั ิแล้ว ผูเ้ รี ยนยังได้เรี ยนรู ้ทฤษฎีดนตรี ที่แทรกอยูใ่ นบทเรี ยน และยังพัฒนาทักษะทางด้านการฟัง (Aural)

2. วัตถุประสงค์

(1) เพื่ออธิบายองค์ความรู ้และทักษะจากการเรี ยนปฏิบตั ิเปี ยโน
(2) เพื่อนําเสนอความสําคัญของการเรี ยนปฏิบตั ิเปี ยโนในการช่วยส่งเสริ มพัฒนาการการเรี ยนดนตรี

3. องค์ ความรู้ และทักษะของการเรี ยนปฏิบัติเปี ยโน

เปี ยโนเป็ นหนึ่งในประเภทของดนตรี เครื่ องลิ่มนิ้ว (Keyboard Instrument) เปี ยโนเป็ นเครื่ องดนตรี ที่ทาํ
ให้เกิดเสี ยงได้ง่ายที่สุดถ้าเปรี ยบเทียบกับการกําเนิดของเสี ยงของเครื่ องดนตรี ประเภทอื่นๆ โดยเพียงกดที่ลิ่มคียจ์ ะ
เกิดเสี ยงกังวานขึ้น นอกจากนี้ช่วงเสี ยงของเปี ยโนยังมีความกว้าง เนื่องด้วยเปี ยโนมีล่ิมทั้งหมด 88 ลิ่มนิ้ว หรื อที่
เรี ยกง่ายๆว่าคีย ์ ทั้งคียส์ ี ขาวและสี ดาํ หากกดกระทบไปเรื่ อยๆจะเกิดเสี ยงขึ้น 88 เสี ยง อีกทั้งยังสามารถเล่นได้ท้ งั
ทํานอง (Melody) และเสี ยงประสาน (Harmony) สามารถเล่นรวมวงเครื่ องดนตรี ชนิดอื่นได้เกือบทุกชนิด เสี ยง
ของเปี ยโนถือได้วา่ เป็ นเสี ยงมาตรฐาน มีเสี ยงเดียวกับเครื่ องดนตรี ต่างๆเกือบทุกชนิด ดังนั้นนักแต่งเพลงส่วนใหญ่
จะใช้เปี ยโนเป็ นหลักในการเทียบเสี ยงในการเขียนงานเพลง นอกจากทางด้านการแต่งเพลงแล้ว ในด้านการศึกษา
หลักสูตรการเรี ยนการสอนดนตรี ในทุกสถาบันการศึกษาล้วนมีวชิ าปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ที่เป็ นเครื่ องลิ่มนิ้ว ไม่วา่ จะ
เป็ นคียบ์ อร์ด หรื อเปี ยโน วิชานี้จะเป็ นวิชาบังคับให้เด็กนักเรี ยนทุกคนต้องสอบผ่าน เพื่อเป็ นเงื่อนไขหนึ่งในการ
จบการศึกษา เนื่องด้วยการปฏิบตั ิเปี ยโนนี้มีความสําคัญในการพัฒนาต่อยอดการเรี ยนทฤษฎีดนตรี ตอ่ ไป
องค์ความรู ้ทางดนตรี ที่เกี่ยวข้องกับการเรี ยนปฏิบตั ิเปี ยโน ซึ่ งเป็ นพื้นฐานสําคัญทางดนตรี ที่เกี่ยวข้องกับ
การรั บรู ้ ทําให้เกิ ดความเข้าใจ จึ งจะสามารถนํามาใช้ในการเรี ยนปฏิ บตั ิ เปี ยโน โดยกรมวิชาการ กระทรวง
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ศึกษาธิ การ (2538) ศักดิ์ชยั หิ รัญรักษ์ (2544) แจ็คกี้ วิคจิ้น (Jackie Wiggins, 2001) และวิลเลี่ยม ดัค๊ เวิท (William
Duckworth, 2007) ได้กล่าวถึงองค์ความรู ้ทางดนตรี ได้ดงั ต่อไปนี้
1) จังหวะ (Rhythm) เป็ นองค์ความรู ้ที่เป็ นพื้นฐานที่สุด การแสดงค่าความสั้นยาวของตัวโน้ตและ
ตัวหยุด จังหวะในเพลงทําให้เกิ ดเสี ยงสั้นเสี ยงยาว ในบทเพลงในการปฏิ บตั ิเปี ยโนแต่ละเพลงอาจมีจงั หวะที่
แตกต่างกัน จังหวะแสดงถึงความเร็ วของเพลง อาจมีจงั หวะที่ชา้ ปานกลาง หรื อเร็ วก็ได้ จังหวะตบ (Beat) เป็ น
จังหวะที่ ดาํ เนิ นไปเรื่ อยๆอย่างสมํ่าเสมอในเพลง จังหวะหนักเบา (Down and up beat) เป็ นจังหวะในเพลงที่
แตกต่างกัน ในแต่ละเพลงที่ปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี จะมีการเน้นเสี ยงหนักและเสี ยงเบา อัตราจังหวะ (Meter) เป็ นการ
อธิบายค่าจังหวะในหนึ่งห้องเพลงซึ่งจะกําหนดอยูใ่ นโน้ตเพลง
2) ทํานอง (Melody) เป็ นระดับเสี ยงและความยาวเสี ยง ทํานองมีความหลากหลายแตกต่างออกไป
ทํานองคล้ายกับภาษาพูด เป็ นภาษาดนตรี ที่ประกอบรวมกันเป็ นประโยค ทํานองเพลงประกอบด้วยเสี ยงสู งเสี ยง
ตํ่า เสี ยงที่อยูใ่ นระดับเดิม เสี ยงที่ไม่สูงขึ้นและไม่ต่าํ ลง หากเปรี ยบเป็ นบทเพลงป๊ อบ ทํานองเพลงในเพลงป๊ อบคือ
เนื้ อร้องที่นกั ร้องเปล่งเสี ยงออกมา หากเป็ นทํานองในบทเพลงโน้ตเปี ยโนคลาสสิ ค จะหมายถึงเสี ยงที่ผฟู ้ ังจะได้
ยินชัดเจน เป็ นท่อนที่เด่น มีระดับเสี ยงเป็ นไปเรื่ อยๆ ไม่จาํ เป็ นว่าผูเ้ ล่นจะใช้มือซ้ายหรื อมือขวาเล่นก็สามารถเป็ น
ทํานองเพลงได้
3) เสี ยงประสาน (Harmony) คื อ การผสมผสานของเสี ยงมากกว่า 1 เสี ยงในเวลาเดี ยวกัน เสี ยง
ประสานจะสลับซับซ้อนกว่าจังหวะและทํานอง เสี ยงประสานประกอบด้วย คอร์ ด (Chord) คือ กลุ่มของเสี ยง
ตั้งแต่ 3 เสี ยงขึ้นไป และการจัดเรี ยงคอร์ ด (Chord progression) เป็ นการเปลี่ยนคอร์ ด จะเป็ นไปตามลักษณะของ
ทํา นองซึ่ ง ทํา ให้มี ก ารจัด เรี ย งคอร์ ด ขึ้ น ในเพลงเดี ย วกัน อาจมี ก ารจัด เรี ย งของคอร์ ด ที่ ต่ า งกัน ได้ ขึ้ น อยู่กับ
ความสามารถหรื อความต้องการของผูป้ ระพันธ์เพลง ลักษณะของคอร์ ด จะเกิดจากการจัดเรี ยงโน้ตเป็ นลักษณะ
ต่างๆซึ่งจะสัมพันธ์กบั ทํานอง
4) สี สั น (Tone color หรื อ Timbre) คื อ รู ป แบบของเสี ย งซึ่ งมี ค วามแตกต่ า งกัน เพราะมาจาก
แหล่งกําเนิ ดเสี ยงที่แตกต่างในทางดนตรี เสี ยงของเครื่ องดนตรี แต่ละประเภท ก็ยอ่ มมีสีสันของเสี ยงแตกต่างกัน
เช่น เครื่ องลมไม้ เครื่ องสาย เครื่ องลมทองเหลือง หรื อเครื่ องลิ่มนิ้ว สี สันอาจเป็ นลักษณะของการแสดงเดี่ยว คือ
การเล่นโดยเครื่ องดนตรี หรื อร้องโดยคนเพียงคนเดี ยว (solo) หรื ออาจจะเป็ นการรวมกันของเครื่ องดนตรี หรื อ
เสี ยงร้องต่างๆของคน ทําให้เกิดเป็ นการรวมวง (Ensemble)
5) รู ปแบบ ลี ลา (Form, Style) รู ปแบบ หมายถึ ง โครงสร้างการจัดเรี ยงความคิดทางดนตรี หรื อ
ส่วนประกอบย่อยของเพลง เป็ นแบบแผนในการนําเสนอดนตรี ของผูป้ ระพันธ์ รู ปแบบของเพลงจะช่วยให้ดนตรี
มีความต่อเนื่องสัมพันธ์ และทําให้มีความเป็ นหนึ่ง รู ปแบบของบทเพลงสามารถแบ่งได้ ดังนี้ โมทีฟ (Motive) คือ
ความคิดหลักด้านทํานองหรื อจังหวะที่เป็ นวัตถุดิบในการสร้างบทเพลงให้เป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกันทั้งเพลง เป็ น
ส่ วนย่อยที่สุดของทํานองหรื อจังหวะ ประโยคเพลง (Phrase) คือ ความคิดทางดนตรี หรื อหน่วยของเพลงที่แสดง
ความคิดจบสมบูรณ์ในตัวเอง เป็ นทํานองที่ฟังแล้วจบวรรคหรื อจบท่อน เป็ นหน่วยสําคัญของเพลงประกอบด้วย
ทํานองและจังหวะเป็ นอย่างน้อย ประโยคเพลงจะมีความยาวที่หลากหลาย คือ ตั้งแต่ 2 ห้องขึ้นไป การซํ้าและ
แตกต่าง (Repetition และ Contrast) รู ปแบบของบทเพลงจะมีการซํ้าและการทําให้แตกต่าง เช่น เพลงในท่อนที่ 2
มีทาํ นองเหมือนกับเพลงในท่อนแรก ทํานองของเพลงที่ซ้ าํ จะทําให้ผฟู ้ ังรู ้สึกว่าเป็ นอันหนึ่ งอันเดี ยวกัน (Unity)
ส่วนทํานองที่ต่างไปจะทําให้ผฟู ้ ังเกิดความรู ้สึกเปลี่ยนแปลงไป และลีลา (Style) ลีลาของดนตรี มีความหลากหลาย
และมีความหมายที่แตกต่างออกไปตามวัฒนธรรม ช่วงเวลา นักประพันธ์ ประเภท รวมถึงเครื่ องมือหรื อสื่ อในการ
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แสดงออกทางดนตรี ได้แก่ ยุคบาโรค ยุคคลาสสิ ค ยุคโรแมนติก หรื อยุคโมเดิร์น และประเภทของเพลงต่างๆ เช่น
เพลงป๊ อบ เพลงแจ๊ส เพลงคลาสสิ ค เป็ นต้น และทั้งนี้ ในการแยกแยะลี ลาของเพลงสามารถแยกแยะจากการ
วิเคราะห์องค์ประกอบดนตรี ได้แก่ ทํานอง จังหวะ การประสานเสี ยง รู ปแบบ และความรู ้สึกทางดนตรี
6) ความรู ้สึกทางดนตรี (Expression) เป็ นลักษณะของเสี ยงเกี่ยวกับความดังค่อย (Dynamics) เป็ น
ปั จจัยสําคัญที่ทาํ ให้เพลงมีลีลาที่น่าฟัง คือ ความแตกต่างในบทเพลงมีผลต่อความรู ้สึกของผูฟ้ ัง เช่น บทเพลงบาง
ตอนที่ดงั มากๆ มักจะให้ความรู ้สึกถึงความมีอาํ นาจ ความตื่นเต้น ในขณะที่บางตอนของบทเพลงมีเสี ยงแผ่วเบา
มักให้ความรู ้สึกสงบ เศร้า สบายใจ เป็ นต้น การใช้ลกั ษณะของเสี ยงเกี่ ยวกับความดังค่อย ในดนตรี ตะวันตกมี
มากมายหลายลัก ษณะ เช่ น fortissimo (ff) คื อ ดัง มาก forte (f) คื อ ดัง mezzo forte (mf) คื อ ดัง ปานกลาง mezzo
piano (mp) คื อ เบาปานกลาง piano (p) คื อ เบา pianissimo (pp) คื อ เบามาก crescendo คื อ ค่ อ ยๆดัง ขึ้ นเรื่ อ ยๆ
diminuendo คื อ ค่ อ ยๆเบาลงเรื่ อ ยๆ ความรู ้ สึ ก ทางดนตรี เ ป็ นเรื่ องของการถ่ า ยทอดความรู ้ สึ ก (Expressions)
นอกจากลักษณะของเสี ยงที่เกี่ยวกับความดังค่อยแล้ว ลักษณะของเสี ยงที่เกี่ยวกับการถ่ายทอดความรู ้สึกจัดเป็ นอีก
ลักษณะหนึ่งที่ทาํ ให้ดนตรี เป็ นโสตศิลป์ ที่แท้จริ ง เช่น ความรู ้สึกน่ากลัว ความสง่างาม ความสนุกสนาน
ในด้านทักษะต่างๆ ทักษะที่สาํ คัญของการปฏิบตั ิเปี ยโน (Lancaster, E., L., 2014) ได้แก่
ทักษะการอ่านโน้ตแบบฉับพลันให้แม่นยํา (Sight - Playing) เป็ นทักษะที่สาํ คัญเป็ นอย่างมากในการเล่น
ดนตรี ในการสอบวัดระดับความสามารถทางดนตรี ส่วนใหญ่ จะมีหวั ข้อการอ่านโน้ตแบบฉับพลันอยูเ่ สมอ ทั้งนี้
เพื่อเป็ นการตอกยํ้าให้เห็นถึงความสําคัญของการอ่านโน้ต เพราะการอ่านโน้ตในทางดนตรี เปรี ยบเสมือนการอ่าน
หนังสื อในการเรี ยนรู ้ทางภาษา หากนักเรี ยนขาดทักษะการอ่านโน้ตก็เปรี ยบเสมือนนักเรี ยนเรี ยนภาษา
แต่อ่านหนังสื อไม่ออก
ทักษะการประสานเสี ยง (Harmonization) นี้ จะเป็ นการเลือกใช้คอร์ดในการประสาน และการเลือกใช้
รู ปแบบการประสานให้เหมาะสมกับเพลง ในขั้นต้นของการประสานเสี ยงในเครื่ องปฏิบตั ิเปี ยโน มือซ้ายจะเป็ น
เสี ยงประสาน ส่วนมือขวาเป็ นทํานองหลัก (Melody) เมื่อเล่นประสานกันจะเกิดความไพเราะในเพลง จะเกิดความ
กลมกลืนในท่วงทํานอง การเรี ยนการสอนในชั้นเรี ยน นักเรี ยนส่วนใหญ่มีความสนใจและปฏิบตั ิได้ดีในทักษะ
การประสานเสี ยง เพราะทักษะนี้เป็ นทักษะที่เป็ นพื้นฐานของเครื่ องดนตรี หลายๆชนิด เป็ นทักษะที่นกั ดนตรี จะ
สร้างความกลมกลืนของเสี ยงต่างๆให้เกิดความไพเราะในเพลงต่างๆ
ทักษะความแม่นยําเรื่ องจังหวะ (Rhythms Practiced) ความแม่นยําของจังหวะเป็ นทักษะแรกที่ผเู ้ รี ยน
ดนตรี ทุกคนควรมี ในการเรี ยนทักษะการปฏิบตั ิเปี ยโน ผูเ้ รี ยนจะมีโอกาสได้ฝึกฝนความแม่นยําของจังหวะทั้ง
การตบมือตามจังหวะ และการเล่นเพลงให้มีความเชี่ยวชาญในเรื่ องจังหวะจนเกิดความแม่นยํา
ทักษะการฝึ กเทคนิ คการใช้นิ้วให้แข็งแรงและแม่นยําในการปฏิ บตั ิเปี ยโน (Fingered Technique) เป็ น
ทักษะที่เป็ นพื้นฐานสําคัญในการพัฒนาต่อยอดทางด้านการปฏิบตั ิเปี ยโนต่อไป เพราะหากผูเ้ รี ยนมีพ้นื ฐานการฟัง
ดนตรี เก่ง มีปฏิภาณไหวพริ บทางดนตรี มาก แต่ไม่มีแรง ไม่มีน้ าํ หนักนิ้วที่ดีก็ไม่สามารถพัฒนาการปฏิบตั ิต่อไป
ได้ ความสามารถในการปฏิบตั ิสเกลและอาร์เปจจิโอ (Scales and Arpeggios) เป็ นการฝึ กทักษะการใช้ 2 มือพร้อม
กันให้แม่นยําในระดับพื้นฐานอย่างคล่องแคล่ว ความถนัดการปฏิ บตั ิเปี ยโนแบบ 2 มือในแต่ละบุคคลจะมีไม่
เท่ากัน ผูเ้ รี ยนบางคนจะมีพฒั นาการเร็ วมาก เนื่ องจากผูเ้ รี ยนแต่ละคนมีความสามารถทางดนตรี ไม่เท่ากัน บางคน
ได้รับการปลูกฝังส่ งเสริ มจากพ่อแม่ต้ งั แต่อยูใ่ นครรภ์โดยการให้ฟังเพลง แต่ผูเ้ รี ยนบางคนเพิ่งได้รับการส่ งเสริ ม
ภายหลัง
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ทักษะการเล่นบทเพลงมาตรฐาน (Repertoire Pieces) ในการเรี ยนเปี ยโนมี บทเพลงมาตรฐานที่ เป็ น
แบบเรี ยนที่หลากหลายซึ่ งเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้ทดลองฝึ กซ้อม บทเพลงพื้นฐานของเปี ยโนมีมากมาย
ตัวอย่างเช่ น เพลงอลาเบส Arabesque ของ เบิ ร์กมิ ลเลอร์ (Burgmuller) เพลงมิ นูเอ็ดอินจี เมเจอร์ (Minuet in G
Major) ของบาค (Bach) เพลงเตอร์กีช มาร์ช (Turkish March) ของ โมสาร์ท (Mozart) เป็ นต้น
ส่ วนการประเมินผลการเรี ยนปฏิ บตั ิเปี ยโน ณ ขณะนี้ ในประเทศไทยมีสถาบันดนตรี ที่ผูเ้ รี ยนทั่วไป
สามารถสมัครเข้าทดสอบเพื่อประเมินความสามารถของตนเองได้โดยไม่จาํ กัด มีความเป็ นอิสระ และได้รับการ
รับรองความสามารถการปฏิ บตั ิเปี ยโนในระดับสากล ได้แก่ สถาบันดนตรี ABRSM และสถาบันดนตรี Trinity
Ghillhall ของประเทศอังกฤษ โดยมีการสอบแบ่งเป็ นการปฏิบตั ิเปี ยโน 8 เกรด ตั้งแต่ เกรด 1 ถึง เกรด 8 ซึ่ งในแต่
ละเกรดจะมีเนื้อหาในการสอบ ยากง่ายตามลําดับขั้น โดยเกรด 8 จะถือเป็ นเกรดสูงสุด มีกฎกติกาในการสอบเพียง
แค่ผสู ้ อบต้องเลือกเพลงที่ใช้ทดสอบจากหนังสื อสอบของสถาบันนั้นๆ และปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการสอบจากหัวข้อ
การสอบที่ กาํ หนด ไม่ว่าจะเป็ นการฝึ กบทเพลงมาตรฐานตามจํานวนเพลงที่กาํ หนด การฝึ กทักษะการอ่านโน้ต
แบบฉับพลัน (Sight - Playing) การฝึ กทักษะการฟั งและตอบคําถามตามที่ กาํ หนด การฝึ กทักษะการใช้นิ้วให้
แข็งแรงและแม่นยําในการปฏิ บัติเปี ยโน (Fingered Technique) เพื่อปฏิ บัติสเกลและอาร์ เปจจิ โ อ (Scales and
Arpeggios) 2 มือพร้อมกันได้อย่างแม่นยําตรงตามคียท์ ี่ทางสถาบันกําหนด

4. ความสํ าคัญของการเรียนปฏิบัติเปี ยโนในการช่ วยส่ งเสริมพัฒนาการการเรี ยนดนตรี

การเรี ยนปฏิบตั ิเปี ยโนเป็ นการส่ งเสริ มทักษะทางดนตรี เพื่อต่อยอดพัฒนาการเรี ยนดนตรี ประเภทอื่นๆ
ทักษะดนตรี มีหลากหลาย ทักษะคื อการถ่ายทอดความสามารถทางดนตรี ผ่านการแสดงออกทางร่ างกายจาก
ประสาทสัมผัสในด้านต่างๆทั้งการฟั ง การร้อง การเปล่งเสี ยง การปฏิ บตั ิเครื่ องดนตรี การอ่านสัญลักษณ์ ทาง
ดนตรี ทักษะทางดนตรี เป็ นปั จจัยสําคัญที่ช่วยให้เกิดความเข้าใจองค์ความรู ้ทางดนตรี มากยิง่ ขึ้น เป็ นปั จจัยที่ช่วย
ส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนดนตรี นักดนตรี หรื อผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับดนตรี ได้เข้าใจดนตรี อย่างลึกซึ้ ง (ณรุ ทธ์ สุ ทธจิตต์,
2561)
1) การฟั ง (Listening) เป็ นทัก ษะเบื้ อ งต้น ที่ สํา คัญ ที่ สุ ดทางดนตรี เ พราะดนตรี คือ เสี ยง ซึ่ ง คนเราใช้
ประสาทหู ในการรับฟั ง การฟั งย่อมมีบทบาทอย่างมากให้เกิ ดความเข้าใจดนตรี ซึ่ งจะนําไปสู่ ความซาบซึ้ งทาง
ดนตรี หรื อ เข้า ใจสุ นทรี ยศาสตร์ ทางดนตรี การฟั ง เป็ นทักษะที่ ตอ้ งฝึ กฝน ไม่ ใ ช่ เ ป็ นเพี ยงการฟั งโดยทั่วไป
เนื่ องจากเสี ยงเพลงแต่ละบทเพลงมีโครงสร้างที่สลับซับซ้อน ทักษะการฟังจึงจําเป็ นต้องมีการศึกษาพัฒนา เป็ น
ทักษะที่ สามารถเรี ยนรู ้และฝึ กฝนได้ มีความสําคัญต่อบุคคลที่ มีส่วนเกี่ ยวข้องทางดนตรี ในทุกแขนงวิชา หรื อ
แม้แต่ผทู ้ ี่รักและต้องการเข้าใจดนตรี ไม่จาํ เป็ นว่าบุคคลนั้นจะต้องเล่นดนตรี หรื อร้องเพลงได้เท่านั้น ดังนั้นการฟัง
จึ งเป็ นทักษะพื้นฐานที่ สําคัญสําหรั บบุคคลที่ มีส่วนเกี่ ยวข้องในทางดนตรี ในการเรี ยนปฏิ บตั ิ เปี ยโนจะมี การ
ส่งเสริ มทักษะการฟัง อย่างน้อยผูเ้ รี ยนจะฟังครู ผสู ้ อนเล่นบทเพลงให้ดูเป็ นตัวอย่าง นอกจากนี้ยงั มีการฟังที่มีความ
ลึกซึ้งทางดนตรี มากขึ้นไปอีก คือ การฟังเพื่อการแยกแยะเสี ยงต่างๆที่เกิดขึ้น เช่น เสี ยงดังขึ้น เบาลง เสี ยงสั้น เสี ยง
ยาว ระดับเสี ยงสูง ระดับเสี ยงตํ่า เป็ นต้น
2) การร้องเพลง (Singing) เป็ นทักษะพื้นฐานทางดนตรี ที่ทุกคนมีติดตัวมาตั้งแต่กาํ เนิด การร้องเพลงเป็ น
กิจกรรมที่คนทัว่ ไปกระทําอยูเ่ สมอ เพลงที่นิยมส่วนใหญ่เป็ นเพลงร้อง (Vocal music) การร้องเพลงเป็ นทักษะทาง
ดนตรี พ้ืนฐานที่ ตอ้ งฝึ กฝน เนื่ องจากการร้ องเพลงมี หลายลักษณะและหลายเทคนิ ค หากร้ องอย่างมี หลักการ
มีเทคนิ ค มีพ้ืนฐานย่อมจะร้องเพลงได้ไพเราะ น่าฟัง การร้องเพลงเป็ นทักษะที่สร้างความสนุกสนานให้กบั ผูร้ ้อง
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และผูช้ ม การร้องเพลงมีหลายลักษณะ เช่น การร้องเดี่ยว การร้องหมู่ การร้องประสานเสี ยง เป็ นต้น ในการสอน
ปฏิบตั ิเปี ยโนเด็กเล็ก ครู ผสู ้ อนจําเป็ นต้องร้องเพื่อให้เด็กร้องตาม ก่อนการปฏิบตั ิเปี ยโน เพราะเด็กเล็กจะยังไม่มี
ความสามารถในการอ่านโน้ตเองได้ จําเป็ นต้องอาศัยการฟังและการร้องนํามาก่อนกานปฏิบตั ิบทเพลง
3) การปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี (Playing) เป็ นทักษะพื้นฐานทางดนตรี ที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นเพราะผูป้ ฏิบตั ิ
ต้องมีเครื่ องดนตรี เข้ามาเป็ นเครื่ องถ่ายทอดเสี ยง อารมณ์ความรู ้สึกที่มีต่อบทเพลงที่กาํ ลังเล่นอยู่ เครื่ องดนตรี มี
หลายประเภทไม่วา่ จะเป็ นเครื่ องดีด เครื่ องสี เครื่ องตี เครื่ องเป่ า โดยเครื่ องดนตรี ประเภทตีจะเป็ นเครื่ องที่ได้รับ
ความนิยมมากกว่าเครื่ องดนตรี ประเภทอื่นเพราะปฏิบตั ิได้ง่าย
ในการปฏิ บัติเปี ยโนจําเป็ นต้องมี การฝึ กซ้อม และในการฝึ กซ้อมแต่ละครั้ งนั้น มี นักวิชาการดนตรี
ต่ า งประเทศได้นํา เสนอว่า ควรจัด เวลาในการฝึ กซ้อ มว่า ควรจัด เวลาสํา หรั บ การปฏิ บัติ บ ทเพลงมาตรฐาน
(Repetoire) ไว้ 30 นาที สําหรับผูท้ ี่เพิ่งเริ่ มเรี ยน และผูเ้ รี ยนขั้นกลาง 40 นาที การฝึ กซ้อมเทคนิ ค (Technique) 10
นาที และการฝึ กซ้อมการอ่านโน้ต (Sight - Playing) 10 นาที (Cooke, C., 2011) แต่หากผูท้ ี่เรี ยนปฏิบตั ิเปี ยโนขั้น
สู งจะต้องมี การจัดเวลาในการฝึ กซ้อมมากกว่าที่ กล่าวมาแล้วแน่ นอน ทั้งนี้ ข้ ึ นอยู่กับครู ผูส้ อน ตัวผูเ้ รี ยน และ
ช่วงเวลาในการเรี ยน ณ ขณะนั้น หากเป็ นช่วงเวลาที่ใกล้แสดงเพื่อจบการศึกษา (Recital) ผูเ้ รี ยนจําเป็ นต้องมีการ
เก็บตัวฝึ กซ้อมอย่างเข้มข้น
4) การอ่านสัญลักษณ์ ทางดนตรี (Reading) ทักษะการอ่านสัญลักษณ์ ทางดนตรี จัดเป็ นทักษะสํา คัญ
พื้นฐาน เนื่องจากดนตรี เป็ นเรื่ องของเสี ยงซึ่งต้องมีการบันทึกเสี ยงเป็ นสัญลักษณ์เพื่อใช้ในการถ่ายทอดเสี ยงต่างๆ
ดัง นั้น การเข้า ใจหรื อ แสดงออกทางดนตรี จึง มัก ต้อ งผ่า นขั้นตอนการแปลหรื อการใช้สัญลักษณ์ ดนตรี เสมอ
ความสามารถของบุคคลในการพัฒนาทักษะต่างๆไม่วา่ จะ
เป็ นการฟัง การร้องเพลง การปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี จะเกี่ยวข้องกับความสามารถในการเรี ยนรู ้ และเชื่อมโยงระดับ
เสี ยงเข้ากับสัญลักษณ์ สัญลักษณ์ทางดนตรี สามารถแบ่งประเภทได้เป็ น
4.1 สัญลักษณ์ของระดับเสี ยง (Pitch) และกลุ่มเสี ยง (Tonality)
4.2 สัญลักษณ์ของตัวโน้ต ตัวหยุด (Duration) และจังหวะ (Meter)
4.3 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการประสานเสี ยง
4.4 สัญลักษณ์ที่ใช้สาํ หรับการแสดงอารมณ์ความรู ้สึก
5) ความคิดสร้างสรรค์ทางดนตรี (Creative) หมายถึง การประพันธ์เพลงและการด้นสด (Improvisation)
ซึ่ งหมายถึงการเล่นดนตรี หรื อขับร้องโดยไม่ได้เตรี ยมซ้อมตามโน้ตเพลงมาก่อน เป็ นเรื่ องของการแสดงออกทาง
ดนตรี ที่รวมเอาความรู ้ ความเข้าใจไว้ท้ งั หมด ดังนั้นความคิดสร้างสรรค์จึงเป็ นทักษะที่ตอ้ งใช้ความรู ้พ้ืนฐานทาง
ดนตรี มากพอสมควร นับว่าเป็ นทักษะทางดนตรี ที่ไม่ใช่ทกั ษะเบื้องต้นเพราะต้องมีองค์ความรู ้ทางดนตรี สะสมมาก่อน
ทักษะทางดนตรี ท้ งั การฟั ง การร้อง การปฏิ บตั ิ การอ่านสัญลักษณ์ทางดนตรี และความคิดสร้างสรรค์
ล้วนปรากฏอยูใ่ นการเรี ยนปฏิบตั ิเปี ยโน ในการเรี ยนปฏิบตั ิเปี ยโน ผูเ้ รี ยนจะได้พฒั นาทักษะต่างๆ เหล่านี้ ไปด้วย
โดยไม่ได้เรี ยงตามลําดับ แต่หากเป็ นเด็กเล็กที่เพิ่งเริ่ มเรี ยนเด็กจะรับรู ้จากการฟังก่อนโดยธรรมชาติ ตามมาด้วย
การร้อง และจากนั้นเริ่ มหัดปฏิบตั ิเปี ยโน และพัฒนาการรับรู ้ทางสัญลักษณ์ตามมาภายหลังจากการฟังและร้อง
เนื่ องด้วยการเรี ยนปฏิบตั ิเปี ยโนเป็ นการเรี ยนที่ตอ้ งอาศัยทักษะการปฏิบตั ิเป็ นหลัก ดังนั้นการเรี ยนการ
สอนจึ งจําเป็ นต้องใช้จิตวิทยาในการเรี ยนรู ้ เข้ามาส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยนเพื่อการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ที่
เหมาะสมและเป็ นไปตามพัฒนาการและวัยของผูเ้ รี ยน ผูเ้ ขียนขอนําเสนอแผนภาพจิตวิทยาการสอนทักษะดนตรี
(ณรุ ทธ์ สุทธจิตต์, 2561) เพื่อเชื่อมโยงกับองค์ความรู ้ของการเรี ยนปฏิบตั ิเปี ยโนเพื่อพัฒนาการเรี ยนของเด็ก
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จิตวิทยาการสอนทักษะดนตรี

ผูเ้ รี ยน
1.พัฒนาการของผูเ้ รี ยน
2.การเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
3.ความพร้อมของผูเ้ รี ยน
4.ความสนใจ
5.ทัศนคติ

ผูส้ อน
1.การเตรี ยมตัว
2.เทคนิควิธีสอน
3.การปรับตัว
4.การสื่ อความหมาย
5.การประเมินผล

บทเรี ยน
1.ลําดับขั้นตอน
2.ความหลากหลาย
3.ความครบถ้วน
4.การเลือกสรร
5.บทเพลงเอก

แผนภาพจิตวิทยาการสอนทักษะดนตรี (ณรุ ทธ์ สุทธจิตต์, 2561)
ในการเรี ยนปฏิ บัติเปี ยโน ผูเ้ รี ยน ผูส้ อน และบทเรี ยนย่อมมี ความสําคัญเท่ าเที ยมกัน นอกจากองค์
ความรู ้ในการเรี ยนการสอนแล้ว จิ ตวิทยาในการเรี ยนการสอนย่อมมีความสําคัญมากพอกัน ในการเรี ยนปฏิบตั ิ
เปี ยโน ผูเ้ รี ยนย่อมต้องมีความพร้อมในการเรี ยนรู ้ การเตรี ยมตัวฝึ กซ้อมมาอย่างดีเพื่อมาปฏิบตั ิเปี ยโนในบทเพลง
ต่างๆให้ครู ได้ฟังและนําเสนอแนวทางเพื่อปรับปรุ ง แก้ไข และพัฒนาให้ดีข้ ึนเป็ นสิ่ งสําคัญ จากการสอบถาม
พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนครู อาจารย์ผสู ้ อนดนตรี ปั ญหาที่ครู สอนเปี ยโน และครู ดนตรี พบบ่อยมาก
ที่ สุด คือ การขาดการฝึ กซ้อมของผูเ้ รี ยน ทําให้การเรี ยนการสอนไม่ได้รับการพัฒนา ทักษะต่างๆของผูเ้ รี ยนไม่
พัฒนาไปมากเท่าที่ควร ในการเตรี ยมความพร้อมของครู ในการเรี ยนปฏิบตั ิเปี ยโน สิ่ งสําคัญ คือ ความเหมาะสมใน
การเลือกบทเพลง (Repetoire) ให้กบั ผูเ้ รี ยน เนื่ องด้วยผูเ้ รี ยนแต่ละคนมีความถนัด สรี ระของนิ้ วมือ และความ
สนใจที่แตกต่างกัน เช่น เทคนิคการปฏิบตั ิบางเพลงอาจจะต้องมีการกางมือให้กว้างมากกว่าปกติ หากสรี ระนิ้วมือ
ของผูเ้ รี ยนบางคนไม่สามารถทําได้ ครู จะควรจะเลือกบทเพลงอื่นแทน ไม่ควรฝื นให้ผเู ้ รี ยนเล่น เพราะอาจจะทํา
ให้เกิดการบาดเจ็บจากการฝึ กซ้อมได้

5. สรุ ป

การเรี ยนปฏิ บตั ิเปี ยโนเป็ นจุดเริ่ มต้นที่ ดีในการเริ่ มเรี ยนดนตรี ของเด็ก เพราะการเรี ยนปฏิ บตั ิเปี ยโน
เบื้องต้นสามารถสร้างแนวคิดทางดนตรี ความเข้าใจทฤษฎีทางดนตรี เรื่ องต่างๆ เช่น เรื่ องขั้นคู่เสี ยง (Interval) เรื่ อง
การไล่บนั ไดเสี ยง (Scales) เพื่อให้เด็กได้พฒั นาต่อยอดไปเล่นเครื่ องดนตรี ชนิ ดอื่นๆได้อีกไม่วา่ จะเป็ นเครื่ องลม
ไม้ เช่น แซ็กโซโฟน เครื่ องลมทองเหลือง เช่น ทรัมเป็ ต เครื่ องเพอร์คสั ชัน่ เช่น กลอง หรื อการร้องเพลง (Vocal)
และเครื่ องดนตรี อื่นๆอีกมากมาย เนื่องด้วยการเริ่ มต้นปฏิบตั ิเปี ยโนจะสร้างโอกาสให้เด็กได้ฟังโน้ตที่หลากหลาย
การฟังถือว่าเป็ นสิ่ งสําคัญในการพัฒนาการเรี ยนดนตรี ต่อไป ทักษะการฟังถือเป็ นหัวใจสําคัญของการเล่นดนตรี
และการเล่นรวมวงในอนาคต การเรี ยนปฏิบตั ิเปี ยโนสามารถเสริ มสร้างพัฒนาการทางดนตรี ให้กบั ผูเ้ รี ยน ก่อน
ตัดสิ นใจไปเรี ยนเครื่ องดนตรี อื่น หรื อต่อยอดการเรี ยนปฏิ บตั ิเปี ยโนในขั้นสู งขึ้น เนื่ องด้วยข้อจํากัดที่มีไม่มาก
เหมือนเครื่ อองดนตรี ประเภทอื่น เช่น นักเรี ยนต้องมีกล้ามเนื้อมือและความสูงที่เหมาะสมกับการเล่นเครื่ องเป่ าที่มี
ขนาดใหญ่ การเรี ยนปฏิบตั ิเปี ยโนจะสามารถสร้างโอกาสให้เด็กได้พฒั นาด้านดนตรี ทั้งด้านการฟังเสี ยง เสี ยงของ
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เปี ยโนจะมีช่วงของเสี ยงที่กว้าง และอีกทั้งด้านความเข้าใจทางทฤษฎีดนตรี ต้ งั แต่เบื้องต้นโดยผ่านการปฏิบตั ิ เป็ น
จุดเริ่ มต้น และเปิ ดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ที่ดีให้กบั ผูเ้ รี ยน

6. ข้ อเสนอแนะ

ความสําคัญของการเรี ยนปฏิบตั ิเปี ยโนยังมีอีกหลายแง่มุม ไม่เพียงแต่เป็ นการส่งเสริ มพัฒนาการทางการ
เรี ยนดนตรี หรื อในแง่ของพัฒนาการทางสมองเท่านั้น แต่การเรี ยนปฏิ บตั ิเปี ยโนยังช่วยส่ งเสริ มพัฒนาการทาง
อารมณ์ สุขภาพจิต สมาธิ และสุนทรี ยภาพอีกด้วย
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การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณด้วยสถิติเชิ งพรรณา ค่าสถิติที่ใช้เป็ นสถิติแจกแจงความถี่ คือค่า
ร้อยละ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะการมีงานทําของผูส้ าํ เร็ จการศึกษา สถาบันการบินพลเรื อน ปี การศึกษา 2560
ในทุกหลักสู ตร ตลอดจนศึกษาปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั การมีงานทํา และไม่มีงานทํา รวมทั้งข้อเสนอแนะของ
ผูส้ ําเร็ จการศึ กษา โดยใช้การสํารวจด้วยแบบสอบถามภาวะการมี งานทํา ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึ กษา มีผูต้ อบแบบสอบถามจํานวน 511 คน จากผูส้ ําเร็ จการศึ กษา จํานวน 557 คน คิดเป็ นร้อยละ 91.74
พบว่า ผูส้ าํ เร็ จการศึกษา หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน เป็ นผูท้ ี่มีงานทําแล้วทั้งหมด
จํานวน 11 คน (100.00%) ผูส้ าํ เร็ จการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิ กส์
การบิ น เป็ นผูท้ ี่ มีงานทําแล้ว จํานวน 41 คน (87.23%) ยังไม่มีงานทํา จํานวน 3 คน (6.38%) และกําลังศึ กษาต่อ
จํานวน 3 คน (6.38%) ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาหลักสู ตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต เป็ นผูท้ ี่มีงานทําแล้ว จํานวน 210 คน
(79.55%) ยังไม่มีงานทํา จํานวน 45 คน (17.05%) และกําลังศึ กษาต่อ จํานวน 9 คน (3.41%) ผูส้ ําเร็ จการศึ กษา
หลักสู ตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน (ต่อเนื่ อง) เป็ นผูท้ ี่มีงานทําแล้ว จํานวน 37 คน
(92.50%) ยังไม่มีงานทํา จํานวน 3 คน (7.50%) ผูส้ ําเร็ จการศึ กษา หลักสู ตรอนุ ปริ ญญา สาขาวิชาเทคโนโลยี
อากาศยาน เป็ นผูท้ ี่มีงานทําแล้ว จํานวน 52 คน (49.53%) ยังไม่มีงานทํา จํานวน 4 คน (3.81%) และกําลังศึกษาต่อ
จํานวน 49 คน (46.67%) ผูส้ าํ เร็ จการศึกษา หลักสูตรอนุปริ ญญา สาขาวิชานายช่างบํารุ งรักษาอากาศยาน เป็ นผูท้ ี่มี
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งานทําแล้ว จํานวน 26 คน (60.47%) ยังไม่มีงานทํา จํานวน 5 คน (11.63%) และกําลังศึ กษาต่อ จํานวน 12 คน
(27.91%)
คําสําคัญ: ภาวะการมีงานทํา / ผูส้ าํ เร็ จการศึกษา / หลักสูตร

ABSTRACT
This research is a quantitative research by descriptive statistic. The using statistic value is frequency
distribution in percentage. The purpose of this research were to study the employment status of student graduated
from Civil Aviation Training Center of every curriculum in academic year 2017. This research also studied the
factors relating to the status of employment, unemployment and also their suggestions. The method of this
research is a survey method by using questionnaire of employment status of Office of the Higher Education
Commission. The subjects of this study were 511 persons from 557 graduated students (91.74%). According to
the employment status of each curriculum, the result found that Graduates from Master of Management Program
in Aviation Management were 11 employed persons (100.00%), Bachelor of Engineering Program in Avionic
Engineering were 41 employed persons (87.23%), 3 unemployed persons (6.38%) and 3 postgraduates (6.38%),
Bachelor of Technology in Aviation Program were 210 employed persons (79.55%), 45 unemployed persons
(17.05%) and 9 postgraduates (3.41%). Bachelor of Technology in Aviation Program in Aviation Management
(Con.) were 37 employed persons (92.50%), 3 unemployed persons (7.50%). Diploma in Aircraft Technology
were 52 employed persons (49.53%), 4 unemployed persons (3.81%) and 49 postgraduates (46.67%) and
Diploma Program in Aircraft Maintenance Engineer License were 26 employed persons (60.47%), 5 unemployed
persons (11.63%) and 12 postgraduates (27.91%).
KEYWORDS: employment status / graduates / curriculum

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

ในปั จจุบนั การจัดการศึ กษาในประเทศไทยมีความหลากหลาย เกิ ดทางเลือกในการศึกษา การแข่งขัน
และทางเลือกในการสมัครและรับบุคลากรเข้าทํางานในแต่ละสาขาอาชีพ โดยหนึ่งในวิชาชีพที่เป็ นที่ตอ้ งการของ
ตลาดแรงงานพร้อมกันนั้นก็ได้รับความสนใจจากผูเ้ ข้าศึ กษาเป็ นอย่างสู งเช่นกันก็คือ “วิชาชีพทางด้านการบิ น”
โดยในปั จจุบนั อุตสาหกรรมการบินนั้นเติบโตอย่างรวดเร็ วและมีการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและสร้างรายได้
เป็ นอย่างสู งให้กบั ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดการเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (ASEAN Economic
Community; AEC) ซึ่ งประเทศไทยมี ภารกิ จในด้านการท่องเที่ ยวและการบิ น อี กทั้งมุ่งมัน่ ที่ จะเป็ นศูนย์กลาง
ทางการบิ นในภูมิภาคนี้ รวมทั้งต้องการที่ จะเป็ นศูนย์กลางผูใ้ ห้บริ การ และบํารุ งรักษาอากาศยานของภูมิภาค
อีกด้วย โดยจะเห็นว่า มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการขยายตัวดังกล่าว เช่น จํานวนของอากาศยานที่จดทะเบียน
ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นเป็ นลําดับอย่างเห็นได้ชดั ดังนี้ ในปี พ.ศ. 2554 อากาศยานเชิงพาณิ ชย์ 289 ลํา อากาศยาน
ส่ วนบุคคล 174 ลํา รวมอากาศยานทั้งสิ้ น 463 ลํา ในปี พ.ศ. 2555 อากาศยานเชิงพาณิ ชย์ 322 ลํา อากาศยานส่ วน
บุคคล 189 ลํา รวมอากาศยานทั้งสิ้น 511 ลํา ในปี พ.ศ. 2556 อากาศยานเชิงพาณิ ชย์ 363 ลํา อากาศยานส่วนบุคคล
198 ลํา รวมอากาศยานทั้งสิ้ น 561 ลํา ในปี พ.ศ. 2557 อากาศยานเชิ งพาณิ ชย์ 414 ลํา อากาศยานส่ วนบุ ค คล
197 ลํา รวมอากาศยานทั้งสิ้ น 611 ลํา (อ้างอิง; กรมการบินพลเรื อน ข้อมูล ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2557) จากข้อมูล
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จะเห็น ได้วา่ อุตสาหกรรมการบินนั้นเป็ นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีศกั ยภาพในการที่จะพัฒนาต่อไปในอนาคตและ
สามารถ และสามารถนํามาซึ่ งการเติบโตทางเศรษฐกิ จทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค เหตุน้ ี สถานศึ กษาที่ มี
ศักยภาพ ในการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการบิ น จึ งมีความสําคัญเป็ นอย่างมากต่อการตอบสนอง ต่อความ
ต้องการของทุกภาคส่วน และหนึ่งในสถานศึกษาที่มีศกั ยภาพในการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการบิน และเป็ น
สถาบันหลักในภารกิจดังกล่าวให้แก่ประเทศมาอย่างยาวนานก็คือ “สถาบันการบินพลเรื อน”
สถาบันการบินพลเรื อนดําเนิ นการจัดการเรี ยนการสอนหลักสูตรปริ ญญาโท ได้แก่ หลักสูตรการจัดการ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน หลักสู ตรปริ ญญาตรี ได้แก่ หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิ กส์การบิน และหลักสู ตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน (หลักสูตร
4 ปี และหลักสู ตรต่อเนื่ อง) และหลักสู ตรอนุปริ ญญา ได้แก่ หลักสู ตรอนุ ปริ ญญาสาขาวิชานายช่างบํารุ งรักษา
อากาศยาน และหลักสู ตรอนุปริ ญญาสาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน อย่างไรก็ดี การจะวัดคุณภาพในการผลิต
บุ ค ลากรทางด้า นการบิ น ของสถาบัน การบิ น พลเรื อ นนั้น ก็ คื อ “ภาวะการมี ง านทํา ของผูส้ ํา เร็ จ การศึ ก ษา”
ซึ่ งสามารถแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการแข่งขันของผูส้ าํ เร็ จการศึ กษาเมื่อเข้าสู่ ตลาดแรงงานในอุตสาหกรรม
การบิน และสะท้อนคุณภาพการจัดการเรี ยนการสอนของสถาบันฯ อีกทั้งข้อมูลดังกล่าวยังมีความสําคัญในด้าน
การเป็ นข้อมูลประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา เหตุน้ ีจึงเป็ นที่มาของการดําเนินงานวิจยั “ภาวะการมีงานทํา
ของผูส้ าํ เร็ จการศึกษา สถาบันการบินพลเรื อน ปี การศึกษา 2560”

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
2560

(1) ศึกษาข้อมูลและสถิติการมีงานทํา ของผูส้ าํ เร็ จการศึกษา สถาบันการบินพลเรื อน ประจําปี การศึกษา

(2) ศึกษาปั ญหาและอุปสรรคในการสมัครงาน ของผูส้ าํ เร็ จการศึกษา รุ่ นปี การศึกษา 2560 ที่ยงั ไม่มีงานทํา
(3) ศึกษาข้อมูลการศึกษาต่อ/ความต้องการศึกษาต่อ ของผูส้ าํ เร็ จการศึกษา รุ่ นปี การศึกษา 2560
(4) รวบรวมความคิดเห็น และข้อเสนอแนะด้านต่าง ๆ ของผูส้ าํ เร็ จการศึกษา รุ่ นปี การศึกษา 2560

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย

ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)

ปัจจัยส่ วนบุคคลของผูส้ าํ เร็ จการศึกษา
- หลักสูตรที่สาํ เร็ จการศึกษา
- สาขาวิชาที่สาํ เร็ จการศึกษา
- วิชาเอกที่สาํ เร็ จการศึกษา

ตัวแปรตาม (Dependent Variable)
- สถานภาพการทํางานของผูส้ าํ เร็ จการศึกษา
- ประเภทของงานที่ทาํ
- ความรู ้ความสามารถพิเศษที่ช่วยให้ได้ทาํ งาน
- ความพอใจต่องานที่ทาํ
- ระยะเวลาในการหางานทํา
- ความสามารถนําความรู ้ จากสาขาวิชาที่เรี ยนมาประยุกต์ใช้กบั
หน้าที่การงานที่ทาํ
- สาเหตุที่ยงั ไม่ได้ทาํ งาน
- ปั ญหาในการหางานทําหลังสําเร็ จการศึกษา
- ความต้องการศึกษาต่อ
- ข้อเสนอแนะที่มีต่อสถาบันการบินพลเรื อน

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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วันที่ 19 ธันวาคม 2562

4.1 แบบแผนการวิจยั
การวิจยั เรื่ อง “ภาวะการมีงานทําของผูส้ าํ เร็ จการศึกษาสถาบันการบินพลเรื อนปี การศึกษา 2560” ในครั้ง
นี้ มี รู ปแบบการวิ จัย เป็ นการวิ จัย เชิ ง ปริ มาณ (Quantitative Research) โดยทํา การเก็ บ ข้อ มู ล จากการตอบ
แบบสอบถาม ของผูส้ ําเร็ จการศึ กษาสถาบันการบิ นพลเรื อน ประจําปี การศึ กษา 2560 เพื่อให้ได้มาซึ่ งข้อมูล
สําหรับประมวลผลการวิจยั ด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Method) ค่าสถิติที่ใช้เป็ นสถิติแจกแจงความถี่ คือ
ค่ า ร้ อ ยละ (Percentage) โดยประมวลผลข้อ มู ล ที่ ไ ด้จ ากแบบสอบถาม ด้ว ยโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ สํา หรั บ
ประมวลผลทางสถิติ
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั นี้ ได้แก่ ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากสถาบันการบินพลเรื อน ประจําปี การศึกษา 2560
ในหลักสู ตรระดับปริ ญญาโท หลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี ทุกหลักสู ตร และหลักสู ตรอนุ ปริ ญญาทุ กหลักสู ตร
จํานวนรวมทั้งสิ้น 557 คน โดยใช้กลุ่มตัวอย่างที่เก็บแบบสอบถามได้ จํานวน 511 คน
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรอิสระ คือปั จจัยส่ วนบุคคลของผูส้ าํ เร็ จการศึกษา ได้แก่ หลักสู ตรที่สาํ เร็ จการศึกษา สาขาวิชาที่
สําเร็ จการศึกษา และวิชาเอกที่สาํ เร็ จการศึกษา
ตัว แปรตาม คื อ สถานภาพการทํา งานของผูส้ ํา เร็ จการศึ ก ษา ได้แ ก่ ประเภทของงานที่ ท ํา ความรู ้
ความสามารถพิเศษที่ ช่วยให้ได้ทาํ งาน ความพอใจต่องานที่ ทาํ ระยะเวลาในการหางานทํา ความสามารถนํา
ความรู ้จากสาขาวิชาที่เรี ยนมาประยุกต์ใช้กบั หน้าที่การงานที่ทาํ สาเหตุที่ยงั ไม่ได้ทาํ งาน ปั ญหาในการหางานทํา
หลังสําเร็ จการศึกษา ความต้องการศึกษาต่อ และข้อเสนอแนะที่มีต่อสถาบันการบินพลเรื อน
4.4 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั พัฒนาจากแบบสอบถามภาวะการมีงานทําของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ประกอบกับคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 โดยเพิ่มข้อ
คําถามด้านหลักสู ตรของสถาบันการบิ นพลเรื อน และการใช้งานจริ ง แบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 5 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูส้ าํ เร็ จการศึกษา สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่ วนบุคคล ตอนที่ 2 สําหรับผูท้ ี่ทาํ งานแล้ว
สอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดของงานที่ทาํ ตอนที่ 3 สําหรับผูท้ ี่ยงั ไม่ได้ทาํ งาน สอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดของ
การที่ยงั ไม่ได้ทาํ งาน ตอนที่ 4 การศึกษาต่อ สอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดของการศึกษาต่อ หรื อ ต้องการศึกษาต่อ
ตอนที่ 5 ข้ อ เสนอแนะ สอบถามเกี่ ย วกั บ ความคิ ด เห็ น ของผู ้สํ า เร็ จการศึ ก ษาที่ มี ต่ อ สถาบั น การบิ น
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการดําเนินการวิจยั ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 เก็บแบบสอบถามผูส้ าํ เร็ จการศึกษา หลักสูตรระดับปริ ญญาโท และหลักสูตรระดับปริ ญญา
ตรี ในวันซ้อมพระราชพิธีพระราชทานปริ ญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสี มา
ขั้นตอนที่ 2 ดําเนิ นการเก็บข้อมูล ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาในส่ วนที่เหลือ ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์
และบันทึกข้อมูลลงในแบบสอบถามเพื่อใช้เป็ นฐานข้อมูลในการประมวลผลการวิจยั ต่อไป
ขั้นตอนที่ 3 เก็บแบบสอบถามผูส้ ําเร็ จการศึ กษาหลักสู ตรอนุ ปริ ญญา ประจําปี การศึ กษา 2560 ที่ เข้า
ศึกษาต่อ
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ในหลักสู ตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน (ต่อเนื่ อง) ปี การศึ กษา 2562 และหลักสู ตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน (เทียบโอน) ปี การศึกษา 2562
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิจยั ครั้งนี้ ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Method) ค่าสถิติที่ใช้เป็ นสถิติแจกแจงความถี่ คือค่า
ร้อยละ (Percentage) โดยประมวลผลข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํ หรับประมวลผล
ทางสถิติ

5. สรุ ปผลการวิจัย

5.1 ข้ อมูลและสถิตกิ ารมีงานทําของผู้สําเร็จการศึกษาสถาบันการบินพลเรื อน ประจําปี 2560

ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดด้านจํานวนและค่าร้อยละ สถานภาพการทํางานของผูส้ าํ เร็ จการศึกษา ประจําปี
การศึกษา 2560
เทคโนโลยีการบินบัณฑิต (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาการจัดการการบิน
วิชาเอกการจัดการการขนส่ งสิ นค้ าทางอากาศ

เทคโนโลยีการบินบัณฑิต (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาการจัดการการบิน
วิชาเอกการจัดการท่ าอากาศยาน

อนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน
วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์ การบิน

อนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน
วิชาเอกเครื่ องวัดประกอบการบิน

อนุปริญญา สาขาวิชานายช่ างบํารุง รักษาอากาศยาน

รวม

เทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน
วิชาเอกการจัดการท่ าอากาศยาน

มีงานทําก่ อนจบการศึกษา อยู่ในสาย
งานเดิมหลังจบการศึกษา
มีงานทําก่ อนจบการศึกษา เปลี่ยนสาย
งานหลังจบการศึกษา
มีงานทําก่ อนจบการศึกษา อยู่ในสาย
งานเดิมหลังจบการศึกษา เลื่อนระดับ

เทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน
วิชาเอกการจัดการการขนส่ งสิ นค้ าทางอากาศ

ยังไม่ มีงานทํา และกําลังศึกษาต่อ

เทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน
วิชาเอกการจัดการจราจรทางอากาศ

ยังไม่ มีงานทํา

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม อิเล็กทรอนิกส์ การบิน

สถานภาพการทํางาน
ไม่ มีงานทําก่ อนการศึกษา
มีงานทําหลังจบการศึกษา
ไม่ มีงานทําก่ อนการศึกษา มีงานทําหลัง
จบการศึกษาและกําลังศึกษาต่ อ

การจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน

หลักสู ตร/สาขาวิชา/วิชาเอก

0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
6
54.55%
3
27.27%
2
18.18%
11
100%

33
70.21%
1
2.13%
3
6.38%
3
6.38%
6
12.77%
1
2.13%
0
0.00%
47
100%

32
80.00%
0
0.00%
3
7.50%
1
2.50%
3
7.50%
1
2.50%
0
0.00%
40
100%

73
62.93%
1
0.86%
17
14.66%
5
4.31%
13
11.21%
6
5.17%
1
0.86%
116
100%

60
55.56%
0
0.00%
25
23.15%
3
2.78%
16
14.81%
4
3.70%
0
0.00%
108
100%

8
34.78%
0
0.00%
1
4.35%
0
0.00%
9
39.13%
4
17.39%
1
4.35%
23
100%

7
41.18%
0
0.00%
2
11.76%
0
0.00%
3
17.65%
3
17.65%
2
11.76%
17
100%

32
43.84%
1
1.37%
2
2.74%
38
52.05%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
73
100%

13
40.63%
6
18.75%
2
6.25%
11
34.38%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
32
100%

21
48.84%
5
11.63%
5
11.63%
12
27.91%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
43
100%
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(1) ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาหลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบินมีงานทําทั้งสิ้ น 100%
ภาพรวมส่ วนใหญ่เป็ นพนักงานบริ ษทั /องค์กรธุ รกิ จเอกชน รองลงมาคือรัฐวิสาหกิ จ และข้าราชการ/เจ้าหน้าที่
มี ค วามคิ ด เห็ น ว่า ความรู ้ ค วามสามารถพิ เ ศษที่ ช่ ว ยให้ไ ด้ง านคื อ ด้า นภาษาต่ า งประเทศ ด้า นคอมพิ ว เตอร์
และกิจกรรมสันทนาการ ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาทั้งหมดมีความพึงพอใจในการที่ทาํ โดยงานที่ทาํ เป็ นงานเดิมก่อนมา
ศึกษา หรื อหางานได้ก่อนจบการศึกษา โดยร้อยละ 90.91 มีลกั ษณะงานที่ทาํ ตรงกับสาขาที่สาํ เร็ จการศึกษา ส่ วน
ใหญ่สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้ได้ในระดับมาก
(2) ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิ กส์การบิน มีงาน
ทําทั้งสิ้ น 87.23% ภาพรวมส่ วนใหญ่เป็ นพนักงานบริ ษทั /องค์กรธุ รกิ จเอกชน รองลงมาคือดําเนิ นธุ รกิ จอิสระ/
เจ้ า ของกิ จ การ และรั ฐ วิ ส าหกิ จ มี ค วามคิ ด เห็ น ว่ า ความรู ้ ค วามสามารถพิ เ ศษที่ ช่ ว ยให้ ไ ด้ง านคื อ ด้ า น
ภาษาต่างประเทศ ความรู ้ดา้ นการบิน และด้านคอมพิวเตอร์ ผูส้ าํ เร็ จการศึกษา 78.05% มีความพึงพอใจในการที่ทาํ
โดยระยะเวลา ในการได้งานเฉลี่ยที่ 7-9 เดื อน และมีเพียงร้อยละ 48.78 มีลกั ษณะงานที่ ทาํ ตรงกับสาขาที่สาํ เร็ จ
การศึกษา ส่วนใหญ่สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้ได้ในระดับปานกลาง
(3) ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาหลักสู ตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต ภาพรวมทั้งหลักสู ตรมีงานทําทั้งสิ้ น 79.55%
ภาพรวมส่ ว นใหญ่ เป็ นพนัก งานบริ ษทั /องค์กรธุ รกิ จเอกชน รองลงมาคื อ ดํา เนิ นธุ ร กิ จอิ สระ/เจ้าของกิ จการ
และข้า ราชการ/เจ้าหน้าที่ หน่ วยงานของรั ฐ มี ค วามคิ ดเห็ นว่า ความรู ้ ความสามารถพิ เศษที่ ช่ว ยให้ได้งานคื อ
ด้านภาษาต่างประเทศ ด้านคอมพิวเตอร์ และความรู ้ดา้ นการบิน ผูส้ าํ เร็ จการศึกษา 62.61% มีความพึงพอใจในการ
ที่ ทาํ โดยระยะเวลาในการได้งานเฉลี่ยที่ 3-6 เดื อน และร้ อยละ 63.33 มี ลกั ษณะงานที่ ทาํ ตรงกับสาขาที่ สําเร็ จ
การศึกษา ส่วนใหญ่สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้ได้ในระดับมาก
(4) ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ภาพรวมทั้งหลักสูตรมีงานทําทั้งสิ้ น
92.50% ภาพรวมส่วนใหญ่เป็ นพนักงานบริ ษทั /องค์กรธุรกิจเอกชน รองลงมาคือดําเนินธุรกิจอิสระ/เจ้าของกิจการ
และรั ฐ วิ ส าหกิ จ มี ค วามคิ ด เห็ น ว่า ความรู ้ ค วามสามารถพิ เ ศษที่ ช่ ว ยให้ ไ ด้ง านคื อ ด้า นภาษาต่ า งประเทศ
ด้านคอมพิวเตอร์ และด้านกิจกรรมสันทนาการ ผูส้ าํ เร็ จการศึกษา 75.68% มีความพึงพอใจในการที่ทาํ โดยส่ วน
ใหญ่หางานได้ก่อนจบการศึกษาหรื อได้งานทันทีหลังจบการศึกษา และร้อยละ 70.27 มีลกั ษณะงานที่ทาํ ตรงกับ
สาขาที่สาํ เร็ จการศึกษา ส่วนใหญ่สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้ได้ในระดับปานกลาง
(5) ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาหลักสู ตรอนุปริ ญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน ภาพรวมทั้งหลักสู ตร มีงาน
ทําทั้งสิ้ น 49.53% ภาพรวมส่ วนใหญ่เป็ นพนักงานบริ ษทั /องค์กรธุ รกิ จเอกชน รองลงมาคื อพนักงานองค์การ
ต่างประเทศ/ระหว่างประเทศ และข้าราชการ/เจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐ มีความคิดเห็นว่าความรู ้ความสามารถพิเศษ
ที่ ช่วยให้ได้งานคือ ด้านภาษาต่างประเทศ ด้านอื่ นๆ และด้านคอมพิวเตอร์ ผูส้ ําเร็ จการศึ กษา 82.69% มี ความ
พึงพอใจในการที่ทาํ โดยระยะเวลาในการได้งานเฉลี่ยที่ 1-2 เดือน และร้อยละ 70.27 มีลกั ษณะงานที่ทาํ ตรงกับ
สาขาที่สาํ เร็ จการศึกษา ส่วนใหญ่สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้ได้ในระดับปานกลาง
(6) ผูส้ ําเร็ จการศึ กษาหลักสู ตรอนุ ปริ ญ ญา สาขาวิชานายช่ างบํา รุ งรั กษาอากาศยานมี งานทํา ทั้ง สิ้ น
60.47% ภาพรวมส่วนใหญ่เป็ นพนักงานบริ ษทั /องค์กรธุรกิจเอกชน รองลงมาคือดําเนินธุรกิจอิสระ/เจ้าของกิจการ
และรั ฐวิสาหกิ จ มี ความคิ ดเห็ นว่าความรู ้ ความสามารถพิเศษที่ ช่ว ยให้ได้ง านคื อ ด้านความรู ้ ช่างอากาศยาน
ด้านภาษาต่างประเทศ และด้านคอมพิวเตอร์ ผูส้ าํ เร็ จการศึกษา 84.62% มีความพึงพอใจในการที่ทาํ โดยระยะเวลา
ในการได้งานเฉลี่ยที่ 3-6 เดื อน และร้อยละ 69.23 มีลกั ษณะงานที่ ทาํ ตรงกับสาขาที่ สําเร็ จการศึ กษา ส่ วนใหญ่
สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้ได้ในระดับมากที่สุด
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5.2 ปัญหาและอุปสรรคในการสมัครงานของผู้สําเร็จการศึกษาสถาบันการบินพลเรื อน ประจําปี 2560
(1) ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิ กส์การบิน
ยังไม่มีงานทําร้ อยละ 6.38 สาเหตุจากหางานไม่ได้ โดยผูท้ ี่ มีปัญหาในการหางานทํานั้น เนื่ องจากปั ญหาขาด
ประสบการณ์ทาํ งาน 37.50% นอกจากนี้ มีปัญหา เนื่ องจากไม่ทราบแหล่งงาน มีปัญหา เนื่ องจากสอบเข้าทํางาน
ไม่ได้ มีปัญหา ขาดทักษะคอมพิวเตอร์ และมีปัญหา เกรดเฉลี่ยไม่ถึงเกณฑ์ จํานวนเท่ากันคือ 12.50%
(2) ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาหลักสู ตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต ภาพรวมทั้งหลักสู ตร ยังไม่มีงานทําร้อย
ละ 17.05 สาเหตุจากรอฟังคําตอบจากหน่วยงาน ยังไม่ประสงค์ทาํ งาน สาเหตุอื่นๆ และหางานทําไม่ได้ ตามลําดับ
ส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาในการหางานทํา
(3) ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาหลักสู ตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต (ต่อเนื่ อง) ภาพรวมทั้งหลักสู ตร ยังไม่มี
งานทําร้อยละ 7.50 สาเหตุจากรอฟังคําตอบจากหน่วยงาน และหางานทําไม่ได้ ตามลําดับ โดยผูท้ ี่มีปัญหาในการ
หางานทํานั้น เนื่องจากหน่วยงานไม่ตอ้ งการและสอบเข้าทํางานไม่ได้
(4) ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาหลักสูตรอนุปริ ญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน ภาพรวมทั้งหลักสูตร ยัง
ไม่มีงานทําร้อยละ 3.81 สาเหตุจากรอฟั งคําตอบจากหน่ วยงาน และหางานทําไม่ได้ ตามลําดับ ส่ วนใหญ่ไม่มี
ปั ญหา ในการหางานทํา
(5) ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาหลักสู ตรอนุปริ ญญา สาขาวิชานายช่างบํารุ งรักษาอากาศยาน ยังไม่มีงานทํา
ร้อยละ 27.91 ทั้งหมดสาเหตุจากรอฟังคําตอบจากหน่วยงาน โดยผูท้ ี่มีปัญหาในการหางานทํานั้น เนื่องจากปั ญหา
อื่น ๆ
5.3 ข้ อมูลการศึกษาต่ อ/ความต้ องการศึกษาต่ อของผู้สําเร็จการศึกษาสถาบันการบินพลเรื อน ประจําปี
2560
(1) ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน ต้องการศึกษาต่อ
ร้อยละ 63.64 ในสาขาวิชาเดิ ม ส่ วนใหญ่มีเหตุผลให้ศึกษาต่อเนื่ องจากเป็ นความต้องการของตนเอง ทั้งนี้ ส่วน
ใหญ่ไม่มีปัญหาในการศึกษาต่อ
(2) ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิ กส์การบิน
ต้องการศึ กษาต่อร้อยละ 29.17 โดยศึ กษาต่อในสาขาวิชาอื่น ส่ วนใหญ่มีเหตุผลให้ศึกษาต่อเนื่ องจากเป็ นความ
ต้องการของตนเอง ทั้งนี้ส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาในการศึกษาต่อ
(3) ผูส้ ําเร็ จการศึกษาหลักสู ตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต ภาพรวมทั้งหลักสู ตร ต้องการศึ กษาต่อ
ร้อยละ 51.92 โดยศึกษาต่อในสาขาวิชาอื่น ส่ วนใหญ่มีเหตุผลให้ศึกษาต่อเนื่ องจากเป็ นความต้องการของตนเอง
ทั้งนี้ส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาในการศึกษาต่อ
(4) ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาหลักสู ตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต (ต่อเนื่ อง) ภาพรวมทั้งหลักสู ตร ต้องการ
ศึกษาต่อร้อยละ 52.50 โดยศึกษาต่อในสาขาวิชาอื่น ส่วนใหญ่มีเหตุผลให้ศึกษาต่อเนื่องจากเป็ นความต้องการของ
ตนเอง ทั้งนี้ส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาในการศึกษาต่อ
(5) ผูส้ ําเร็ จการศึกษาหลักสู ตรอนุปริ ญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน ภาพรวมทั้งหลักสู ตร
ต้องการศึ กษาต่อร้อยละ 57.14 โดยศึ กษาต่อในสาขาวิชาอื่น ส่ วนใหญ่มีเหตุผลให้ศึกษาต่อเนื่ องจากเป็ นความ
ต้องการของตนเอง ทั้งนี้ส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาในการศึกษาต่อ
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(6) ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาหลักสู ตรอนุปริ ญญา สาขาวิชานายช่างบํารุ งรักษาอากาศยาน ต้องการศึกษา
ต่อร้ อยละ 55.81 โดยศึ กษาต่อในสาขาวิชาอื่น ส่ วนใหญ่มีเหตุผลให้ศึกษาต่อเนื่ องจากเป็ นความต้องการของ
ตนเอง ทั้งนี้ส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาในการศึกษาต่อ
5.4 ความคิดเห็น และข้ อเสนอแนะด้ านต่ าง ๆ ของผู้สําเร็จการศึ กษาสถาบันการบินพลเรื อน ประจําปี
2560
(1) ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน มีความคิดเห็นว่า
รายวิชา/ความรู ้ที่เอื้อประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ มากที่สุดคือ เทคนิ คการวิจยั และมีขอ้ เสนอแนะว่าควรเพิม่
วิชาเลือกให้หลากหลาย จัดสรรอุปกรณ์โสตฯให้มีความทันสมัย ในการเรี ยนควรเพิ่มกิจกรรม Workshop ควรให้
อาจารย์ที่ปรึ กษาที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรงกับหัวข้อนั้น ๆ การประสานงานกับนักศึกษาควรสอดคล้องกันมีการ
ให้ขอ้ มูลต่าง ๆ อย่างเป็ นระบบล่วงหน้า และควรมีงบประมาณสนับสนุนการทําวิจยั
(2) ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิ กส์การบิน
มีความคิดเห็ นว่ารายวิชา/ความรู ้ที่เอื้อประโยชน์ต่อการประกอบอาชี พ มากที่ สุดคือ การฝึ กปฏิ บตั ิจริ ง และมี
ข้อเสนอแนะว่าควรมีวิชาเลือกที่หลากหลายและใช้ได้จริ ง การเรี ยนการสอนควรเน้นภาษาอังกฤษ รวมทั้งภาษาที่
สามด้วย ควรลดรายวิชาที่เป็ นทฤษฎี แต่เพิม่ ในส่วนของรายวิชาปฏิบตั ิให้มากขึ้น แต่ควรมีการดูงาน ทดลองงาน
นอกสถานที่ให้มากกว่านี้ อยากให้เข้าถึงผูเ้ รี ยนมากขึ้นและมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น โดยควรมีการเรี ยนการสอน
แบบออนไลน์ ควรมีการเพิ่มจํานวนอาจารย์ให้มากขึ้น เพื่อรองรับรายวิชาที่ค่อนข้างมาก โดยเฉพาะในส่ วนของ
อาจารย์ต่างประเทศ เป็ นกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสาขา
(3) ผูส้ ําเร็ จการศึ กษาหลักสู ตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต ภาพรวมทั้งหลักสู ตร มีความคิดเห็นว่า
รายวิชา/ความรู ้ที่เอื้อประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ มากที่สุดคือ การฝึ กปฏิบตั ิจริ ง และมีขอ้ เสนอแนะว่าควร
เพิ่มวิชาเลือกให้หลากหลายโดยการจัดการท่าอากาศยานควรเพิ่มวิชาปฏิบตั ิที่สื่อให้เห็นภาพการทํางานจริ ง และ
เปิ ดโอกาสให้สามารถเลือกวิชาเรี ยนเองได้ ปรับปรุ งพัฒนาความพร้อมทางกายภาพ เช่น ห้องเรี ยน ให้มีความ
เหมาะสมกับกิจกรรมการเรี ยนการสอนมากว่านี้ ใช้ภาษาอังกฤษในการเรี ยนการสอนมากขึ้น ควรเพิ่มดูงานนอก
สถานที่ / ไปฝึ กปฏิ บัติ จ ริ ง และเพิ่ ม รายวิ ช าเสริ ม สร้ า งทัก ษะ เช่ น Excel ควรเพิ่ ม การเรี ย นการสอนโดยใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม อาทิ e-Learning
(4) ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาหลักสู ตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต (ต่อเนื่ อง) ภาพรวมทั้งหลักสู ตร มีความ
คิดเห็ นว่ารายวิชา/ความรู ้ที่เอื้ อประโยชน์ต่อการประกอบอาชี พ มากที่ สุดคือ ควรตัดบางรายวิชา ที่ ไม่มีความ
จําเป็ นต่อสาขาวิชาชีพ และควรเพิ่มวิชาเลือกภาษาที่สาม และภาษาอังกฤษควรเป็ นการได้สื่อสารกับชาวต่างชาติ
จริ งๆ พัฒนาปรับปรุ งหลักสู ตรตามเทคโนโลยีเครื่ องบินให้ทนั สมัย ควรเพิ่มดูงานนอกสถานที่/ไปฝึ กปฏิบตั ิจริ ง
ควรเพิ่มรายวิชาเสริ มสร้างทักษะ เช่น Excel ควรจัดตารางเรี ยนให้ชดั เจน ไม่ควรยกเลิกชั้นเรี ยนบ่อยเกินไป เพิ่ม
กิ จกรรมด้านภาษา/บุ คลิ กภาพ/ที่ เตรี ยมพร้ อมสมัครงาน และควรมี เวลาการให้เข้าเรี ยนหลายแบบ เนื่ องจาก
นักศึกษาที่เรี ยนส่วนใหญ่จบจากอนุปริ ญญาที่ทาํ งานแล้ว
(5) ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาหลักสู ตรอนุปริ ญญา สาขาวิชานายช่างบํารุ งรักษาอากาศยาน มีความคิดเห็น
ว่ารายวิชา/ความรู ้ที่เอื้อประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ มากที่สุดคือ ภาษาอังกฤษ และมีขอ้ เสนอแนะว่าควรเพิ่ม
การใช้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการทํางานในด้านอากาศยาน เน้นปฎิบตั ิเพื่อฝึ กทักษะทางด้านอากาศยานให้มากขึ้น
เน้นภาษาอังกฤษในกิ จกรรมนอกเหนื อจากการเรี ยน ลดทฤษฎี เพิ่มปฎิ บัติและเน้นทักษะการซ่ อมเพื่อความ
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ชํา นาญ เปิ ดหลัก สู ต รที่ ต รงต่ อ ความต้อ งการตลาด เช่ น EASA เพิ่ ม กิ จ กรรมและพื้ น ที่ ท ํา กิ จ กรรมเชื่ อ ม
ความสัมพันธ์รุ่ นพี่รุ่ นน้องให้เน้นเฟ้นเหมือนเดิมควรเรี ยนเกี่ยวกับเครื่ องบินใหญ่ ไม่ใช่เครื่ องบินเล็ก
(6) ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาหลักสู ตรอนุปริ ญญา สาขาวิชานายช่างบํารุ งรักษาอากาศยาน มีความคิดเห็น
ว่ารายวิชา/ความรู ้ที่เอื้อประโยชน์ต่อการประกอบอาชี พ มากที่สุดคือ ภาษาอังกฤษและการฝึ กปฏบัติจริ ง และมี
ข้อเสนอแนะว่าควรมี การฝึ กงานในหลักสู ตร ควรพัฒนาเนื้ อหาให้ทันสมัยเนื้ อหาในหลักสู ตรควรเรี ยนเป็ น
เครื่ องบินใหญ่ไม่ใช่เครื่ องบินเล็ก การพัฒนาหลักสู ตรควรทํา MOU กับสายการบิ น เพื่อให้ในการผลิตผูส้ าํ เร็ จ
การศึกษาที่ให้ตรงสายงาน ควรมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับเอกสารของช่าง (Document System)เน้นการทํา workshop ให้มี
ความสามารถในการปฏิบตั ิงานจริ ง อุปกรณ์ประกอบการเรี ยนการสอนใน workshop เก่ามาก ไม่ทนั สมัย มีการ
ยกเลิกชัว่ โมงเรี ยนบ่อยเกินไป ควรจัดกิจกรรมไปดูงานสายการบินให้มากขึ้น เพิ่มกิจกรรมด้านภาษา/บุคลิกภาพ/
ที่เตรี ยมพร้อมสมัครงาน เพิ่มกิจกรรมและพื้นที่ทาํ กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์รุ่ นพี่รุ่ นน้องให้เน้นเฟ้นเหมือนเดิม

6. อภิปรายผล

อัตราการได้งานทําของผูส้ าํ เร็ จการศึกษา สถาบันการบินพลเรื อน ปี การศึกษา 2560 ภาพรวมทั้งสถาบัน
นั้น มี ผูส้ ําเร็ จการศึ กษาที่ มีงานทําทั้งสิ้ น 377 คน ซึ่ งคิ ดเป็ นร้ อยละ 73.92 ของผูส้ ําเร็ จการศึ กษาทั้งหมดของ
สถาบันฯ โดยเมื่อเทียบกับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั้งประเทศ (ฐานข้อมูลระบบภาวะการมีงานทํา
ของบัณฑิต สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึ กษา, 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) ปรากฏว่าผูส้ ําเร็ จการศึ กษาทั้ง
ประเทศมีงานทําทั้งสิ้น 108,384 คน จากจํานวนทั้งหมด 162,401 คน คิดเป็ นร้อยละ 66.74 แสดงให้เห็นว่าผูส้ าํ เร็จ
การศึ กษา จากสถาบันการบิ นพลเรื อนในปี การศึ กษา 2560 มี อตั ราการได้งานทําสู งกว่าภาพรวมของประเทศ
ทั้งนี้ มีปัจจัยที่ ส่งผลให้ผสู ้ ําเร็ จการศึกษาจากสถาบันการบินพลเรื อนส่ วนใหญ่มีงานทํา ได้แก่ ความรู ้
ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ และ ด้านการใช้คอมพิวเตอร์ แสดงให้เห็นว่าทักษะทั้ง 2 ด้านนี้ เป็ นสิ่ งที่มี
ความสําคัญต่อการจัดการเรี ยนการสอน ของสถาบันการบินพลเรื อน

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาทุกหลักสู ตร ส่ วนใหญ่มีขอ้ เสนอแนะเป็ นไปในแนวทางเดียวกัน คือในเรื่ อง
ความพร้อม และความทันสมัยของอุปกรณ์ประกอบการเรี ยนการสอน ด้วยเหตุน้ ี จึงสมควรมีการหาแนวทางใน
การแก้ปั ญ หาดัง กล่า ว อี ก ทั้ง มี ค วามคิ ดเห็ นว่า กิ จกรรมของสถาบันฯ มี น้อ ยเกิ นไป และพื้ น ที่ ข องสถาบันฯ
ไม่เพียงพอต่อการทํากิจกรรมของนักศึกษา
(2) ในเรื่ องของหลักสู ตร ควรปรับปรุ งให้มีความทันสมัย และควรเสริ มการดูงานลงในเนื้ อหาของ
หลักสูตร ควรมีการจัดทํา MOU หรื อมีการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เช่นสายการบิน บริ ษทั เพื่อให้สามารถ
ผลิตผูส้ าํ เร็ จการศึกษาที่ตรงกับความต้องการของหน่วยงานต่างๆ มากขึ้น
(3) ในเรื่ องของการจัดการเรี ยนการสอน มีขอ้ เสนอแนะเกี่ยวกับเนื้อหา และรายวิชาที่เอื้อประโยชน์
ต่อการประกอบอาชีพเป็ นไปในแนวทางเดียวกัน คือ การฝึ กปฏิบตั ิจริ ง และ ภาษาอังกฤษ ซึ่ งถือได้วา่ เป็ นสิ่ งที่มี
ความสําคัญต่อการทํางาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสายงานทางด้านของการบิ น เหตุน้ ี ทุกครั้งที่ มีการพัฒนา หรื อ
ปรับปรุ งหลักสูตรของสถาบันฯ ควรที่จะตระหนักถึงเนื้อหาและรายวิชาเหล่านี้เป็ นสําคัญ
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7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) ควรมีการพัฒนารู ปแบบการเก็บข้อมูล โดยคณะผูว้ ิจยั ควรประกอบไปด้วยบุคลากรที่มีส่วน
เกี่ ยวข้องกับผูส้ ําเร็ จการศึกษาแต่ละหลักสู ตร ทั้งนี้ เพื่อความคุน้ เคย และความมีประสิ ทธิ ภาพในการติดตามผล
โดยอาจมีการใช้สื่อ social media เข้ามาเป็ นเครื่ องมือ หรื อตัวช่วยในการเก็บข้อมูล
(2) นอกเหนื อจากการเก็บแบบสอบถามแล้วนั้น ข้อมูลในการติดต่อสื่ อสารกับผูส้ าํ เร็ จการศึ กษา
กลุ่มตัวอย่างที่เหลือ มีไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง และมีการเปลี่ยนแปลง ทําให้การติดต่อกับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาหลาย
คนไม่สะดวก มีผลต่อจํานวนกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั ทั้งนี้ ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ผูส้ ําเร็ จการศึ กษา
ทราบถึงความสําคัญของการให้ขอ้ มูลดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการให้ความร่ วมมือเก็บข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
แม่นยํา รวมทั้งกระตุน้ ให้นกั ศึกษาได้แก้ไข ปรับปรุ งข้อมูลส่ วนบุคคลในระบบบริ หารการศึกษาของสถาบันการ
บินพลเรื อนให้เป็ นปั จจุบนั อยูเ่ สมอ

8. กิตติกรรมประกาศ

โครงการวิจยั ฉบับนี้ ได้รับการสนับสนุนการวิจยั และการจัดสรรงบประมาณจาก สถาบันการบิ นพล
เรื อน ประจําปี งบประมาณ 2562 จึงขอขอบคุณไว้ ณ ที่น้ ี
การวิจัยครั้ งนี้ สําเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี ด้วยความช่ วยเหลือจาก ดร.รั งสรรค์ อิ นทน์จนั ทน์ อาจารย์ที่
ปรึ กษาโครงการวิจยั รวมทั้งบุคลากรแผนกมาตรฐานการศึกษา สถาบันการบินพลเรื อน ที่ให้ความอนุเคราะห์ใน
ด้านต่าง ๆ และ คณะกรรมการในการดําเนิ นงานวิจยั ทุกท่านที่ได้กรุ ณาให้คาํ ปรึ กษา คําแนะนํา ช่วยเหลือและ
สนับสนุนตรวจแก้ไข จนกระทัง่ สําเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
สุดท้ายนี้ผวู ้ จิ ยั หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าผลการวิจยั นี้จะเป็ นประโยชน์แก่ คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและ
ผูส้ นใจทั่วไป ตลอดจนเป็ นประโยชน์ในการบริ หารงานวิชาการ และการจัดการศึ กษา อันเป็ นประโยชน์ต่อ
สถาบันการบินพลเรื อน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของประเทศไทยต่อไป
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การพัฒนารู ปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิ่งสํ าหรับการเรียนรู้ ร่วมกัน
ชุดวิชาสารัตถะวิทยวิธีและธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
สํ าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
DEVELOPMENT OF A COLLABORATIVE E-LEARNING MODEL IN
THE FOUNDATIONS, METHODOLOGIES, AND NATURE OF SCIENCE
EDUCATION SUBJECT FOR SUKHOTHAI THAMMATHIRAT
OPEN UNIVERSITY’S GRADUATE STUDENTS
ดวงพร ทรัพยลักษณ์ และคณะ
สํ านักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
E-mail: duangbhorn@gmail.com
บทคัดย่ อ

การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์ (1) เพื่อพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนอีเลิร์นนิ่ งสําหรับการเรี ยนรู ้ร่วมกัน
ชุ ด วิช าสารั ต ถะวิท ยวิธี แ ละธรรมชาติ ข องวิท ยาศาสตร์ สํา หรั บ นัก ศึ ก ษาระดับ บัณ ฑิ ต ศึ ก ษา มหาวิท ยาลัย
สุ โขทัยธรรมาธิ ราช (2) เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักศึกษาก่อนและหลังเรี ยนผ่านรู ปแบบ
การเรี ยนการสอนอีเลิร์นนิ่ ง และ (3) เพื่อศึ กษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับรู ปแบบอีเลิร์นนิ่ งสําหรับการ
เรี ยนรู ้ร่วมกัน กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช ที่ลงทะเบียนเรี ยน
ชุดวิชา 29703 สารัตถะวิทยวิธีและธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ จํานวน 20 คน เครื่ องมือสําหรับการรวบรวมข้อมูล
คื อแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่ า สถิ ติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ขอ้ มูล ได้แ ก่ ค่าความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าทีแบบไม่เป็ นอิสระต่อกัน (t-test for dependent samples)
ผลการวิจยั สรุ ปได้ดงั นี้
1. รู ปแบบการเรี ยนการสอนอีเลิร์นนิ่ งสําหรับการเรี ยนรู ้ร่วมกัน ชุดวิชาสารัตถะวิทยวิธีและธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตร์ สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช ประกอบด้วย 3 ขั้นใหญ่
ได้แก่ ขั้นที่ 1 ขั้นเตรี ยมความพร้อม ได้แก่ เตรี ยมความพร้อมด้านเทคโนโลยี เตรี ยมความพร้อมให้กบั ผูส้ อน
และเตรี ยมความพร้อมให้กบั ผูเ้ รี ยน ขั้นที่ 2 ขั้นดําเนิ นกิ จกรรมการเรี ยนการสอนอีเลิร์นนิ่ งสําหรับ การเรี ยนรู ้
ร่ วมกัน ประกอบด้วย 4 ขั้นย่อย คือ (1) ปฐมนิ เทศรายวิชา (2) การจัดกลุ่มผูเ้ รี ยนตามรู ปแบบการเรี ยนการสอน
ทั้ง นี้ ผูส้ อนจัด กลุ่ ม ตามภู มิ ล าํ เนาของนัก ศึ ก ษา (3) ผูเ้ รี ย นทํา กิ จ กรรมรายบุ ค คลเพื่ อ เก็ บ คะแนนก่ อ นเรี ยน
(4) จัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนอี เลิ ร์นนิ่ งตามหลักการ Gilly Salmon’s e-tivities model ประกอบด้วย 5 ขั้น
ได้แก่ การเตรี ยมความพร้อมและแรงจูงใจ การสร้างสังคมออนไลน์ การแลกเปลี่ยนข้อมูล การสร้างความรู ้และ
การพัฒนา ขั้นที่ 3 ขั้นประเมินผล โดยใช้แบบประเมินผลงานของผูเ้ รี ยนเพื่อเก็บเป็ นคะแนนหลังเรี ยน
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2. นักศึ กษาที่ศึกษาจากรู ปแบบการเรี ยนการสอนอีเลิร์นนิ่ งสําหรับการเรี ยนรู ้ร่วมกัน ชุดวิชาสารัตถะ
วิทยวิธีและธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ สําหรับนักศึ กษาระดับบัณฑิตศึ กษา มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ร าช
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนและหลังเรี ยนไม่แตกต่างกัน
3. ความคิดเห็นในภาพรวมของนักศึกษาที่มีต่อรู ปแบบการเรี ยนการสอนอีเลิร์นนิ่ งสําหรับการเรี ยนรู ้
ร่ วมกัน ชุดวิชาสารัตถะวิทยวิธีและธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราชอยูใ่ นระดับเหมาะสมมากทุกด้าน
คําสําคัญ: การเรี ยนการสอนอีเลิร์นนิ่ง การเรี ยนรู ้ร่วมกัน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ABSTRACT

The purposes of this research were (1) to develop a collaborative e-learning model in the Foundations,
Methodologies, and Nature of Science Education Course for Sukhothai Thammathirat Open University’s graduate
students; (2) to compare learning achievements of the students before and after learning under the collaborative
e- learning model in the Foundations, Methodologies, and Nature of Science Education Course for Sukhothai
Thammathirat Open University’s graduate students; and (3) to study opinions of the students toward the collaborative
e- learning model in the Foundations, Methodologies, and Nature of Science Education Course for Sukhothai
Thammathirat Open University’s graduate students. The research sample consisted of 20 Sukhothai Thammathirat
Open University’s graduate students who enrolled in the Course 29703: Foundations, Methodologies, and Nature of
Science Education. The data collecting instrument were an achievement test and a rating scale questionnaire. Data
were analyzed using the frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation and t-test for dependent samples.
The results of this research were as follows:
1. The developed collaborative e-learning model in the Foundations, Methodologies, and Nature of Science
Education Course for Sukhothai Thammathirat Open University’ s graduate students comprised three main
instructional steps as follows: The first instructional step consisted of the technological readiness preparation, the
instructor’s readiness preparation, and the learner’s readiness preparation. The second instructional step was the
provision of e-learning instructional activities for collaborative learning which consisted of four sub-steps: (1) the
course orientation; (2) the grouping of learners based on the instructional model which, in this case, was based on the
learner’s domicile; (3) the individual learners doing course activities for recording as pre-test scores; (4) the provision
of e-learning instructional activities based on Gilly Salmon’s e-tivities Model which consisted of five steps, namely,
preparation of readiness and motivation, creation of online socialization, exchange of information, construction of
knowledge, and evaluation. The third instructional step was the evaluation with the use of evaluation forms to assess
the learner’s learning outcomes for recording as post-test scores.
2. The pre-test and post-test learning achievement scores of students learning under the collaborative
e-learning model in the Foundations, Methodologies, and Nature of Science Education Course for Sukhothai
Thammathirat Open University’s graduate students were not significantly different
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3. The overall opinion of the students toward the collaborative e-learning model in the Foundations,
Methodologies, and Nature of Science Education Course for Sukhothai Thammathirat Open University’s graduate
students was that the model was appropriate in every aspect at the very high level.
Keywords: e-Learning, collaborative learning, Sukhothai Thammathirat Open University

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช เป็ นมหาวิทยาลัยเปิ ด ใช้ระบบการเรี ยนการสอนทางไกลที่ ใช้สื่อ
ประสม ได้แก่ สื่ อหลัก คือ สิ่ งพิมพ์ และสื่ อเสริ ม ได้แก่ สื่ อวิทยุกระจายเสี ยง วิทยุโทรทัศน์ ดีวีดี ซี ดีเสี ยง และ
การเรี ยนการสอนอีเลิร์นนิ่ ง (e-Learning) โดยมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชเล็งเห็ นความสําคัญของการนํา
เทคโนโลยีมาใช้เพื่อ การศึ กษาและได้มี การกําหนดนโยบายไว้อย่างชัดเจน ดังนั้นอาจารย์ผูส้ อนจึ งต้อ งนํา
นวัตกรรมทางการศึกษาเข้ามามีบทบาทสําคัญในการเรี ยนการสอนจึงเห็นความจําเป็ นในการจัดการเรี ยนการสอน
ทางอิเล็กทรอนิ กส์ เรี ยกว่า e-Learning เพื่อให้นกั ศึกษาสามารถเรี ยนรู ้ผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตจากอาจารย์ผูส้ อน
คนเดียวกันได้อย่างทัว่ ถึงในเวลาเดียวกัน ซึ่งนักศึกษาสามารถโต้ตอบซักถามกับอาจารย์ผสู ้ อนและเพื่อนนักศึกษา
ได้ตลอดเวลา การนําการเรี ยนการสอนอีเลิร์นนิ่ งมาใช้จดั การเรี ยนการสอนนั้น สามารถนําเสนอบทเรี ยนที่ได้
เตรี ยมไว้อย่างมีระบบใช้ประสิ ทธิ ภาพของคอมพิวเตอร์ ในการนําเสนอเนื้ อหาสาระในรู ปแบบของสื่ อประสม
ได้แก่ ภาพและเสี ยง ข้อความต่างๆ เพื่อถ่ายทอดเนื้อหาไปสู่ผเู ้ รี ยน อีกทั้งสามารถมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยนกับ
อาจารย์ผสู ้ อนโดยเพิ่มระบบการเรี ยนรู ้ร่วมกัน (Collaborative learning) เข้าไปในกระบวนการเรี ยนการสอน
รู ป แบบการเรี ย นการสอนอี เ ลิ ร์ น นิ่ ง สํา หรั บ การเรี ย นรู ้ ร่ ว มกัน (Collaborative e-Learning Model)
ทําให้เกิดปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยนกับผูส้ อนดีข้ ึน อันจะเป็ นการกระตุน้ ให้เกิดการใช้เครื อข่ายอินเทอร์เน็ตอย่าง
กว้างขวาง และจะเป็ นการใช้ประโยชน์จากเครื อข่ายเพื่อการศึกษา อันจะนําประเทศไทยไปสู่ สังคมอุดมปั ญญา
ต่อไป ดังงานวิจยั ของปิ ยะพงษ์ ทองธานี (2547) สายชล จินโจ ( 2550) เฉลิมพล ภูมิรินทร์ (2550) และ โรลเดน
(Roerden, 1997 อ้างถึ งใน ปิ ยะรั ตน์ คัญทัพ, 2545) ที่ กล่าวว่าการนํา Collaborative learning เข้ามาใช้ใ นการ
จัดการสอนผ่านแบบ e- Learning นับเป็ นการเรี ยนการสอนอีกรู ปแบบหนึ่ งที่นักการศึกษาได้พฒั นาขึ้นโดยได้
บูรณาการรู ปแบบและลักษณะของสื่ อต่าง ๆ ที่มีอยูบ่ นระบบเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต โดยเน้นรู ปแบบและกิจกรรม
ที่หลากหลาย นอกจากนี้ ยงั สอดคล้องกับซัลมอน (Salmon,2002) ที่ได้พฒั นาการจัดกระบวนการสอนผ่านระบบ
อินเทอร์ เน็ตขึ้น จากการได้ทดลองสอนและประเมินผลจากสนามจริ งมากกว่า 5 ปี โดยได้สร้างแบบจําลอง Gilly
Salmon’s e-tivities Model ขึ้น เพื่อให้ผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องกับe- Learning ได้ใช้เป็ นคู่มือหรื อต้นแบบในการพัฒนาการ
สร้างสังคมใหม่ดา้ นการศึกษา โดยในแต่ละขั้นตอนจะมีคาํ แนะนําและวิธีปฏิบตั ิเพื่อให้การจัดการศึกษาดังกล่าว
ประสบความสําเร็ จ คณะผูว้ ิจยั จึ งได้นาํ แบบจําลอง Gilly Salmon’s e-tivities Model มาใช้เป็ นต้นแบบในการ
จัดการเรี ยนการสอนอีเลิร์นนิ่ง (e-Learning) สําหรับการเรี ยนรู ้ร่วมกัน (Collaborative e-Learning Model) ในการ
วิจยั ครั้งนี้เพื่อนักศึกษาจะได้เกิดการเรี ยนรู ้ร่วมกันผ่านกิจกรรมบนเครื อข่าย และสามารถสื่ อสารผ่านสื่ อแทนการ
เผชิญหน้า ทําให้เกิดการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาความสามารถการทํางานเป็ นทีมและสามารถสร้างองค์ความรู ้ดว้ ยการ
ทํางานร่ วมกันได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
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2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่อพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนอีเลิร์นนิ่งสําหรับการเรี ยนรู ้ร่วมกัน ชุดวิชาสารัตถะวิทยวิธีและ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
(2) เพื่อเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักศึ กษาก่ อนและหลังเรี ยนผ่านรู ปแบบการเรี ยน
การสอนอีเลิร์นนิ่ งสําหรับการเรี ยนรู ้ร่วมกัน ชุดวิชาสารัตถะวิทยวิธีและธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ สําหรับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
(3) เพื่อศึ กษาความคิดเห็ นของนักศึ กษาเกี่ ยวกับรู ปแบบอีเลิร์นนิ่ งสําหรับการเรี ยนรู ้ ร่วมกันชุ ด วิชา
สารั ตถะวิทยวิธีและธรรมชาติ ของวิทยาศาสตร์ สําหรั บนักศึ กษาระดับบัณฑิ ตศึ กษา มหาวิทยาลัยสุ โขทัย
ธรรมาธิราช

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย

การวิจัยเรื่ องนี้ ออกแบบโดยใช้การวิจัยกึ่ งทดลอง (Quasi-Experiment design) โดยตัวแปรอิ สระ คือ
รู ปแบบการเรี ยนการสอนอีเลิร์นนิ่ งสําหรับการเรี ยนรู ้ร่วมกัน ชุดวิชา 29703 สารัตถะวิทยวิธีและธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์ และตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ชุดวิชา 29703 สารัตถะวิทยวิธีและธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์ และความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับรู ปแบบอีเลิร์นนิ่ งสําหรับการเรี ยนรู ้ร่วมกัน ฯ ที่ลงทะเบียน
เรี ยนชุดวิชา 29703 สารัตถะวิทยวิธีและธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 1/2557 สําหรับกรอบแนวคิด
ในการวิจยั แสดวงในแผนภาพที่ 1
ระบบการเรี ยนการสอน
อีเลิร์นนิ่งของมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช

การเรี ยนรู ้ร่วมกัน
Collaborative Learning and
Gilly Salmon’s e-Activities

การออกแบบกระบวนการเรี ยน
การสอนอีเลิร์นนิ่ ง

รู ปแบบการเรี ยนการสอนอีเลิร์นนิ่งสําหรับการเรี ยนรู ้ร่วมกัน
ชุดวิชา สารัตถะวิทยวิธีและธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาดวย
รูปแบบการเรียนการสอนอีเลิรน นิ่งสําหรับ
การเรียนรูรวมกันฯ

ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอ รูปแบบ
การเรียนการสอนอีเลิรนนิ่งสําหรับการ
เรียนรูร วมกันฯ

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 แบบแผนการวิจยั
การวิจยั เรื่ องนี้ ออกแบบโดยใช้การวิจยั กึ่ งทดลอง (Quasi-Experiment design) โดยมีแผนแบบการวิจยั
เป็ นแบบกลุ่มเดียวมีการทดสอบก่อนเรี ยนและทดสอบหลังเรี ยน (One Group Pretest and Posttest Design) โดย
วัดผลก่อนและหลังการทดลอง
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง คื อ นักศึ กษามหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช ที่ ลงทะเบี ยนเรี ยนชุ ดวิชา
29703 สารัตถะวิทยวิธีและธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ จํานวนนักศึกษาทั้งสิ้น 25 คน
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4.3 ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ ตัวแปรอิสระ คือ รู ปแบบการเรี ยนการสอนอีเลิร์นนิ่ งสําหรับการเรี ยนรู ้
ร่ วมกัน ชุดวิชา 29703 สารัตถะวิทยวิธีและธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ส่ วนตัวแปรตาม มีจาํ นวน 2 ตัวแปร คือ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ชุดวิชา 29703 สารัตถะวิทยวิธีและธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ และความคิดเห็ นของ
นักศึ กษาเกี่ ยวกับรู ปแบบอีเลิร์นนิ่ งสําหรับการเรี ยนรู ้ร่วมกัน ชุดวิชา 29703 สารัตถะวิทยวิธีและธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์
4.4 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
4.4.1 แผนการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยรู ปแบบการเรี ยนการสอนอีเลิร์นนิ่ งสําหรับการเรี ยนรู ้ร่วมกัน ชุด
วิชาสารัตถะวิทยวิธีและธรรมชาติทางวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนใหญ่ ได้แก่ 1) ขั้นเตรี ยมความพร้อม
2) ขั้นดําเนินกิจกรรมการเรี ยนการสอน ออกแบบโดยการศึกษาตามหลักการออกแบบรู ปแบบการเรี ยนการสอน
อีเลิร์นนิ่ งสําหรับการเรี ยนรู ้ร่วมกันโดยใช้แนวคิดของ Gilly Salmon’s e-tivities model 5 ขั้นตอนย่อย และ 3)
ขั้นประเมินผล ด้วยแบบประเมินผลงานของผูเ้ รี ยน
4.4.2 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักศึกษาก่อนและหลังเรี ยนผ่านรู ปแบบการเรี ยน
การสอนอีเลิร์นนิ่ งสําหรับการเรี ยนรู ้ร่วมกัน ชุดวิชาสารัตถะวิทยวิธีและธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ สําหรับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ด้วย แบบประเมินผลงานของผูเ้ รี ยน คือ การเขียน
แผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบ 5E ก่อนและหลังเรี ยน
4.4.3 แบบสอบถามเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อรู ปแบบการเรี ยนการสอนอีเลิร์นนิ่ง
สํา หรั บ การเรี ย นรู ้ ร่ ว มกัน ชุ ด วิช าสารั ต ถะวิท ยวิธี แ ละธรรมชาติ ข องวิท ยาศาสตร์ สํา หรั บ นัก ศึ ก ษาระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้ อมู ลด้ วยตนเองโดยนํา รู ปแบบการเรี ยนการสอนอี เลิ ร์นนิ่ งสําหรับการเรี ยนรู ้
ร่ ว มกัน ชุ ด วิ ช าสารั ต ถะวิ ท ยวิ ธี แ ละธรรมชาติ ข องวิ ท ยาศาสตร์ สํา หรั บ นัก ศึ ก ษาระดับ บัณ ฑิ ต ศึ ก ษา
มหาวิท ยาลัย สุ โ ขทัย ธรรมาธิ ร าช ที่ พ ฒ
ั นาขึ้ น ไปใช้กับ กลุ่ ม ตัว อย่า ง ได้แ ก่ นัก ศึ ก ษา มหาวิท ยาลัย สุ โ ขทัย
ธรรมาธิ ราช ที่ ลงทะเบียนเรี ยนชุดวิชา 29703 สารัตถะวิทยวิธีและธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ จํานวนนักศึ กษา
ทั้ง สิ้ น 25 คน ในภาคการศึ ก ษา 1/2557 จํา นวน 25 คนได้ม าโดยการสุ่ ม แบบกลุ่ ม (cluster random sampling)
ผูว้ จิ ยั แบ่งกลุ่มผูเ้ รี ยนโดยแบ่งตามภูมิลาํ เนาของผูเ้ รี ยนได้จาํ นวน 6 กลุ่ม ประกอบด้วยภาคใต้ 2 กลุ่มและภาคกลาง
4 กลุ่ม
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
4.6.1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลในส่วนของผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักศึกษาก่อนและหลังเรี ยนผ่าน
รู ปแบบการเรี ยนการสอนอีเลิร์นนิ่ งสําหรับการเรี ยนรู ้ร่วมกันทางการเรี ยนของนักศึกษาก่อนและหลังเรี ยนผ่าน
รู ปแบบการเรี ยนการสอนอีเลิร์นนิ่ งสําหรับการเรี ยนรู ้ร่วมกัน วิเคราะห์ขอ้ มูล โดยเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทาง
การเรี ยนและทดสอบความแตกต่างโดยใช้สถิติทดสอบทีแบบไม่เป็ นอิสระต่อกัน (t-test Dependent)
4.6.2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลในส่ วนของความคิดเห็นของนักศึกษาที่ มีต่อรู ปแบบการเรี ยนการสอน
อีเลิร์นนิ่ งสําหรับการเรี ยนรู ้ร่วมกันฯ ใช้สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive statistics) ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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5. สรุ ปผลการวิจัย

5.1 รู ปแบบการเรี ยนการสอนอีเลิร์นนิ่งสําหรับการเรี ยนรู ้ร่วมกัน ชุดวิชาสารัตถะวิทยวิธีและธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตร์ สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช ประกอบด้วย ขั้นตอน
คือ ขั้นตอนที่ 1 ขั้นเตรี ยมความพร้อม ได้แก่ เตรี ยมความพร้อมด้านเทคโนโลยี เตรี ยมความพร้อมให้กบั ผูส้ อน
และ เตรี ยมความพร้อมให้กบั ผูเ้ รี ยน ขั้นตอนที่ 2 ขั้นดําเนิ นกิ จกรรมการเรี ยนการสอนอีเลิร์นนิ่ งสําหรั บการ
เรี ย นรู ้ ร่ ว มกัน ชุ ด วิช าสารั ต ถะวิท ยวิธี แ ละธรรมชาติ ข องวิท ยาศาสตร์ ประกอบด้ว ย 1) ปฐมนิ เ ทศรายวิชา
2) การจัดกลุ่มผูเ้ รี ยน 3) ผูเ้ รี ยนทํางานเดี่ยวเพื่อเก็บคะแนนก่อนเรี ยน 4) จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนอีเลิร์นนิ่ง
ตามหลักการ Gilly Salmon’s e-tivities model ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนย่อย และขั้นตอนที่ 3 ขั้นประเมินผลโดย
การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู ้
5.2 เพื่อเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักศึ กษาก่ อนและหลังเรี ยนผ่านรู ปแบบการเรี ยน
การสอนอีเลิร์นนิ่ งสําหรับการเรี ยนรู ้ร่วมกัน ชุดวิชาสารัตถะวิทยวิธีและธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ สําหรับ
นักศึ กษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดให้ผูเ้ รี ยนเขียนแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้แบบ 5E ก่อนศึกษาโมดูล โดยวิเคราะห์จากนักศึกษาที่ส่งแผนการสอนก่อนเรี ยน จากนักศึกษาจํานวน 25
คน หลังจากนั้นจึ งให้ศึกษาโมดู ลและแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ กับเพื่อน พร้ อมนําข้อเสนอแนะจากกลุ่มเพื่ อ นมา
ปรั บปรุ งและพัฒนาการเขี ยนแผนการจัดการเรี ยนรู ้ แบบ 5E ใหม่เป็ นคะแนนหลังเรี ยน ซึ่ งคะแนนจากการ
ประเมินก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน เป็ นการตรวจสอบและให้คะแนนโดยผูส้ อนซึ่ งผูว้ ิจยั คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างมา
วิเคราะห์เฉพาะผลงานของผูเ้ รี ยนที่ส่งงานออนไลน์ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนที่สมบูรณ์ที่สุด ซึ่งมีท้ งั 20 คน จากนั้น
ดําเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
ตารางที่ 1 ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนก่อนเรี ยน
และหลังเรี ยน (n = 20)
การประเมิน
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน

n
20
20

𝐱𝐱�

15.60
16.53

S.D.

t

p

1.88
1.32

2.86

0.10

จากข้อมูลในตารางที่ 1 จะเห็ นว่ามื่อเปรี ยบเที ยบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ ยคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนพบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ .05
5.3 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับรู ปแบบอีเลิร์นนิ่ งสําหรับการเรี ยนรู ้ร่วมกัน ชุดวิชา
สารัตถะวิทยวิธีและธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช
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ตารางที่ 2 ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับรู ปแบบการเรี ยนการสอนอิเลินร์นนิ่งสําหรับการเรี ยนรู ้ร่วมกัน ฯ
(n = 25)
ประเด็นคําถาม
การออกแบบเนื้อหา
1. เนื้ อหามีความครอบคลุมวัตถุประสงค์
2. เนื้ อหาเหมาะสมกับผูเ้ รี ยน
3. เนื้อหาที่นาํ เสนอมีความชัดเจน
4. เนื้ อหาที่นาํ เสนอนําไปสู่ การปฏิบตั ิได้จริ ง
5. ภาษาที่ใช้เข้าใจง่าย
เฉลี่ย
การออกแบบการเรียน
1. กิจกรรมการเรี ยนครอบคลุมวัตถุประสงค์
2. กิจกรรมการเรี ยนรู ้เหมาะสมกับเนื้อหา
3. กิจกรรมการเรี ยนรู ้เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน
4. การเชื่ อมโยงระหว่างเนื้ อหาต่างๆ ในบทเรี ยนมีความเหมาะสม
5. ระยะเวลาที่ใช้ในการเรี ยนรู ้มีความเหมาะสม
เฉลี่ย
สื่ อและอุปกรณ์
1. มีแหล่งสนับสนุนการเรี ยนบนเว็บที่เหมาะสม
2. ลักษณะของสื่ อมีความเหมาะสมกับกิจกรรม
3. สื่ อมีความสะดวกต่อการใช้ (ใช้ง่าย)
4. มีการแสดงผลที่สะดวก รวดเร็ ว
5. มีการแสดงผลที่เหมาะสม
เฉลี่ย
การนําไปใช้
1.สามารถนําความรู ้จากการเรี ยนไปใช้ประโยชน์ในวิชาอื่น
2. สามารถนําประสบการณ์ไปใช้ประโยชน์ในวิชาอื่น
3. สามารถนําความรู ้ ไปใช้ในระดับสู งต่อไป
4. ประสบการณ์ที่ได้รับจากการเรี ยนนี้ มีประโยชน์ต่อท่าน
5. การเรี ยนการสอนนี้ให้ผลคุม้ ค่ากับเวลาที่เสี ยไป
เฉลี่ย
เฉลีย่ รวม

x�

S.D.

แปลความหมาย

4.32
4.00
4.04
4.12
3.84
4.06

0.63
0.50
0.74
0.73
0.69
0.60

เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก

4.20
4.20
4.12
4.20
3.88
4.12

0.65
0.65
0.75
0.71
0.53
0.61

เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก

4.04
4.12
4.20
4.20
4.20
4.15

0.74
0.75
0.71
0.71
0.58
0.67

เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก

4.28
4.04
4.32
4.52
4.24
4.28
4.15

0.74
0.79
0.63
0.59
0.66
0.63
0.62

เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก

โดยภาพรวมนักศึกษามีความเห็นต่อรู ปแบบการเรี ยนการสอนอิเลินร์ นนิ่ งสําหรับการเรี ยนรู ้ร่วมกันใน
ระดับเหมาะสมมากทั้งภาพรวมและรายด้านโดยเรี ยงลําดับดังนี้ ด้านการนําไปใช้ ด้านสื่ อและอุปกรณ์ ด้านการ
ออกแบบการเรี ยนและด้านการออกแบบเนื้ อหา ตามลําดับ หากพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการนําไปใช้
นักศึกษามีความเห็นในระดับเหมาะสมมากที่สุด คือ ประสบการณ์ที่ได้รับจากการเรี ยนนี้มีประโยชน์ต่อนักศึกษา
(x� = 4.52 , S.D. = 0.59) ด้านสื่ อและอุปกรณ์ นักศึกษามีความเห็นในระดับเหมาะสมมาก คือ สื่ อมีความสะดวก
ต่อการใช้งาน และสื่ อมี การแสดงผลที่ สะดวกรวดเร็ ว (x� = 4.20, S.D. = 0.71) ด้านการออกแบบการเรี ยน
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นักศึ กษามีความเห็ นในระดับเหมาะสมมาก คือ กิ จกรรมการเรี ยนครอบคลุมวัตถุประสงค์ และกิ จกรรมการ
เรี ยนรู ้เหมาะสมกับเนื้อหา (x� = 4.20, S.D. = 0.65) และ ด้านการนําไปใช้ นักศึกษามีความเห็นในระดับเหมาะสม
มาก คือ เนื้อหามีความครอบคลุมวัตถุประสงค์ (x� = 4. 32, S.D. = 0.63)

6. อภิปรายผล

1) พัฒนารู ปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิ่งสํ าหรับการเรียนรู้ ร่วมกัน ชุ ดวิชาสารัตถะวิทยวิธีและ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ สํ าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช เป็ นการเรี ยนรู ้ร่วมกันกับผูเ้ รี ยน
อื่น โดยผูว้ ิจยั กําหนดขั้นตอนการปฏิบตั ิงานของการศึกษาในลักษณะนี้ ไว้ ให้ผูเ้ รี ยนสามารถ ประกอบกิจกรรม
และสร้างความรู ้ดว้ ยตนเองได้ ขณะเดียวกันมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความรู ้ซ่ ึงกันและกัน ซึ่งเป็ นรู ปแบบการเรี ยน
การสอนทางไกลผ่านเครื อข่ายอินเทอร์เน็ตที่พฒั นาขึ้นเพื่อสร้างความเท่าเทียมทางการศึกษา และเป็ นมิติใหม่ของ
การจัดการเรี ยนการสอนตลอดชี วิตที่ เปิ ดกว้าง สามารถกระจายไปถึ งผูเ้ รี ยนที่ อยู่ห่างไกล ไม่จาํ กัดเวลาและ
สถานที่ การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนได้มุ่งเน้นให้ผูเ้ รี ยนคิดเป็ น สามารถฝึ กปฏิบตั ิการเขียนแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ได้ถูกต้องเหมาะสมระดับหนึ่ ง แต่อย่างไรก็ตามการเรี ยนการสอนทางอีเลิร์นนิ่ ง ผูเ้ รี ยนต้องมีวินยั ตนเอง
ยอมรับในวิธีการศึกษาลักษณะนี้ ตระหนักในบทบาทหน้าที่ รับผิดชอบ สามารถทํางานร่ วมกันเป็ นทีม แสวงหา
ความรู ้ ด้วยตนเอง วิเคราะห์ และสังเคราะห์ ได้เป็ นการสร้ างความรู ้ ด้ว ยตนเองจึ งจะทําให้การเรี ยนประสบ
ผลสํา เร็ จ ไม่ อ อกกลางคัน ด้ว ยการศึ ก ษาลัก ษณะนี้ มี กิ จ กรรมบนเครื อ ข่ า ยทั้ง งานเดี่ ย วและงานกลุ่ ม ที่ ตอ้ งมี
ปฎิ สัมพันธ์ สอดคล้องกับ พิชัย ทองดี เลิ ศ (2547) ที่ กล่าวถึ งรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ ร่วมกันบนเครื อข่าย
ประกอบด้วย รู ปแบบการเรี ยนรู ้ร่วมกันบนเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นเตรี ยม
ความพร้อม ทั้งนี้ ผลการประเมินรู ปแบบการเรี ยนโดยผูเ้ ชี่ยวชาญก่อนนําไปทดลองใช้ พบว่ามีความเหมาะสม
มากโดยมี ค่าเฉลี่ ยรวมเท่ากับ 4.4 จึ งทําให้มีความเชื่ อมัน่ ได้ว่ารู ปแบบการเรี ยนการสอนอี เลิ ร์นนิ่ งที่ สร้างขึ้น
สามารถเชื่ อถื อได้และมี ประสิ ทธิ ภาพที่ จะนําไปใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนอี เลิ ร์นนิ่ ง สําหรั บการเรี ยนรู ้
ร่ วมกัน ชุดวิชาสารัตถะวิทยวิธีและธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ สําหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ทั้งนี้ รู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนทางอิเล็กทรอส์สาํ หรับการเรี ยนรู ้ร่วมกัน เป็ นรู ปแบบที่ส่งเสริ ม
การเรี ยนรู ้ร่วมกันผ่านการเรี ยนการสอนอีเลิร์นนิ่ ง สอดคล้องกับแนวคิดของจอห์นสันและจอห์นสัน (1994) ได้
กล่าวไว้วา่ Collaborative Learning เป็ นการเรี ยนรู ้ที่มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความคิดในกลุ่มเล็ก ไม่ใช่การเพิ่ม
ความน่าสนใจของผูม้ ีส่วนร่ วม แต่จะสนับสนุนการคิดวิเคราะห์ การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างผูเ้ รี ยน เป็ นโอกาส
ที่ จ ะปลู ก ฝั ง ให้เ กิ ด การอภิ ป รายกัน มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบกับ การเรี ย นรู ้ ข องตนเองและสอดคล้อ งกับ สิ ท ธิ ชัย
ลายเสมา (2557) ที่กล่าวถึงการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่ช่วยพัฒนาทักษะการทํางานร่ วมกันไว้ว่าควรเป็ น
กิ จกรรมการเรี ยนการสอนที่ มีแบ่ งผูเ้ รี ยนออกเป็ นกลุ่มให้ผูเ้ รี ยนแบ่ งหน้าที่ สร้ างผลงานหรื อแก้ปัญหาต่างๆ
โดยอาศัยเครื่ องมือผ่านระบบการจัดการเรี ยนรู ้ โดยในการทํางานร่ วมกันนั้นผูเ้ รี ยนจะต้องติดต่อสื่ อสาร อภิปราย
แลกเปลี่ยนความรู ้ท้ งั แบบประสานเวลาและไม่ประสานเวลา ซึ่งในกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่ส่งเสริ มทักษะการ
ทํางานร่ วมกันในสภาพแวดล้อมการเรี ยนแบบภควันตภาพ
2. ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่ างระหว่ างคะแนนผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่ อนและหลังเรี ย น
พบว่าไม่แตกต่าง ด้วยผูเ้ รี ยนส่วนหนึ่งเป็ นครู และมีพ้นื ฐานการเขียนแผนการเรี ยนรู ้มาบ้างประกอบกับการเรี ยน
การสอนนี้ เรี ยนผ่านออนไลน์ ผูเ้ รี ยนในระบบต้องส่ งงานผ่านออนไลน์ และมิ ได้เป็ นการบังคับในการเรี ยน
การสอนของชุดวิชาทําให้การเก็บข้อมูลได้ไม่ครบถ้วนและผูว้ ิจยั ต้องวิเคราะห์ขอ้ มูลเฉพาะข้อมูลที่สมบูรณ์ของ
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การเขียนแผนก่อนและหลังเรี ยนที่ส่งงานผ่านออนไลน์เท่านั้น อย่างไรก็ตามจากการสอบถามผูส้ อนถึงการเขียน
แผนการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนพบว่าในช่วงแรกผูเ้ รี ยนเขียนแผนตามความเข้าใจตนเอง หลังจากที่แลกเปลี่ยนความรู ้
กับเพื่อน พร้อมศึกษาโมดูล เพื่อนํามาปรับปรุ งแก้ไขงานตนเองและส่ งงานอีกครั้ง พบว่ามีการพัฒนาขึ้น แต่ดว้ ย
เวลาในการเรี ยนสั้นและเป็ นการฝึ กเขียนส่งงานใหม่อีกเพียงครั้งเดียวจึงไม่พบความแตกต่าง ประกอบกับผูเ้ รี ยน
ที่มีพ้นื ฐานเป็ นครู แม้ทราบข้อมูลการเขียนแผนการเรี ยนรู ้แต่ขาดทักษะการฝึ กฝนการเขียน และจากการวิจยั พบว่า
ผูเ้ รี ยนที่มีภูมิลาํ เนาภาคใต้มีปัญหาในเรื่ องการสื่ อสารคือไม่คุน้ กับภาษาที่ใช้ในการจัดทําโมดูลซึ่ งเป็ นภาษากลาง
ทําให้ผลการประเมิ นความคิ ดเห็ นด้านการออกแบบเนื้ อหา ข้อ5. ภาษาที่ ใช้เข้าใจง่ ายมี คะแนนตํ่าสุ ดในการ
ประเมิน ( x� = 3. 84)
3. ผลการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพสื่ อของนักศึ กษาและผลการประเมินการออกแบบ
รู ปแบบอีเลอร์ นิ่งสําหรับกาเรียนรู้ ร่วมกันที่มตี ่ อรู ปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิ่งสําหรับการเรียนรู้ ร่วมกันชุด
วิชาสารัตถะวิทยวิธีและธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ สําหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราชอยูใ่ นระดับ
เหมาะสมมาก( x� = 4. 15) ซึ่ งสอดคล้องกับเขมณัฏฐ์ มิ่งศิ ริธรรม (2555) ที่ ทาํ การวิจยั พบว่าความคิดเห็นของ
นักศึ กษามหาวิทยาลัยสุ โขทัย ธรรมาธิ ร าชที่ มี ต่อรู ปแบบการเรี ยนการสอนออนไลน์แบบสื บ สอบ พบว่าใน
ภาพรวมของการประเมินความคิดเห็นของผูเ้ รี ยนมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก และสอดคล้องกับ สาลินนั ท์
เทพประสาน (2553) ทําการวิจบั พบว่าความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนที่เรี ยนด้วยบทเรี ยนตามรู ปแบบ การเรี ยนการ
สอนแบบผสมผสานโดยใช้เทคนิคการเรี ยนรู ้ร่วมกันที่มีระบบสแคฟโฟลด์สนับสนุนในภาพรวมของการประเมิน
ความคิดเห็นของผูเ้ รี ยนมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) ในด้านการเรี ยนการสอนในลักษณะนี้ ความสําคัญประการแรกที่จะต้องจัดให้มีและเกิดขึ้นคือ
ความพร้อมด้านอุปกรณ์และระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ เพราะผูเ้ รี ยนจะต้องได้เรี ยนผ่านเครื อข่าย และควรปรับ
การใช้ระบบบริ หารจัดการเรี ยนการสอน (LMS) ที่รองรับการใช้งานในระบบเครื อข่ายไร้สายได้ เพื่อการใช้งานที่
สะดวกรวดเร็ วและสนองตอบกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกันอย่างต่อเนื่องและตลอดเวลา
(2) ในด้านการศึกษาความต้องการรู ปแบบการเรี ยนการสอนอีเลิร์นนิ่งสําหรับการเรี ยนรู ้ร่วมกันใน
กลุ่มที่ใกล้เคียงกันกับนักศึกษาเพื่อให้ได้รูปแบบที่ตรงตามความต้องการของนักศึกษา
(3) ในด้านการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ผสู ้ อนควรจัดทีมเพื่อสนับสนุ นการดําเนิ นกิ จกรรมปฏิสัมพันธ์
ของนักศึกษา และช่วยชี้แนะช่วยเหลือเมื่อนักศึกษาต้องเผชิญอุปสรรคในการเรี ยนและทํากิจกรรม
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) ควรมีการศึกษารู ปแบบการเรี ยนการสอนอีเลิร์นนิ่งสําหรับการเรี ยนรู ้ร่วมกัน นําไปใช้ร่วมกัน
ในแขนงวิชาอื่น ๆ เช่น การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนรู ้ร่วมกันสําหรับชุดวิชาภาษาต่างประเทศ เป็ นต้น
(2) ควรมีการศึ กษารู ปแบบการเรี ยนการสอนอีเลิร์นนิ่ งสําหรับการเรี ยนรู ้ร่วมกันกับการพัฒนา
ทักษะผูเ้ รี ยนในศตวรรษที่ 21

8. กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่สนับสนุนทุนการวิจยั
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การพัฒนาเว็บช่ วยสอน เรื่ อง โปรแกรมประมวลผลคํา สํ าหรับนักเรียน
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บทคัดย่ อ

การวิจัยมี วตั ถุประสงค์ (1) เพื่อศึ กษาประสิ ทธิ ภาพของเว็บช่ วยสอน เรื่ องโปรแกรมประมวลผลคํา
(2) เพื่อศึ กษาประสิ ทธิ ผลของเว็บช่วยสอน เรื่ อง โปรแกรมประมวลผลคํา สําหรับนักเรี ยนชั้นประกาศนี ยบัตร
วิชาชีพ ปี ที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีนีรชาบริ หารธุรกิจ (3) เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ อง โปรแกรม
ประมวลผลคํา ระหว่างก่อน และหลังเรี ยน ของนักเรี ยนชั้นประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ ปี ที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยี
นี รชาบริ หารธุรกิจ โดยการจัดการเรี ยนการสอน จากเว็บช่วยสอน เรื่ อง โปรแกรมประมวลผลคํา กลุ่มตัวอย่าง
ในการวิ จัย เป็ นนัก เรี ย นชั้น ประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ ปี ที่ 1 ภาคเรี ย นที่ 1 ปี การศึ ก ษา 2562 จํา นวน 35 คน
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ (1) เว็บช่วยสอน เรื่ อง โปรแกรมประมวลผลคํา จํานวน 4 หน่วย ได้แก่ หน่วยที่ 1 การ
ทํางานกับภาพกราฟิ กและภาพวาด หน่วยที่ 2 การสร้างตารางและสมการคณิ ตศาสตร์ หน่วยที่ 3 เครื่ องมือช่วย
ต่ า ง ๆ และหน่ วยที่ 4 การพิ ม พ์ เ อกสารออกทางเครื่ องพิ ม พ์ Microsoft Word 2010 และ Word 2013
(2) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ อง โปรแกรมประมวลผลคํา จํานวน 8 แผน 24 ชัว่ โมง (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย น เรื่ อ ง โปรแกรมประมวลผลคํา มี ค่ า ความเชื่ อ มั่นอยู่ที่ 0.87 (4) แบบประเมิ นทัก ษะการปฏิ บัติ
เรื่ อ ง โปรแกรมประมวลผลคํา การวิเ คราะห์ ข ้อ มู ล ใช้ส ถิ ติ ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และ
เปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยโดยใช้สถิติทดสอบ (t - test for dependent Samples) ผลการวิจยั พบว่า (1) ประสิ ทธิ ภาพ
ของเว็บช่ วยสอน เรื่ อง โปรแกรมประมวลผลคํา สําหรั บนักเรี ยนชั้นประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ ปี ที่ 1 วิทยาลัย
เทคโนโลยีนีรชาบริ หารธุ รกิ จ E1/E2 เท่ ากับ 81.07/83.14 (2) ประสิ ทธิ ผลของเว็บช่ วยสอน พบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนด้านความรู ้ ความเข้าใจเรื่ องโปรแกรมประมวลผลคํา อยูใ่ นระดับดีเยี่ยม (x�= 32.40) ด้านการปฏิบตั ิ
อยูใ่ นระดับดี (x�= 6.71) ผลการเปรี ยบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางกาเรี ยนภายหลังจากการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยเว็บ
ช่วยสอน เรื่ องโปรแกรมประมวลผลคํา สูงขึ้นกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
คําสําคัญ: เว็บช่วยสอน โปรแกรมประมวลผลคํา
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ABSTRACT

The two main objectives of this research were (1) to design and study the effectiveness of web teaching
assistants. Word processing program. (2) to study the effectiveness of teaching aids web. Word processing
program for the 1st year vocational certificate students of Neeracha Business Administration Technological
College. (3) To compare the academic achievement in Word processing program between before and after
learning by teaching and learning management From Web Based Instruction. The research sample used 35
students of Neeracha Business Administration Technological College. The tools for study are included (1) Web
Based Instruction Word Processing Program, amount 4 units, unit 1 including Working with graphics and
drawings, unit 2 Creating tables and mathematical equations, unit 3 Tools and unit 4 printing documents on
Microsoft Word 2010 and Word 2013 printers. (2) Lesson Plan, The word processing program in the amount of
8 plans, 24 hours (3) Quiz Learn the word processing program with the reliability of 0.87 (4) the skills evaluation
form. Word processing program Data analysis was done using percentage, mean, standard deviation. And
compare the average scores by t - test for dependent Samples. The research finding as follows: (1) the efficiency
of Web Based Instruction. Which was expected 81.07/83.14 (2) Effectiveness of Web Based Instruction found
that the learning achievement in knowledge Understanding of word processing programs Is in an excellent level
(x�= 32.40) in operation is in a good level (x�= 6.71). Post learning achievement score was higher that pre-test
score which have statistically significant difference at .01.
Keywords: Web Based Instruction, Word processing program

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

หลัก สู ต รประกาศนี ย บัต รวิช าชี พ พุท ธศัก ราช 2562 เป็ นหลัก สู ต รหลัง มัธ ยมศึ ก ษาตอนต้น หรื อ
เที ยบเท่ าที่ พฒ
ั นาขึ้ นเพื่อใช้ในการจัด การศึ กษาด้านวิช าชี พระดับประกาศนี ยบัตรวิช าชี พ และเพื่อยกระดับ
การศึ กษาวิชาชี พของบุ คคลให้สูงขึ้ น สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ แผนการศึ กษา
แห่ งชาติเป็ นไปตามกรอบคุณวุฒิแห่ งชาติ มาตรฐานการศึ กษาของชาติ และกรอบคุณวุฒิอาชี วศึ กษาแห่ งชาติ
ตลอดจนยึดโยงกับมาตรฐานอาชี พ โดยเน้นการเรี ยนรู ้สู่ การปฏิ บตั ิ เพื่อพัฒนาสมรรถนะกําลังคนระดับฝี มือ
รวมทั้งคุณธรรม จริ ยธรรม จรรยาบรรณวิชาชี พและกิ จนิ สัยที่ เหมาะสมในการแทนที่ ให้สอดคล้องกับ ความ
ต้องการกําลังคนของตลาดแรงงาน ชุมชน สังคม และสามารถประกอบอาชีพอิสระได้ โดยเปิ ดโอกาส ให้ผูเ้ รี ยน
เลือกระบบและวิธีการเรี ยนได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพ ตามความสนใจและโอกาสของตน ส่ งเสริ มให้มีการ
ประสานความร่ วมมือเพื่อจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสู ตรร่ วมกันระหว่างสถาบัน สถานศึกษา หน่วยงาน สถาน
ประกอบการและองค์กรต่าง ๆ ทั้งในระดับชุมชนระดับท้องถิ่นและระดับชาติ (สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา, 2562)
การใช้คอมพิวเตอร์ กับการศึ กษาเข้ามามี บทบาทมากขึ้น มี การเชื่ อมต่อคอมพิวเตอร์ เป็ นเครื อข่าย
โดยเฉพาะการเชื่อมต่อเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตมาใช้ในจัดการสอนทําให้มีความยืดหยุน่ แก่ผเู ้ รี ยนในด้านของเวลา
และสถานที่การเรี ยนการสอนผ่านเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต หรื อการเรี ยนการสอนผ่านเว็บ (Web - based Instruction)
คือ การศึกษาเรี ยนรู ้ผา่ นเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) ผ่านทาง Web browser ช่วยให้ผเู ้ รี ยน และผูส้ อนสามารถ
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แลกเปลี่ยนข่าวสาร และความคิดเห็นระหว่างกันได้ เช่นเดียวกับการเรี ยนในชั้นเรี ยนปกติ โดยอาศัยเครื่ องมือการ
ติดต่อสื่ อสารที่ทนั สมัย (e-mail, Web-Board, Chat) จึงทําให้สามารถเรี ยนได้ทุกเวลา และทุกสถานที่ (Learn for
all : Anyone, Anywhere and Anytime) รวมทั้งสามารถส่ งการบ้านผ่านทางเครื อข่ายได้ โดยการใช้บริ การทาง
ไปรษณี ย ์ อิเล็กทรอนิ กส์หรื ออีเมล (e-mail : electronic mail) พร้อม ทั้งบริ การค้นหาข้อมูลผ่านทางอินเทอร์ เน็ต
เช่น เวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide Web) ได้รับความนิ ยมอย่างมาก เพราะข้อมูลมีไม่จาํ กัดเฉพาะข้อมูลตัว อักษร
แต่ยงั มีขอ้ มูลประเภทอื่น ๆ เช่น ภาพ (ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว) เสี ยง และโปรแกรม นอกจากนี้การเชื่อมต่อ
คอมพิวเตอร์ เข้ากับเครื อข่าย อินเทอร์ เน็ตยังทําให้ผูใ้ ช้สามารถค้นหาหนังสื อจากห้องสมุด ต่าง ๆ การประชุม
ทางไกล (Teleconference) หรื อเรี ยนทางไกล (Tele - education) ผ่านทางเครื อข่ายได้อีกด้วย อีกทั้งผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับ
การเรี ยนการสอนไม่ได้ถูกจํากัดอยู่แต่ ทรัพยากรการเรี ยนการสอนที่ มีอยู่ในท้องถิ่น แต่อินเทอร์ เน็ตยังช่วยให้
เข้าถึงข้อมูลและวัฒนธรรมจากแหล่งต่าง ๆ ที่ มี สามารถได้รับจากวิธีการอื่น ซึ่ งช่วยให้สามารถนําทรัพยากรที่
ได้มาใช้ประโยชน์ต่อการเรี ยนการสอนได้มากขึ้นการเรี ยนการ สอน การทําแบบฝึ กหัด สามารถผสมผสานกับ
การประยุกต์ใช้ ในระบบการเรี ยนการสอนทางไกล และระบบการเรี ยนในชั้น เรี ยนได้ซ่ ึ งปั จจุ บันนิ ย ามว่า
e - learning (ศราวุธ สุวรรณ, ทนงศักดิ์ โสวจัสสตากุล, และไพฑูรย์ พิมดี, 2558)
กระทรวงศึ กษาธิ การ (2562) ได้มีประกาศลงวันที่ 8 มี นาคม 2562 เรื่ อง กรอบคุ ณวุฒิอาชี วศึ ก ษา
แห่ งชาติ พ.ศ. 2562 เพื่อให้สํานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึ กษา สถาบันการอาชี วศึ กษา และสถานศึ กษา
ใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนา หรื อปรั บปรุ งหลักสู ตรการจัดการเรี ยนการสอนและการพัฒนาคุ ณภาพการจัด
การศึ กษาในแต่ละระดับให้สามารถผลิ ตผูส้ ําเร็ จการศึ กษาที่ มีคุณภาพและเพื่อประโยชน์ต่อการรับรองกรอบ
คุ ณ วุฒิ ผูส้ ํา เร็ จ การศึ ก ษาด้ว ยโดยกํา หนดคุ ณ ภาพของผูส้ ํา เร็ จการศึ ก ษาทุ ก ระดับ คุ ณ วุฒิ ประเภทวิช า และ
สาขาวิชาต้องครอบคลุมอย่างน้อย 4 ด้าน คื อ ด้านคุ ณธรรม จริ ยธรรม และคุ ณลักษณะที่ พึงประสงค์ ได้แก่
มีคุณธรรม จริ ยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิ สัยที่ดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพ
กฎหมาย เคารพ สิ ท ธิ ข องผูอ้ ื่ น มี ค วามรั บ ผิ ดชอบตามบทบาทหน้า ที่ ของตนเองตามระบอบประชาธิ ปไตย
อันมีพระมหากษัตริ ย ์ ทรงเป็ นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสํานึ กรักษ์ส่ิ งแวดล้อม ด้านความรู ้ ได้แก่ ความรู ้
ในหลักการทัว่ ไปของงานอาชี พเฉพาะและการวิเคราะห์ เบื้ องต้น รวมทั้งมีความรู ้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ สามารถใช้ในการสื่ อสารเบื้ องต้นได้ ด้านทักษะ ได้แก่ ทักษะการเลื อกและประยุกต์ใช้วิธีการ
เครื่ องมือและวัสดุข้ นั พื้นฐาน ในการปฏิบตั ิงาน ทักษะการสื่ อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการเรี ยนรู ้
ตลอดชี วิต ทัก ษะการคิ ด วิเ คราะห์ แ ละการแก้ปัญ หา และทัก ษะด้า นสุ ขภาวะและความปลอดภัย และด้าน
ความสามารถในการประยุก ต์ใ ช้แ ละความรั บ ผิ ด ชอบ ได้แ ก่ สามารถปฏิ บัติ ง าน ตามแบบแผน ปรั บ ตัว
กับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ซบั ซ้อน ให้คาํ แนะนําพื้นฐานที่ตอ้ งใช้การตัดสิ นใจ วางแผน และแก้ไขปั ญหาโดยไม่อยู่
ภายใต้การควบคุ มในบางเรื่ อง ประยุกต์ใช้ความรู ้ ทักษะทางวิชาชี พ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสาร
ในการแก้ ปั ญ หาและการปฏิ บั ติ ง านในบริ บทใหม่ รวมทั้ งรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเอง และผู ้อื่ น (ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ, 2562)
จากสรรมถนะหลักทั้ง 4 ด้าน จึ งนํามาซึ่ งการจัดการเรี ยนการสอนในวิชาโปรแกรมประมวลผลคํา
มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ ยวกับการทํางานของโปรแกรมจัดพิมพ์เอกสาร สามารถผลิต
เอกสารโดยใช้โปรแกรมประเภทจัดพิมพ์เอกสาร มีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยมที่ ดีในการใช้คอมพิวเตอร์
การใช้เว็บช่วยสอน เรื่ อง โปรแกรมประมวลผลคํา สอนผ่านทางเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต (Internet) เป็ นช่องทาง
หนึ่ งเพื่อกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ และทบทวนเนื้ อหาในรายวิชาโปรแกรมประมวลผลคําได้ตลอดเวลาซึ่ง
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กระบวนการในการจัดการเรี ยนการสอนแบบเดิม มีข้ นั ตอนที่ซบั ซ้อน รวมไปถึงการสอนที่เน้นเนื้อหาในหนังสื อ
เรี ยนโดยที่ผสู ้ อนเป็ นผูบ้ รรยายตามเนื้อหาสาระเพียงอย่างเดียว หากผูเ้ รี ยนไม่มีความเข้าใจในขั้นตอนการใช้คาํ สั่ง
และวิธีการในการใช้เครื่ องมื อ จะทําให้การเรี ยนการสอนในวิชาโปรแกรมประมวลผลคําเป็ นเรื่ องที่ ยากและ
น่ า เบื่ อ ส่ ง ผลให้ผูเ้ รี ย นมี ผ ลสัม ฤทธิ์ อยู่ใ นเกณฑ์ที่ ค่ อ นข้า งตํ่า หากผูเ้ รี ย นได้เ รี ย นรู ้ จ ากเว็บ ช่ ว ยสอน เรื่ อ ง
โปรแกรมประมวลผลคํา แล้วนั้นจะทําให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดความเข้าใจในเรื่ องที่ เ รี ย น ช่ วยให้การเรี ย นการสอนมี
ประสิ ทธิภาพ และส่งผลให้ผเู ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์อยูใ่ นเกณฑ์ที่สูงยิง่ ขึ้น
จากความสําคัญของการจัดการเรี ยนการสอนในรายวิชาโปรแกรมประมวลผลคํา และการศึกษาเรื่ อง
การพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนบนเครื อข่ายในรู ปแบบ 2.5D เรื่ องอินโฟกราฟิ ก โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนบนเครื อข่ายในรู ปแบบ 2.5D เรื่ องอินโฟกราฟิ ก หาประสิ ทธิ ภาพจากการ
เรี ยนด้วยบทเรี ยนที่พฒั นา ศึกษาผลสัมฤทธิ์ ของการเรี ยนด้วยบทเรี ยนที่พฒั นา และศึกษาความพึงพอใจจากการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยบทเรี ยนที่พฒั นา ของนักศึ กษาระดับปริ ญญาตรี ช้ นั ปี ที่ 1 ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ศึกษาคณะครุ ศาสตร์
อุ ต สาหกรรม มหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้า พระนครเหนื อ ผลการวิ จัย พบว่า บทเรี ย นที่ พ ฒ
ั นามี
ประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ 1.43 ตามสู ตรการหาประสิ ทธิ ภาพของเมกุยแกนส์ ผลสัมฤทธิ์ ของการเรี ยนหลังเรี ยนด้วย
บทเรี ยนมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และผลการประเมินความพึงพอใจจากการ
เรี ยนด้วยบทเรี ยนอยูใ่ นระดับพึงพอใจมาก (x� = 4.47, S.D. = 0.50) (รัตนาพร ทองเพชร และ จรัญ แสนราช, 2559)
และเรื่ อง ผลการใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดี ย แบบสถานการณ์จาํ ลอง เรื่ อง การเขียนโปรแกรมเบื้ องต้น
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนสาหร่ ายวิทยาคมโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดียแบบ
สถานการณ์ จ ํา ลอง เรื่ อ งการเขี ย นโปรแกรมเบื้ อ งต้น ให้มี ประสิ ท ธิ ภ าพตามเกณฑ์ 80/80 และเปรี ย บเที ยบ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ผลการศึ กษาพบว่า บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดียมีประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ 84.78/80.29
เป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ 80/80 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ของนักเรี ยนกลุ่มที่เรี ยนโดยใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์
สู งกว่านักเรี ยนกลุ่มที่ เรี ยนโดยวิธีปกติ (x�= 11.95, S.D. = 2.58) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 (สุ วรรณี
เกศคําขวา และรุ่ งโรจน์ พงศ์กิจวิทูร, 2560) เป็ นแนวทางให้ผูว้ ิจยั นําไปใช้พฒ
ั นาได้พฒั นาเว็บช่วยสอน เรื่ อง
โปรแกรมประมวลผลคํา สําหรับนักเรี ยนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปี ที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีนีรชาบริ หารธุรกิจ
เพื่อพัฒนาและศึกษาประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ยนผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต ควบคู่กบั การเรี ยนการสอนแบบปกติ
โดยใช้เว็บช่วยสอนซึ่งได้ต้ งั สมมติฐานว่าจะสามารถช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ของผูเ้ รี ยนอยูใ่ นเกณฑ์สูงขึ้น

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่อศึ กษาประสิ ทธิ ภาพของเว็บช่ วยสอน เรื่ อง โปรแกรมประมวลผลคํา สําหรั บนักเรี ยนชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปี ที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีนีรชาบริ หารธุรกิจ
(2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ อง โปรแกรมประมวลผลคํา ของนักเรี ยนชั้นประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ปี ที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีนีรชาบริ หารธุรกิจ จากเว็บช่วยสอน เรื่ อง โปรแกรมประมวลผลคํา
(3) เพื่ อ เปรี ย บเที ย บผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น เรื่ อ ง โปรแกรมประมวลผลคํา ระหว่า งก่ อ น และ
หลังเรี ยน ของนักเรี ยนชั้นประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ ปี ที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีนีรชาบริ หารธุ รกิ จ โดยการจัด
การเรี ยนการสอน จากเว็บช่วยสอน เรื่ อง โปรแกรมประมวลผลคํา
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3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
การจัดการเรียนรู้ เรื่ อง โปรแกรมประมวลผลคํา
1. ขั้นนํา
1.1 แนะนําจุดประสงค์โปรแกรมประมวลผลคํา
1.2 ชี้แจงจุดประสงค์ของการเรี ยนรู้ในแต่ละหน่วยการเรี ยนรู ้
2. ขั้นสอน
2.1 แนะนําเว็บการใช้ช่วยสอนฯ
2.2 อธิ บายขั้นตอน และวิธีใช้งาน
2.3 สรุ ปสาระสําคัญ
2.4 ซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น และเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนร่ วมแสดงความ
คิดเห็น
ต่าง ๆ ขณะสอน
3. ขั้นปฏิบัติ
3.1 ให้นกั เรี ยนดูตวั อย่างการปฏิบตั ิงานของโปรแกรมประมวลผลคําจากเว็บช่วย
สอนฯ
3.2 ให้นกั เรี ยนทําแบบฝึ กหัดหรื อใบงานท้ายบทตามที่กาํ หนด
4. ขั้นทบทวน
4.1 ตรวจผการปฏิบตั ิงาน
4.2 ตรวจสอบความเข้าใจจากแบบฝึ ก
4.2 เฉลยแบบฝึ กหัด และแลกเปลี่ยนเหตุผลระหว่างกัน

ประสิ ทธิ ภาพของเว็บช่วยสอน
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
เรื่ อง โปรแกรมประมวลผลคํา

1. ความรู้ความเข้าใจ
2. การปฏิบตั ิการใช้โปรแกรม

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
สมมติฐาน
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง โปรแกรมประมวลผลคํา โดยการจัดการเรี ยนการสอน จากเว็บช่วยสอน
ของนักเรี ยนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปี ที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีนีรชาบริ หารธุรกิจ หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 แบบแผนการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ ออกแบบโดยการวิจยั กึ่ งทดลอง (Quasi - experiment design) ที่ ศึกษากลุ่มทดลองกลุ่ม
เดียว (one - group pretest - posttest design) (ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ, 2538)
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
นัก เรี ย นชั้น ประกาศนี ย บัต รวิช าชี พ ปี ที่ 1 ภาคเรี ย นที่ 1 ปี การศึ ก ษา 2562 โดยวิธี ก ารสุ่ ม อย่า งง่ าย
(Simple Random Sampling) จากการจับฉลากใช้หอ้ งเรี ยนเป็ นหน่วยในการสุ่ม จํานวน 35 คน
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ (1) ประสิ ทธิภาพของเว็บช่วยสอน เรื่ อง โปรแกรมประมวลผลคํา (2) ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน เรื่ อง โปรแกรมประมวลผลคํา
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4.4 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
(1) เว็บช่วยสอนเรื่ องโปรแกรมประมวลผลคํา เป็ นเว็บที่มีการจัดการเรี ยนการสอนผ่านทางระบบ
อินเทอร์ เน็ต เรื่ องโปรแกรมประมวลผลคํา ประกอบด้วยบทเรี ยนจํานวน 4 บทเรี ยน ได้แก่ หน่วยที่ 1 การทํางาน
กับภาพกราฟิ กและภาพวาด หน่ วยที่ 2 การสร้างตารางและสมการคณิ ตศาสตร์ หน่ วยที่ 3 เครื่ องมือช่วยต่าง ๆ
และหน่ วยที่ 4 การพิมพ์เอกสารออกทางเครื่ องพิมพ์ Microsoft Word 2010 และ Word 2013 มีคุณภาพจากการ
ตรวจสอบของผูเ้ ชี่ยวชาญ มีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ผลการประเมินทั้ง 4 บทเรี ยนมีค่าเฉลี่ย 0.84
(2) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ องโปรแกรมประมวลผลคํา โดยการจัดการเรี ยนรู ้เป็ น 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นนํา 2. ขั้นสอน 3. ขั้นปฏิบตั ิ 4. ขั้นทบทวน จํานวน 8 แผน คิดเป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง
(3) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ องโปรแกรมประมวลผลคํา แบบชนิ ดเลื อกตอบ 4
ตัวเลือก ข้อสอบวัดตามวัตถุประสงค์การเรี ยนจํานวน 40 ข้อ มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.87
(4) แบบประเมินทักษะการปฏิบตั ิ เรื่ อง โปรแกรมประมวลผลคํามีประเด็นการประเมิน 4ข้อ โดยมี
เกณฑ์การประเมินดังนี้ ดีมาก (4 คะแนน) ดี (3 คะแนน) พอใช้ (2 คะแนน) และควรปรับปรุ ง (1คะแนน)
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
(1) ดําเนิ นการสอนตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ อง โปรแกรมประมวลผลคํา จํานวน 8 แผน 24
ชัว่ โมง ในแต่ละครั้งเก็บคะแนน 80 ตัวแรก จากการทดสอบระหว่างเรี ยน และ 80 ตัวหลัง จากการทดสอบหลัง
การเรี ยน
(2) การศึ กษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเรื่ อง โปรแกรมประมวลผลคํา ใช้รูปแบบกลุ่มทดลองกลุ่ม
เดียว (one - group pretest - posttest design) โดยมีข้ นั ตอนการสอน 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1. ขั้นนํา 2. ขั้นสอน 3. ขั้น
ปฏิ บตั ิ ในขั้นตอนนี้ ให้นักเรี ยนดูตวั อย่างการปฏิ บตั ิงานของโปรแกรมประมวลผลคําจากเว็บช่ วยสอน 4. ขั้น
ทบทวน
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการทดลองสมมติ ฐาน
ได้แ ก่ ก ารวิเ คราะห์ ประสิ ท ธิ ภ าพ ตามเกณฑ์ 80/80 และเปรี ย บเที ย บค่า เฉลี่ ยโดยใช้ส ถิ ติ ที (t-test dependent
samples) (บุญชม ศรี สะอาด, 2545)

5. สรุ ปผลการวิจัย

5.1 การศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพของเว็บ ช่ ว ยสอน เรื่ อง โปรแกรมประมวลผลคํา สํ า หรั บ นั ก เรี ยน
ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปี ที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีนีรชาบริ หารธุรกิจ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ประสิ ทธิ ภาพของเว็บช่วยสอน เรื่ อง โปรแกรมประมวลผลคํา สําหรับนักเรี ยนชั้นประกาศนี ยบัตร
วิชาชีพปี ที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีนีรชาบริ หารธุรกิจ
การทดสอบ
ระหว่างเรี ยน (E1)
หลังเรี ยน (E2)

N
35
35

ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย
81.07
23.66
83.14
32.40
ประสิ ทธิ ภาพ E1/E2 เท่ากับ 81.07/83.14

1013

เกณฑ์ประสิ ทธิ ภาพ
80
80

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 14 ประจําปี 2562

วันที่ 19 ธันวาคม 2562

จากตารางที่ 1 พบว่า เว็บช่วยสอน เรื่ อง โปรแกรมประมวลผลคํา สําหรับนักเรี ยนชั้นประกาศนียบัตร
วิชาชีพปี ที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีนีรชาบริ หารธุรกิจ มีคะแนนระหว่างเรี ยน (E1) คิดเป็ นร้อยละ 81.07 และคะแนน
หลังเรี ยน (E2) คิ ดเป็ นร้ อยละ 83.14 ดังนั้น เว็บช่ วยสอน เรื่ อง โปรแกรมประมวลผลคํา สําหรั บนักเรี ยนชั้น
ประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ ปี ที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีนีรชาบริ หารธุ รกิ จ มีประสิ ทธิ ภาพ E1/E2 เท่ากับ 81.07/83.14
ซึ่งเป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาํ หนด 80/80
5.2 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนที่เรี ยนด้วยเว็บช่วยสอน เรื่ อง โปรแกรมประมวลผล
คํา สําหรับนักเรี ยนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปี ที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีนีรชาบริ หารธุรกิจ ดังตารางที่ 2 - 3
ตารางที่ 2 ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น เรื่ อ ง โปรแกรมประมวลผลคํา ด้า นความรู ้ ความเข้า ใจของนัก เรี ย น
ชั้น ประกาศนี ย บัต รวิช าชี พ ปี ที่ 1 วิท ยาลัย เทคโนโลยีนี ร ชาบริ ห ารธุ ร กิ จ จากการจัด การเรี ย นรู ้
ด้วยเว็บช่วยสอน เรื่ อง โปรแกรมประมวลผลคํา จําแนกตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา
คะแนนตามเกณฑ์มาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษา
80 -100
75 - 79
70 - 74
65 - 69
60 - 64
55 - 59
50 - 54
0 - 49

ระดับ

คะแนนเต็ม (40)

จํานวน

ดีเยีย่ ม
35 - 40
ดีมาก
30 - 34
ดี
25 - 29
ดีพอใช้
20 - 24
พอใช้
15 - 19
อ่อน
10 - 14
อ่อนมาก
5-9
ตํ่ากว่าเกณฑ์
0-4
รวม �X = 32.40 SD = 3.80 ระดับคุณภาพ

9
14
12
0
0
0
0
0
ดีเยีย่ ม

ร้อยละ

ร้อยละสะสม

25.71
40.00
34.29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

25.71
65.71
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

จากตารางที่ 2 พบว่ า ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง โปรแกรมประมวลผลคํา ด้ า นความรู ้
ความเข้าใจของนักเรี ยนชั้นประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ ปี ที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีนีรชาบริ หารธุรกิจ จากการจัดการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยเว็บช่วยสอน โดยรวมอยูใ่ นระดับดีเยีย่ ม (X� = 32.40, SD = 3.80) และมีนกั เรี ยนร้อยละ 100 อยูใ่ นระดับ
ดีข้ ึนไป
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ตารางที่ 3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเรื่ อง โปรแกรมประมวลผลคํา ด้านการปฏิบตั ิ ของนักเรี ยนชั้นประกาศนียบัตร
วิชาชี พ ปี ที่ 1วิทยาลัย เทคโนโลยีนีรชาบริ หารธุ รกิ จ จากการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยเว็บช่วย จําแนกตาม
เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา
คะแนนตามเกณฑ์มาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษา
80 -100
75 - 79
70 - 74
65 - 69
60 - 64
55 - 59
50 - 54
0- 49

ระดับ

คะแนนเต็ม (10)

จํานวน

ดีเยีย่ ม
8.75 - 10
12
ดีมาก
7.50 - 8.74
8
ดี
6.25 - 7.49
6
ดีพอใช้
5.00 - 6.24
7
พอใช้
3.75 - 4.99
2
อ่อน
2.50 - 3.74
0
อ่อนมาก
1.25 - 2.49
0
ตํ่ากว่าเกณฑ์
0 - 1.24
0
� = 6.71 SD = 1.47 ระดับคุณภาพ ดี
รวม X

ร้อยละ

ร้อยละสะสม

34.29
22.86
17.14
20.00
5.71
0.00
0.00
0.00

34.29
57.14
74.29
94.29
100.00
100.00
100.00
100.00

จากตารางที่ 3 พบว่ า ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนเรื่ อง โปรแกรมประมวลผลคํา ด้า นการปฏิ บัติ
ของนักเรี ยนชั้นประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ ปี ที่ 1วิทยาลัยเทคโนโลยีนีรชาบริ หารธุ รกิ จ จากการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ย
เว็บ ช่ ว ยสอน เรื่ อ ง โปรแกรมประมวลผลคํา อยู่ใ นระดับ ดี ( �X = 6.71, SD = 1.47) และคะแนนร้ อ ยละ 100
มีผลสัมฤทธิ์อยูใ่ นระดับดีพอใช้ข้ ึนไป
5.3 เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรื่ อง โปรแกรมประมวลผลคํา ด้านความรู ้ความเข้าใจ ของนักเรี ยน
ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปี ที่ 1วิทยาลัยเทคโนโลยีนีรชาบริ หารธุรกิจ ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 เปรี ยบเที ยบคะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง โปรแกรมประมวลผลคํา ด้านความรู ้ความเข้าใจ
ของนักเรี ยนชั้นประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ ปี ที่ 1วิทยาลัยเทคโนโลยีนีรชาบริ หารธุรกิจ ระหว่างก่อนและ
หลังเรี ยนจากการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยเว็บช่วยสอน
การทดสอบ
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน

n
35
35

คะแนนเต็ม
40
40

X�
12.49
24.74

SD
6.34
7.96

t

p-value

14.92

.000

จากตารางที่ 4 พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ อง โปรแกรมประมวลผลคํา หลังเรี ยนโดยการ
จัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยเว็บช่วยสอน สู งขึ้นกว่าก่อนเรี ยนโดยมีค่าเฉลี่ยหลังเรี ยนเท่ากับ 24.74 ก่อนเรี ยนเท่ากับ 12.49
(t = 14.92) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

6. อภิปรายผล

จากการพัฒนาเว็บช่วยสอน เรื่ อง โปรแกรมประมวลผลคํา สําหรับนักเรี ยนชั้นประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ
ปี ที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีนีรชาบริ หารธุรกิจ มีประเด็นที่นาํ มาอภิปรายดังนี้
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1. ประสิ ทธิภาพของเว็บช่วยสอน เรื่ อง โปรแกรมประมวลผลคํา
ประสิ ทธิ ภาพเว็บช่วยสอน เรื่ อง โปรแกรมประมวลผลคํา สําหรับนักเรี ยนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปี
ที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีนีรชาบริ หารธุ ร กิ จ มี ประสิ ทธิ ภาพ E1/E2 เท่ ากับ 81.07/83.14 ซึ่ งเป็ นไปตามเกณฑ์ที่
กําหนด 80/80 เนื่องจากเนื้อหาในเว็บช่วยสอนได้นาํ เสนอตัวอย่างในรู ปแบบวิดีโอ ที่มีลกั ษณะการนําเสนอที่เน้น
ให้นกั เรี ยนฝึ กปฏิบตั ิ มีแบบฝึ กหัดและให้เวลานักเรี ยนได้คิด จากนั้นจึงอธิบายคําตอบ สรุ ปเนื้อหาเป็ นข้อความใน
เว็บช่ วยสอนทําให้นักเรี ยนทราบภาพรวมของเนื้ อหา นอกจากนั้นภายในเว็บช่ วยสอนยังมี การแสดงคะแนน
เพื่อให้นกั เรี ยนทราบและนําไปปรับปรุ ง ในการเรี ยนต่อไป ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ กนกพร เดชไพฑูลย์
และคณะ (2558) ได้ศึกษาเรื่ องการพัฒนาบทเรี ยนผ่านเครื่ อข่าย อินเตอร์เน็ตเพื่อทบทวน เรื่ องการวัดแนวโน้มเข้า
สู่ ส่วนกลาง สําหรับนักเรี ยนระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ พบว่า บทเรี ยนผ่านเครื่ อข่ายอินเตอร์ เน็ตเพื่อทบทวน
เรื่ องการวัด แนวโน้ ม เข้า สู่ ส่ ว นกลางของนั ก เรี ยนจากการทํา แบบทดสอบระหว่ า งเรี ยนและหลัง เรี ยน
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเท่ า กับ 80.92/81.42 และสอดคล้อ งกับ งานวิ จัย ของ สุ พ ัต รา ชุ ม ประเสริ ฐ (2559) ได้ศึ ก ษา
การพัฒ นาบทเรี ยนบนเครื อข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต เรื่ องหลัก การเขี ย นโปรแกรมด้ว ยภาษาซี เ บื้ อ งต้น ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีประสิ ทธิภาพเท่ากับ 81.02/82.88 ซึ่งเป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ 80/80
2. ประสิ ทธิผลของเว็บช่วยสอน เรื่ อง โปรแกรมประมวลผลคํา
2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ อง โปรแกรมประมวลผลคํา ด้านความรู ้ ความเข้าใจของนักเรี ยน
ชั้นประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ ปี ที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีนีรชาบริ หารธุ รกิ จ อยู่ในระดับดี มี นักเรี ยนร้ อยละ 100
อยู่ใ นระดับ ดี ข้ ึ น ไปคะแนนร้ อ ยละ 80 มี ผ ลสัม ฤทธิ์ อยู่ใ นระดับ ดี เ ยี่ย มขึ้ น ไป เนื่ อ งมาจากนัก เรี ย นสามารถ
ใช้เวลาศึกษานอกเหนือจากเวลาเรี ยนในชั้นเพื่อทบทวนเนื้อหาสาระ และทําความเข้าใจ ผ่านบราวเซอร์ท่ีเชื่อมต่อ
กับอินเทอร์ เน็ตจากสถานที่ใด และเวลาใดก็ได้ และสามารถเรี ยนได้ตามความต้องการของตนเอง และในด้าน
การปฏิ บตั ิ ของนักเรี ยนชั้นประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ ปี ที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีนีรชาบริ หารธุ รกิ จ อยู่ในระดับดี
คิดเป็ นร้อยละ 80 เนื่ องจากนักเรี ยนได้ฝึกปฏิ บตั ิการใช้งานโปรแกรมประมวลผลคําในชั้นเรี ยนอย่างเพียงพอ
นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้หลักการเนื้อหาสาระที่อยูภ่ ายในเว็บช่วยสอนมีตวั อย่างการปฏิบตั ิให้นกั เรี ยนได้ดู และสามารถ
ปฏิ บตั ิตามได้ง่าย ตามที่ คาน (Khan; อ้างอิงจาก อดิ ศกั ดิ์ คันธโรรส, 2559) ได้อธิ บายคุณลักษณะหลักของการ
เรี ยนการสอนผ่านเว็บซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ เอนิส ซูซานติ, วีดีย ์ มัวร์ตินิ และ ฮาริ นิ (Anis Susanti, Wiedy
Murtini and Harini. 2018) ได้ศึ ก ษาการพัฒ นาสื่ อ การสอนประเภทเว็บ ช่ ว ยสอนสํา หรั บ รายวิ ช าการจัด การ
ทรัพยากรบุคคล ระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ กระบวนการพัฒนาเว็บไซต์ คือ Alessi & Trollip ประกอบด้วย
การวางแผน การออกแบบและการพัฒนา ผลการวิจยั พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนที่เรี ยนจากเว็บ
ช่วยสอน อยูใ่ นระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 79.60
2.3 เปรี ยบเที ยบคะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง โปรแกรมประมวลผลคํา ของนักเรี ยนชั้น
ประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ ปี ที่ 1วิทยาลัยเทคโนโลยีนีรชาบริ หารธุรกิจ หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 สื บเนื่ องมาจากการที่นกั เรี ยนสามารถทบทวน ศึกษาค้นคว้า และเรี ยนรู ้เพิ่มเติมจากเว็บช่วย
สอนเรื่ องโปรแกรมประมวลผลคําได้ภายหลังจากการเรี ยนในห้องเรี ยน โดยมิได้จาํ กัดเวลาและสถานที่ ทําให้
นักเรี ยนเกิดความรู ้ ความเข้าใจ เพิ่มมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับวิจยั ของ สุรียพ์ ร ไชยภักดี (2558) การพัฒนาบทเรี ยน
คอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอนผ่ า นเว็บ วิ ช า การใช้โ ปรแกรมตารางงาน ด้ว ยวิ ธี ก ารจดัก ารเรี ยนรู ้ แ บบร่ ว มกัน
โดยใช้เทคนิ คแบ่งกลุ่มคละผลสัมฤทธิ์ ร่ วมกับเทคนิคจิกซอว์ พบว่าผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนหลังเรี ยน
ด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บที่ พัฒนาขึ้นสูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
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ได้ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของสุ วรรณี เกศคําขาว และรุ่ งโรจน์ วงศ์กิจวิทูร (2560) ได้ศึกษาผลการใช้บทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดี ยแบบสถานการณ์ จาํ ลอง เรื่ อง การเขี ยนโปรแกรมเบื้ องต้น ชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 5 พบว่า
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนกลุ่มที่เรี ยนโดยใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ สูงกว่านักเรี ยนกลุ่มที่ เรี ยนโดยวิธี
ปกติ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 11.95 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) ควรนํ า เว็ บ ช่ ว ยสอน เรื่ อง โปรแกรมประมวลผลคํา ไปใช้ ใ นการสอนเรี ยนระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี ที่ 1 ในสถาบันอื่นหรื อ ชั้นปี อื่น ๆ เพื่อตรวจสอบประสิ ทธิผล
(2) ควรส่งเสริ มการใช้บทเรี ยนช่วยสอนในเรื่ อง อื่น ๆ เนื่องจากผลการวิจยั พบว่า บทเรี ยนช่วยสอน
ผ่านเว็บไซด์ช่วยให้เกิดการเรี ยนรู ้ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนดี
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) ควรนําเว็บช่วยสอนไปปรับใช้กบั เทคนิ คการสอนในเนื้ อหาอื่น ๆ หรื อใช้เป็ นสื่ อการสอนใน
รายวิชาอื่น ๆ และวัดผลจากการเรี ยนรู ้ผา่ นเว็บช่วยสอน
(2) ควรศึ กษาพัฒนาการการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยนผ่านเว็บช่ วยสอน กับการเรี ยนผ่านเว็บช่ วยสอน
ควบคู่กบั การเรี ยนในชั้นเรี ยน
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ความมุ่งมัน่ และพลังขับเคลื่อน (Passion) ซึ่ งปั จจุบนั ยังไม่มีการแปลความหมายเป็ นภาษาไทยที่ชดั เจน
นั้นได้รับการยอมรับว่า เป็ นปั จจัยสําคัญที่ช่วยผลักดันให้คนมีพลังและสามารถก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆ ได้มีการนํา
กรอบแนวคิ ดของความมุ่งมัน่ และพลังขับเคลื่ อนมาใช้เป็ นเครื่ องมื อที่ ช่วยพัฒนาคุณภาพการศึ กษาให้สูงขึ้น
รวมทั้งนํามาใช้เพื่อการศึกษาวิจยั ในด้านของความความมุ่งมัน่ และพลังขับเคลื่อนทางการเรี ยน ผูเ้ ขียนจึงสนใจ
ศึกษาวิวฒั นาการของกรอบแนวคิดเกี่ยวกับความมุ่งมัน่ และพลังขับเคลื่อน (Passion) จากอดีตจนถึงปั จจุบนั และ
พบว่าสามารถแบ่งองค์ความรู ้เรื่ องความมุ่งมัน่ และพลังขับเคลื่อน (Passion) ออกเป็ น 3 ระยะ ระยะแรกเชื่ อว่า
ความมุ่งมัน่ และพลังขับเคลื่อนจะนํามาซึ่งอารมณ์และพฤติกรรมไร้เหตุผลและขาดการควบคุม ในระยะที่ 2 ความ
มุ่งมัน่ และพลังขับเคลื่อนถูกเปลี่ยนมุมมองในแง่บวกมากขึ้น และระยะปั จจุบนั คือระยะที่ 3 ซึ่งเป็ นการบรรจบกัน
ระหว่างศาสตร์ ทางปรัชญา และศาสตร์ ทางจิตวิทยา ทําให้เกิดมุมมองว่าความมุ่งมัน่ และพลังขับเคลื่อนนั้นมีท้ งั
ส่ ว นที่ ดี แ ละส่ ว นที่ ไ ม่ ดี เมื่ อ ไม่ น านมานี้ ในปี ค.ศ. 2016 Vallerand ได้พ ฒ
ั นาทฤษฎี The Dualistic Model of
Passion ซึ่ งเขาอธิ บายว่า ความมุ่งมัน่ และพลังขับเคลื่อนทางการเรี ยนมีลกั ษณะเป็ น 2 องค์ประกอบในหนึ่ งเดียว
นั่นคื อ รู ปแบบของความมุ่งมัน่ และพลังขับเคลื่ อนในเชิ งบวก (Harmonious Passion) และเชิ งลบ (Obsessive
Passion)
ความมุ่งมัน่ และพลังขับเคลื่อนทางการเรี ยนเป็ นปั จจัยสําคัญอย่างหนึ่ งที่ก่อให้เกิ ดการสร้างแรงจูงใจ
และช่วยยกระดับคุณภาพของการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน และระดับคุณภาพของการสอนของครู ผสู ้ อนอย่างมีนยั สําคัญ
อีกทั้งสามารถทําให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ถึงความปรารถนาและความกระตือรื อร้นที่เกิดขึ้นเพื่อจะเพิ่มศักยภาพใน
การเรี ยนรู ้ของตนเองอย่างเต็มที่ และยังพบว่าความมุ่งมัน่ และพลังขับเคลื่อนทางการเรี ยนส่ งผลสําคัญในด้าน
สุ ขภาพจิ ต สุ ขภาพกาย การสร้างความหมายในสิ่ งที่ ทาํ และการแสดงศักยภาพของตนเองในระดับสู ง สําหรับ
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ประเทศไทยยังพบการศึกษาวิจยั ในประเด็นนี้นอ้ ย จึงควรส่ งเสริ มและสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับความ
มุ่งมัน่ และพลังขับเคลื่อนทางการเรี ยนตั้งแต่วิจยั ระดับพื้นฐานจนถึงการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู ้สู่การพัฒนา
ระบบการศึกษาอย่างเป็ นรู ปธรรมต่อไป
คําสําคัญ: ความมุ่งมัน่ และพลังขับเคลื่อน การเรี ยน ผูเ้ รี ยน

ABSTRACT

Passion, which has not been clearly defined in Thai language, is accepted as an important factor driving
people to have strength and ability to overcome obstacles. The concept of passion has been used for quality
improvement tool in education as well as in research aspect of the passion of learning. The authors were interested
in the development of the concept of passion from the past until present. We found that the body of knowledge
about passion could be divided into 3 phases. The first phase, passion was believed to bring out unreasonable and
uncontrol emotions and behaviors. In the second phase, passion was defined in a more positive aspect. The third
phase is at present, when passion is viewed by philosophical and psychological approaches which bring out the
new concept about passion as having advantages and disadvantages. Lately, Vallerand, in 2016, developed the
theory named The Dualistic Model of Passion, which he described that the passion of learning possessed dual
characteristics as having positive or harmonious passion and negative or obsessive passion.
Passion of learning is an important factor influencing motivation and can significantly improve quality
of learning and teaching. Learners with passion of learning will realized their desires and enthusiasm for
improving their learning potential profoundly. It was found that passion of learning significantly affected mental
health and wellbeing, meaning of what achieved in life, and the expression of the highest ability of one’s own. In
Thailand, there has been only a few researches about this aspect, thus, more researches and studies in the passion
of learning should be encouraged and supported from basic research to research and development in order to
achieve body of knowledge for the substantial quality improvement of the educational system.
KEYWORDS: Passion, Learning, Learner

1. บทนํา

ความมุง่ มัน่ และพลังขับเคลื่อนทางการเรี ยนเป็ นตัวก่อให้เกิดปั จจัยที่สร้างแรงจูงใจ เป็ นปั จจัยที่สร้างการ
เปลี่ยนแปลง และยังเป็ นปั จจัยที่ช่วยยกระดับคุณภาพการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนและคุณภาพการสอนของครู ผูส้ อน
อย่างมีนัยสําคัญ เป็ นการแสวงหาสิ่ งใหม่และประสบการณ์ใหม่ อีกทั้งยังเป็ นปั จจัยพื้นฐานที่ มีอิทธิ พลต่อการ
จัดการเรี ยนการสอน ความมุ่งมัน่ และพลังขับเคลื่อนทางการเรี ยนมีความจําเป็ นสําหรับการเรี ยนการสอน ทําให้
ผูเ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ถึงความปรารถนาและความกระตือรื อร้นที่เกิดขึ้นอย่างเต็มที่เพื่อจะเพิ่มศักยภาพในการเรี ยนรู ้
ของตนเอง (Serin Hamdi, 2017) จากผลการวิจัย หลายฉบับ พบความเชื่ อ มโยงระหว่า งความมุ่ ง มั่น และพลัง
ขับเคลื่อนกับการศึกษา ความมุ่งมัน่ และพลังขับเคลื่อนมีความเกี่ยวข้องกันโดยตรงกับระบบการศึกษา ไม่วา่ จะ
เป็ น ครู อาจารย์ นักเรี ยน นิสิต นักศึกษา รวมไปถึงผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในระดับต่างๆ โดยจะส่งผลสําคัญในด้าน
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สุ ขภาพจิต สุ ขภาพกาย การสร้างความหมายในสิ่ งที่ทาํ และการแสดงศักยภาพของตนเองในระดับสู ง เช่น ความ
มุ่งมัน่ และพลังขับเคลื่อนมีอิทธิ พลในทางบวกต่อการมีสุขภาพจิตที่ดี มีความพึงพอใจในชีวิต มีความหมายของ
การมีชีวิตอยู่และการมีชีวิตชี วา (Vallerand J Robert & Houlfort Nathalie, 2003) โดยผูท้ ี่ มีความมุ่งมัน่ และพลัง
ขับเคลื่อนตํ่าจะมีโอกาสเสี่ ยงที่จะเกิดภาวะซึ มเศร้า และภาวะวิตกกังวล การมีสุขภาพจิตที่ดีน้ นั ได้รับอิทธิ พลจาก
ความมุ่งมัน่ และพลังขับเคลื่อนแบบการสอดประสาน (harmonious passion) ตรงกันข้าม ผูท้ ่ี มีความมุ่งมัน่ และ
พลังขับเคลื่อนแบบความหลงใหล (obsessive passion) นั้นสามารถพยากรณ์โอกาสเสี่ ยงที่ จะเกิ ดภาวะซึ มเศร้า
และภาวะวิตกกังวลได้ในทิศทางบวก เช่น การหมดแรงใจในการเรี ยน เป็ นต้น อาจจะกล่าวได้วา่ ความมุ่งมัน่ และ
พลังขับเคลื่อนทางการเรี ยนมีความหมายอย่างมากต่อตัวผูเ้ รี ยนและต่อครู ผสู ้ อนทั้งในแง่ทกั ษะทางวิชาการและ
การมีสุขภาพจิตที่ดี ตราบใดที่ความมุ่งมัน่ และพลังขับเคลื่อนทางการเรี ยนมีการสอดประสานกันอย่างสอดคล้อง
ของความมุ่ ง มั่น และพลัง ขับ เคลื่ อ นแบบการสอดประสาน (harmonious passion) และความมุ่ ง มั่น และพลัง
ขับเคลื่อนแบบความหลงใหล (obsessive passion) ผูเ้ รี ยนจะมีภูมิคุม้ กันทางใจที่จะไม่หมดแรงใจในการเรี ยน และ
ยังเป็ นเครื่ องป้ องกันไม่ให้เกิดปั ญหาทางการเรี ยนตามมาในอนาคต อีกทั้งยังสามารถดําเนิ นชีวิตได้อย่างปกติสุข
(Vallerand J. Robert, 2016)
ความมุ่งมัน่ และพลังขับเคลื่อนทางการเรี ยนไม่ได้เป็ นเรื่ องใหม่ แต่มีการศึกษา ค้นคว้า และวิจยั มาเป็ น
เวลาหลายร้ อยปี โดยในแต่ละยุคก็มีการนิ ยาม ให้ความหมาย รวมไปถึ งแนวทางในการพยายามทําความเข้า
ใจความมุ่งมัน่ และพลังขับเคลื่อนทางการเรี ยนไปในทิศทางที่มีความแตกต่างกันของความเชื่อ ทัศนคติ ข้อค้นพบ
ในยุคสมัยนั้น และในยุคปั จจุบนั ความมุ่งมัน่ และพลังขับเคลื่อนทางการเรี ยนก็ได้รับการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู ้
และศึกษาวิจยั โดย Vallerand J. Robert (2016) โดยอาศัยหลักทางทางจิตวิทยา พฤติกรรมศาสตร์ และหลักปรัชญา
เข้ามาทําความเข้าใจพฤติกรรม การแสดงออก และผลที่จะตามมาของบุคคลที่มีความมุ่งมัน่ และพลังขับเคลื่อน
ทางการเรี ยนที่แตกต่างกัน ซึ่ งแต่ละยุคของการพัฒนาทฤษฎีและวิธีการวัดก็มีความแตกต่างกัน มีจุดหมายในการ
อธิ บายความมุ่งมัน่ และพลังขับเคลื่อนที่แตกต่างกันออกไป ในบทความนี้ ผเู ้ ขียนขอนําเสนอพัฒนาการของความ
มุ่งมัน่ และพลังขับเคลื่อนทางการเรี ยน องค์ประกอบของทฤษฎี และการตรวจวัดความมุ่งมัน่ และพลังขับเคลื่อน
ทางการเรี ยนในแต่ละยุค

2. วัตถุประสงค์

(1) เพื่อนําเสนอพัฒนาการของความมุ่งมัน่ และพลังขับเคลื่อนทางการเรี ยน
(2) เพื่อนําเสนอองค์ประกอบ 2 ด้านของความมุ่งมัน่ และพลังขับเคลื่อนตามทฤษฎี The Dualistic Model
of Passion (DMP)
(3) เพื่ อ นํา เสนอการวัด ความมุ่ ง มั่น และพลัง ขับ เคลื่ อ นตามทฤษฎี The Dualistic Model of Passion
(DMP)

3. พัฒนาการของความมุ่งมั่นและพลังขับเคลื่อนทางการเรียน

ถ้าเปรี ยบการพัฒนาการศึกษาของประเทศในบริ บทเช่นเดียวกับการขับรถทางไกล โดยมีจุดมุ่งหมายเพือ่
การพัฒนาอันยัง่ ยืนโดยใช้นวัตกรรมเป็ นตัวขับเคลื่อนแล้วนั้น ความมุ่งมัน่ และพลังขับเคลื่อน (Passion) ก็เปรี ยบ
เหมือน “นํ้ามันหล่อลื่น” ที่จะสร้างสมรรถนะของการขับรถคันนั้นให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและไม่ติดขัด
เพราะความมุ่งมัน่ และพลังขับเคลื่อนถือเป็ นปั จจัยสําคัญที่ช่วยผลักดันให้คนมีพลังอย่างแรงกล้าจากภายใน และ
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พร้อมที่จะก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆได้ อย่างไรก็ดีน้ าํ มันหล่อลื่นที่ใช้สาํ หรับรถแต่ละประเภทย่อมมีความแตกต่าง
กัน แม้แต่รถประเภทเดียวกันก็ยงั มีน้ าํ มันหล่อลื่นหลายสูตรให้เลือกใช้ข้ ึนอยูก่ บั สมรรถนะของรถ รวมถึงจุดหมาย
และลักษณะการใช้งานของรถ ดังนั้นการเข้าใจความหมายที่แท้จริ ง รวมถึงแนวทางในการสร้างความมุ่งมัน่ และ
พลังขับเคลื่อนอย่างเข้าใจ เหมาะสมกับวัฒนธรรมและบริ บทต่างๆ จะเป็ นตัวเร่ งให้การพัฒนาการศึกษา ทั้งตัว
ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนให้ไปถึงที่หมายได้อย่างรวดเร็ ว ปลอดภัย และยัง่ ยืนยิง่ ขึ้น (วาสิ ตา บุญสาทร, 2556)
ความมุ่งมัน่ และพลังขับเคลื่อน (Passion) เป็ นคําเก่าที่มีการใช้มายาวนานในหลายบริ บท โดยความหมาย
ส่ วนใหญ่จะเกี่ ยวข้องกับความรู ้สึกหรื ออารมณ์ ความปรารถนาที่ แรงกล้า ที่ มีต่อบุคคล สิ่ งของ กิ จกรรม และ
รวมถึ งพฤติ กรรมที่ แสดงออกมาเพื่ อตอบสนองความรู ้ สึ กภายใน มี นัยทั้งทางบวกและทางลบ (Vallerand J.
Robert 2016)
คําว่า “Passion” ในภาษาไทยนั้นยังไม่มีคาํ ความหมายและนัยยะตรงกับคําว่า “Passion” โดยตรง ในการ
แปลความหมายที่เกิดขึ้นนั้นเป็ นการนําเอาคําหรื อวลีมาอธิบายความหมาย ไม่ใช่การแปลความหมายโดยตรง และ
แนวคิดที่ รู้จกั กันอย่างกว้างขวางของนักภาษาศาสตร์ ที่เรี ยกว่า Linguistic Relativism นั้นเชื่ อว่าภาษาไม่ได้เป็ น
เพียงเครื่ องมือในการสื่ อสารความหมายของสิ่ งต่างๆ เท่านั้น แต่ยงั เป็ นการวางโครงสร้างและกรอบความคิดต่างๆ
ในสังคมอีกด้วย ถ้อยคํา วลีและประโยคต่างๆ ที่ ใช้ในภาษานั้นผูกติดกับความคิดความเชื่ อ ทัศนคติรวมถึงภูมิ
ปั ญญาของสังคมและคนในสังคมนั้นๆอย่างไม่สามารถแยกออกจากกันได้เด็ดขาด (Fauconnier Denis & Mousset
Claire, 2004)
หากวิเคราะห์ ตามหลักการทางภาษาศาสตร์ จะเห็ นว่าการที่ คนไทยไม่มี คําแปลศัพท์คาํ ว่า Passion
โดยตรง เนื่ องจากในบริ บทของสังคมไทยและการใช้ชีวิต ของคนไทยนั้นไม่มี Passion เป็ นองค์ประกอบอย่าง
เด่นชัด ส่วนนี้อาจเป็ นตัวบ่งชี้ ที่แสดงถึงการที่ Passion หรื อความมุ่งมัน่ และพลังขับเคลื่อนไม่ได้เป็ นสิ่ งที่อยูค่ ู่กบั
สังคมไทย แต่นนั่ ก็ไม่ได้หมายความว่าการไม่มี Passion เป็ นสิ่ งที่ผิด อย่างไรก็ตาม ในปั จจุบนั นี้ Passion หรื อใน
ที่น้ ี แปลว่าความมุ่งมัน่ และพลังขับเคลื่อนเป็ นสิ่ งที่มีความสําคัญ ดังนั้นการมุ่งเน้นพัฒนา Passion สิ่ งหนึ่ งที่ตอ้ ง
คํานึ งถึงได้แก่การกําหนดนิยามและคําอธิ บายแนวคิดของ Passion ให้ชดั เจนและเป็ นที่เข้าใจตรงกันเพื่อสร้าง ให้
เป็ นโครงสร้างความคิด ความเชื่อ ทัศนคติและภูมิปัญญาของสังคมต่อไป (วาสิ ตา บุญสาทร, 2556) ความมุ่งมัน่
และพลังขับเคลื่อนทางการเรี ยนนั้นพบว่ามีการศึกษาวิจยั อยูไ่ ม่มากนักในบริ บทศาสตร์ ทางด้านจิตวิทยา แต่นกั
ปรัชญากลับให้ความสนใจ พร้อมทั้งมีการศึกษาวิจยั มาหลายศตวรรษ โดยเฉพาะในส่ วนที่เกี่ ยวข้องกับอารมณ์
และได้คน้ พบว่าองค์ความรู ้เรื่ องความมุ่งมัน่ และพลังขับเคลื่อนนั้นมี 3 ระยะ (Vallerand J. Robert, 2015) ดังนี้
ระยะที่ 1 ความมุ่งมัน่ และพลังขับเคลื่อนจะนํามาซึ่งการไร้เหตุผลและขาดการควบคุม เกิดขึ้นในยุคของ
Plato และ Spinoza ในช่วงปี คศ.1632-1677 โดยมีลกั ษณะเชื่อมโยงกับกับลักษณะรากศัพท์ของคําว่า Passion ที่มา
จากภาษาลาติน Passio ที่แปลว่า ความทุกข์ทรมาน ผูค้ นที่มีความมุ่งมัน่ และพลังขับเคลื่อนมักจะได้รับความทุกข์
ทรมานอย่างใดอย่างหนึ่ง พวกเขาเหล่านั้นต่างตกเป็ นทาสของความมุ่งมัน่ และพลังขับเคลื่อนของพวกเขาเอง ซึ่ ง
มันก็จะก้าวเข้ามามีอาํ นาจเหนือพวกเขา
ระยะที่ 2 ความมุ่งมัน่ และพลังขับเคลื่อนถูกเปลี่ยนมุมมองในแง่บวกมากขึ้น เช่น Rene Decartes ในช่วง
ปี คศ.1596-1690 ได้ให้คาํ จํากัดความความมุ่งมัน่ และพลังขับเคลื่อนว่าเป็ นอารมณ์รุนแรงซึ่งมีแนวโน้มก่อให้เกิด
พฤติกรรมในทางบวก ถ้าความมุ่งมัน่ และพลังขับเคลื่อนยังอยูใ่ นระดับที่มีเหตุผล นักปรัชญาอย่าง Jean-Jacques
Russo, Helvetius และ Dedirot ในช่วงปี คศ.1712-1784 ต่างก็มีความเห็นว่าความมุ่งมัน่ และพลังขับเคลื่อนเป็ นสิ่ ง
ที่จาํ เป็ นในการที่จะมีชีวติ ที่มีความสุขและมีสุขภาพที่ดี แต่ Hegel ในช่วงปี คศ.1770-1831 ได้กล่าวว่าความมุ่งมัน่
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และพลัง ขับ เคลื่ อ นมี ความจํา เป็ นที่ จะทํา ให้บุคคลไปถึ งจุ ดของการประสบความสําเร็ จที่ สู งที่ สุด และ Kier
Kegaard ในช่วงปี คศ.1813-1855 ก็ได้รายงานว่าการมีชีวติ อยูถ่ า้ ขาดวามมุ่งมัน่ และพลังขับเคลื่อนก็ทาํ ได้เพียงแค่
ใช้ชีวิตไปวันๆแบบไร้จุดหมาย จะเห็นได้วา่ องค์ความรู ้ในระยะที่ 2 ของความมุ่งมัน่ และพลังขับเคลื่อนนั้นแสดง
ให้เห็นว่ามีลกั ษณะที่เป็ นบวกและผลบวกที่ ได้เหล่านี้ จะสามารถพบได้ก็ต่อเมื่อบุคคลนั้นสามารถควบคุมความ
มุ่งมัน่ และพลังขับเคลื่อนของตนเองได้
ระยะที่ 3 ความมุ่งมัน่ และพลังขับเคลื่อนในระยะนี้ ยงั เป็ นที่รู้จกั ของวงวิชาการอยูน่ อ้ ย ความมุ่งมัน่ และ
พลังขับเคลื่อนในระยะนี้ เกิดขึ้นในช่วงที่จะก้าวเข้าสู่ ศตวรรษที่ 20 เป็ นการบรรจบกันระหว่างศาสตร์ทางปรัชญา
และศาสตร์ ทางจิตวิทยา ในระยะนี้ ความมุ่งมัน่ และพลังขับเคลื่อนมีท้ งั ส่ วนที่ดีและส่ วนที่ไม่ดี เช่น ในงานเขียน
ของ Kant, Ribot และ Joussain ในช่วงปี คศ.1724-1928 ที่เสนอว่าความมุ่งมัน่ และพลังขับเคลื่อนมี 2 ด้านกว้างๆ
ด้านแรก คือ ความมุ่งมัน่ และพลังขับเคลื่อนที่มีคุณธรรม ซึ่ งเป็ นความมุ่งมัน่ และพลังขับเคลื่อนที่มุ่งไปสู่ ความ
ผาสุ กและมุ่งประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นทั้งต่อตนเองและผูอ้ ื่น ด้านที่สอง คือ ความมุ่งมัน่ และพลังขับเคลื่อนที่เห็นแก่
ตัว เป็ นความมุ่ ง มั่น และพลัง ขับ เคลื่ อ นที่ ท ํา ให้เ กิ ดการแสวงหาแต่ ค วามพึ ง พอใจของตนเอง และได้แ สดง
ความเห็นเพิ่มเติมว่าความมุ่งมัน่ และพลังขับเคลื่อนด้านต่างๆนั้นสามารถที่จะมีความสัมพันธ์ในระหว่างกันและ
กันใน 2 ลักษณะ คือ ลักษณะแรก ความมุ่งมัน่ และพลังขับเคลื่อนด้านหนึ่ งๆ สามารถทําให้เกิดความขัดแย้งกัน
และสามารถทําลายความมุ่งมัน่ และพลังขับเคลื่อนในอีกด้านได้ ลักษณะที่ สอง ความมุ่งมัน่ และพลังขับเคลื่อน
ด้านหนึ่ งๆ สามารถที่จะดํารงอยูด่ ว้ ยกันโดยไม่เกิดความขัดแย้ง และยังค้นพบว่าความมุ่งมัน่ และพลังขับเคลื่อนที่
มีคุณธรรมมีความสําคัญในการควบคุมให้เกิดความสมดุลขึ้นระหว่างความมุ่งมัน่ และพลังขับเคลื่อนทั้งสองด้าน
โดยผลที่ตามมาของความสมดุลนั้นคือการที่บุคคลสร้างสรรค์หรื อลงมือกระทําสิ่ งต่างๆขึ้นมาจะระลึกอยูเ่ สมอว่า
มีตวั เองและสิ่ งแวดล้อมต่างๆอยูร่ อบข้างเสมอ
สถานการณ์ ก ารวิจัย เพื่ อ ค้น คว้า องค์ค วามรู ้ เ พิ่ ม เติ ม ในเรื่ อ งความมุ่ง มั่นและพลังขับเคลื่ อนเพื่ อหา
องค์ประกอบนั้นยังมีไม่มากนัก แต่ก็ยงั มีนกั จิตวิทยาบางกลุ่มซึ่งให้ความสนใจในกรอบแนวคิดขององค์ประกอบ
นี้ อยูเ่ พื่อค้นหาแรงจูงใจของความมุ่งมัน่ และพลังขับเคลื่อน และเพื่อค้นหาแนวทางที่จะไปให้ถึงความมุ่งมัน่ และ
พลังขับเคลื่อนของตนเอง หรื อทํากิ จกรรมที่ ตนเองมี ความรักความชอบ (Nico H Frijda, Batja Mesquita, Joep
Sonnemans, & Stephanie Van Goozen, 1991) งานวิจัยเกื อบทั้งหมดที่ ผ่านมาเกี่ ยวข้องกับความมุ่งมัน่ และพลัง
ขับเคลื่อนมักจะทําไปในแง่ของความรัก ความชอบ แต่ไม่ได้มีการศึกษาวิจยั ถึงความมุ่งมัน่ และพลังขับเคลื่อนที่
เกี่ยวข้องกับการทํากิจกรรม ภาวะการเสพติดความมุ่งมัน่ และพลังขับเคลื่อนในทางบวก ความแข็งแกร่ งภายใน
แรงจู ง ใจภายใน ซึ่ ง ทั้ง หมดนี้ ได้รั บ อิ ทธิ พ ลจากกรอบแนวคิ ดที่ แ ตกต่า งกัน ออกไปและที่ สํา คัญ ยัง ไม่ ไ ด้มี
การศึ กษาถึงลักษณะองค์ประกอบของความมุ่งมัน่ และพลังขับเคลื่อนที่ ประกอบไปด้วย 2 ลักษณะที่ เชื่ อมโยง
รวมกันขึ้นมาเป็ นความมุ่งมัน่ และพลังขับเคลื่อน แต่จะใช้หลักแนวคิดของนักปรัชญาและนักจิตวิทยาในระยะที่ 1
และระยะที่ 2 เท่านั้นมาทําการวิจยั และยิ่งไปกว่านั้นกรอบแนวคิดทฤษฎีในระยะที่ 3 สะท้อนให้เห็นแล้วว่าบาง
สิ่ งบางอย่างที่ เรารั กนั้นสามารถที่ จะทําร้ ายตัวเราได้หากไม่อยู่ในความสมดุ ล (William Glasser, 1976; Elaine
Hatfield, G William Walster, & Jane A Piliavin, 1978; Richard M Ryan & Edward L Deci, 2000; Angela L
Duckworth, Christopher Peterson, Michael D Matthews, & Dennis R Kelly, 2007)
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4. องค์ ประกอบ 2 ด้ านของความมุ่งมั่นและพลังขับเคลื่อนตามทฤษฎี The Dualistic Model of
Passion (DMP)

องค์ประกอบ 2 ด้านของความมุ่งมัน่ และพลังขับเคลื่ อนตามทฤษฎี The Dualistic Model of Passion
(DMP) (Vallerand J. Robert 2016)
ความมุ่งมัน่ และพลังขับเคลื่อนในการเรี ยน อาจมีนยั ยะที่คล้ายคลึงกับคําว่า ความบ้าเรี ยน ถึงแม้วา่ คําทั้ง
สองคําข้างต้นจะแสดงถึงความทุ่มเทในการเรี ยนอย่างเต็มที่ แต่คาํ ทั้งสองคํามีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ความ
มุ่งมัน่ และพลังขับเคลื่ อนในการเรี ยนมี 2 รู ปแบบ คื อ รู ปแบบของความมุ่งมัน่ และพลังขับเคลื่ อนในเชิ งบวก
(Harmonious Passion) และเชิ งลบ (Obsessive Passion) (Marjan Gorgievski-Duijvesteijn & Arnold Bakker, 2010)
ดังภาพที่ 1
Harmonious Passion
(ความมุ่งมัน่ และพลังขับเคลื่อนเชิ งบวก)
Passion
(ความมุ่งมัน่ และพลังขับเคลื่อน)
Obsessive Passion
(ความมุ่งมัน่ และพลังขับเคลื่อนเชิ งลบ)

ภาพที่ 1 องค์ประกอบความมุ่งมัน่ และพลังขับเคลื่อนตามทฤษฎี The Dualistic Model of Passion
ในเชิงบวกมีลกั ษณะที่บุคคลเป็ นผูค้ วบคุมกิจกรรมที่ทาํ เช่น บุคคลที่เรี ยนอย่างหนักและทุ่มเทในการ
เรี ยนเนื่ องจากรู ้สึกว่าการเรี ยนที่เรี ยนรู ้อยูน่ ้ นั ตรงกับความชอบและความสามารถของตน เป็ นการเรี ยนที่มีคุณค่า
และมีความสําคัญ เป็ นส่วนสําคัญในการตอบสนองความต้องการและแรงบันดาลใจจากภายใน และเมื่อทําแล้วจะ
เกิดความสุขในการเรี ยน
ในขณะที่ เชิ งลบ กิ จ กรรมและปั จจัย ภายนอกจะเป็ นผูค้ วบคุ มบุ ค คล ทํา ให้บุ คคลเกิ ด การกระทําที่
หมกมุ่น ในสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใดมากเกินไป เช่น การบ้าเรี ยน การบ้างาน และในที่สุดจะนําไปสู่ ความไม่สมดุลในชี วิต
และการเรี ยน ซึ่ งความไม่สมดุล เกิดจากความไม่สอดคล้องกันระหว่างความต้องการในบทบาทของการเรี ยนกับ
ความต้องการในบทบาทของครอบครั วหรื อชี วิตส่ วนตัว ซึ่ งส่ งผลเสี ยต่อทั้งตัวของนักเรี ยน ครอบครั ว และ
สถานศึกษา เช่น ความเสี่ ยงด้านสุขภาพ ความเครี ยดและความเหนื่ อยล้าทางอารมณ์สูงขึ้น ซึ่งพบกรณี ดงั กล่าวใน
ประเทศญี่ปุ่นโดยสํานักงานสถิติแห่ งชาติญี่ปุ่นเปิ ดเผยว่าในปี 2000 ถึง 2004 ประชาชนชาวญี่ปุ่นกว่า 6 ล้านคน
ทํางานมากกว่า 60 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ และจากตัวเลขของกระทรวงสุขภาพแรงงานและสวัสดิการสังคมญี่ปุ่น (the
Ministry of Health, Labour and Welfare) พบชาวญี่ปุ่น 300 ราย ที่เสี ยชีวติ อันเนื่องมาจากการทํางานที่หนักเกินไป
(Death from Overwork) เรี ยกเป็ นภาษาญี่ปุ่นว่า “โรคคาโรชิ” ซึ่ งมีอาการหัวใจวาย และเส้นโลหิ ตในสมองแตก
เพราะการทํางานที่มากเกินไป การพักผ่อนไม่เพียงพอ และความเครี ยดเรื้ อรังจากการทํางาน ประเด็นดังกล่าวนี้
เป็ นเรื่ องที่ตอ้ งแยกแยะและทําความเข้าใจอย่างถูกต้อง ความมุ่งมัน่ และพลังขับเคลื่อนในงานที่เป็ นพลังเชิงบวกที่

1024

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 14 ประจําปี 2562

วันที่ 19 ธันวาคม 2562

มีคุณลักษณะแตกต่างจาก การทํางานอย่างหนักเกิน ซึ่งจะนําไปสู่การสูญเสี ยทุนมนุษย์ที่มีคุณค่ายิง่ ขององค์กร แต่
ยังไม่พบการศึกษาผลกระทบในเชิงลบของการเรี ยนอย่างหนัก
การที่บุคคลที่เรี ยนอย่างหนักและทุ่มเทในการเรี ยน เนื่ องจากรู ้สึกว่าการเรี ยนนั้นตรงกับความชอบและ
ความสามารถของตน เป็ นการเรี ยนที่มีคุณค่าและมีความสําคัญ เป็ นส่ วนสําคัญในการตอบสนองความต้องการ
และแรงบัน ดาลใจจากภายใน และเมื่ อ ทํา แล้ว จะเกิ ดความสุ ขในการเรี ย น นั้น คื อ ความคิ ด ความรู ้ สึ ก หรื อ
พฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลที่มีความมุ่งมัน่ และพลังขับเคลื่อนทางการเรี ยน แต่ก็พบงานวิจยั ไม่นอ้ ยทั้งใน
ประเทศไทยและต่ า งประเทศที่ ร ายงานว่า ปรากฏการณ์ ซึ ม เศร้ า จากการศึ ก ษาในระดับ สู ง เกิ ด ได้ข้ ึ น ในทุ ก
วัฒนธรรมทัว่ โลก น่าแปลกที่คนมีการศึกษาสู งยิ่งเผชิญความยากลําบากจากความเครี ยดและความวิตกกังวลมาก
ขึ้น (Panger, G., Tryon, J., & Smith, A. 2014) ซึ่ งนั้นก็เกิดจากการทํางานประสานของของความมุ่งมัน่ และพลัง
ขับเคลื่ องทางการเรี ยนที่ ไม่สมดุล โดยปกติ ของคนที่ สามารถปรั บสมดุ ลของความมุ่งมัน่ และพลังขับเคลื่อน
ทางการเรี ยนได้จะสามารถทํากิจกรรมทางการเรี ยนได้อย่างไม่มีผลกระทบต่อกิจกรรมอื่นๆ เช่น การนอน การเข้า
สังคม และงานอดิเรก เป็ นตัน (Vallerand J. Robert 2016).

5. การวัดความมุ่งมั่นและพลังขับเคลื่อนตามทฤษฎี The Dualistic Model of Passion (DMP)

การวัดความมุ่งมัน่ และพลังขับเคลื่อนตามทฤษฎี The Dualistic Model of Passion (DMP) (Vallerand J.
Robert 2016)
Vallerand J. Robert ผูเ้ สนอทฤษฎี The Dualistic Model of Passion (DMP) ได้อธิ บายความมุ่งมัน่ และ
พลังขับเคลื่อนว่ามี 2 รู ปแบบ คือ รู ปแบบของความมุ่งมัน่ และพลังขับเคลื่อนในเชิ งบวก (Harmonious Passion)
และเชิงลบ (Obsessive Passion) และได้สร้างเครื่ องมือซึ่งเป็ นแบบทดสอบขึ้นมาวัด เนื่องจากความมุ่งมัน่ และพลัง
ขับเคลื่อนในเชิงบวก(Harmonious Passion) และเชิงลบ (Obsessive Passion) จัดได้วา่ เป็ นพฤติกรรมภายใน และ
ไม่สามารถที่จะวัด หรื อสังเกตได้ดว้ ยตาเปล่า จึงต้องอาศัยวิธีการวัดตามคุณลักษณะให้ครอบคลุมตามความหมาย
ที่ได้นิยามเอาไว้ในทฤษฎี เครื่ องมือวัดตัวแปรที่เป็ นคุณสมบัติทางจิตวิทยาหรื อคุณลักษณะแฝงนั้นจําเป็ นจะต้องมี
คุณสมบัติที่สามรถวัดคุณลักษณะตามนิ ยามของทฤษฎีที่เรี ยกว่า ความตรงเชิงโครงสร้างหรื อความตรงเชิ งทฤฎี
(วรรณี แกมเกตุ, 2551) การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้งนั้นมีหลายวิธี แต่วธิ ีที่ได้รับความนิยมในปั จจุบนั นั้น
คือการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ซึ่ งสามารถแบ่งเป็ น 2 ลักษณะ คือ 1. การวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงสํารวจ และ 2. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (อรรถไกร พันธุ์ภกั ดี, 2559) Vallerand ได้สร้างแบบวัดที่
เป็ นมาตรฐานในการวัด โดยแบ่ ง แบบวัด ออกเป็ น 2 องค์ป ระกอบตามทฤษฎี ข องเขาด้ว ยวิธี ก ารวิ เ คราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) และแต่ละองค์ประกอบก็สามารถวัดได้จากตัวแปรสังเกตได้อีก 7 ตัวแปร รวมทั้ง
สององค์ประกอบเป็ น 14 ตัวแปรสังเกตได้ และแบบวัดของเขาก็ได้รับความนิ ยมทั้งในประเทศสหรัฐอเมริ กา
พร้ อมทั้งถูกนําไปแปลเป็ นภาษาต่างๆเพื่ อนํา ไปทําการศึ กษาวิจัยในบริ บทของประเทศที่ นัก วิจัยสนใจ เช่ น
ภาษาจีน ภาษาโปรตุเกส เป็ นต้น (Marsh H. W. et al., 2013; Yaxi Zhao, Ariane St-Louis, & Robert J Vallerand,
2015) แต่ยงั ไม่พบแบบวัดความมุ่งมัน่ และพลังขับเคลื่อนที่เป็ นภาษาไทย อีกทั้งยังไม่พบแบบวัดความมุ่งมัน่ และ
พลังขับเคลื่อนทางการศึกษาที่เป็ นภาษาไทยที่พฒั นาจากทฤษฎี The Dualistic Model of Passion (DMP)
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ความมุ่งมัน่ และพลังขับเคลื่ อน (Passion) มี อธิ พลทั้งต่อตัวผูเ้ รี ยน ต่อผูส้ อน และเป็ นเครื่ องมื อช่ วย
ยกระดับ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาให้สู ง ขึ้ น แต่ ย งั ไม่ มี ก ารแปลความหมายของคํา ศัพ ท์เ ป็ นภาษาไทย ในการแปล
ความหมายที่ เกิ ดขึ้นนั้นเป็ นการนําเอาคําหรื อวลีมาอธิ บายความหมาย ในปั จจุบนั นี้ Passion หรื อในที่ น้ ี แปลว่า
ความมุ่งมัน่ และพลังขับเคลื่อน ความมุ่งมัน่ และพลังขับเคลื่อนทางการเรี ยนนั้นพบว่ามีการศึกษาวิจยั อยูไ่ ม่มากนัก
ในบริ บทศาสตร์ ทางด้านจิตวิทยา แต่นักปรัชญากลับให้ความสนใจ พร้อมทั้งมีการศึกษาวิจยั มาหลายศตวรรษ
โดยเฉพาะในส่ วนที่ เกี่ ยวข้องกับอารมณ์ และได้คน้ พบว่าองค์ความรู ้เรื่ องความมุ่งมัน่ และพลังขับเคลื่อนนั้นมี
3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 ความมุ่งมัน่ และพลังขับเคลื่อนจะนํามาซึ่งการไร้เหตุผลและขาดการควบคุม
ระยะที่ 2 ความมุ่งมัน่ และพลังขับเคลื่อนถูกเปลี่ยนมุมมองในแง่บวกมากขึ้น
ระยะที่ 3 ความมุ่งมัน่ และพลังขับเคลื่อนในระยะนี้ยงั แป็ นที่รู้จกั ของวงวิชาการอยูน่ อ้ ย ความมุ่งมัน่ และ
พลังขับเคลื่อนในระยะนี้ เกิดขึ้นในช่วงจะก้าวเข้าสู่ ศตวรรษที่ 20 เป็ นการบรรจบกันระหว่างศาสตร์ ทางปรัชญา
และศาสตร์ทางจิตวิทยา ในระยะนี้ความมุ่งมัน่ และพลังขับเคลื่อนมีท้ งั ส่วนที่ดีและส่วนที่ไม่ดี
การศึ ก ษาวิจัย ในช่ ว งแรกอิ ท ธิ พ ลจากกรอบแนวคิ ด ที่ แ ตกต่ า งกัน ออกไปและที่ สํา คัญ ยัง ไม่ ไ ด้มี
การศึ กษาถึงลักษณะองค์ประกอบของความมุ่งมัน่ และพลังขับเคลื่อนที่ ประกอบไปด้วย 2 ลักษณะที่ เชื่ อมโยง
รวมกันขึ้นมาเป็ นความมุ่งมัน่ และพลังขับเคลื่อน แต่จะใช้หลักแนวคิดของนักปรัชญาและนักจิตวิทยาใน ในระยะ
ที่ 1 และระยะที่ 2 เท่านั้นมาทําการวิจยั และยิง่ ไปกว่านั้นกรอบแนวคิดทฤษฎีที่ เรามาในระยะที่ 3 และสะท้อนให้
เห็นแล้วว่าบางสิ่ งบางอย่างที่เรารักนั้นสามารถที่จะทําร้ายตัวเราได้หากไม่อยูใ่ นความสมดุล
องค์ประกอบ 2 ด้านของความมุ่งมัน่ และพลังขับเคลื่ อนตามทฤษฎี The Dualistic Model of Passion
(DMP) พัฒนาโดย Vallerand เสนอว่าความมุ่งมัน่ และพลังขับเคลื่อน มี 2 รู ปแบบ คือ รู ปแบบของความมุ่งมัน่
และพลังขับเคลื่อนในเชิ งบวก (Harmonious Passion) และเชิ งลบ (Obsessive Passion) พร้อมทั้งสร้างแบบวัดที่
เป็ นมาตรฐานในการวัดโดยแบ่งแบบวัดออกเป็ น 2 องค์ประกอบตามทฤษฎี และแต่ละองค์ประกอบก็สามารถวัด
ได้จากตัวแปรสังเกตได้อีก 7 ตัวแปร รวมทั้งสององค์ประกอบเป็ น 14 ตัวแปรสังเกตได้ และแบบวัดของเขาก็
ได้รับความนิ ยมทั้งในประเทศสหรัฐอเมริ กาและประเทศอื่นๆ โดยทั้งถูกนําไปแปลเป็ นภาษาต่างๆเพื่อนําไป
ทําการศึกษาวิจยั ต่อไป
ความมุ่งมัน่ และพลังขับเคลื่อนทางการเรี ยนเป็ นตัวก่อให้เกิดปั จจัยที่สร้างแรงจูงใจ เป็ นปั จจัยที่สร้างการ
เปลี่ยนแปลง และยังเป็ นปั จจัยที่ช่วยยกระดับคุณภาพของการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนและคุณภาพการสอนของครู ผสู ้ อน
อย่างมีนยั สําคัญ อีกทั้งยังเป็ นปั จจัยพื้นฐานที่มีอิทธิพลต่อการจัดการเรี ยนการสอน ความมุ่งมัน่ และพลังขับเคลื่อน
ทางการเรี ยนมีความจําเป็ นสําหรับการเรี ยนการสอน ทําให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ ถึงความปรารถนาและความ
กระตื อ รื อร้ นที่ เกิ ดขึ้ นอย่า งเต็มที่ เพื่ อ จะเพิ่ มศัก ยภาพในการเรี ยนรู ้ ของตนเอง และผลของการศึ ก ษาวิจัยใน
ต่างประเทศพบความเชื่อมโยงระหว่างความมุ่งมัน่ และพลังขับเคลื่อนกับการศึกษาโดยตรงกับระบบการศึกษา ไม่
ว่าจะเป็ น ครู อาจารย์ นักเรี ยน นิ สิต นักศึกษา รวมไปถึงผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในระดับต่างๆ ซึ่ งจะส่ งผลสําคัญใน
ด้านสุขภาพจิต สุขภาพกาย การสร้างความหมายในสิ่ งที่ทาํ และการแสดงศักยภาพของตนเองในระดับสูง สําหรับ
ประเทศไทยยังพบการศึกษาวิจยั ในประเด็นนี้ นอ้ ย จึงควรส่ งเสริ มและสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจยั ความมุ่งมัน่
และพลังขับเคลื่อนทางการเรี ยนตั้งแต่วิจยั ระดับพื้นฐานจนถึงการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู ้สู้การพัฒนาระบบ
การศึกษาอย่างเป็ นรู ปธรรมต่อไป
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7. ข้ อเสนอแนะ

1. ความมุ่งมัน่ และพลังขับเคลื่ อนทางการเรี ยน เป็ นตัวแปรที่ ส่งเสริ ม สนับสนุ นให้เกิ ดการพัฒ นา
การศึกษาทั้งต่อผูเ้ รี ยน ผูส้ อน และผูบ้ ริ หาร จึงควรมีการศึกษาวิจยั ถึงสาเหตุของการเกิดขึ้นของความมุ่งมัน่ และ
พลังขับเคลื่อนทางการเรี ยน และผลของความมุ่งมัน่ และพลังขับเคลื่อนทางการเรี ยนว่าสามารถพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในด้านใดได้บา้ ง
2. ความมุ่งมัน่ และพลังขับเคลื่ อนทางการเรี ยน เป็ นตัวแปรที่ ส่งเสริ ม สนับสนุ นให้เกิ ดการพัฒ นา
การศึกษาทั้งต่อผูเ้ รี ยน ผูส้ อน และผูบ้ ริ หาร โดยมหาวิทยาลัยที่ทาํ หน้าที่ผลิตบัณฑิตที่จบการศึกษาออกไปเป็ นครู
ควรพัฒนาให้นิสิตมีความมุ่งมัน่ และพลังขับเคลื่อนทางการเรี ยนทั้งในฐานะที่เป็ นผูเ้ รี ยน และในฐานะที่จะไปเป็ น
ผูส้ อนที่จะต้องค้นหาและสร้างความมุ่งมัน่ และพลังขับเคลื่อนทางการเรี ยนในนักเรี ยนเพื่อความสุ ขในการเรี ยนรู ้
ความสุขในการสอน และยกระดับคุณภาพทางการศึกษาให้เพิ่มมากขึ้น
3. ครู ผสู ้ อนควรค้นหาและเสริ มสร้างความมุ่งมัน่ และพลังขับเคลื่อนทางการเรี ยนในผูเ้ รี ยนแต่ละบุคคล
เพื่อความเข้าใจผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคลที่ สอดคล้องกับหลักการของจิตวิทยาการศึกษาที่กล่าวว่า ผูเ้ รี ยนแต่ละคนมี
ความแตกต่างกัน ดังนั้นหากค้นพบความมุ่งมัน่ ทางการเรี ยนในผูเ้ รี ยนแต่ละบุคคล ก็จะสามารถพัฒนาหรื อต่อยอด
ศักยภาพของผูเ้ รี ยนให้ดียงิ่ ขึ้นไปได้ (นันทิชา ม่วงปาน และมนัสนันท์ หัตถศักดิ์, 2560)
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0.96 และดัชนี ความสอดคล้องของแบบสอบถามโดยหาค่า IOC เท่ากับ 1.00 ผลการวิจยั พบว่า การจัดการศึกษา
หลัก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจัด การความปลอดภัย การบิ น วิ ท ยาลัย การบิ น และคมนาคม
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ในแต่ละด้านและภาพรวมอยู่ในระดับมาก และกลยุทธ์การจัดการศึ กษาหลักสู ตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัยการบิ น วิทยาลัยการบิ นและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
ประกอบด้วย 1) ด้านกายภาพ คือ 1.1) การพัฒนาห้องปฏิบตั ิการทางวิชาชี พและสื่ อการสอนที่ทนั สมัย 1.2) การ
พัฒนาสิ่ งอํานวยความสะดวก 2) ด้านวิชาการ คือ 2.1) การส่งเสริ มศักยภาพงานวิชาการและพัฒนาอาจารย์ประจํา
อย่างต่อเนื่อง 2.2) การจัดการเรี ยนการสอนเน้นให้ผเู ้ รี ยนเป็ นสําคัญ 3) ด้านการเงิน คือ การจัดหางบประมาณจาก
ภาครัฐในการส่ งเสริ มกิจกรรมการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา 4) ด้านการบริ หารจัดการ คือ การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
คําสําคัญ : กลยุทธ์ , การจัดการศึกษา , การจัดการความปลอดภัยการบิน

ABSTRACT

The purposes of this research were 1) To study the educational management of the Bachelor of Science
Aviation Safety Management Program at College of Aviation & Transportation Sripatum University. 2) To create
educational management strategies for the Bachelor of Science Aviation Safety Management Program at College
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of Aviation & Transportation Sripatum University. Population groups are Bachelor of Science students Aviation
Safety Management Program at College of Aviation & Transportation Sripatum University, 205 persons. This
research uses survey research methodology. The research tools consisted of questionnaires and interviewed
experts. The reliability of the Cronbach 's alpha coefficient is 0.96 and the consistency index of the questionnaire
with IOC is 1.00. The research found that Educational management of the Bachelor of Science Aviation Safety
Management Program at College of Aviation & Transportation Sripatum University in each aspect and the overall
picture is at a high level. Educational management strategies for the Bachelor of Science Aviation Safety
Management Program at College of Aviation & Transportation Sripatum University consists of 1) Physical
aspects which are 1.1) Development of professional laboratories and modern teaching media. 1.2) Facility
development. 2) Academic aspects are 2.1) Continuing promotion of academic performance and full-time lecturer
development. 2.2) The teaching and learning management is emphasized for the learners. 3) Finance is the
procurement of budgets from the government sector in promoting student learning activities. 4) Management
aspect is the development of information technology systems.
Keywords : Strategy , Educational Management , Aviation Safety Management

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

ปั จจุบนั อุตสาหกรรมการบินในประเทศไทยมีมูลค่าไม่ต่าํ กว่าปี ละ 4-5 แสนล้านบาทและมีบุคลากรที่
เกี่ ยวข้องหลายหมื่นคน เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2558 องค์การการบิ นพลเรื อนระหว่างประเทศ (ICAO) ได้
ประกาศประเทศไทยไม่ผ่านมาตรฐานการตรวจสอบ คือ (1) มาตรฐานของบุคลากรในกรมการบินพลเรื อน (2)
การให้ใบอนุญาตที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล (3) มาตรฐานของสายการบินแบบเช่าเหมาลํา ซึ่งข้อบกพร่ อง
นี้ ได้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมัน่ ของอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทย คณะกรรมาธิ การการคมนาคม สภา
นิ ติบญ
ั ญัติแห่ งชาติ ได้ดาํ เนิ นการแก้ไขปั ญหาโดยจัดทํารายงานการพิจารณาศึ กษา เรื่ อง ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
อุตสาหกรรมการบินของชาติ พ.ศ.2559-2574 โดยยุทธศาสตร์ ที่ 3 คือ การพัฒนาส่ งเสริ มให้มีการผลิตบุคลากร
ด้านการบินในเขตภูมิภาคอาเซี ยน มีความเกี่ยงข้องกับการจัดการศึกษา ซึ่ งต่อมาคณะกรรมาธิ การการคมนาคม
สภานิ ติบญ
ั ญัติแห่ งชาติ ได้จดั ทํารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่ อง การผลิตบุคลากรด้านการบินของประเทศไทย
(คณะกรรมาธิ การการคมนาคม สภานิ ติบญ
ั ญัติแห่ งชาติ , 2560) ได้นาํ เสนอการพัฒนาบุคลากรด้านการบินของ
ประเทศด้านต่างๆ ดังนี้ (1) ด้านการบริ หารอุตสาหกรรมการบิน (2) ด้านนักบิน เจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทาง
อากาศ และเจ้าหน้าที่ดา้ นเวชศาสตร์การบิน (3) ด้านช่างอากาศยานและวิศวกรการบิน(4) ด้านการผลิตบุคลากรใน
การบริ ก ารภาคพื้น ภาคอากาศ และหน่ ว ยงานอุ ตุนิย มวิทยาการบิ น จากรายงานการพิ จารณาศึ กษาดังกล่าว
มหาวิทยาลัยศรี ปทุมได้จดั ตั้งวิทยาลัยการบินและคมนาคม ขึ้นในปี พ.ศ. 2559 โดยเปิ ดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาการจัดการความปลอดภัยการบิน เพื่อผลิตบัณฑิตและเตรี ยมบุคลากรด้านการบินของประเทศไทย
ให้มีความรู ้ ทักษะ ทัศนคติในการทํางานและให้ทนั กับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมการบิน
และเพื่ อ ให้ก ารจัด การศึ ก ษาหลัก สู ต รมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล ดัง นั้น ผูว้ ิจัย จึ ง ศึ ก ษากลยุท ธ์ ก ารจัด
การศึกษาหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัยการบิน วิทยาลัยการบินและคมนาคม
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
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2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่อศึกษาการจัดการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัยการบิน
วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
(2) เพื่อสร้างกลยุทธ์การจัดการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัย
การบิน วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรี ปทุม

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย

ผูว้ ิจยั ได้ศึกษามาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา , 2554) และแนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธ์ (พสุ เดชะริ นทร์ , 2546)
กําหนดเป็ นกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจยั
การจัดการการศึกษา ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่
1. ด้านกายภาพ
2. ด้านวิชาการ
3. ด้านการเงิน
4. ด้านการบริ หารจัดการ

กลยุทธ์การจัดการศึกษาหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความ
ปลอดภัยการบิน วิทยาลัยการบินและ
คมนาคม มหาวิทยาลัยศรี ปทุม

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 แบบแผนการวิจยั
การวิจยั นี้ใช้ระเบียบการวิจยั เชิงสํารวจ (Survey Research)
4.2 ประชากร
ประชากร ที่ ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) นักศึ กษาหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาการ
จัดการความปลอดภัยการบิ น มหาวิทยาลัยศรี ปทุม จํานวน 205 คน ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึ กษา 2561 2) อาจารย์
ประจําหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัยการบิน มหาวิทยาลัยศรี ปทุม จํานวน 3
คน
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
การจัดการศึกษา ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ (1) ด้านกายภาพ (2) ด้านวิชาการ (3) ด้านการเงิน (4) ด้าน
การบริ หารจัดการ
4.4 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาเอกสาร งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนํามาสร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ดังนี้
(1) แบบสอบถาม (Questionnaires) สํา หรั บ นัก ศึ ก ษา โดยแบ่ ง ออกเป็ น 2 ตอน คื อ ตอนที่ 1
แบบสอบถามการจัดการศึ กษา (ด้านกายภาพ ด้านวิชาการ ด้านการเงิ น และด้านการบริ หารจัดการ) ตอนที่ 2
ข้อเสนอแนะการจัดการศึกษา
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(2) แบบการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Depth Interview) สําหรับอาจารย์ประจําหลักสู ตร ฯ ในการจัด
การศึกษา (ด้านกายภาพ ด้านวิชาการ ด้านการเงิน และด้านการบริ หารจัดการ)
(3) แบบประเมินความเหมาะสม ความสอดคล้อง ความเป็ นไปได้ และความเป็ นประโยชน์ สําหรับ
การประเมินโดยผูท้ รงคุณวุฒิ ซึ่ งผูท้ รงคุณวุฒิมีคุณสมบัติ คือ จบการศึกษาขั้นตํ่าปริ ญญาโท และมีประสบการณ์
การทํางานด้านการศึกษาอย่างน้อย 10 ปี
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั แจกแบบสอบถาม (Questionnaires) สําหรับนักศึ กษา สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Depth Interview)
สําหรับอาจารย์ประจําหลักสูตร ฯ และนําแบบประเมินความเหมาะสม ความสอดคล้อง ความเป็ นไปได้ และความ
เป็ นประโยชน์ สัมภาษณ์ความคิดเห็นจากผูท้ รงคุณวุฒิ
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์ขอ้ มูลงานวิจยั โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางคอมพิวเตอร์ในการประมวลผล โดยใช้สถิติ
เชิงบรรยาย ค่าเฉลี่ย (Mean : x�) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD)

5. สรุ ปผลการวิจัย

1. การจัดการศึกษาหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัยการบิน วิทยาลัย
การบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรี ปทุม มีลกั ษณะ ดังนี้
1.1 การจัดการศึ กษาหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัยการบิ น
วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรี ปทุม โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (คะแนนค่าเฉลี่ย 4.02) และเมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านวิชาการอยูใ่ นระดับมาก (คะแนนค่าเฉลี่ยสู งสุ ด 4.07) รองลงมาคือ ด้านการเงิน
ด้านกายภาพ และด้านการบริ หารจัดการ ซึ่งอยูใ่ นระดับมาก ตามลําดับ
1.2 ผูว้ ิจยั วิเคราะห์ SWOT เกี่ ยวกับการจัดการศึกษาหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการความปลอดภัยการบิน วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่
1.2.1.ด้านกายภาพ
จุดอ่อน
1. พื้นที่โดยรวมของมหาวิทยาลัยไม่กว้างขวาง ทําให้มีพ้ืนที่ทาํ กิจกรรมจํากัด
2. ห้องปฏิบตั ิการทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา ได้แก่ ห้องปฏิบตั ิการฝึ ก
บินจําลอง (Flight Simulator Room) ไม่เพียงพอ
3. มหาวิทยาลัยมีสนามกีฬาสําหรับนักศึกษา ที่ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน
4. ตูน้ ้ าํ ดื่มไม่พอกับจํานวนนักศึกษา
5. ชั้นวางรองเท้าไม่พอกับจํานวนนักศึกษา
จุดแข็ง
1. ขนาดห้องเรี ยนกับจํานวนนักศึกษามีความเหมาะสม มีความสะอาด ระเบียบเรี ยบร้อย
และพร้อมใช้งาน
2. ห้องเรี ยนมีอุณภูมิที่เหมาะสม ปราศจากเสี ยง กลิ่น ควัน ฝุ่ นที่รบกวนต่อการเรี ยน
3. ห้องเรี ยนมีอุปกรณ์ เครื่ องมือที่จาํ เป็ นครบถ้วน พร้อมใช้งาน
4. ห้องเรี ยนมีสญ
ั ญานเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเเบบมีสายหรื อไร้สายอย่างมีคุณภาพ
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5.วิทยาลัยการบิ นและคมนาคมมีการจัดการภูมิทศั น์และสภาพแวดล้อมให้บรรยากาศ

โอกาศ
1. มหาวิทยาลัย มีระบบ SCMS การเข้าถึงข้อมูลของนักศึกษาทุกคน
2. มหาวิทยาลัยมีบริ การห้องพยาบาล เเละมีเจ้าหน้าที่ประจํา
3. มหาวิทยาลัยมีหอ้ งอาหารสะอาด สะดวก เเละเพียงพอ
4. มหาวิทยาลัยมีที่จอดรถจํานวนเพียงพอสําหรับนักศึกษา
5. ห้องสมุดมีเอกสาร หนังสื อประกอบการเรี ยนการสอนด้านการบินอย่างเพียงพอ
อุปสรรค
1.มหาวิทยาลัยของภาครัฐอยูใ่ นบริ เวณพื้นที่ใกล้เคียง
1.2.2 ด้านวิชาการ
จุดอ่อน
1. อาจารย์มีผลงานทางวิชาการจํานวนน้อย
2.ไม่มีอาจารย์ที่ทาํ งานในอุตสาหกรรมการบินมาสอน
3. อุปกรณ์การสอนไม่มี เช่น เครื่ องบิน
5. การจัดกิจกรรมทางวิชาการควรให้นกั ศึกษาทุกคนเข้าร่ วม
6. การจัดการเรี ยนการสอนควรมีวชิ าเลือกมากขึ้น
7. การจัดการเรี ยนการสอนให้ปฏิบตั ิตามแผนการสอน
8. ควรมีการแนะนําอาชีพในอุตสาหกรรมการบินจะได้เลือกเรี ยนได้เหมาะสม
9. ควรจัดให้นกั ศึกษาในแต่ละชั้นปี ทํากิจกรรมร่ วมกันบ่อยๆ
จุดแข็ง
1. มีระบบ E Learning ให้นกั ศึกษาได้เรี ยนรู ้ก่อนเข้าห้องเรี ยน
2. อาจารย์มีความรู ้ความเข้าใจในการเรี ยนการสอนเป็ นอย่างดี
3. อาจารย์แ จ้ง จุ ดมุ่ งหมาย เกณฑ์ก ารวัด ผลอย่า งชัดเจน และเปิ ดโอกาสส่ ง เสริ มให้
นักศึกษาได้ศึกษาเรี ยนรู ้จากกรณี ศึกษา และค้นคว้าข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
4. อาจารย์ส่งเสริ มให้นกั ศึกษาฝึ กการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์จากกรณี ศึกษาต่างๆ และมี
การสอดแทรกคุณธรรม จริ ยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
5. อาจารย์มีการมอบหมายงานตามเนื้อหาวิชาที่เรี ยนอย่างเหมาะสม
6. มีการวัดระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์ผสู ้ อน
7. มีกิจกรรมพานักศึกษาดูงานทางวิชาชีพเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้และประสบการณ์
ของนักศึกษา
โอกาส
1. มหาวิท ยาลัย มี โ ครงการส่ ง เสริ ม และพัฒ นาการเรี ย นการสอนของอาจารย์อ ย่า ง
ต่อเนื่อง
2. มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมต่างๆ ให้นกั ศึกษา
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อุปสรรค
1.นักศึกษาบางส่วนเรี ยนสายศิลป์ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทําให้ไม่มีพ้นื ฐานวิชา

2. นักศึกษามีพ้ืนฐานทางภาษาอังกฤษตํ่า
1.2.3 ด้านการเงิน
จุดอ่อน
1. มหาวิท ยาลัย ต้อ งใช้ง บประมาณสู ง ในการพัฒ นาอาคารสถานที่ สิ่ ง อํา นวยความ
สะดวก และสิ่ งสนับสนุนอุปกรณ์การเรี ยนการสอน
2. จํานวนทุนการศึกษามีจาํ นวนจํากัด
จุดแข็ง
1. วิท ยาลัย การบิ นและคมนาคมมี ร ะบบการคัดสรรนัก ศึ ก ษาที่ ขอทุ นการศึ กษาของ
มหาวิทยาลัยด้วยความยุติธรรม
2. วิทยาลัยการบินและคมนาคมมีการให้ความรู ้แก่นกั ศึกษาในเรื่ องกองทุนกูย้ ืมเงินเพื่อ
การศึกษา
3. วิทยาลัยการบินและคมนาคมมีการจัดการกองทุนกูย้ มื เพื่อการศึกษาอย่างเหมาะสม
4. วิทยาลัยการบินและคมนาคมมีงบประมาณให้นกั ศึ กษาในการดําเนิ นกิจกรรมต่าง ๆ
ภายในมหาวิทยาลัยอย่างเหมาะสม
5. วิทยาลัยการบิ นและคมนาคมมีการงบประมาณในกิ จกรรมศึ กษาดูงานนอกสถานที่
อย่างเพียงพอ
โอกาส
1. รัฐบาลมีโครงการให้นกั ศึกษากูย้ มื เรี ยน
2. มหาวิทยาลัยมีทุนวิจยั สนับสนุนอาจารย์
3. มหาวิทยาลัยมีระบบการผ่อนชําระค่าเล่าเรี ยนแก่นกั ศึกษาอย่างเหมาะสม
4. มหาวิทยาลัยมีการจัดสวัสดิการทุนการศึกษาต่อเนื่องสมํ่าเสมอทุกปี
5. มหาวิทยาลัยมีการแจ้งเรื่ องค่าลงทะเบียนเรี ยน แสดงค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนี ยนต่างๆ มี
ความชัดเจน
6. มหาวิท ยาลัย มี ร ะบบที่ ทัน สมัย ในการติ ด ตามตรวจสอบการชํา ระค่ า ลงทะเบี ย น
การศึกษา
อุปสรรค
1.ค่าลงทะเบียนและค่าหน่วยกิต ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยของรัฐ
1.2.4 ด้านการบริ หารจัดการ
จุดอ่อน
1. การลงทะเบียนผ่านระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์บางครั้งทําไม่ได้
จุดแข็ง
1. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริ หารหลักสูตร ฯ สูงขึ้นเป็ นลําดับ
2. เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหาได้ทนั ที เมื่อเกิดข้อผิดพลาดในการให้บริ การ
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3. เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ยิม้ แย้มแจ่มใสทุกครั้งที่ให้บริ การ
4. นักศึกษาได้รับข้อมูลการประชาสัมพันธ์ ข่าวสารต่างๆ อย่างถูกต้องและทัว่ ถึง
5. วิท ยาลัย การบิ นและคมนาคมมี ร ะบบการยกย่อ งหรื อ การให้ร างวัล (rewards) กับ
นักศึกษาดีเด่นอย่างยุติธรรม
6. อาจารย์มีการให้คาํ ปรึ กษาและการช่วยเหลือนักศึกษาดีมาก
โอกาส
1. มหาวิทยาลัยประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ให้นกั ศึกษาอย่างทัว่ ถึง
2. มหาวิทยาลัยมีระบบการบริ หารงานธุรการที่ทนั สมัย
3. มหาวิทยาลัยมีระบบบริ หารอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมให้มีความเหมาะสมและ
เอื้อประโยชน์ต่อนักศึกษา
4. มหาวิทยาลัยมีระบบงานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพ
5. มหาวิทยาลัยมีช่องทางในการรับข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรี ยนเกี่ยวกับการให้บริ การ
อย่างเสมอภาค
6. มหาวิทยาลัยมีระบบการบริ การอย่างความรวดเร็ ว และตรงต่อเวลา
7. มหาวิทยาลัยมีระบบการจัดการรักษาความปลอดภัย อย่างเพียงพอและทัว่ ถึง
อุปสรรค
1. บุ ค ลากรด้า นการบิ นที่ มี ความรู ้ ความสามารถตรงกับ ความต้องการของหลักสู ตร
ทํางานบริ ษทั เอกชนมีค่าตอบแทนสูง จึงทําให้มหาวิทยาลัยไม่สามารถจ้างงานได้
2. กลยุทธ์การจัดการศึ กษาหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัยการบิ น
วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรี ปทุม คือ
2.1 วิสยั ทัศน์ (Vision) คือ ศูนย์การเรี ยนรู ้การจัดการความปลอดภัยการบินของประเทศไทย
2.2 พันธกิ จ (Mission) คื อ ผลิ ตบัณฑิ ตด้านการจัดการความปลอดภัยการบิ นอย่า งมี สมรรถนะ
วิชาชีพ
2.3 วัตถุประสงค์ (Objective) คือ บัณฑิตทีมีคุณธรรม จริ ยธรรม ความรู ้ความสามารถ ทักษะตาม
มาตรฐานวิชาชี พในอุตสาหกรรมการบิ น และดํารงไว้ซ่ ึ งขนบธรรมเนี ยมประเพณี ศิ ลปวัฒนธรรมที่ดีงาม และ
สนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และมีความรับผิดชอบหน้าที่ต่อสังคม
2.4 กลยุทธ์ 4 ด้าน ได้แก่
2.4.1 ด้านกายภาพ คือ (1) การพัฒนาห้องปฏิ บตั ิการทางวิชาชี พและสื่ อการสอนที่ ทันสมัย
(2) การพัฒนาสิ่ งอํานวยความสะดวก
2.4.2 ด้านวิชาการ คือ (1) การส่ งเสริ มศักยภาพงานวิชาการและพัฒนาอาจารย์ประจําอย่าง
ต่อเนื่อง (2) การจัดการเรี ยนการสอนเน้นให้ผเู ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
2.4.3 ด้านการเงิน คือ การจัดหางบประมาณจากภาครัฐในการส่ งเสริ มกิจกรรมการเรี ยนรู ้ของ
นักศึกษา
2.4.4 ด้านการบริ หารจัดการ คือ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
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การจัดการศึกษาหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัยการบิน วิทยาลัยการ
บินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ประกอบด้วยมาตรฐาน 4 ด้าน ได้แก่
1. ด้านกายภาพ มี 2 กลยุทธ์ คือ (1.1) กลยุทธ์การพัฒนาห้องปฏิ บตั ิการทางวิชาชี พและสื่ อการสอนที่
ทั น สมัย เช่ น ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารฝึ กบิ น จํา ลอง (Flight Simulator Room) มี ส่ ว นสํ า คัญ ในการพัฒ นาความรู ้
ความสามารถของนัก ศึ ก ษาและยังเป็ นเครื่ อ งมื อ ทดลองการทํา งาน ซึ่ ง สอดคล้อ งกับทฤษฏี SHELL โมเดล
(International Civil Aviation Organization , 2013) ได้อธิบายว่ามนุษย์ตอ้ งปรับตัวให้เข้ากับสิ่ งแวดล้อมต่างๆ เพื่อ
หลีกเลี่ยงความผิดพลาดที่เกิดขึ้น และอาชีพในอุตสาหกรรมการบินมีหลายสาขาที่มนุษย์ตอ้ งทํางานกับเครื่ องจักร
หรื อ คอมพิ ว เตอร์ โดยมนุ ษ ย์ตอ้ งเรี ย นรู ้ แ ละเข้าใจการทํา งานของอุ ปกรณ์ ต่ า ง ๆ เพื่ อ ให้ก ารทํา งานประสบ
ความสําเร็ จได้ (1.2) กลยุทธ์การพัฒนาสิ่ งอํานวยความสะดวก โดยวิทยาลัยการบินและคมนาคม มีการจัดอาคาร
สถานที่ให้เหมาะสมกับการศึกษา ซึ่งสิ่ งต่างๆ นี้ส่งผลต่อคุณภาพชีวติ ของนักศึกษา และสอดคล้องกับแนวคิดของ
ภานุ เดช เพียรความสุ ข (2558) กล่าวว่า สถานที่ มีความสะอาดและเป็ นระเบียบ การจัดบรรยากาศโดยรอบให้มี
บรรยากาศที่ดีเพียงพอในการให้บริ การโดยสิ่ งเหล่านี้มีผลต่อความพึงพอใจของนักศึกษาที่มาใช้บริ การ
2. ด้านวิชาการ มี 2 กลยุทธ์ คือ (2.1) กลยุทธ์การส่งเสริ มศักยภาพงานวิชาการและพัฒนาอาจารย์ประจํา
อย่างต่อเนื่ อง โดยวิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ดําเนิ นการการส่ งเสริ มและพัฒนาอาจารย์
ตามแผนพัฒ นาบุ ค ลากรของคณะ ได้แ ก่ การเรี ย นการสอน การวิ จัย การบริ ก ารวิ ช าการ การทํา นุ บ ํา รุ ง
ศิ ลปวัฒนธรรม และสมรรถนะในการพัฒนาตนเอง (IDP) เสริ มสร้างความร่ วมมือและเครื อข่ายการพัฒนางาน
ด้านวิชาการและวิชาชี พของอาจารย์ท้ งั ภายในและภายนอก และการนําเสนอองค์ความรู ้ดา้ นการจัดการความ
ปลอดภัยการบิ นในลักษณะการบริ การทางวิชาการ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ มัณฑริ กา วิฑูรชาติ (2551)
ผลการวิจยั พบว่า การพัฒนากลยุทธ์การบริ หารสถานศึกษาเพื่อส่ งเสริ มการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
สาคัญของสถานศึกษาเอกชนขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 1-2 ในเขตกรุ งเทพมหานคร ประกอบด้วยกลยุทธ์หลัก คือ กล
ยุทธ์การพัฒนาครู (2.2) กลยุทธ์การจัดการเรี ยนการสอนเน้นให้ผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ โดยการจัดการศึ กษาเป็ น
กระบวนการเรี ยนรู ้ให้เป็ นมนุ ษย์ที่สมบูรณ์ท้ งั ร่ างกายและจิ ตใจ มีคุณธรรมในการดําเนิ นชี วิตและสามารถอยู่
ร่ วมกันอย่างมีความสุข โดยวิทยาลัยการบินและคมนาคม ดําเนินการจัดการเรี ยนการสอนให้ผเู ้ รี ยนตามมาตรฐาน
ของหลักสู ตร และสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ สุ พิตรา เศลวัฒนะกุล (2550) ได้วิจยั เรื่ อง การพัฒนากลยุทธ์การ
บริ หารงานกิจการนิ สิตนักศึกษา ตามแนวทศพิธราชธรรม ผลการวิจยั พบว่า กลยุทธ์การบริ หารงานกิจการนิ สิต
นักศึกษาตามแนวทศพิธราชธรรมที่จะพัฒนาขึ้นประกอบด้วย กลยุทธ์การพัฒนานิ สิตนักศึกษา กลยุทธ์ส่งเสริ ม
กิจกรรมนักศึกษา และกลยุทธ์เสริ มสร้างความพร้อมของนิสิตนักศึกษา
3. ด้านการเงิ น มีกลยุทธ์ คือ กลยุทธ์การจัดหางบประมาณจากภาครั ฐในการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ ของ
นักศึกษา ซึ่ งรัฐบาลไทยมีนโยบายในการพัฒนาส่ งเสริ มให้มีการผลิตบุคลากรด้านการบินในเขตภูมิภาคอาเซียน
ดังนั้น วิทยาลัยการบินและคมนาคม สามารถดําเนินการของบประมาณจากรัฐบาลเพื่อนํามาใช้ในการจัดการศึกษา
และส่ งเสริ มให้นักศึ กษามีความรู ้ความสามารถมากขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ ฉลอง ชาตรู ประชี วิน
(2552) ได้วิจัยเรื่ อง การพัฒนากลยุทธ์การส่ งเสริ มการจัดกิ จกรรมเพื่อสร้ างคุ ณธรรมที่ พึงประสงค์ของนิ สิ ต
นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ผลการศึกษาพบว่า กลยุทธ์การส่ งเสริ มงบประมาณในการจัดกิจกรรมเพื่อ
สร้างคุณธรรมที่พึงประสงค์ของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
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4. ด้านการบริ หารจัดการ มีกลยุทธ์ คือ กลยุทธ์การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมหาวิทยาลัย
ศรี ปทุมมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีตลอดเวลา และสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ วุฒิภทั ร จันทร์สาร (2558) ได้
ศึกษาวิจยั เรื่ อง การพัฒนากลยุทธ์ความเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยนเสนาธิ การทหารอากาศ กรมยุทธ
ศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ ผลการศึกษาพบว่า กลยุทธ์ดา้ นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลต่อ
การพัฒนาองค์กร

7. ข้ อเสนอแนะ

ชัดเจน

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ควรดําเนินการ ดังนี้
1. จัดตั้งคณะทํางานของวิทยาลัยการบิ นและคมนาคม และมี การมอบหมายความรั บผิดชอบที่

2. คณะทํางาน ฯ นํา วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิ จ (Mission) วัตถุประสงค์ (Objective) และกลยุทธ์
ทั้ง 4 ด้าน มาดําเนิ นการจัดทําแผนงานกลยุทธ์ของวิทยาลัยการบินและคมนาคม โดยมีโครงการ หรื อกิจกรรมใน
การดําเนิ นการ ตามลําดับความสําคัญ (ควรปรับปรุ งและแก้ไขจุดอ่อน หรื อ ข้อด้อยที่ได้จากการวิจยั ตามหัวข้อ
หรื อประเด็นที่มีการปฏิบตั ินอ้ ยที่สุด ควรได้รับการปรับปรุ งพัฒนาเป็ นลําดับแรก)
3. คณะทํางาน ฯ นําแผนงานกลยุทธ์ของวิทยาลัยการบิ นและคมนาคม เสนอที่ ประชุ ม เพื่อให้
บุคลากรของวิทยาลัยการบินและคมนาคมเข้าใจตรงกัน และมีกรอบการดําเนินงานที่ชดั เจนและมุ่งไปสู่ จุดหมาย
เดียวกัน
4. คณะทํางาน ฯ ดําเนินการตามแผนงานของ วิทยาลัยการบินและคมนาคม
5. คณะทํางาน ฯ ควรปรับปรุ งแผนงานกลยุทธ์ของวิทยาลัยการบิ นและคมนาคม เมื่อมีนโยบาย
ใหม่ หรื อสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกมีการเปลี่ยนแปลงไป
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
การศึ กษาวิจยั เกี่ ยวกับกลยุทธ์ความเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ของวิทยาลัยการบิ นและคมนาคม
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม เพื่อให้วิทยาลัยการบิ นและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรี ปทุ ม บรรลุวิสัยทัศน์ (Vision) คือ
ศูนย์การเรี ยนรู ้การจัดการความปลอดภัยการบินของประเทศไทย

8. กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยศรี ปทุม สําหรับทุนอุดหนุนการวิจยั
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บทคัดย่ อ

การวิจยั ครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษา 1) สภาพปั จจุบนั ของการจัดการศึกษาของสถาบันการบินพลเรื อน
2) ปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิภาพการจัดการศึกษาของสถาบันการบินพลเรื อน เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม โดยมี
กลุ่มตัวอย่างรวมทั้งหมดจํานวน 378 คน ได้แก่ 1) บุคลากรในสถาบันการบิ นพลเรื อน 2) ศิ ษย์ปัจจุบนั ที่ กาํ ลัง
ศึกษาอยูท่ ี่สถาบันการบินพลเรื อนทั้งภาคพื้นและภาคอากาศ 3) ศิษย์เก่าที่จบการศึกษาจากสถาบันการบินพลเรื อน
ภายใน 15 ปี โดยใช้สถิติคือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสํารวจ
ผลการวิจยั พบว่า 1) สภาพปั จจุบนั ของการจัดการศึกษาของสถาบันการบินพลเรื อนอยูใ่ นระดับปานกลางถึงระดับ
มาก โดยมีตวั แปรที่มีค่าเฉลี่ย (x�) มากที่สุด คือตัวแปรที่ 19 หลักสู ตรมีวตั ถุประสงค์ตรงตามมาตรฐานองค์การ
การบินพลเรื อนระหว่างประเทศ และตัวแปรที่ 23 อาจารย์ มีความรู ้ความสามารถและมีคุณสมบัติ ที่เป็ นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานของหลักสู ตร มี ค่าเฉลี่ ย (x�) เท่ ากันคือ 3.85 รองลงมา คื อตัวแปรที่ 24 อาจารย์มีความรู ้ ความ
เชี่ ย วชาญในหลัก สู ต รที่ สอนเป็ นอย่า งดี ค่ า เฉลี่ ย (x�) เท่ า กับ 3.84 2) ปั จ จัย ที่ ส่ง ผลต่ อ ประสิ ทธิ ภาพการจัด
การศึ กษาของสถาบันการบิ นพลเรื อน ประกอบด้วย 6 ปั จจัย คือ 1) การจัดการสิ่ งสนับสนุ นการเรี ยนรู ้ 2) การ
พัฒนาอาจารย์และบุคลากร 3) มาตรฐานหลักสูตร 4) ความร่ วมมือกับหน่วยงานภายนอก 5) ความเป็ นผูน้ าํ องค์กร
6) คุณภาพอาจารย์
คําสําคัญ: ประสิ ทธิภาพ การจัดการศึกษา สถาบันการบินพลเรื อน
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ABSTRACT

The purposes of this research were to determine 1) the actual educational management in Civil Aviation
Training Center 2) the factors affecting the efficiency of educational management in Civil Aviation Training
Center. The data was collected by questionnaire. The sample of this research consist of 378 respondents which
were 1) Civil Aviation Training Center staff 2) Civil Aviation Training Center students both ground school and
flight school 3) alumni who graduated from Civil Aviation Training Center within 15 years. The statistic used in
data analysis were frequencies, percentage, means, standard deviation, exploratory factor analysis. The research
finding revealed that 1)the actual educational management in Civil Aviation Training Center was at average to
high level. The highest variable were variable no.19 the objective of the course/curriculum meet the standard of
International Civil Aviation Organization and variable no. 23 the standards of instructors meet the standard of
International Civil Aviation Organization (x� = 3.85). The second highest variable were variable no. 24 the
instructors have well knowledge and expertise for the course/curriculum (x� = 3.84) 2) the factors affecting the
efficiency of educational management in Civil Aviation Training Center were 6 factors which were 1 . the
management of educational facilities 2 . the improvement of instructors and staffs 3 . the standards of the
course/curriculum 4. the cooperation with external organization 5. presidency 6. the qualities of instructors
Keyword: efficiency, educational management, Civil Aviation Training Center

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

อุตสาหกรรมการบิ นโลกให้มีการขยายตัวเพิ่มขี้น โดยในปั จจุบนั มี จุดเชื่ อมต่อการเดิ นทางระหว่าง
สนามบินทําให้เกิดความสะดวกสบาย กอปรกับราคานํ้ามันของอากาศยานที่ยงั คงลดตํ่าลง ทําให้สายการบินไม่
ต้องแบกรับภาระต้นทุนค่าใช้จ่ายจากราคานํ้ามัน อีกทั้งการเติบโตของชนชั้นกลาง ซึ่ งมีพฤติกรรมการบริ โภคที่
เปลี่ยนไป รวมถึงค่านิยมในการเดินทางทางอากาศเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้การผ่อนคลายกฎระเบียบข้อกําหนดต่าง
ๆ ด้านการขนส่งทางอากาศ เช่น กําหนดเส้นทางบินเป็ นแบบเปิ ด (open route) โดยสายการบินสามารถทําการบิน
ไปยังจุดใด ๆ ในประเทศของอีกฝ่ ายหนึ่ งได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งการผ่อนคลายกฎถือครองสัดส่ วนการถือหุ ้นของ
ต่างชาติในภูมิภาค ส่งผลให้เกิดการร่ วมทุนระหว่างสายการบินกับนิติบุคคล และการให้อิสระในการกําหนดราคา
ตัว๋ โดยสารได้อย่างเสรี เป็ นผลให้สถานการณ์การแข่งขันของธุรกิจสายการบินทัว่ โลกเพิ่มสูงขึ้น
แนวโน้มอุตสาหกรรมการบินของไทยในช่วง 4-5 ปี ที่ผ่านมานั้น มีการฟื้ นตัวและมีผลประกอบการที่ดี
ขึ้น อันเป็ นผลมาจากหลายสาเหตุ เช่น ปริ มาณที่เพิ่มขึ้นของการเดินทางของผูโ้ ดยสารในสายการบินต่าง ๆ การ
ปรับโครงสร้างของอุตสาหกรรมสายการบิน การปรับตัว ของสายการบิ นโดยการลดต้นทุน ด้วยเหตุผลต่าง ๆ
เหล่านี้จึงส่งผลให้สายการบินมีผลกําไรดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ การขยายตัวของอุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศที่
เห็นได้อย่างเป็ นรู ปธรรม คือ การเพิ่มจํานวนของอากาศยานในฝูงบินของสายการบินต่าง ๆ โดยในช่วงปี 25562557 สายการบินต่าง ๆ ของไทยได้รับมอบเครื่ องบินพาณิ ชย์ใหม่เข้าประจําการในฝูงบิน มีจาํ นวนรวมไม่ต่าํ กว่า
30 ลํา นอกจากนี้ ยัง มี ก ารเพิ่ ม ความถี่ ข องเที่ ย วบิ น และการเปิ ดเส้ น ทางการบิ น ไปยัง จุ ด หมายใหม่ ๆ ทั้ง
ภายในประเทศและภายนอก นอกจากนี้ ยังมีเปิ ดตัวสายการบินใหม่เพื่อให้บริ การแก่ผูโ้ ดยสารเพิ่มมากขึ้น โดย

1040

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 14 ประจําปี 2562

วันที่ 19 ธันวาคม 2562

ส่ วนใหญ่เป็ นสายการบิ นต้นทุนตํ่า เนื่ องจากสายการบิ นต้นทุนตํ่าเริ่ มที่ จะเป็ นที่ นิยมของผูบ้ ริ โภคในขณะนั้น
(รายงานประจําปี 2560 สถาบันการบินพลเรื อน,www, 2561).
ดังนั้นเพื่อตอบโจทย์การขยายตัวของอุตสาหกรรมการบินซึ่ งมีความสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย และสอดรับกับภาครัฐที่มีนโยบายผลักดันส่ งเสริ มให้ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรม
การบิ น จึ งต้องมีการพัฒนาศักยภาพการผลิตบุคลากรขึ้นมารองรับธุ รกิ จการบิ นและธุ รกิ จต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้องทั้ง
นักบิน วิศวกร ช่างซ่อมอากาศยาน พนักงานสายการบิ นและบุคลากรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบิน โดยบุคลากร
สายอาชีพเหล่านี้จาํ เป็ นต้องใช้องค์ความรู ้ ด้านเทคนิคระดับสูง ต้องมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์การทํางาน
ปั จจัยสู่ ความสําเร็ จประการหนึ่งของการพัฒนาอุตสาหกรรมการบิน คือ การพัฒนากําลังคนให้มีความพร้อมและ
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของอุตสาหกรรมที่ขยายตัวในอนาคต ทั้งนี้ สถาบันการศึกษาต้องมีมาตรฐาน
ที่ สูง เพื่ อ สร้ า งองค์ความรู ้ ให้กับ นัก ศึ ก ษา เพื่ อ ผลิ ต บุ ค ลากรที่ เข้า มาทํา งานในอุต สาหกรรมการบิ น มี ความรู ้
ความสามารถตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน สามารถทํางานได้ตามความต้องการของผูป้ ระกอบการได้
โดยกระทรวงคมนาคมในฐานะหน่ วยงานหลักที่รับผิดชอบการกําหนดนโยบาย และกํากับดูแลเพื่อขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมการบินของประเทศได้มอบหมายนโยบายในเรื่ องของการส่ งเสริ มและการพัฒนาบุคลากรด้านการ
บินให้เป็ นหน้าที่ของสถาบันการบินพลเรื อน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Sheil (2010) ศึกษาเรื่ อง การพัฒนาระบบ
ของสถานศึกษาที่มีมาตรฐานสากลในประเทศออสเตรเรี ย ผลการวิจยั พบว่า 1) มหาวิทยาลัยควรมีวิธีการในการ
วัดและเปรี ยบเทียบ ผลิตภัณฑ์ บริ การ เพื่อนําผลของการเปรี ยบเทียบมาใช้ในการปรับปรุ งองค์กรของตนเองให้ดี
ขึ้น 2) มีการกําหนดวิธีการดําเนิ นงานกลยุทธ์เพื่อนําไปสู่ วิธีการปฏิ บตั ิที่เป็ นเลิศอย่างชัดเจน 3) มีการกําหนด
คุณภาพคุณค่าความสําเร็ จที่ชดั เจน 4) มีการจัดการโครงสร้างองค์กร 5) มีช่องทางการประชาสัมพันธ์องค์กรให้
เป็ นที่ รู้ จัก 6) มี ก ฎระเบี ย บที่ ส อดคล้อ งกับ การเปลี่ ย นแปลงขององค์ก ร 7) มี น โยบายที่ ส อดคล้อ งต่ อ การ
เปลี่ ยนแปลงที่ เกิ ดขึ้น และงานวิจัยของ Laura Pylvas (2017) ได้วิจัยแนวทางความเชี่ ยวชาญทางวิชาชี พ และ
เส้นทางการเรี ยนจากสถานประกอบการท่ามกลางการแข่งขันที่เกิ ดขึ้นในโลกปั จจุบนั ผลการวิจยั พบว่า ความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพนั้น ต้องได้รับการฝึ กฝนจากผูเ้ ชี่ยวชาญ และมีความร่ วมมือกันระหว่างสถาบันการศึกษทาง
วิชาชี พและผูป้ ระกอบการของอุตาสาหกรรมนั้นๆ เพื่อให้ผูเ้ รี ยนมี ความรู ้ และทักษะเฉพาะทางด้านวิช าชี พ
นอกจากนี้ ยงั พบว่า เมื่ อเพิ่มการฝึ กฝนและการอบรมเข้าไปในการศึ กษาวิชาชี พเฉพาะทาง ด้วยการดู แลของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ จะทําให้ผเู ้ รี ยนมีความก้าวหน้าทางการเรี ยนเพิ่มมากขึ้น
ปั จจุบนั สถาบันการบินพลเรื อน (สบพ.) มีภารกิจหลักดังนี้ 1) ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรม
การบิ นให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลอย่างเพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศและสอดคล้องกับความ
ต้องการของภูมิภาค 2) ศึ กษาและพัฒนาเทคโนโลยีและบริ การด้านการขนส่ งทางอากาศ เผยแพร่ ความรู ้ ให้
คําปรึ กษา แนะนําเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพ การให้บริ การและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของระบบขนส่งทางอากาศ
ยานของไทยในภูมิภาคเอเชีย 3) เพิ่มขีดความสามารถในการให้บริ การซ่อมบํารุ งอากาศยาน 4) ขยายการให้บริ การ
อากาศยานและสร้างบริ การใหม่ ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบิ น เพื่อฝึ กทักษะการปฏิ บตั ิงานจริ งให้กบั
นักศึ กษาและให้บริ การกับหน่ วยงานภายนอก 5) สนับสนุ นกรมการบิ นพลเรื อน กระทรวงคมนาคม ในการ
ดําเนินงานตามนโยบายของภาครัฐ ให้เป็ นไปตามพันธกรณี ตามอนุสญ
ั ญาว่าด้วยการบินพลเรื อนระหว่างประเทศ
และดําเนินการทดสอบบุคลากรด้านการบินเพื่อขอรับใบอนุญาตบุคคลตามที่ได้รับมอบหมาย
สถาบันการบินพลเรื อนเป็ นสถาบันการศึกษาเฉพาะทางด้านการบินที่มีความครอบคลุมเนื้อหาหลักสู ตร
การเรี ยนการสอนมากที่ สุด และได้รับการรั บรองจากสํานักงานการบิ นพลเรื อน แห่ งประเทศไทย (กพท.)
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สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
และตามมาตรฐานจากองค์การการบินพลเรื อนระหว่างประเทศ (ICAO) โดยได้รับรองการเป็ นสมาชิ กประเภท
สามัญ (Full Member, ICAO TRAINAIR PLUS Programme) ซึ่ ง สบพ. จะสามารถพัฒนาและจัดหลักสู ตรการ
ฝึ กอบรมและสามารถนําหลักสู ตรฝึ กอบรมของประเทศสมาชิกมาจัดการเรี ยนการสอนให้กบั หน่วยงานด้านการ
บินทั้งในและต่างประเทศได้ ซึ่ งเป็ นการตอบสนองกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการพัฒนานิ คมอุตสาหกรรม
การบิน ส่งเสริ มการเป็ นศูนย์กลางซ่อมบํารุ งอากาศยานและการพัฒนาประสิ ทธิภาพระบบการขนส่งทางอากาศให้
มีมาตรฐานระดับสากล
จากเหตุผลที่กล่าวมาสถาบันการบินพลเรื อนจึงควรพัฒนาปรับประสิ ทธิ ภาพในการจัดการศึกษาเพื่อให้
การดําเนินงานการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการบิน ทั้งในด้านปริ มาณและคุณภาพพร้อมรับกับสภานะการณ์ที่
จะเปลี่ยนแปลงในอนาคต และพัฒนาการบริ หารการจัดการองค์กร ให้สถาบันการบิ นพลเรื อนเป็ นผูน้ าํ ในการ
พัฒนาบุคลากรด้านการบินเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการผลิตบุคลากรด้านการบินในระดับภูมิภาค
ได้ สร้างองค์กรให้มีคุณภาพ มีความเข้มแข็ง มีความเป็ นเลิศทางวิชาการ และมีการพัฒนาองค์ความรู ้ รวมทั้ง
จัดการเรี ยนการสอนและการฝึ กอบรมให้เป็ นไปตามมาตราฐานสากล

2. วัตถุประสงค์ การวิจัย

1) เพื่อศึกษาสภาพปั จจุบนั ของการจัดการศึกษาของสถาบันการบินพลเรื อน
2) เพื่อศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิภาพการจัดการศึกษาของสถาบันการบินพลเรื อน

3. ระเบียบวิธีวจิ ัย

การวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการจัดการศึกษาของสถาบันการบินพลเรื อน” ในครั้งนี้ มี
รู ปแบบการวิจยั เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) โดยทําการเก็บข้อมูลจากการตอบแบบสอบถาม
เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลสําหรับประมวลผลการวิจยั สําหรับประชากรที่ใช้ในการวิจยั นี้ ได้แก่ 1. บุคลากรในสถาบัน
การบิ นพลเรื อน จํานวน 220 คน 2. ศิ ษย์ปัจจุบนั ที่กาํ ลังศึ กษาอยู่ที่สถาบันการบิ นพลเรื อนทั้งภาคพื้นและภาค
อากาศ จํานวน 2,139 คน และ 3. ศิษย์เก่าที่จบการศึกษาจากสถาบันการบินพลเรื อนภายใน 15 ปี จํานวน 17,207
คน ดังนั้นมีประชากรรวมทั้งหมด 19,320 คน ผูว้ ิจยั กําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากการเปิ ดตารางประมาณค่า
กลุ่มตัวอย่างของเครซี่ และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจํานวน 377 คน และเพื่อป้ องกัน
ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนอันเนื่องมาจากกลุ่มประชากรที่ไม่เท่ากัน ผูว้ จิ ยั จึงใช้เทคนิคการเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยการสุ่ ม
แบบจับกลุ่ม (Group matching) โดยแต่ละกลุ่มมีขนาดตัวอย่างจํานวน 126 คน รวมขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 378
คน การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถามความคิดเห็ น ใช้สถิติในการวิจยั ดังนี้ 1. การวิเคราะห์สถานภาพของ
ผูต้ อบแบบสอบถาม ใช้ค่าความถี่ (Frequencies) และค่าร้อยละ (Percentage) 2. การวิเคราะห์ค่าระดับความคิดเห็น
ของผูต้ อบแบบสอบถามปลายปิ ดแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยการใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสํารวจ (factor analysis)
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4. ผลการวิจัย

การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปั จจุบนั ของการจัดการศึกษาของสถาบันการบินพลเรื อน
จากกลุ่ ม ตัว อย่า ง พบว่า โดยภาพรวมสภาพปั จจุ บันของการจัดการศึ กษาของสถาบัน การบิ น พลเรื อนอยู่ใน
ระดับกลางถึงระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย (x�) อยูร่ ะหว่าง 2.80-3.85 ตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ย (x�) มากที่สุด 3 ลําดับแรก คือ
ตัวแปรที่ 19 หลักสูตรมีวตั ถุประสงค์ตรงตามมาตรฐานองค์การการบินพลเรื อนระหว่างประเทศ และตัวแปรที่ 23
อาจารย์มีความรู ้ความสามารถและมีคุณสมบัติ ที่ เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสู ตร ซึ่ งทั้ง 2 ตัวแปรนี้ มี
ค่าเฉลี่ย (x�) เท่ากัน คือ 3.85 ตามลําดับ รองลงมา คือตัวแปรที่ 24 อาจารย์มีความรู ้ความเชี่ยวชาญในหลักสู ตรที่
สอนเป็ นอย่างดี ค่ามัชฌิมเลขคณิ ต (x�) 3.84
การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการจัดการศึกษาของสถาบันการบินพลเรื อน พบว่า ปั จจัยที่
1 ซึ่ งบรรยายด้วยตัวแปรสําคัญ จํานวน 14 ตัวแปร มี ค่านํ้าหนักตัวแปรในปั จจัย (Factor loading ) อยู่ระหว่าง
0.502-0.821 เมื่อพิจารณาตัวแปรต่างๆในปั จจัยที่ 1 แล้วพบว่า เป็ นตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์การเรี ยนการสอน
เครื่ องมือช่วยสอนทางด้านการบิ น เอกสารและตําราต่าง ๆ ทางด้านการบิ น สภาพแวดล้อมที่ เอื้อต่อการเรี ยนรู ้
กระบวนการวางแผนปฏิบตั ิงานและแผนการลงทุนทางการศึ กษา และการบริ หารการเงิน สิ นทรัพย์ และอาคาร
สถานที่ ผูว้ ิจยั จึ งกําหนดชื่ อตัวแปรแฝง หรื อ ปั จจัยที่ 1 ว่า “การจัดการสิ่ งสนับสนุ นการเรี ยนรู ้” ปั จจัยที่ 2 ซึ่ ง
บรรยายด้วยตัวแปรสําคัญ จํานวน 10 ตัวแปรมีค่านํ้าหนักตัวแปรในปั จจัย (Factor loading ) อยู่ระหว่าง 0.5500.723 เมื่อพิจารณาตัวแปรต่าง ๆ ในปั จจัยที่ 2 แล้วพบว่า เป็ นตัวแปรที่เกี่ยวข้องการพัฒนาครู อาจารย์และบุคลากร
ให้มีความรู ้ความสามารถเป็ นส่ วนใหญ่ ผูว้ จิ ยั จึงกําหนดชื่อตัวแปรแฝง หรื อ ปั จจัยที่ 2 ว่า “การพัฒนาอาจารย์และ
บุคลากร” ปั จจัยที่ 3 ซึ่งบรรยายด้วยตัวแปรสําคัญ จํานวน 7 ตัวแปร มีค่านํ้าหนักตัวแปรในปั จจัย (Factor Loading)
อยูร่ ะหว่าง 0.504-0.818 เมื่อพิจารณาตัวแปรต่าง ๆ ในปั จจัยที่ 3 แล้ว พบว่า เป็ นตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน
หลักสู ตรเป็ นส่ วนใหญ่ ผูว้ ิจัยจึ งกําหนดชื่ อตัวแปรแฝง หรื อปั จจัยที่ 3 ว่า “มาตรฐานหลักสู ตร” ปั จจัยที่ 4 ซึ่ ง
บรรยายด้วยตัวแปรสําคัญ จํานวน 5 ตัวแปร มีค่านํ้าหนักตัวแปรในปั จจัย (Factor loading ) อยู่ระหว่าง 0.5190.632 เมื่ อพิจารณาตัวแปรต่าง ๆในปั จจัยที่ 4 แล้วพบว่าเป็ นตัวแปรที่ เกี่ ยวข้องกับความร่ วมมื อกับหน่ วยงาน
ภายนอกเป็ นส่ วนใหญ่ ผูว้ ิจยั จึงกําหนดชื่อตัวแปรแฝง หรื อ ปั จจัยที่ 4 ว่า “ความร่ วมมือกับหน่ วยงานภายนอก”
ปั จจัยที่ 5 ซึ่ งบรรยายด้วยตัวแปรสําคัญ จํานวน 4 ตัวแปร มี ค่านํ้าหนักตัวแปรในปั จจัย (Factor loading ) อยู่
ระหว่าง 0.574-0.726 เมื่อพิจารณาตัวแปรต่าง ๆ ในปั จจัยที่ 5 แล้วพบว่า เป็ นตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับผูบ้ ริ หารเป็ น
ส่ วนใหญ่ ผูว้ ิจยั จึงกําหนดชื่อตัวแปรแฝงหรื อปั จจัยที่ 5 ว่า “ความเป็ นผูน้ าํ องค์กร” ปั จจัยที่ 6 ซึ่ งบรรยายด้วยตัว
แปรสําคัญ จํานวน 3 ตัวแปร มีค่านํ้าหนักตัวแปรในปั จจัย (Factor loading ) อยูร่ ะหว่าง 0.575-0.617 เมื่อพิจารณา
ตัวแปรต่าง ๆ ในปั จจัยที่ 6 แล้วพบว่า เป็ นตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์ เป็ นส่วนใหญ่ ผูว้ จิ ยั จึงกําหนดชื่อตัวแปร
แฝงหรื อปั จจัยที่ 6 ว่า “คุณภาพอาจารย์”

5. อภิปรายผล

ปั จจัยส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการจัดการศึ กษาของสถาบันการบิ นพลเรื อน ทําให้ได้ปัจจัยส่ งผลต่อ
ประสิ ทธิ ภาพการจัดการศึ กษาของสถาบันการบิ นพลเรื อน ที่ สําคัญรวมทั้งสิ้ น 6 ปั จจัย ประกอบด้วย 1) การ
จัดการสิ่ งสนับสนุ นการเรี ยนรู ้ 2) การพัฒนาอาจารย์และบุคลากร 3) มาตรฐานหลักสู ตร 4) ความร่ วมมื อกับ
หน่วยงานภายนอก 5) ความเป็ นผูน้ าํ องค์กร 6) คุณภาพอาจารย์ สามารถอภิปรายผลในแต่ละปั จจัยได้ดงั นี้
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1. ปั จจัยด้านการจัดการสิ่ งสนับสนุนการเรี ยนรู ้ จากตัวแปรที่บรรยาย ปั จจัยนี้ อาจกล่าวได้วา่ การจัดการสิ่ ง
สนับสนุนการเรี ยนรู ้ หมายถึง สถาบันมีระบบสารสนเทศที่มีประสิ ทธิ ภาพที่ ช่วยในการปฏิบตั ิงานให้เกิ ดความ
คล่องตัว สถาบันมีการเรี ยนการสอนที่ นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริ หารการศึ กษาและการเรี ยนรู ้
สถาบันมีศูนย์การเรี ยนรู ้ที่ทนั สมัย สถาบันมีระบบห้องสมุดที่เอื้อต่อการค้นคว้า สถาบันมีห้องสมุดที่มีตาํ ราและ
วารสารด้า นการบิ น ที่ มี ค วามทัน สมัย หลากหลายและเพี ย งพอ สถาบัน มี ก ารจัด ให้มี บ รรยากาศการเรี ยนที่
เหมาะสมกับการเรี ยนรู ้ สถาบันมีการปรับปรุ งและพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน สถาบันมี
การจัดตําราด้านการบินและรายละเอียดหลักสู ตรให้กบั ผูเ้ รี ยนตรงตามมาตรฐานองค์การการบินพลเรื อนระหว่าง
ประเทศ สถาบันมีการปรับปรุ งเอกสาร ตําราด้านการบิ นให้ทนั สมัยต่อการเปลี่ยนแปลง สถาบันมีอุปกรณ์การ
เรี ยนการสอนและเครื่ องมื อช่วยสอนทางด้านการบิ นที่ ทนั สมัยเพียงพอต่อจํานวนผูเ้ รี ยน สถาบันมี การจัดทํา
แผนการบริ หารงบประมาณอย่างมีระบบ ข้อค้นพบดังกล่าวนี้ สอดคล้องกับแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2560) กําหนดให้ส่ิ งสนับสนุนการเรี ยนรู ้ เป็ น
หนึ่ งในองค์ประกอบในการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสู ตร เนื่ องจากสิ่ งสนับสนุนการเรี ยนรู ้น้ นั มีผลต่อ
การพัฒนาองค์ความรู ้ของผูเ้ รี ยน ดังนั้นสถานศึ กษาจึ งควรให้ความสําคัญกับสิ่ งสนับสนุ นการเรี ยนรู ้ที่รวมถึ ง
ความพร้อมทางกายภาพ ความพร้อมด้านอุปกรณ์ ความพร้อมด้านเทคโนโลยี ความพร้อมด้านการให้บริ การ เช่น
ห้องเรี ยน ห้องปฏิ บตั ิการ ห้องทําวิจยั อุปกรณ์การเรี ยนการสอน ห้องสมุด การบริ การเทคโนโลยีสารสนเทศ
คอมพิวเตอร์ การกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตแบบไร้สายและอื่น ๆ รวมทั้งการบํารุ งรักษาที่ส่งเสริ มสนับสนุนให้
นักศึ กษาสามารถเรี ยนรู ้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล ตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ที่กาํ หนดตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึ กษาแห่ งชาติ สอดคล้องกับแนวคิดขององค์การการบิ นพลเรื อนระหว่างประเทศ
(Internation Civil Aviation Organization) ในการเป็ นสมาชิกของ The TRAINAIR PLUS Programme (2016) ที่มี
การดําเนิ นการประเมินเพื่อที่จะให้แน่ใจได้ว่าสถาบันฝึ กอบรมที่เป็ นสมาชิกได้ถูกประเมินสอดคล้องกับเกณฑ์
การประเมินมาตรฐาน ขอบเขต และคุณภาพตามที่ได้กาํ หนดไว้ โดยมีการประเมินการดําเนิ นงานศูนย์ฝึกอบรม
ครอบคลุม 8 ด้านที่สาํ คัญต่อไปนี้ 1) องค์กร (Organization) 2) คู่มือขั้นตอนการดําเนินงานและคู่มือการฝึ กอบรม
(Training and Procedures Manual) 3) รายการการฝึ กอบรมและการจัดส่ งการฝึ กอบรม (Training Programmes
and Training delivery) 4) สิ่ งอํานวยความสะดวก (Facilitates) 5) บุคลากร (Personnel) 6) การบันทึก (Records) 7)
ระบบคุณภาพ (Quality System) 8) การจัดการความปลอดภัย (Safety Management) สอดคล้องกับแนวคิดของ
Stedman (1987) ที่กล่าวว่าปั จจัยการบริ หารสถานศึกษา คือ 1) การเน้นที่ชาติพนั ธุ์และเชื้อชาติ 2) การมีส่วนร่ วม
ของผูป้ กครอง 3) การร่ วมกันวางแผนดูแลนักเรี ยนระหว่างครู และผูป้ กครอง 4) หลักสู ตรที่เน้นทางด้านวิชาการ
5) การใช้และพัฒนาครู อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ 6) การให้การดูแลนักเรี ยนอย่างใกล้ชิด 7) ความรั บผิดชอบของ
นักเรี ยนที่มีต่อโรงเรี ยน 8) สภาพแวดล้อมที่เอื้ออํานวย 9) การสอนที่ปราศจากปั ญหาทางวิชาการ สอดคล้องกับ
แนวคิดของ Sergiovanni (1982) กล่าวว่า ปั จจัยการบริ หารสถานศึกษา มีองค์ประกอบดังนี้ 1) เน้นนักเรี ยนเป็ น
ศูนย์กลาง 2) มีแผนงานทางวิชาการที่ดี 3) จัดการเรี ยนการสอนที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน 4) มีบรรยากาศ
สถานศึกษาในทางบวก 5) ส่งเสริ มความมีปฏิสมั พันธ์ต่อกันแบบเป็ นกลุ่ม 6) มีการพัฒนาบุคลากรอย่างกว้างขวาง
7) ใช้ภาวะผูน้ าํ แบบมีส่วนร่ วม 8) ส่งเสริ มการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 9) ผูป้ กครองและชุมชนมีส่วนร่ วม
2. ปั จจัยด้านการพัฒนาอาจารย์และบุคล จากตัวแปรที่ บรรยายปั จจัยนี้ อาจกล่าวได้ว่า สถาบันมีการ
วางแผนอย่างเป็ นระบบเพื่อพัฒนาคุณภาพให้มีความก้าวหน้า สถาบันมีแนวการพัฒนาครู อาจารย์และบุคลากรให้
มีความรู ้ความสามารถและทักษะในการจัดการเรี ยนการสอนแบบบูรณาการกับการทํางาน สถาบันมีแผนพัฒนา
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อาจารย์และบุคลากรทั้งระยะสั้นและระยะยาวสถาบันส่ งเสริ มให้อาจารย์และบุคลากรมีการพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ สถาบันมี กระบวนการพัฒนาอาจารย์ให้ทันกับความก้าวหน้าทางวิชาการและทางด้านการบิ น
สถาบันให้ความสําคัญกับงานวิชาการและกระบวนการสอนของอาจารย์ สถาบันมีการปฐมนิ เทศอาจารย์และ
บุคลากรที่บรรจุใหม่ สถาบันส่ งเสริ มให้อาจารย์แลกเปลี่ยนความรู ้กบั ผูเ้ ชี่ยวชาญ สถาบันส่ งเสริ มให้อาจารย์และ
บุคลากรมีความรู ้ความสามารถและทักษะในการจัดการเรี ยนการสอนแบบบูรณาการกับการทํางาน ข้อค้นพบนี้
สอดคล้องกับแนวคิดของ Dillich (2000) เกี่ยวกับนวัตกรรมทางการบริ หารของมหาวิทยาลัยเฉพาะทางในด้านที่ 4
การจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ 1) มีการพิจารณาคัดเลือกหรื อแลกเปลี่ยนอาจารย์ในระหว่างสถาบันที่เป็ น
สมาชิกร่ วมกัน 2) สัญญาจ้างใช้การพิจารณาโดยเน้นผลงานเป็ นหลักแทนรู ปแบบดั้งเดิม 3) จัดโปรแกรมพิเศษ
ต่ า งๆ ในการอบรมด้า นการใช้เ ทคโนโลยีแ ก่ อ าจารย์ที่ เ ข้า มาใหม่ 4) จัด ให้ค ณาจารย์ไ ด้มี ก ารสัม มนาและ
แลกเปลี่ ยนข้อคิ ดเห็ นซึ่ งกันและกัน ดังนั้นปั จจัยด้านการพัฒนาอาจารย์และบุคลกร จึ งเป็ นส่ งผลการการจัด
การศึ กษาให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Professor Graham Braithwaite และ Dr. Matthew J.
Greaves (2009) วิจยั เรื่ อง การฝึ กอบรมผูส้ อบสวนอุบตั ิเหตุของเครื่ องบิ นผ่านเครื่ องจําลองที่ มีความแม่นยําสู ง
(high fidelity simulation) พบว่า การสอบสวนอุบัติเหตุของเครื่ องบิ นนั้นเป็ นส่ วนสําคัญของการจัดการความ
ปลอดภัย ผูส้ อบสวนจําเป็ นจะต้องมีทกั ษะในหลายๆ ด้านและต้องได้รับการอบรมและพัฒนาทักษะต่างๆ ผ่าน
การฝึ กอบรมที่เหมาะสม ดังนั้นผูส้ อบสวนจึงจําเป็ นต้องมีการฝึ กอบรมผ่านเครื่ องจําลองที่มีความแม่นยําสูง (high
fidelity simulation) เพื่อพัฒนาให้ผสู ้ อบสอบมีความพร้อมในทุกๆด้าน
3. ปั จจัยด้านมาตรฐานหลักสู ตร จากตัวแปรที่ บรรยายปั จจัยนี้ อาจกล่าวได้ว่า หลักสู ตรมีการควบคุม
มาตรฐานการเรี ยนการสอนตามที่ได้รับการรับรอง หัวข้อของหลักสูตรมีองค์ประกอบตรงตามมาตรฐานองค์การ
การบิ นพลเรื อนระหว่างประเทศ หลักสู ตรมี วตั ถุประสงค์ตรงตามมาตรฐานองค์การการบิ นพลเรื อนระหว่าง
ประเทศ หลักสู ตรมีระยะเวลาในการเรี ยนตรงตามมาตรฐานองค์การการบินพลเรื อนระหว่างประเทศ หลักสู ตรมี
การวางแผนตรงตามมาตรฐานองค์การการบินพลเรื อนระหว่างประเทศ หลักสู ตรมีความหลากหลายครอบคลุม
สาขาต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับการบิ น ผูเ้ รี ยนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความรู ้เกี่ ยวกับการบิ นเป็ นอย่างดีและ
สามารถประยุกต์ทฤษฎีกบั งานที่ตนรับผิดชอบได้ สอดคล้องกับแนวคิดของ Good (2008) ได้อธิ บายลักษณะของ
สถานศึกษาที่มีมาตรฐานสากล (world class school) ไว้ดงั นี้ 1) ผูเ้ รี ยนมีศกั ยภาพเป็ นพลโลก (world citizen) คือ มี
ความเป็ นเลิศทางวิชาการ สื่ อสารอย่างน้อยสองภาษา ลํ้าหน้าทางความคิด และผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ 2) การ
จัดการเรี ยนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (word-class standard) 3) บริ หารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (quality
system management) สอดคล้องกับงานวิจยั ของพิกุล ภูมิโคกรักษ์ (2550) ศึกษารู ปแบบการบริ หารมหาวิทยาลัย
ราชภัฎ ภายใต้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 2547 ผลการวิจยั พบว่า รู ปแบบการบริ หารมหาวิทยาลัย
ราชภัฎภายใต้ พระราชบญัญตั ิมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 2547 ควรประกอบด้วยองค์ประกอบที่สาํ คัญ 3 ด้าน โดย
องค์ประกอบที่ 1 คือ ด้านการเรี ยนการสอน ได้แก่ 1)หลักสู ตรตอบสนองให้ผูเ้ รี ยนเป็ นคนดี คนเก่งและอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุ ข 2) การเปิ ดหลักสู ตรใหม่พิจารณาตลาดแรงงาน และบุคลากรที่ มีอยู่ว่ามีความรู ้ ความ
ชํา นาญในหลัก สู ตรที่ เปิ ดใหม่ หลัก สู ต รที่ เปิ ดควรได้รับการอนุ ม ัติจากสภามหาวิทยาลัย โดยยึด ตามเกณฑ์
มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และควรศึกษาแนวโน้มการรองรับของตลาดแรงงาน และ
3) การพัฒนาหลักสู ตรผลิตบัณฑิตที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต มหาวิทยาลัยควรมุ่งผลิต
บัณฑิตตามจุดแกร่ งหรื อเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการผลิตกําลังคน
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4. ปั จจัยด้านความร่ วมมือกับหน่ วยงานภายนอก จากตัวแปรที่ บรรยายปั จจัยนี้ อาจกล่าวได้ว่า ความ
ร่ วมมือกับหน่วยงานภายนอก หมายถึง สถาบันมีการพัฒนาเครื อข่าย ข้อมูลสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูลและการ
ประเมิ นผล สถาบันมี การทําความร่ วมมื อกันระหว่างหน่ วยงานภายนอกและผูป้ ระกอบการเพื่อนํามาพัฒนา
หลักสู ตร สถาบันมีความสัมพันธ์การร่ วมมือและประสานงานกับหน่ วยงานภายนอก สถาบันมีระบบเครื อข่าย
พัฒนาความรู ้กบั สถานศึกษาและสถานประกอบการอื่น ๆ สถาบันมีการนําผลประเมินจากภายนอกเป็ นข้อมูลใน
การพัฒนา สอดคล้องกับงานวิจยั ของสุ รีรัตน์ ดวงสุ วรรณ (2556) ที่ศึกษารู ปแบบการบริ หารจัดการมหาวิทยาลัย
เฉพาะทาง ผลการวิจยั พบว่า องค์ประกอบการบริ หารจัดการมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง ประกอบด้วย 1) ผูน้ าํ องค์กร
2) การพัฒนาหลักสู ตร 3) การมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย 4) การพัฒนาบุคลากร 5) การสร้างเครื อข่าย 6)
งบประมาณ 7) การบริ หารการเปลี่ยนแปลง และ 8) การประกันคุณภาพ มีรูปแบบความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุของ
องค์ประกอบการบริ หารจัดการมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
โดยองค์ประกอบด้านการสร้างเครื อข่าย การพัฒนาหลักสู ตรและการพัฒนาลุคลกร มีความสัมพันธ์โดยตรงต่อ
การประกันคุณภาพ ซึ่ งความร่ วมมือกับหน่ วยงานภายนอกของสถาบันการบิ นพลเรื อนนั้นจะมีผลทําให้มีการ
พัฒนาหลักสูตรให้เป็ นที่ตอ้ งการของผูป้ ระกอบการและตลาดแรงงาน นอกจากนี้ยงั สามารถแลกเปลี่ยนบุคคลากร
เพื่อพัฒนาความรู ้ความสามารถและทักษะทางวิชาชีพให้มากขึ้นโดยความร่ วมมือนี้เป็ นความร่ วมมือกับหน่อยงาน
ทั้งในและต่างประเทศ
5. ปั จจัยด้านความเป็ นผูน้ าํ จากตัวแปรที่บรรยายปั จจัยนี้ อาจกล่าวได้วา่ ปั จจัย ที่ 5 ความเป็ นผูน้ าํ องค์กร
หมายถึง ผูบ้ ริ หารสถาบันมีเป้ าหมายชัดเจนในการบริ หาร ผูบ้ ริ หารเป็ นผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา
ผูบ้ ริ หารสถาบันมี ความสามารถในการสร้ างความร่ วมมื อทั้งหน่ วยงานภายในและภายนอก ผูบ้ ริ หารสถาบัน
พัฒนาตนเองในด้านความรู ้ความสามารถตลอด เวลา ข้อค้นพบดังกล่าวนี้ สอดคล้องกับแนวคิดของ Sammonds,
Hillman and Mortimore (1995) ที่ ได้กล่าวปั จจัยการบริ หารสถานศึ กษาไว้ 11 ประการ โดยที่ ปัจจัยแรกสุ ด คือ
ความเป็ นผูบ้ ริ หารมืออาชีพ ที่ประกอบด้วย 1) มีความมัน่ คงและชัดเจนของวัตถุประสงค์ขององค์การ และบริ หาร
เชิงรุ ก สร้างทีมงานบริ หารของโรงเรี ยน 2) การมีส่วนร่ วมของครู ในการบริ หารจัดการหลักสูตร การตัดสิ นใจและ
การใช้นโยบายต่าง ๆ 3) สร้างครู ให้เป็ นผูน้ าํ ทางวิชาการ สอดคล้องกับแนวคิดของ Glickman, Gordon And RossGordon (2001) ที่กล่าวถึงปั จจัยการบริ หารโรงเรี ยนไว้ 12 ประการโดยที่ปัจจัยประการแรก คือ ผูบ้ ริ หารที่มีความ
หลากหลายของภาวะผูน้ าํ ซึ่ งรวมถึงภาวะผูน้ าํ ของครู ดว้ ย สอดคล้องกับแนวคิดของ Austin and Reynolds (1990)
ได้อธิบายลักษณะของสถานศึกษาที่ประสบความสําเร็ จ (Successful school) ไว้ดงั นี้ 1) จัดอาคารสถานที่เหมาะสม
สวยงาม ร่ มรื่ น 2) ผูบ้ ริ หารมีความเป็ นผูน้ าํ 3) เน้นความมีเสถียรภาพของบุคลากร 4) มีการจัดระบบของหลักสู ตร
และการเรี ยนการสอน 5) มีการพัฒนาบุคลากร 6) มีการจัดการเวลาเรี ยนที่เกิดประโยชน์สูงสุด 7) มีความเป็ นเลิศ
ทางวิชาการที่ได้รับการยอมรับ 8) ได้รับการสนับสนุนและมีส่วนร่ วมจากผูป้ กครอง 9) มีการวางแผนร่ วมกัน 10)
บุคลากรภายในสถานศึกษามีความรู ้สึกเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน 11) มีเป้ าหมายและความคาดหวังร่ วมกันที่ชดั เจน
12) การมีระเบียบวินยั
6. ปั จจัยด้านคุณภาพอาจารย์ จากตัวแปรที่ บรรยายปั จจัยนี้ อาจกล่าวได้ว่า ปั จจัยที่ 6 คุณภาพอาจารย์
หมายถึงอาจารย์มีความรู ้ความสามารถและมีคุณสมบัติ ที่ เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสู ตร อาจารย์มี
ความรู ้ความเชี่ยวชาญในหลักสูตรที่สอนเป็ นอย่างดี อาจารย์มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาคุณภาพของผูเ้ รี ยนตาม
มาตรฐาน ข้อค้นพบนี้ สอดคล้องกับแนวคิดของสํานักงานบริ หารการบิ นแห่ งชาติ (Advisory circular. Federal
Aviation Administration,www, 2018) ที่ ก ํา หนดให้อ าจารย์ที่ ท ํา การสอนหลัก สู ต รเกี่ ย วกับ การบิ น ที่ ผ่า นการ
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รับรองโดยสํานักงานบริ หารการบินแห่ งชาติ อาจารย์ผูส้ อนนั้นจะต้องเป็ นผูท้ ี่ มีใบอนุญาตหรื อจะต้องผ่านการ
ฝึ กอบรมโดยจะต้องเป็ นผูท้ ี่มีคุณสมบัติตามที่สํานักงานบริ หารการบินแห่ งชาติกาํ หนด ดังนั้นอาจารย์จึงควรมี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ต้องได้รับการฝึ กฝนจากผูเ้ ชี่ยวชาญ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Lim Yeow Khee (2009)
ศึกษาเรื่ องวิวฒั นาการของการฝึ กอบรมช่างอากาศยาน พบว่า ในอนาคตการฝึ กอบรมช่างอากาศยานนั้น ควรปรับ
ระดับการศึกษาให้เป็ นระดับอุดมศึกษา มีความรู ้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยี ความรู ้และทักษะทางเทคนิค
เรี ยนรู ้จากผูเ้ ชี่ยวชาญและมีอุปกรณ์ช่วยสอนที่ทนั สมัย ผูเ้ รี ยนได้มีโอกาสฝึ กฝนทักษะด้วยกันลงมือทํากับอุปกรณ์
จริ งและมีวธิ ีการเรี ยนรู ้บนฐานเทคโนโลยี มีการนําระบบคอมพิวเตอร์เข้ามามีส่วนร่ วมในการเรี ยนการสอนและมี
การใช้เครื่ องจําลอง (simulation) ในการฝึ กอบรม เพื่อเพิ่มศักยภาพช่างอากาศยานต่อไปมือกันระหว่างสถาบันการ
ศึกษทางวิชาชีพและผูป้ ระกอบการของอุตาสาหกรรมนั้น ๆ เพื่อให้มีความรู ้และทักษะเฉพาะทางด้านวิชาชีพ ยังมี
ผลให้ผเู ้ รี ยนมีความก้าวหน้าทางการเรี ยนเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากอยูใ่ นการดูแลของผูเ้ ชี่ยวชาญ

6. ข้ อเสนอแนะ

1. ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
1. นํารายละเอียดตัวแปรในทุกปั จจัยไปวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งขององค์กร รวมทั้งโอกาสและ
อุปสรรคเพื่อเป็ นแนวทางในการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาเฉพาะทางด้านการบิน ที่จะทําให้การการจัด
การศึกษานั้นบรรลุผลสําเร็ จตามที่วางแผนไว้
2. นําปั จจัยและตัวแปร เพื่อนําไปประยุกต์ใช้ในการจัดการศึ กษาเพื่อให้เกิดการปรับปรุ งคุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง
2. ข้ อเสนอแนะสําหรับการศึกษาวิจยั ในครั้งต่ อไป
1. ควรทําการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับรู ปแบบการจัดการศึกษาของสถาบันการบินพลเรื อน
2. ควรศึกษาวิจยั เกี่ยวกับปั จจัยการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาเฉพาะทางด้านการบิน
3. ควรมีการศึกษาเปรี ยบเทียบปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการจัดการศึกษาของสถาบันการบิ น
พลเรื อนกับสถาบันการศึกษาด้านการบินกลุ่มอื่น ๆ เพื่อให้ได้ขอ้ ค้นพบใหม่ในการจัดการศึกษา

7. กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณสถาบันการบินพลเรื อน

เอกสารอ้ างอิง

“ประวัตสิ ถาบันการบินพลเรื อน” [ออนไลน์] สื บค้นเมื่อวันที่ 14 เมายน 2557 จาก
http://www.catc.or.th/2015/index.php/th/catc-history
พิกลุ ภูมิโคก, 2550. รู ปแบบการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฎ ภายใต้ พระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัย ราชภัฎ พ.ศ.
2547 วิทยานิพนธ์ดุษฎีนิพนธ์ สาขาการบริ หารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา
สถาบันการบินพลเรื อน 2561 “รายงานประจําปี 2560” [ออนไลน์] สื บค้นเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 จาก
http://www.catc.or.th/2015/attachments/article/ANNUAL_REPORT_2017.pdf
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ศึกษาความสามารถอ่านและเขียนภาษาไทยของเด็กอนุบาล 3 โรงเรียนนานาชาติ
บรอมส์ โกรฟ จากการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ จากการใช้ หนังสื อภาพการ์ ตูน
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คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ ทกรุ งเทพ
E-mail: so.sunan@northbkk.ac.th
บทคัดย่ อ

การวิจยั เรื่ องนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาความสามารถอ่านและเขียนภาษาไทยของเด็กอนุ บาล 3 และ
เปรี ยบเทียบความสามารถอ่านและเขียนภาษาไทยของเด็กอนุ บาล 3 โรงเรี ยนนานาชาติบรอมส์โกรฟ ระหว่าง
ก่อนและหลังได้รับการจัดกิจกรรมเสริ มประสบการณ์จากการใช้หนังสื อภาพการ์ตูน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั
เป็ น เด็กอนุบาล 3 โรงเรี ยนนานาชาติบรอมส์โกรฟ ที่ศึกษาในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2562 มีนกั เรี ยน 11 คน
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั มี 3 อย่าง คือ (1) แผนการจัดการเรี ยนรู ้การอ่านและเขียนภาษาไทยจากการจัดกิจกรรม
เสริ มประสบการณ์จากการใช้หนังสื อภาพการ์ ตูน จํานวน 8 แผน ความเหมาะสมของแผนอยูใ่ นระดับมากที่ สุด
(x� = 4.78) (2) หนังสื อภาพการ์ตูน เรื่ องสระเสี ยงยาวและสระเสี ยงสั้น มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากที่สุด (x� =
4.82) (3) แบบวัดความสามารถอ่านและเขียนภาษาไทย มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ .73 และ .77 ตามลําดับ ระยะเวลา
การทดลอง 6 สัปดาห์ เป็ นเวลา 12 ชัว่ โมง ผลวิจยั พบว่า (1) ความสามารถอ่านและเขียนภาษาไทยของเด็กอนุบาล
3 โรงเรี ยนนานาชาติบรอมส์โกรฟ ภายหลังการจัดกิจกรรมเสริ มประสบการณ์จากการใช้หนังสื อภาพการ์ตูน มีผล
การเรี ยนระดับดี เยี่ยม (x�= 17) ตามการประเมิ นการอ่านภาษาไทยของโรงเรี ยนนานาชาติ บรอมส์ โกรฟ (2)
ความสามารถอ่านและเขียนภาษาไทยของเด็กอนุบาล 3 โรงเรี ยนนานาชาติบรอมส์โกรฟ ภายหลังการจัดกิจกรรม
เสริ มประสบการณ์จากการใช้หนังสื อภาพการ์ตูน สูงขึ้นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ: ความสามารถอ่านและเขียนภาษาไทย กิจกรรมการใช้หนังสื อภาพ กิจกรรมเสริ มประสบการณ์
เด็กอนุบาล 3 โรงเรี ยนนานาชาติบรอมส์โกรฟ
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ABSTRACT

The purposes of this research were to study reading and writing ability in Thai language, and to compare
the reading and writing ability in Thai language, of first year students at Bromsgrove international school before
and after learning through experience-enhancement activities with cartoon picture books. Samples used in this
research were 11 first year students in the first semester of the academic year 2019. The research instruments
were: (1) 8 Thai reading and writing lesson plans from cartoon picture books. The suitability of the plans was at
a high level (x�= 4.78). (2) Cartoon picture books which include long vowel sounds and short vowel sounds, and
have their content validity at a high level (x� = 4.82). (3) A Thai reading and writing ability test which has
reliability value of .73 and .77. The experiment project took a total of 12 hours over a six-week period. The
research findings were as follows: (1) Thai reading and writing ability of the students is excellent (x�= 17) based
on the school criteria after learning through the activity. (2) After learning through experience-enhancement
activities with cartoon picture books, the reading and writing ability in Thai language of the students was higher
with statistical significance at the .05 level.
Keywords: Reading and writing ability in Thai, Picture books activity, Experience-enhancement activity,
Year 1 student at Bromsgrove International School

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

ความสามารถทางภาษาของเด็กมีความจําเป็ นและถือเป็ นรากฐานที่สําคัญที่สุดต่อการพัฒนาทางด้าน
สติปัญญาและพัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆ เนื่องจากเด็กจะใช้ภาษาในการสื่ อสารความคิด ความต้องการของตนเอง
กับผูอ้ ื่น ภาษาจึงเป็ นเครื่ องมือสําคัญที่ใช้ในการเรี ยนรู ้ในสาขาวิชาต่าง ๆ ช่วยให้เด็กรับรู ้ขอ้ มูล เมื่อเด็กรับรู ้ผา่ น
ทางภาษา เด็กจะทําความเข้าใจและพยายามตอบสนองอย่างเหมาะสม เด็กเรี ยนรู ้ภาษาไทยไปพร้อมกับการเรี ยนรู ้
คําศัพท์และความคิดรวบยอด เมื่อรู ้คาํ ศัพท์เพิ่มมากขึ้น จะทําให้เด็กสามารถขยายการเรี ยนรู ้คาํ ศัพท์ที่มีความยาก
และซับซ้อนมากขึ้น ทั้งในการเรี ยนรู ้ความหมายของคําศัพท์น้ นั และเด็กจะเรี ยนรู ้ความคิดรวบยอดทางภาษาอย่าง
ง่ าย นําไปสู่ ความคิ ดรวบยอดที่ ซับซ้อนมากขึ้ น ทําให้เด็กเข้าใจและเรี ยนรู ้ ส่ิ งแวดล้อมต่าง ๆได้ดีข้ ึ น ดังนั้น
ความสามารถในการใช้ภาษาจึ งเป็ นกุญแจสําคัญในการเปิ ดทางไปสู่ ความรอบรู ้ทางด้านต่าง ๆ ทําให้เกิ ดการ
พัฒนาทางด้านสติปัญญาและพัฒนาชีวติ ไปพร้อม ๆ กัน
จากการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยในคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัย (อายุ 0 - 5 ปี )
เมื่อ พ.ศ. 2557 พบว่า เด็กอายุ 0 - 2 ปี มีพฒั นาการล่าช้า 22 % และเด็กอายุ 3 - 5 ปี มีพฒั นาล่าช้าทางด้านภาษา 34 %
ปั จจัยสําคัญคือ ความล่าช้าทางด้านภาษา ส่ งผลให้การเรี ยนไม่มีประสิ ทธิ ภาพ เด็กไทย ป.4 - ป.6 ประมาณ 10 15% จึ งอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้และคิดไม่เป็ น และอาจเป็ นสาเหตุที่ทาํ ให้ได้ผูใ้ หญ่ที่มีศกั ยภาพด้อยกว่าที่ ควร
(กระทรวงสาธารณสุข. 2560)
หลักสู ตรของโรงเรี ยนนานาชาติบรอมส์โกรฟ มีพ้ืนฐานมาจากหลักสู ตรการศึกษาแห่ งชาติ ประเทศ
อังกฤษ การเรี ยนการสอนจึ งใช้ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาหลัก มี การใช้ภาษาไทยในวิชาภาษาไทยเท่านั้น ทําให้
เด็กไทยหลายคนมีปัญหาด้านการใช้ภาษาไทย โดยเฉพาะการอ่านและเขียน ซึ่งเด็กไม่สามารถสะกดคําเองได้ อ่าน
และเขียนคําง่าย ๆ ไม่ได้ ในการประเมินพัฒนาการเด็กชั้นอนุบาล 3 โรงเรี ยนนานาชาติบรอมส์โกรฟของปี ที่ผ่าน
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มา พบว่า เด็ ก มี ทัก ษะด้า นการอ่ า นและการเขี ย นภาษาไทยด้อย ซึ่ ง จะส่ ง ผลต่ อการเรี ย นภาษาไทยในระดับ
ประถมศึกษาปี ที่ 1 (หลักสูตรของโรงเรี ยนนานาชาติบรอมส์โกรฟ. 2558) การจัดกิจกรรมโดยการใช้หนังสื อภาพ
จึงเป็ นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยกระตุน้ ให้เด็กเกิดความสนใจและสามารถเรี ยนรู ้ภาษาไทยได้อย่างรวดเร็ วและสนุกสนาน
จากการมองภาพที่ เชื่ อมโยงเข้ากับคําศัพท์และการเล่าเรื่ องของครู ทําให้เด็กได้เรี ยนรู ้ จากการมองดู รูปภาพที่
เชื่อมโยงกับคําศัพท์ซ้ าํ ๆ ช่วยให้ง่ายต่อการจดจํารู ปแบบการอ่านและเขียนภาษาไทย เมื่ออ่านหนังสื อภาพ สายตา
ก็จะมองทั้งภาพและคํา เพื่อมุ่งนําความหมายของทั้งคําและภาพมารวมกัน นําไปสู่ การก่อเกิดเป็ นความหมายของ
เนื้อเรื่ อง ซึ่งเป็ นการเชื่อมโยงของการเรี ยนรู ้ที่เกิดขึ้นได้โดยการสร้างสิ่ งเชื่อมโยงระหว่างสิ่ งเร้ากับการตอบสนอง
โดยเริ่ มให้เด็กได้อ่านจากหนังสื อภาพที่มีสีสนั สวยงาม ภาพที่เห็นจะเป็ นการสร้างสิ่ งเร้าให้ผอู ้ ่านอยากรู ้อยากเห็น
และมีการตอบสนองกับสายตาสัมพันธ์กนั ระหว่างภาพกับภาษา (Lewis. 2001: 32 อ้างถึงใน วิมลิน มีศิริ, 2551:8)
จากปั ญหาด้านการอ่านและเขียน เช่น เด็กไม่สามารถอ่านและเขียนคําศัพท์ง่าย ๆ ในบทเรี ยน การใช้
ภาพจึ งเป็ นหัวใจสําคัญสําหรับเด็กเล็ก ๆ ในการพัฒนาทักษะดังกล่าว เพราะภาพเป็ นส่ วนสําคัญที่จะช่วยสร้าง
ความคิดและมโนภาพตามเรื่ องราวได้ ช่วยให้เนื้อเรื่ องมีชีวติ ชีวาน่าอ่านน่าสนใจ ช่วยให้เด็กอยากดูอยากอ่าน และ
ยังช่ วยสร้ างความหมายของตัวอักษรที่ เด็กอ่านว่ามี ความหมายอย่างไร (สนิ ท สัตโยภาส. 2536: 43) หนังสื อ
ประกอบภาพเป็ นสื่ อการสอนที่ เกี่ ยวข้องกับการเรี ยนรู ้ของเด็ก เพราะโดยทัว่ ไปแล้วรับรู ้ทางประสาทตา และ
แม้วา่ บางครั้งเนื้ อหาจะเป็ นนามธรรม แต่หนังสื อประกอบภาพนั้นเป็ นรู ปธรรม ที่มีสภาพคงตัว ทบทวนได้ ซึ่ ง
ต่างไปจากคําพูด จนเป็ นที่ยอมรับในด้านนวัตกรรมทางการศึกษาว่า การรับรู ้ทางตานั้น ทําให้เกิดมโนทัศน์ และ
เข้าใจได้ดีถึงร้อยละ 75 อย่างเช่น คําพูดที่วา่ “สิ บปากว่าไม่เท่าตาเห็น หรื อ รู ปภาพ 1 รู ป ดีกว่าคําพูด 1000 คํา” นัน่
คือ ถ้าได้จดั ทําหนังสื อประกอบภาพบางอย่าง เช่น การ์ ตูน สามารถดึ งดูดความสนใจของผูด้ ูได้อย่างดี หนังสื อ
ประกอบภาพสามารถเผยแพร่ ออกไปได้อย่างกว้างขวาง (ชัยยงค์ พรหมวงศ์. 2523: 135-136) และหนังสื อเสริ ม
ประสบการณ์หรื อหนังสื อภาพยังสามารถเร้าความสนใจของเด็ก และส่ งเสริ มพัฒนาการด้านความคิดของเด็กได้
เป็ นอย่างดี (ประภาพรรณ เส็งวงศ์. 2550)
การจัดกิจกรรมการใช้หนังสื อภาพการ์ ตูน จึงเป็ นกิจกรรมหนึ่ งที่ส่งเสริ มให้เด็กมีการพัฒนาการด้าน
การอ่านและเขี ยนภาษาไทยจากการเชื่ อมโยงรู ปภาพจากหนังสื อภาพกับคําศัพท์ที่ได้จากการเรี ยนรู ้ ได้อย่าง
สนุกสนาน เพื่อเป็ นพื้นฐานต่อการเรี ยนภาษาไทยในระดับประถมศึกษาต่อไป ดังนั้นในการสอนภาษาไทยแก่เด็ก
อนุ บาล 3 จึ งได้นาํ กิ จกรรมการใช้หนังสื อภาพการ์ ตูนมาจัดประสบการณ์ โดยคาดหวังว่าผลที่ได้จากการศึกษา
ความสามารถอ่ า นและเขี ย นภาษาไทย ชั้น อนุ บ าล 3 จากการจัด กิ จ กรรมการใช้หนัง สื อ ภาพครั้ งนี้ เด็ ก จะมี
ความสามารถอ่านและเขียนภาษาไทยสู งขึ้นและใช้เป็ นแนวทางให้แก่ครู และผูเ้ กี่ยวข้องกับในการจัดการศึ กษา
สําหรับเด็กปฐมวัยต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อศึกษาความสามารถอ่านและเขียนภาษาไทยของเด็กอนุบาล 3 โรงเรี ยนนานาชาติบรอมส์โกรฟ
จากการจัดกิจกรรมเสริ มประสบการณ์จากการใช้หนังสื อภาพการ์ ตูน
(2) เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถอ่านและเขียนภาษาไทยของเด็กอนุบาล 3 โรงเรี ยนนานาชาติบรอมส์
โกรฟ ระหว่างก่อนและหลังได้รับการจัดกิจกรรมเสริ มประสบการณ์จากการใช้หนังสื อภาพการ์ตูน
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3. กรอบแนวคิดในการวิจัย

กิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยใช้ หนังสื อภาพการ์ ตูน
ขั้นตอน

1.ขั้นนํา
ครู แนะนําภาพการ์ตูนจากปกหนังสื อภาพ เพื่อเชื่ อมโยงคําศัพท์จากชื่ อเรื่ องกับ
ภาพการ์ตูน
2. ขั้นสอน
2.1 ครู อ่านหนังสื อภาพการ์ ตูน ชี้ให้เด็กดูภาพการ์ ตูนกับคําศัพท์ และถาม
ความหมายเกี่ยวกับคําศัพท์
2.2 ครู ต้งั คําถามเกี่ยวกับตัวการ์ ตูน และคําศัพท์ที่เกี่ยวกับตัวการ์ ตูน
2.3 ครู อ่านคําศัพท์และชี้ให้เด็กดูภาพการ์ตูน
2.4 ครู เขียนคําศัพท์ของตัวการ์ ตูนนั้นแล้วเด็กเขียนตาม
3. ขั้นสรุ ป
3.1 ครู เดินตรวจการเขียนคําศัพท์ของเด็กพร้อมทั้งแก้ไข
3.2 สรุ ปข้อสังเกตจากการเขียนและอ่านคําศัพท์ให้เด็กดู
3.3 ครู ให้เด็กสรุ ปลักษณะนิ สยั ใจคอของตัวละคร ข้อคิดและคําศัพท์ที่ได้เรี ยนรู ้
พร้อมทั้งบอกข้อควรปฏิบตั ิ

1. ความสามารถอ่านภาษาไทย
2. ความสามารถเขียนภาษาไทย

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 แบบแผนการวิจยั
การวิจยั เรื่ องนี้ ออกแบบโดยการใช้การวิจยั กึ่ งทดลอง (Quasi-experiment design) ที่ ศึกษากลุ่มทดลอง
กลุ่ ม เดี ย ว โดยการวัด ผลก่ อ นและหลัง การทดลอง (One-Group Pretest-Posttest Design) โดยการทดสอบ
ความสามารถอ่านและเขียนก่อนการจัดกิ จกรรมเสริ มประสบการณ์จากการใช้หนังสื อภาพการ์ ตูน และทําการ
ทดสอบความสามารถอ่านและเขียนกับกลุ่มตัวอย่างอีกครั้ง
4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร ได้แก่ เด็กอนุบาล 3 โรงเรี ยนนานาชาติบรอมส์โกรฟ จํานวน 33 คน
กลุ่มตัวอย่ าง ได้แก่ เด็กอนุ บาล 3 โรงเรี ยนนานาชาติบรอมส์ โกรฟ ที่ ศึกษาในภาคเรี ยนที่ 1 ปี
การศึกษา 2562 จํานวน 1 ห้องเรี ยน มีเด็ก 11 คน ได้จากการสุ่มห้องเรี ยนอย่างง่ายจากการจับฉลากห้องเรี ยน
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดกิจกรรมเสริ มประสบการณ์จากการใช้หนังสื อภาพการ์ตูน
ตัวแปรตาม ได้แก่ ความสามารถอ่านและเขียน
4.4 ระยะเวลาที่ใช้ ในการวิจัย จํานวน 6 สัปดาห์ (23 สิ งหาคม – 4 ตุลาคม 2562) จํานวน 24 ครั้ง ทําการ
สอน 8 แผน มี ห นัง สื อ ภาพการ์ ตู น 2 ชุ ด โดยแบ่ ง เป็ น 3 ระยะ คื อ ระยะที่ 1 วัด ความสามารถอ่ า นและเขี ยน
ภาษาไทยก่อนการจัดกิจกรรมเสริ มประสบการณ์จากการใช้หนังสื อภาพการ์ ตูน ระยะที่ 2 จัดกิจกรรมและระยะที่
3 วัดความสามารถอ่านและเขียนภาษาไทยหลังการจัดกิจกรรม
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4.5 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการทดลอง มีจาํ นวน 3 อย่าง ได้แก่
(1) แผนการจัดการเรี ยนรู ้การอ่านและเขียนภาษาไทยจากการจัดกิจกรรมเสริ มประสบการณ์จาก
การใช้หนังสื อภาพการ์ตูน เรื่ องสระเสี ยงยาวและสระเสี ยงสั้น จํานวน 8 แผน เวลา 12 ชัว่ โมง 24 คาบ ตรวจสอบ
คุณภาพของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ โดยผูเ้ ชี่ยวชาญด้านปฐมวัยและด้านภาษาไทย จํานวน 3 คน มีความเหมาะสม
ของแผนการจัดการเรี ยนรู ้เท่ากับ ระดับมากที่สุด (x�= 4.78)
(2) หนังสื อภาพการ์ตูน เป็ นหนังสื อภาพสําหรับประกอบการจัดกิจกรรมเสริ มประสบการณ์จาก
การใช้หนังสื อภาพการ์ตูน วิชาภาษาไทย จํานวน 2 เล่ม ได้แก่ สระเสี ยงยาวและสระเสี ยงสั้น ตรวจสอบคุณภาพ
โดยผูเ้ ชี่ยวชาญด้านปฐมวัยและด้านภาษาไทยจํานวน 3 คน มีความเหมาะสมของหนังสื อภาพการ์ตูนในระดับมาก
ที่สุด (x�= 4.82)
(3) แบบวัดความสามารถอ่านและเขียนภาษาไทย มีลกั ษณะเป็ นแบบทดสอบการอ่านภาษาไทย
ของเด็กอนุบาล 3 เรื่ องคําที่ประสมสระเสี ยงยาวและสระเสี ยงสั้น ค่าความสอดคล้องระหว่างแบบวัด
ความสามารถอ่านและเขียนภาษาไทยเท่ากับ 0.67 – 1.00 และค่าความเชื่อมัน่ ของแบบวัดความสามารถอ่านและ
เขียนภาษาไทยเท่ากับ 0.73 และ 0.66 ตามลําดับ
4.6 การเก็บรวบรวมข้ อมูล การวิจยั นี้เป็ นการทดลองมีแบบแผนการวิจยั เป็ นกลุ่มเดียววัดก่อนและหลัง
(One Group Pretest – Posttest Design) มีข้ นั ตอนการทดลองดังนี้
(1) ทดสอบความสามารถอ่านและเขียนภาษาไทย
(2) จัดกิจกรรมเสริ มประสบการณ์จากการใช้หนังสื อภาพการ์ตูน จํานวน 24 ครั้ง เป็ นเวลา 12
ชัว่ โมง มีข้ นั ตอนดังนี้คือ ขั้นนํา ขั้นสอน และขั้นสรุ ป ทุกขั้นตอนใช้หนังสื อภาพการ์ตูนประกอบการสอน
(3) ทดลองตามแผน และทดสอบความสามารถอ่านและเขียนภาษาไทย
4.7 การวิเคราะห์ ข้อมูล
4.7.1 การศึกษาความสามารถอ่านและเขียนภาษาไทยของเด็กอนุบาล 3 โรงเรี ยนนานาชาติบรอมส์
โกรฟ จากการจัดกิจกรรมเสริ มประสบการณ์จากการใช้หนังสื อภาพการ์ตูน ใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
4.7.2 เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถอ่านและเขียนภาษาไทย ระหว่างก่อนเรี ยน
และหลังเรี ยนโดยใช้สถิติแบบนอนพารามิตริ กส์ (Non-Parametric) ด้วยวิธี Wilcoxon Singled-Rank Test (ไพทูรย์
โพธิสารและสุนนั ท์ ศลโกสุม, 2561:2)

5. สรุ ปผลการวิจัย

5.1 การศึกษาความสามารถอ่ านและเขียนภาษาไทยของเด็กอนุบาล 3 โรงเรียนนานาชาติบรอมส์ โกรฟ
จากการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ จากการใช้ หนังสื อภาพการ์ ตูน
ความสามารถอ่านและเขียนภาษาไทยของเด็กอนุบาล 3 ของโรงเรี ยนนานาชาติบรอมส์โกรฟ จากการจัด
กิจกรรมเสริ มประสบการณ์จากการใช้หนังสื อภาพการ์ตูน มีผลดังตารางที่ 1
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ตาราง 1 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และระดับของผลการวัดความสามารถอ่านและเขียนภาษาไทย ของ
เด็กอนุ บาล 3 โรงเรี ยนนานาชาติ บรอมส์ โกรฟ จากการจัดกิ จกรรมเสริ มประสบการณ์ จากการใช้
หนังสื อภาพการ์ตูน จําแนกตามด้านการอ่านและการเขียน
ด้าน
การอ่าน
การเขียน
รวม

คะแนนเต็ม
10
10
20

SD
2.11
1.67
1.88

𝐱𝐱�
7.55
8.00
17

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดีเยีย่ ม
ดีเยีย่ ม

จากตารางที่ 1 ความสามารถอ่านและเขียนภาษาไทยของเด็กอนุ บาล 3 โรงเรี ยนนานาชาติ บรอมส์
โกรฟ ภายหลังการจากการจัดกิจกรรมเสริ มประสบการณ์จากการใช้หนังสื อภาพการ์ตูน อยูใ่ นระดับดีเยีย่ ม
(x�= 17) โดยที่ความสามารถในการเขียนอยูใ่ นระดับดีเยีย่ ม

5.2 การเปรียบเทียบความสามารถอ่ านและเขียนภาษาไทยของเด็กอนุบาล 3 โรงเรียนนานาชาติบรอมส์
โกรฟ ระหว่ างก่ อนและหลังได้ รับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ จากการใช้ หนังสื อภาพการ์ ตูน
ผลการเปรี ยบเทียบความสามารถอ่านและเขียนภาษาไทยของเด็กอนุบาล 3 ระหว่างก่อนและหลังการ
จัดกิจกรรมเสริ มประสบการณ์จากการใช้หนังสื อภาพการ์ตูน ดังตาราง 2-3
ตาราง 2 เปรี ยบเที ยบค่าเฉลี่ยความสามารถอ่านภาษาไทยของเด็กอนุบาล 3 โรงเรี ยนนานาชาติบรอมส์โกรฟ
ระหว่างก่อนและหลังได้รับการจัดกิจกรรมเสริ มประสบการณ์จากการใช้หนังสื อภาพการ์ตูน
นักเรี ยนคน
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

คะแนน
X
(ก่อน)
7
5
7
4
7
4
10
9
8
10
7

ผลต่าง
ของคะแนน
D = Y-X
2
2
2
3
2
4
0
1
1
0
2

Y
(หลัง)
9
7
9
7
9
8
10
10
9
10
9

ลําดับที่
ของความ
แตกต่าง
2
2
2
3
2
4
0
1
1
0
2

รวม

ลําดับเครื่ องหมาย
บวก
ลบ
+5
+5
+5
+8
+5
+9

-

+1.5
+1.5

-

+5
T+ = 45

T- = 0

T
0*

*มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 2 พบว่า ความสามารถอ่านภาษาไทยของเด็กอนุบาล 3 โรงเรี ยนนานาชาติบรอมส์โกรฟ
จากการจัดกิจกรรมเสริ มประสบการณ์จากการใช้หนังสื อภาพการ์ตูน สูงขึ้นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5
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ตาราง 3 เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยความสามารถเขียนภาษาไทยของเด็กอนุบาล 3 โรงเรี ยนนานาชาติบรอมส์โกรฟ
ระหว่างก่อนและหลังได้รับการจัดกิจกรรมเสริ มประสบการณ์จากการใช้หนังสื อภาพการ์ตูน
นักเรี ยนคน
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

คะแนน
X
(ก่อน)
6
5
7
0
9
6
9
9
9
10
10

ผลต่าง
ของคะแนน
D = Y-X
2
3
2
4
1
1
0
1
1
0
0

Y
(หลัง)
8
8
9
4
10
7
9
10
10
10
10

ลําดับที่
ของความ
แตกต่าง
5.5
7
5.5
8
2
2
0
2
2
0
0

รวม

ลําดับเครื่ องหมาย
บวก

ลบ

+5.5
+7
+5.5
+8
+2.5
+2.5

-

+2.5
+2.5

-

T+ = 36

T- =0

T
0*

*มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 3 พบว่า ความสามารถเขียนภาษาไทยของเด็กอนุบาล 3 โรงเรี ยนนานาชาติบรอมส์ โกรฟ
จากการจัดกิจกรรมเสริ มประสบการณ์จากการใช้หนังสื อภาพการ์ตูนสูงขึ้นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5

6. อภิปรายผล

6.1 ผลการศึกษาความสามารถอ่ านภาษาไทยของเด็กอนุบาล 3 โรงเรียนนานาชาติบรอมส์ โกรฟ พบว่า
หลังการจัดกิจกรรมเสริ มประสบการณ์จากการใช้หนังสื อภาพการ์ตูน ความสามารถอ่านภาษาไทยของเด็กอนุบาล
3 อยู่ในระดับดี เยี่ยม ผลเป็ นเช่นนี้ เพราะมีการใช้หนังสื อภาพการ์ ตูน เป็ นสื่ อประกอบในการจัดกิ จกรรมเสริ ม
ประสบการณ์ ภาพการ์ตูนมีสีสนั สวยงาม สื่ อความหมายได้ดี เหมาะสมกับวัยของเด็ก เนื้อเรื่ องแต่งขึ้นจากการนํา
คําศัพท์ในบทเรี ยนมาเชื่ อมโยงเป็ นเนื้ อเรื่ องสั้น ๆ ไม่ซับซ้อน เพื่อให้เด็กเห็ นภาพประกอบคําศัพท์ เป็ นการ
กระตุน้ และช่วยให้เด็กสามารถเชื่อมโยงรู ปภาพกับคําศัพท์ได้ง่ายขึ้น ในการจัดกิจกรรม ครู เริ่ มต้นโดยให้เด็กได้ดู
รู ปภาพการ์ตูนจากปกหนังสื อภาพ เพื่อกระตุน้ ให้เด็กสนใจก่อนเริ่ มเรี ยน จากนั้นครู ต้ งั คําถามจากการให้เด็กดูภาพ
การ์ ตูน เกี่ ยวกับรู ปร่ างของสระกับตัวการ์ ตูน เพื่อให้เด็กฝึ กคิดเชื่ อมโยงคําศัพท์จากการมองดูรูปตัวการ์ ตูนและ
นําไปสู่การเชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมของเด็ก หรื อแม้วา่ เด็กจะไม่เคยเห็นภาพเหล่านั้นมาก่อน เด็กจะสามารถ
เรี ยนรู ้คาํ ศัพท์ใหม่จากการฟั งครู เล่าเรื่ องและมองดู รูปภาพประกอบ ซึ่ งช่วยให้เด็กได้เรี ยนรู ้ การอ่านได้อย่าง
กระตือรื อร้นและสนุกสนาน ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ วอกเกอร์ (Walker. 2015:32 อ้างถึงใน ธันยา พิทธยา
พิทกั ษ์, 2559: 105) สรุ ปได้วา่ การอ่านหนังสื อภาพให้เด็กฟัง ทําให้เด็กใช้ความสัมพันธ์ระหว่างเสี ยงที่ได้ยินจาก
การอ่านตัวอักษรและการสังเกตภาพในการสร้างความหมายจากการอ่าน ภาพในหนังสื อภาพยังกระตุน้ ให้เด็ก
สร้างความหมายจากประสบการณ์เดิมของเด็กในการอธิบายสิ่ งที่เห็น ทําให้เด็กสามารถเรี ยนรู ้คาํ ศัพท์ใหม่ได้ผ่าน
การสนทนาโต้ตอบในการอ่านภาพจากหนังสื อภาพ จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เด็กมีความสนใจในภาพและการ
แสดงท่าประกอบของผูส้ อน ทําให้มีความแนวคิดในการจัดทําหนังสื อภาพการ์ ตูนลงในโปรแกรม Microsoft
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PowerPoint ให้มีลกั ษณะเป็ นหนังสื อภาพอิเล็กทรอนิ กส์ (E-Book) และฉายบนจอรับภาพขนาดใหญ่ (Projector)
เพื่อให้เด็กได้เห็ นภาพการ์ ตูนที่ เคลื่ อนไหวและสังเกตคําศัพท์ได้อย่างชัดเจนและสนุ กสนาน สอดคล้องกับ
ผลการวิจยั ของกานต์ จันทร์ แดง (2556) ที่พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการอ่านออกเสี ยงของนักเรี ยนที่มีความสามารถ
ในการอ่านตํ่า ชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 2โรงเรี ยนเทศบาล 4 หลังใช้หนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ สู งกว่าก่อนใช้หนังสื อ
อิเล็กทรอนิกส์อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยได้กล่าวถึงความสําคัญของหนังสื อภาพอิเล็กทรอนิ กส์วา่
สามารถนํามาพัฒนาความสามารถทางด้านการอ่าน เป็ นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดแก่ผเู ้ รี ยน ทําให้ผเู ้ รี ยนมีความ
สนุ กสนาน และเกิ ดความตื่ นเต้นในการเรี ยน ไม่เกิ ดความเบื่ อหน่ ายและก่ อให้เกิ ดความเข้าใจในเนื้ อหาของ
บทเรี ยนมากยิง่ ขึ้น
ผลการวัดความสามารถด้านการอ่าน แม้จะมีคะแนนน้อยกว่าด้านการเขียน แต่การพัฒนาความสามารถ
ด้านการอ่าน มีคะแนนเพิ่มขึ้นมากกว่าด้านการเขียน เนื่ องด้วยการใช้หนังสื อภาพในการจัดการเรี ยนรู ้มีผลดีอย่าง
มากต่อการทําความเข้าใจการอ่านของเด็ก เพราะภาพในหนังสื อภาพ มีความสําคัญในการสื่ อความหมายของการ
รั บรู ้ สําหรั บเด็กเริ่ มหัดอ่านที่ ยงั ไม่สามารถอ่านตัวอักษรได้ (Dooley; Martinez; & Roser. 2013: 398 อ้างถึงใน
ธันยา พิทธยาพิทกั ษ์, 2559: 104) จากการทดสอบความสามารถในการอ่านในแต่ละเรื่ อง เด็กมีพฒั นาการด้านการ
อ่ า นดี ข้ ึ น ตามลํา ดับ ซึ่ ง สอดคล้อ งกับงานวิจัย ของศุ ภมาส จริ ก อบสกุล (2559) ได้ท ํา การวิจัย เรื่ องศึ ก ษาการ
เปลี่ยนแปลงทักษะทางภาษาด้านการอ่านและการเขียนของเด็กปฐมวัยที่ ได้รับการจัดกิ จกรรมการอ่านนิ ทาน
ร่ วมกัน ผลการวิจยั พบว่า การเปลี่ยนแปลงทักษะทางภาษาด้านการอ่านและการเขียน เด็กปฐมวัยมีทกั ษะทางภาษา
ด้านการอ่านสูงกว่าทักษะทางภาษาด้านการเขียน คิดเป็ นร้อยละ 1.46
6.2 ผลการศึกษาความสามารถเขียนภาษาไทยของเด็กอนุบาล 3 โรงเรียนนานาชาติบรอมส์ โกรฟ พบว่า
หลังการจัดกิจกรรมเสริ มประสบการณ์จากการใช้หนังสื อภาพการ์ ตูน เด็กมีความสามารถเขียนภาษาไทยอยูใ่ น
ระดับดีเยี่ยม ที่เป็ นเช่นนี้ เพราะการจัดกิจกรรมเสริ มประสบการณ์จากการใช้หนังสื อภาพการ์ ตูน เป็ นกิจกรรมที่
นอกจากจะช่วยพัฒนาความสามารถอ่านแล้ว ยังสามารถพัฒนาความสามารถเขียนภาษาไทย กระตุน้ ให้เด็กสนใจ
เรี ยนรู ้ภาษาไทยและเรี ยนได้อย่างสนุกสนานจากการมองภาพที่เชื่อมโยงเข้ากับคําศัพท์และการเล่าเรื่ องของครู
การมองดูรูปภาพที่เชื่อมโยงกับคําศัพท์ซ้ าํ ๆ ช่วยให้ง่ายต่อการจดจํารู ปแบบการเขียน โดยเฉพาะเด็กในโรงเรี ยน
นานาชาติ ซึ่งใช้ภาษาต่างประเทศในชีวติ ประจําวัน ทําให้การเขียนภาษาไทยตามแบบค่อนข้างยากสําหรับเด็ก แต่
ถ้ามีภาพและคําศัพท์ เด็กจะลอกแบบคําจากตัวอักษรที่ปรากฎตามภาพ ดังนั้นจะเห็นได้ว่า รู ปภาพมีหน้าที่เป็ น
สื่ อกลางในการเรี ยนรู ้ภาษาไทยที่มีความยาก ทําให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น ช่วยให้เด็กเรี ยนรู ้ได้ดีข้ ึนและเพลิดเพลิน
กว่าการเรี ยนรู ้คาํ ศัพท์จากการสะกดคําด้วยหลักการอ่านออกเสี ยงภาษาไทยเพียงอย่างเดียว สอดคล้องกับงานวิจยั
ของวอลซ์ (Walsh. 2003: 123-125 อ้างถึงใน ธันยา พิทธยาพิทกั ษ์, 2559: 105) ที่ ศึกษาการตอบสนองต่อนิ ทาน
ภาพของเด็ก งานวิจยั พบว่า เด็กสร้างความหมายเชื่อมโยงกับภาพที่ปรากฏในหนังสื อ รวมทั้งเชื่อมโยงผ่านเรื่ อง
จากตัวอักษร แสดงให้เห็นว่าเด็กสามารถพัฒนาทักษะการเขียน ซึ่ งเป็ นทักษะขั้นที่สูงกว่าการอ่าน เด็กสามารถ
ความอธิ บายหน้าที่ ของภาพ ให้ขอ้ มูลเพิ่มเติ มเกี่ ยวกับภาพ เปรี ยบเที ยบภาพกับตัวอักษร และเกิ ดสนใจและ
กระตือรื อร้นที่จะเขียน สอดคล้องกับงานวิจยั ของศุภมาศ จริ กอบสกุล (2559) ที่กล่าวว่าถึง ทักษะทางภาษาด้าน
การเขียนจากการจัดกิจกรรมการอ่านนิทานร่ วมกัน เด็กปฐมวัยมีทกั ษะทางภาษาด้านการเขียนเพิ่มขึ้นคิดเป็ น ร้อย
ละ 31.67 หลังการจัดกิจกรรมการอ่านนิ ทานร่ วมกันเด็กปฐมวัย เนื่ องด้วยเป็ นกิจกรรมที่ช่วยส่ งเสริ มทักษะทาง
ภาษาด้านการเขียนด้วยการเปิ ดโอกาสให้เด็กได้พูดแสดง ความคิดเห็นเกี่ยวกับคําต่าง ๆ ได้เลือกเขียนคําที่สนใจ
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โดยเลือกใช้คาํ ในนิ ทานเป็ นสื่ อ เมื่อเด็กสนใจก็จะเกิ ดความอยากรู ้อยากเห็น กระตือรื อร้นที่จะเขียน เด็กจะเกิด
ทักษะการสังเกตรู ปร่ างพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ได้ตามรู ปแบบ
6.3 ผลการเปรียบเทียบความสามารถอ่ านและเขียนภาษาไทยของเด็กอนุบาล 3 โรงเรียนนานาชาติ
บรอมส์ โกรฟ ระหว่ างก่ อนและหลังได้ รับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ จากการใช้ หนังสื อภาพการ์ ตูน พบว่า
ความสามารถอ่านและเขียนภาษาไทยสู งขึ้นกว่าก่อนได้รับการจัดกิจกรรมเสริ มประสบการณ์จากการใช้หนังสื อ
ภาพการ์ตูน มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ที่เป็ นเช่นนี้ เนื่องด้วยการจัดกิจกรรมเสริ มประสบการณ์ดงั กล่าว ช่วย
ให้เด็กเรี ยนรู ้การอ่านและการเขียนคําศัพท์ภาษาไทยในบทเรี ยนได้อย่างรวดเร็ ว จากการมองตัวการ์ ตูนที่ปรากฎ
อยูใ่ นหนังสื อภาพการ์ ตูนที่มีลกั ษณะสวยงาม สื่ อความหมายได้อย่างชัดเจน มีสีสันสดใส ซึ่ งเป็ นที่ชื่นชอบของ
เด็ก ช่วยดึงดูดความสนใจของเด็กได้ดี เด็กสามารถจดจําการออกเสี ยง การอ่านคําจากภาพและการเขียนคําศัพท์ได้
เป็ นอย่างดี จากการจัดกิ จกรรมพบว่า เด็กเริ่ มต้นเรี ยนรู ้ คาํ ศัพท์จากการมองภาพการ์ ตูนแล้วจึ งอ่านออกเสี ยง
คําศัพท์จากภาพการ์ตูนที่เห็น ซึ่งภาพการ์ตูนในหนังสื อภาพ สามารถช่วยให้เด็กเข้าใจความหมายของคําศัพท์ได้ดี
หลังจากนั้นเด็กจะเชื่อมโยงภาพและการออกเสี ยง เข้ากับตัวอักษรที่เด็กได้เห็นพร้อม ๆ กับรู ปภาพ จากนั้นเด็กจึง
จะหัดอ่านคําศัพท์และหัดเขียนตามแบบตัวอักษรจากรู ปภาพ สอดคล้องกับแนวคิดของฉวีวรรณ คู หาภินันท์
(2550. อ้างถึงใน วัยรัตน์ โพธิ์ อามาตร์ , 2556.) ที่เขียนไว้วา่ หนังสื อสําหรับเด็กที่มีภาพประกอบว่าเป็ นหนังสื อที่
มุ่งช่วยครู และนักเรี ยนสรุ ปเนื้อหาและความคิดได้ ซึ่งทําให้นกั เรี ยนเข้าใจบทเรี ยนได้เป็ นอย่างดี
นอกจากนี้ ยังมีขอ้ สังเกตว่าในแต่ละบทเรี ยน มีผลการวัดความสามารถอ่านและเขียนแตกต่างกันตาม
ความยากง่ายของบทเรี ยน เช่น บทเรี ยนเรื่ องสระอา ซึ่งเป็ นสระที่ง่ายต่อการเรี ยนรู ้ มีคาํ ที่สื่อความหมายโดยไม่มี
ตัว สะกดจํา นวนมาก เช่ น กา ขา ตา ซึ่ ง เด็ ก รู ้ จัก เป็ นอย่า งดี เด็ ก จึ ง สามารถอ่ า นออกเสี ย ง ประสมคํา เข้า ใจ
ความหมาย และสามารถหัดเขียนได้อย่างรวดเร็ ว ในขณะที่บางสระ มีคาํ ที่สื่อความหมายโดยไม่มีตวั สะกดเป็ น
จํานวนน้อย เช่นสระอึ ซึ่งต้องใช้คาํ สระอึ ที่มีตวั สะกดเข้ามา เพื่อให้ประสมเป็ นคําที่สื่อความหมายได้ เช่น ดึง ตึก
ผึ้ง เป็ นต้น คําศัพท์จึงมีความยากกว่า ส่ งผลให้การวัดความสามารถอ่านและเขียนในบทเรี ยนนั้น ได้คะแนนน้อย
กว่าบทเรี ยนที่ง่ายกว่า จึงเป็ นข้อสังเกตว่าในแต่ละบทเรี ยน ครู ควรมีการจัดเวลาให้ยืดหยุน่ โดยพิจารณาถึงความ
ยากง่ายของบทเรี ยน

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) ควรมีการจัดสรรเวลาในแต่ละบทเรี ยนตามความยากง่ายของบทเรี ยน บทเรี ยนใดที่มีความยาก
ควรให้เวลาในการจัดกิจกรรมเสริ มประสบการณ์จากการใช้หนังสื อภาพการ์ตูนให้มากขึ้น
(2) สามารถนําไปพัฒนาเป็ นหนังสื อภาพอิ เล็กทรอนิ กส์ (E-Book) ซึ่ งเป็ นภาพการ์ ตูนนําเสนอ
ตัวอักษร เพื่อใช้ประกอบการจัดกิจกรรมเสริ มประสบการณ์
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
ควรได้ศึกษาการทําบทเรี ยนในการจัดประสบการณ์ในเรื่ องอื่น ๆ โดยใช้หนังสื อภาพอิเล็กทรอนิ กส์
(E-Book) มาสร้างเป็ นเนื้อเรื่ องประกอบ นอกเหนือจากการอ่านและเขียนภาษาไทย

8. กิตติกรรมประกาศ -
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สร้างสรรค์บอร์ ดเกมเพื่อการเรี ยนรู ้สาํ หรับเสริ มทักษะสื่ อสารการแสดงของนักศึกษาสาขาศิ ลปะการแสดงโดย
ศึกษาองค์ประกอบของบอร์ ดเกมตามกลศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับทักษะสื่ อสารการแสดง ผูเ้ ขียนได้ออกแบบบอร์ ด
เกม ชุด BULLY TELLING โดยใช้แนวทางการออกแบบบอร์ ดเกมการเรี ยนรู ้ กระดุ ม 5 เม็ดของการออกแบบ
บอร์ ด เกมการเรี ย นรู ้ (Boss Lab Board Game; 2019) ได้แ ก่ 1) กํา หนดเนื้ อ หา (Contents) เป็ นการกํา หนดให้
เรื่ องราวเกิดขึ้นในสถานศึกษาซึ่งเป็ นเรื่ องใกล้ตวั ของนักศึกษา 2) เลือกสถานการณ์ (Themes)โดยมีการกําหนดตัว
ละครและเรื่ องราวเกี่ ยวกับกลัน่ แกล้งในสถานศึ กษา ซึ่ งเป็ นสถานการณ์ ที่สมจริ งและช่ วยกระตุน้ ให้ผูเ้ ล่นมี
ประสบการณ์ร่วม 3) เลือกใช้กลไก (Mechanics) เป็ นแนวการเล่าเรื่ อง (Storytelling) และแนวดราฟการ์ ด (Draft
Card) เพื่อให้เหมาะกับการเรี ยนรู ้ทกั ษะสื่ อสารทางการแสดง 4) ทดสอบ (Play test) กับตัวแทนนักศึกษาแต่ละชั้น
ปี ในสาขาศิลปะการแสดง 5) พัฒนาตัวเกม (Development) หลังจากทดสอบเกมได้มีการแก้ไขการ์ ดตัวเลือกบาง
ตัวเลือกให้มีความสมบูรณ์มากยิง่ ขึ้น และแก้ไขกฏกติกาเพื่อส่งเสริ มทักษะทางการสื่ อสารการแสดงให้มากยิ่งขึ้น
หลังการออกแบบบอร์ ดเกมเพื่อการศึ กษาชิ้ นนี้ พบว่านักศึ กษาสนุ กกับการเรี ยนรู ้ รู ปแบบของเกม นักศึ กษา
สามารถใช้ทกั ษะต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นการแสดง (Acting) ความจํา (Memory) การสวมบทบาท (Role-Playing) การ
จําลองเหตุการณ์ (Simulation) และการเล่าเรื่ อง (Storytelling) ซึ่ งเป็ นกลศาสตร์ ที่เกี่ ยวข้องกับทักษะสื่ อสารการ
แสดงทั้งสิ้ นมาใช้ในการเล่นเกม นอกจากนั้นการศึกษาครั้งนี้ ได้พบว่าการสร้างสถานการณ์จริ งผ่านการเรี ยนรู ้
ให้กบั ผูเ้ รี ยนโดยผูเ้ รี ยนได้มีส่วนร่ วมจะทําให้เกิดการเรี ยนรู ้อย่างสมบูรณ์ และบอร์ ดเกมนี้ สามารถนําไปพัฒนา
เป็ นเครื่ องมือในการสอนทักษะสื่ อสารการแสดงของนักศึกษาสาขาศิลปะการแสดงได้ต่อไป
คําสําคัญ: บอร์ดเกมเพื่อการเรี ยนรู ้, การสร้างบอร์ดเกม, ทักษะสื่อสารการแสดง, การกลัน่ แกล้ง

ABSTRACT

This article is a presentation of how to create board games for learning about communication performing
arts skills. The theme of a board game is about the problem of bullying in the school which type as storytelling.
The author has designed the BULLY TELLING including 1) Contents as the story set Occurred in the school 2)
Themes is a story about bullying in schools 3) Use Mechanics as a story telling and draft card 4) Play Test with
students from performing arts. 5) Develop the game after testing to amend the rules to enhance the communication
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skills After designing, that students enjoy learning the game format and can use various skills about acting,
memory, role-playing, simulation and storytelling that are mechanics related to communication skills, acting. The
students are able to review and compare all the qualities that an actor should be in the game. This board game can
be used as another tool to teach performing communication skills in the performing arts
Keywords: Board games for learning, Creation a board game, Actor skills, Bulling in school

1. บทนํา

สื่ อสารการแสดง เป็ นการสื่ อสารโดยมุ่งเน้นผลทางอารมณ์ ความรู ้สึกของผูร้ ับสารหรื อผูช้ ม หรื อการ
สื่ อสารเชิงสุ นทรี ยะ ที่มีการแสดงเป็ นองค์ประกอบสําคัญ รักชน พุทธรังศี (2560) กล่าวถึง การสื่ อสารการแสดง
ว่าเป็ นการรวมการสื่ อสารเชิงจินตคดีท้ งั หมดที่มีองค์ประกอบการแสดง ดังนั้นนักแสดงในความหมายของสื่ อสาร
การแสดง จึ งครอบคลุมทั้งนักแสดงละคร นักร้ อง นักเต้น เป็ นต้น จากข้อความข้างต้นจึ งเป็ นเรื่ อ งสํา คัญ ที่
นักศึ กษาสาขาศิ ลปะการแสดงต้องเรี ยนรู ้และฝึ กฝนทักษะสื่ อสารการแสดงเพื่อพัฒนาตนเองและสามารถเป็ น
นักแสดงที่ดีในอนาคตได้ ในหลักสู ตรของสาขาศิลปะการแสดงจึงต้องมีการเรี ยนการสอนเกี่ ยวกับเรื่ องการฝึ ก
ทักษะการเป็ นนักแสดงผ่านรู ปแบบการเรี ยนการสอนแบบใช้กิจกรรมต่างๆ รวมถึงแบบฝึ กหัดรู ปแบบของเกมที่
เรี ยกว่าเกมการแสดง ซึ่ งเป็ นวิธีการหนึ่ งของการพัฒนาทักษะและคุณสมบัติที่นกั แสดงพึงมี ผูท้ ี่ใช้วธิ ี การพัฒนา
ทักษะสื่ อสารการแสดงด้วยเกมการแสดงนี้ จะได้พฒั นาเครื่ องมือของนักแสดง ได้แก่ ร่ างกาย จิ ตใจ และเสี ยง
ผ่านกระบวนการของเกม ซึ่ งจะทําให้นกั แสดงได้ฝึกทักษะต่างๆ ในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย ไม่กดดัน สามารถ
สร้างสรรค์อารมณ์ต่างๆ เพื่อนํามาพัฒนาทักษะสื่ อสารการแสดงได้อย่างเต็มที่ (รักชน พุทธรังศี ; 2560)
เกมจึงเป็ นสื่ อการเรี ยนการสอนรู ปแบบหนึ่งที่นกั ศึกษาให้ความสนใจ เป็ นวิธีการสอนที่ช่วยให้ผเู ้ รี ยนมี
ส่ วนร่ วมในการเรี ยนรู ้สูง ธี ระวุฒิ ศรี มงั คละ (2562) กล่าวว่าเกมเพื่อความสนุ กพลังมันไม่เพียงพอ ต่อการเอา
ผูเ้ รี ยนให้อยู่ เพราะการเล่นจะแยกขาดออกจากการเรี ยนรู ้ เเต่เมื่อเราออกแบบเกมเพื่อการเรี ยนรู ้ จึงรู ้วา่ ผูเ้ รี ยนได้
เรี ย นแบบไม่ รู้ ต วั เล่ น ไปด้ว ย จดจํา ข้อ มู ล ไปด้ว ย ทิ ศ นา แขมมณี (2550) อธิ บ ายว่า วิธี สอนโดยใช้เ กม คื อ
กระบวนการที่ช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ตามวัตถุประสงค์ที่กาํ หนด โดยการให้ผเู ้ รี ยนเล่นเกมตามกติกา และนํา
เนื้ อหาและข้อมูลของเกม พฤติกรรม วิธีการ และผลการเล่นเกมของผูเ้ รี ยนมาใช้ในการอภิปรายเพื่อสรุ ปการ
เรี ยนรู ้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้เรื่ องต่างๆ อย่างสนุกสนานและท้าทายความสามารถ โดย
ผูเ้ รี ยนเป็ นผูเ้ ล่นเอง ทําให้ได้รับประสบการณ์ตรง เป็ นวิธีการที่เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมสูง ซึ่งรู ปแบบเเละ
วิธีการจะแตกต่างกันออกไปอย่างหลากหลาย
บอร์ ดเกม (Board Games) หรื อเกมกระดาน เป็ นเกมที่ ถูกสร้างขึ้นเพื่อความบันเทิง ฐิ ติพล ขําประถม
(2558) กล่าวว่าบอร์ดเกมมีหลายประเภท หลายรู ปแบบ เป็ นเกมที่ใช้การ์ด หรื อใช้ชิ้นส่วนหรื อตัวหมากวางไว้บน
พื้นที่เล่น มีท้ งั แบบที่มีกติกาง่ายๆ จนถึงเกมที่มีกติกาซับซ้อน ต้องใช้แผนการหรื อยุทธวิธีเข้าช่วย โดยมีการแบ่ง
ประเภทของบอร์ดเกมไว้ 5 ประเภท คือ เกมครอบครัว (Family Games) เกมวางแผน (Strategy Games) ปาร์ต้ ีเกม
(Party Games) เกมนามธรรม (Abstract Games) และเกมที่ มี ส ถานการณ์ (Thematic Games) สิ่ ง ที่ น่ า สนใจใน
มุมมองของการสื่ อสารการแสดงก็คือ บอร์ ดเกมบางเกมมีกลศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับทักษะสื่ อสารการแสดงอยูด่ ว้ ย
ได้แก่ การแสดง (Acting) ความจํา (Memory) การสวมบทบาท (Role-Playing) การจําลองเหตุการณ์ (Simulation)
และการเล่าเรื่ อง (Storytelling)
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ผูเ้ ขียนจึงสนใจในการทดลองสร้างสรรค์บอร์ ดเกมที่สามารถนําไปใช้เป็ นเครื่ องมือการเรี ยนการสอน
ทักษะสื่ อสารการแสดง ผ่านเรื่ องราวที่สามารถนํามาใช้เป็ นกรณี ศึกษาให้กบั นักศึกษาได้ โดยผูว้ จิ ยั เลือกเรื่ องราวที่
เกี่ ยวกับการกลัน่ แกล้ง (Bulling) ในสถานศึ กษา ซึ่ งเป็ นเรื่ องที่ ใกล้ตวั และส่ งผลกระทบกับการใช้ชี วิต ของ
นักศึกษาโดยตรงผ่านบอร์ดเกม

2. วัตถุประสงค์

เพื่ อ สร้ า งสรรค์บอร์ ดเกมเพื่ อการเรี ยนรู ้ สํา หรั บเสริ ม ทัก ษะสื่ อ สารการแสดงของนัก ศึ ก ษาสาขา
ศิลปะการแสดงโดยศึกษาองค์ประกอบของบอร์ดเกมตามกลศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับทักษะสื่ อสารการแสดง

3. ทักษะสื่ อสารการแสดง

ทักษะสื่ อสารการแสดง หมายถึง ความสามารถและความชํานาญในการสื่ อสารการแสดง เพื่อสื่ อสาร
ถ่ายทอดอารมณ์ความรู ้สึก ให้ผชู ้ มรู ้สึกคล้อยตาม ประทับใจ อันเป็ นทักษะที่จาํ เป็ นของนักแสดงในฐานะผูส้ ่งสาร
ในกระบวนการสื่ อ สารในการแสดง ซึ่ งเป็ นหลัก สํา คัญ ในการเรี ย นรู ้ ข องนัก ศึ ก ษาสาขาศิ ล ปะการแสดง
ประภัสสร จันทร์ สถิ ตย์พร (2560) กล่าวว่า สื่ อสารการแสดง หมายถึ ง การสื่ อสารด้ว ยกลวิธีก ารแสดงออก
(Express) ที่ อาศัยแนวปฏิบตั ิบางประการจากศาสตร์ ดา้ นการศิลปะการแสดง (Performing Arts) หรื อ การละคร
(Drama) เข้ามาผนวก โดยมีเป้ าหมายเพื่อสื่ อสารไปยังผูร้ ับให้เกิดความรู ้สึกกระทบทางอารมณ์หรื อจินตนาการอัน
จะนําไปสู่การรับรู ้เชิงเหตุผลหรื อข้อมูลต่างๆ ที่ผสู ้ ่งสารต้องการเสนอเพื่อให้การสื่ อสารมีศิลปะเข้ามาผสมผสาน
เพราะจุดเชื่ อมโยงที่ สําคัญของการรับรู ้ของมนุ ษย์คือต้องเพลิดเพลินหรื อได้รับความพึงพอใจขณะสื่ อสารไป
พร้อมกันด้วย
สดใส พันธุโกมล (2538) กล่าวว่า นอกเหนื อจากทักษะการแสดง (Acting) แล้ว นักแสดงจะต้องพัฒนา
ทักษะอื่นๆ ที่ส่งเสริ มการเป็ นนักแสดง รวมถึงจะต้องมีคุณสมบัติที่พึงจะเป็ น คือ 1) ความงดงามของจิตใจ การ
สํานึกพึงมีต่ออาชีพนักแสดง ต่อตนเอง และส่วนร่ วม 2) ความพร้อมของร่ างกายและเสี ยง จึงต้องมีการดูแลฝึ กฝน
ร่ างกายและเสี ยงให้พร้อมเสมอ 3) ความพร้อมของอารมณ์ความรู ้สึกได้อย่างพอเหมาะ โดยสร้างขึ้นมาจากภายใน
4) ความพร้อมของประสาทสัมผัสที่ไวและละเอียดอ่อนเพื่อนํามาใช้ในการแสดงได้ 5) การมีสมาธิสูงในการแสดง
จะทําให้นกั แสดงจุดหมายในการแสดงที่ชดั เจน 6) ความสามารถในการสังเกตที่ควรได้รับการฝึ กฝนกระทัง่ ติด
เป็ นนิสยั เพื่อนํามาใช้ในการแสดงและการตีความหมายบทละคร โดยการฝึ กสังเกตจากสิ่ งรอบตัว 7) ความจํา และ
รักษาประสบการณ์ของชี วิตมาเป็ นวัตถุดิบในการสร้างสรรค์อารมณ์และความรู ้สึกในการแสดง 8) ความเข้าใจ
ชีวติ มนุษย์ เข้าใจตนเองและผูอ้ ื่น เข้าใจบทบาทของตัวละครที่จะแสดง 9) ความเชื่อในบทบาทที่ตนกําลังแสดง
เพื่อถ่ายทอดความคิด อารมณ์ และความรู ้สึกของตัวละคร

4. การออกแบบบอร์ ดเกม เพื่อการเรี ยนรู้

Boss Lab Board Game (2019) ได้จาํ แนกแนวทางการออกแบบบอร์ ดเกมการเรี ยนรู ้เป็ นกระดุม 5 เม็ด
ของการออกแบบบอร์ ดเกมการเรี ยนรู ้ ได้แก่ 1) กําหนดเนื้ อหา (Contents) คือการกําหนดขอบเขตของเนื้ อหาที่
ต้องการใช้ให้เกมเป็ นตัวสอน โดยการกําหนดขอบเขตเนื้อหาจะส่งผลต่อการออกเกมเป็ นอย่างมาก เช่น หากเลือก
ขอบเขตของเนื้อหาที่กว้างหรื อแคบมากเกินไป เกมที่ออกแบบมีรูปแบบการเล่นที่ยงุ่ ยากซับซ้อนหรื อง่ายตามไป
ด้ว ย ไม่ ก่ อ ให้เกิ ดความท้า ทายหรื อกระตุน้ ให้ผูเ้ รี ย นเกิ ดความอยากที่ จะเล่น เกมต่อ ไป 2) เลื อ กสถานการณ์
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(Themes) คือการกําหนดรู ปแบบสถานการณ์ที่จะนําไปสู่ การเรี ยนรู ้โดยใช้เกม ซึ่ งสถานการณ์ที่สมจริ งจะช่วย
กระตุ ้น ให้ นัก เรี ย นมี ป ระสบการณ์ ร่ ว มและนํา ไปสู่ ก ารเรี ย นรู ้ ด้ว ยตนเองได้เ ป็ นอย่า งดี 3) เลื อ กใช้ก ลไก
(Mechanics) เนื่ อ งจากตัว เกมจะต้อ งใช้ร ะบบการเล่ น ในการขับ เคลื่ อ นตัว เกม กลไกที่ นํา มาใช้ต ้อ งมี ค วาม
เหมาะสมกับเนื้อหาและสถานการณ์ 4) ทดสอบ (Play test) หากได้ออกแบบเกมเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว ควรที่จะหาผู ้
เล่นทดสอบหรื อสถานที่ทดสอบเกม เนื่องจากผูพ้ ฒั นาเกมจะมีการสร้างระบบและรู ปแบบเกมด้วยตนเอง เป็ นการ
มองเพียงมุมเดียว จึงต้องให้ผเู ้ ล่นอื่นมาช่วยหาจุดบอดหรื อที่เรี ยกว่า บัก๊ (Bug) ดังนั้นการทดสอบเกมจะเป็ นการ
ตรวจสอบระบบเกมให้มีความสมบูรณ์มากยิง่ ขึ้น ยิง่ ถูกทดสอบมากเท่าไร เกมก็จะยิง่ พบบัก๊ ที่มีความซับซ้อนมาก
ยิ่งขึ้น 5) พัฒนาตัวเกม (Development) หลังจากทดสอบเกม จากนั้นจะเป็ นการนําข้อมูลและข้อเสนอแนะมาปรับ
ให้เกมมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ไม่เพียงแต่ความสนุ ก เกมการเรี ยนรู ้ตอ้ งสามารถให้ความรู ้ได้ถูกต้องอีกด้วย
ดังนั้นการนําจุดบอดหรื อข้อบกพร่ องมาพัฒนาตัวเกมเพื่อปิ ดช่องโหว่และปรับแต่งให้เข้าที่เข้าทางมากขึ้น จะทํา
ให้เกมการเรี ยนรู ้มีประสิ ทธิภาพในการใช้สอนพร้อมด้วยความสนุกสนานภายในตัว
ในการออกแบบเกมเพื่ อ สร้ า งการเรี ย นรู ้ กลศาสตร์ ข องเกม (Game Mechanics) เป็ นตัว กํา หนดว่า
กระบวนการเล่นเกมเป็ นอย่างไร นอกจากนั้นกลศาสตร์ เป็ นสิ่ งที่ ทาํ ให้เกมเป็ นเกมอย่างสมบูรณ์ เป็ นการวาง
ปฏิ สัมพันธ์และกําหนดความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ และมี การจําแนกกลศาสตร์ ของเกม ตามที่
อรรถเศรษฐ์ ปรี ดากรณ์ (2557) ได้อา้ งอิงจาก Jesse Schell (2008) ไว้เป็ น 6 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ 1) พื้นที่วา่ ง (Space)
หมายถึ งสถานที่ ต่างๆ ในเกมที่ ผูเ้ ล่นจะสามารถเข้าไปมี การกระทําบางอย่าง 2) วัตถุ คุ ณลักษณะและสถานะ
(Objects, Attributes and States) หมายถึงสิ่ งที่สามารถมองเห็นอยูใ่ นพื้นที่ เช่น ตัวละคร อุปกรณ์ตกแต่ง กระดาน
คะแนน เหรี ยญรางวัล 3) การกระทํา (Actions) หมายถึงสิ่ งที่ผเู ้ ล่นจะต้องทําในเกม 4) กฏ (Rules) เป็ นกลศาสตร์ที่
สําคัญที่สุดของเกม เป็ นตัวกําหนดพื้นที่ วัตถุ การกระทํา ข้อจํากัดของการกระทํา และเป้ าหมาย 5) ทักษะ (Skill)
จําแนกออกเป็ นทักษะทางกายภาพ (Physical Skill) ทักษะทางจิตใจ (Mental Skill) และทักษะทางสังคม (Social
Skill) 6) โอกาส (Chance) หมายถึงความแน่ นอนและไม่แน่ นอน กลศาสตร์ น้ ี จะเป็ นการเพิ่มความสนุ ก ความ
ตื่นเต้นให้กบั เกม
ธีระวุฒิ ศรี มงั คละ (2562)ได้กล่าวว่าบอร์ดเกมที่สามารถนํามาใช้ในกระบวนการเรี ยนรู ้น้ นั จะต้องมีการ
จัดระบบข้อมูล และกรอบแนวคิ ด เกมเหล่านี้ จะเชื่ อมโยงความรู ้ ใหม่ เมื่ อผูเ้ ล่นร่ วมกันเป็ นที มก็จะได้เรี ยนรู ้
ร่ วมกัน ไม่มีใครรู ้สึกแปลกแยกจากการเรี ยนรู ้หรื อรู ้สึกว่าเรี ยนไม่ทนั เพื่อน ผูเ้ ล่นต้องเผชิญและค้นหาทางแก้ไข
ปั ญหาต่างๆ จะทําให้ผเู ้ ล่นเกิดความเข้าใจมากกว่าการเรี ยนแบบที่ผเู ้ ล่นไม่มีส่วนร่ วม

5. ปัญหาการรั งแกกัน (Bullying) ในสถานศึกษา

สุริยา ฆ้องเสนาะ (2561) กล่าวว่า ปั ญหาการรังแกกัน (Bullying) ของเด็กและวัยรุ่ นในโรงเรี ยนมีให้เห็น
อยู่ทุกวันจากการนําเสนอของสื่ อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสื อพิมพ์ และทางโซเชียลมีเดียต่างๆ กลายเป็ น
ปั ญหาสําคัญที่ส่งผลต่อเด็กและเยาวชนซึ่ งเป็ นอนาคตของชาติ คนรังแกมักเป็ นเพื่อนในโรงเรี ยนและคนใกล้ชิด
ซึ่ งมักจะคุน้ ชินกับการใช้อาํ นาจและการใช้ความรุ นแรงกับผูอ้ ื่น และสิ่ งที่เป็ นประเด็นสําคัญคือผูถ้ ูกรังแกไม่รู้วา่
จะต้องหาทางออกหรื อขอความช่วยเหลือได้อย่างไร นอกจากนี้คนที่เห็นเหตุการณ์ก็มกั จะไม่เข้าไปช่วยเพราะเห็น
ว่าเป็ นการเล่นกันและรู ้สึกว่าไม่ใช่เรื่ องของตนเอง ส่วนสถานศึกษามองเรื่ องการรังแกกันเป็ นเรื่ องเล็กน้อย ดังนั้น
การรังแกจึงเกิดขึ้นในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาการเรี ยนรู ้ และความรู ้สึกปลอดภัย
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ในการใช้ชีวิตในสถานศึ กษาของผูเ้ รี ยน และไม่มีนโยบายที่ จะดําเนิ นการกับการรังแกที่เกิ ดขึ้นในสถานศึกษา
อย่างชัดเจน
การรังแกและกลัน่ แกล้งที่พบเป็ นประจําในโรงเรี ยนมี 6 ประเภท คือ 1) การกลัน่ แกล้งทางร่ างกาย เป็ น
การกลัน่ แกล้งที่เห็นได้ชดั เจนที่สุด เกิดขึ้นเมื่อเด็กใช้กาํ ลังทางกายเพื่อให้ได้อาํ นาจและการควบคุมเหนือเป้ าหมาย
เช่น การเตะ ตี ต่อย ตบ ผลัก และการกระทําทางกายอื่นๆ 2) การกลัน่ แกล้งโดยคําพูด นับเป็ นการกลัน่ แกล้งที่ทาํ
ให้เกิดบาดแผลลึกในใจ เป็ นการพูดต่อๆกันมาแบบปากต่อปาก 3) การคุกคามในเชิงสัมพันธภาพ เป็ นการกลัน่
แกล้งที่ซ่อนเร้นและค่อยเป็ นค่อยไป บางครั้งอาจเรี ยกว่าการกลัน่ แกล้งทางอารมณ์ ผูร้ ังแกมักจะแบ่งแยกผูอ้ ื่นออก
จากกลุ่มกระจายข่าวลือควบคุมสถานการณ์และทําลายความมัน่ ใจเป้ าหมาย 4) การกลัน่ แกล้งทางไซเบอร์ เป็ น
ประเด็นที่กาํ ลังขยายใหญ่ข้ ึนในกลุ่มคนอายุน้อย และยังขยายวงกว้างมากขึ้นเนื่ องจากเทคโนโลยีทาํ ให้พวกเขา
รู ้สึกไร้ตวั ตนมีเกราะกําบังและห่างเหิ นจากสถานการณ์จริ ง ทั้งการโพสต์รูปที่ทาํ ให้เกิดความเสี ยหาย การข่มขู่ทาง
ออนไลน์ และการส่ งอีเมลหรื อข้อความที่ทาํ ให้เกิดความเสี ยหาย 5) การกลัน่ แกล้งทางเพศ ผูต้ กเป็ นเหยื่อจะเกิด
ความอับอาย และความรําคาญ ตัวอย่างเช่นการเรี ยกชื่อโดยมีนยั ทางเพศ การแสดงความเห็นอย่างหยาบคาย แสดง
ท่าทางที่หยาบโลน การสัมผัสโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต 6) การกลัน่ แกล้งโดยอคติ มักเกิดขึ้นกับเด็กก่อนวัยรุ่ นและ
วัยรุ่ นที่ มีต่อเพื่อนนักเรี ยนต่างเชื้ อชาติ ศาสนา หรื อรสนิ ยมทางเพศ การกันแกล้งประเภทนี้ อาจร่ วมกับการกัน
แกล้งชนิ ดอื่นๆ เมื่อเกิ ดการกันแกล้งโดยอคติเด็กจะพุ่งเป้ าไปยังคนอื่นที่ แตกต่างจากพวกเขาและแบ่งแยกคน
เหล่านั้นออกไป (สุริยา ฆ้องเสนาะ, 2561)
จากข้อมูลข้างต้นเห็นได้วา่ ปั ญหาการรังแกกันในสถานศึกษาเป็ นเรื่ องใหญ่ที่ถูกมองข้าม เพราะความคิด
ของคนส่ วนใหญ่มกั คิดว่าเป็ นเรื่ องเล็กน้อย และบ่อยครั้งคิดว่าเป็ นเรื่ องของความเคยชิ น จนบางครั้งทําให้เกิด
ปั ญ หาต่ า งๆ ตามมาแบบไม่ มี ว นั จบสิ้ น ประเด็น นี้ ควรเป็ นเรื่ องสํา คัญที่ นัก ศึ ก ษาต้อ งรั บ รู ้ และรู ้ เ ท่ า ทันกับ
เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น นักศึกษาควรต้องตระหนักได้วา่ เรื่ องใกล้ตวั นี้เป็ นปั ญหา และเป็ นเรื่ องใหญ่ ที่ตอ้ งมีการ
แก้ไข โดยเริ่ มจากทราบและรู ้เท่าทันกับพฤติกรรมของตนเอง ก่อนที่จะเกิดสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดต่างๆ

6. กระบวนการออกแบบการ์ ดเกม ชุ ด BULLY TELLING

ก่อนการออกแบบการ์ดเกม ผูเ้ ขียนได้ใช้กิจกรรมการตีตรา (Amnesty International Thailand; 2019) ซึ่ ง
เป็ นกิ จกรรมสําหรับเรี ยนรู ้เรื่ องสิ ทธิ มนุ ษยชน และการไม่เลื อกปฏิ บัติ เกมจากหนังสื อคู่มือกิ จกรรมสู่ ก ารอยู่
ร่ วมกันแบบเคารพสิ ทธิ มนุ ษยชน ของ สสส.ร่ วมกับนักศึ กษาสาขาศิลปะการแสดงหลากหลายชั้นปี เพื่อระดม
ความคิดและรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาประเด็นการกลัน่ แกล้งในสถานศึกษาที่เกิดขึ้นจริ ง
กิจกรรมการตีตราเป็ นการเขียนอัตลักษณ์ต่างๆ ในสังคมลงในกระดาษโพสต์อิท เช่น ศิลปิ น พนักงาน
สตาร์ บคั ผูป้ ่ วยโรคซึ มเศร้า คนพิการ เด็กขายพวงมาลัย นายกรัฐมนตรี เป็ นต้น จากนั้นแปะที่หน้าผากของผูเ้ ล่น
ทุกคน โดยห้ามให้ผูเ้ ล่นคนนั้นเห็ นข้อความ จากนั้นภายใน 45 นาที ให้ผูเ้ ล่นคนอื่นๆ กล่าวทักทายกันและกัน
เหมือนเจอคนตามที่แปะอยูโ่ ดยห้ามพูดคําที่แปะบนหน้าผาก ในขณะนั้นผูเ้ ล่นแต่ละคนก็ตอ้ งพยายามเดาว่าตัวเอง
ได้รับบทบาทเป็ นอะไร จากคําพูดหรื อท่าทีปฏิบตั ิของผูอ้ ื่นที่มีต่อเรา แล้วค่อยๆ สวมบทบาทและแสดงมุมมอง
ของบทบาทนั้นๆ เมื่อเสร็ จสิ้นให้ทุกคนเปิ ดคําที่หน้าผาก จากนั้นระดมความคิดสิ่ งที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม ผูเ้ ขียนได้
สังเกตเห็นลักษณะการพูดการแสดงท่าทางในลักษณะจากบทบาทต่างๆ ในสังคมผ่านมุมมองของนักศึกษา ทราบ
ถึ งพฤติ กรรม ความรู ้ สึกและมุมมองของแต่ ละบทบาทว่ามี ท่าที เ ช่ นใดบ้างกับบทบาทในสังคม เห็ นมุมมอง
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ความคิดที่แตกต่างกันของแต่ละบทบาท ลดการเหมารวม เข้าใจความแตกต่างในสังคมที่มีความหลากหลายใน
ปั จจุบนั นี้
หลังจากการทํากิ จกรรมผูเ้ ขียนได้ให้นักศึ กษาระดมความคิด โดยแบ่งนักศึ กษาเป็ นกลุ่มๆ เช่น กลุ่ม
นักศึกษาชาย กลุ่มนักศึกษาที่เรี ยบร้อย กลุ่มนักศึกษาที่ชอบการกลัน่ แกล้ง รวมถึงกลุ่มนักศึกษาชั้นปี ที่ 1 ที่พ่ ึงเริ่ ม
เข้าสู่ โลกมหาวิทยาลัย จากนั้นผูเ้ ขียนให้โจทย์แต่ละกลุ่มระดมความคิดและเขียนลงกระดาษของกลุ่ม โดยนํา
ประเด็นการดลัน่ แกล้งในสังคมมาเป็ นโจทย์ คือ คําพูดที่รู้สึกว่าหากคนอื่นได้ยินจะรู ้สึกไม่พอใจ พฤติกรรมที่ไม่
ชอบให้ใครกระทํากับตัวเอง บริ เวณในสถานศึ กษาที่อาจเกิ ดการกลัน่ แกล้งขึ้น และพฤติกรรมบนโลกโซเชียล
มีเดียที่ไม่ชอบเห็น ซึ่งเมื่อแต่ละกลุ่มเขียนของตัวเองเสร็ จ จะมีการให้แลกกันอ่านเพื่อรับรู ้มุมมองของคนกลุ่มอื่น
สิ่ งที่ ผูเ้ ขียนค้นพบคือ นักศึ กษามีมุมมองที่ เปิ ดกว้างขึ้นในการรับรู ้ความรู ้ สึกของแต่ละบทบาท คําบางคําหรื อ
พฤติกรรมบางอย่างเป็ นเรื่ องที่คุน้ ชิ นและเกิ ดขึ้นในชี วิตปั จจุบนั แต่เป็ นเรื่ องที่คนบางกลุ่มรู ้สึกไม่ดี กลุ่มผูช้ าย
เกลียดการโดนดูถูกด้วยคําง่ายๆ กลุ่มผูห้ ญิงมักเกลียดพฤติกรรมคุกคามต่างๆ ทางร่ างกาย เป็ นต้น เมื่อได้ขอ้ มูล
ข้างต้นผูเ้ ขียนจึงได้จาํ แนกตัวละคร และลักษณะของการกลัน่ แกล้งในสถานศึกษาเป็ นหมวดๆ รวบรวมข้อมูลจาก
ทั้ง 2 กิ จกรรมเพื่อนําไปสู่ กระบวนการสร้ างสรรค์บอร์ ดเกมต่อไปโดยใช้แนวทางการออกแบบบอร์ ดเกมการ
เรี ยนรู ้กระดุม 5 เม็ดของการออกแบบบอร์ ดเกมการเรี ยนรู ้ (Boss Lab Board Game; 2019) เพื่อสร้างสรรค์บอร์ ด
เกมครั้งนี้ ดังนี้
1) แนวของบอร์ ดเกม
ผูเ้ ขียนได้ศึกษากระบวนการและแนวทางในการออกแบบบอร์ ดเกม ซึ่ งพบว่ามีลกั ษณะที่หลากหลาย
และมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันออกไป โดยแนวของบอร์ ดเกมที่บทความวิชาการนี้ สนใจ ได้แก่ แนวเล่าเรื่ อง (Story
telling) เป็ นแนวของบอร์ดเกมที่ผเู ้ ล่นจะต้องเล่าเรื่ องในเกม ซึ่ งมีความสอดคล้องกับเกมเล่าเรื่ องในเกมการแสดง
ที่ กาํ หนดให้ผูท้ ี่ เล่นเกมการแสดงต้องเล่าเรื่ อง และแนวดราฟการ์ ด (Draft Card) เป็ นแนวการเล่นที่ ผูเ้ ลือกต้อง
เลือกการ์ดใช้ และจัว่ การ์ดขึ้นใหม่ข้ ึนมือเพื่อเป็ นทางเลือกในการใช้เล่าเรื่ องซึ่งเป็ นส่ วนหนึ่งในทักษะการสื่ อสาร
การแสดง
2) วางจุดประสงค์ ของเกม
จุดประสงค์หลักของบอร์ดเกมนี้เพื่อให้นกั ศึกษาสาขาศิลปะการแสดง ได้ฝึกทักษะสื่ อสารการแสดงไม่
ว่ า จะเป็ นการแสดง (Acting) ความจํา (Memory) การสวมบทบาท (Role-Playing) การจํา ลองเหตุ ก ารณ์
(Simulation) และการเล่าเรื่ อง (Storytelling) โดยผูเ้ ขียนได้นาํ เรื่ องปั ญหาการกลัน่ แกล้งในสถานศึกษาเป็ นเรื่ อง
หลักในการเล่าเรื่ อง โดยมีตวั ละครที่แตกต่างกัน และมีสถานการณ์ต่างๆ ที่ นาํ มาจากเรื่ องราวการกลัน่ แกล้งใน
ชี วิต ประจําวันในโรงเรี ย น มาใช้เ ป็ นการดําเนิ นเรื่ อ งต่า งๆ เพื่ อ ให้ผูเ้ รี ย นได้ฝึกทัก ษะสื่ อสารการแสดงและ
ตระหนักถึงปั ญหาการรังแกในสถานศึกษาผ่านมุมมองที่หลากหลายของผูเ้ รี ยน
3) ประเภทและสถานการณ์ ของเกม
ผูเ้ ขี ย นเลื อ กประเภทของเกมเป็ น 1) ปาร์ ต้ ี เ กม (Party Games) สามารถเล่ น เป็ นหมู่คณะ มี ก ติ ก าไม่
ซับซ้อน ใช้เวลาน้อย และมีอุปกรณ์ไม่มาก ส่วนใหญ่จะเน้นที่ไหวพริ บ 2) เกมที่มีสถานการณ์ (Thematic Games)
เป็ นเกมที่มีการเล่าเรื่ อง มีเนื้ อหาชัดเจน มีที่มาที่ไปของเหตุการณ์ มีรายละเอียดของตัวละคร มีความเป็ นมาของ
องค์ประกอบต่างๆ มีเอกลักษณ์เฉพาะ ไม่เน้นการวางแผนแต่มีส่วนที่ทาํ ให้เกิดการปะทะกันโดยตรงระหว่างผู ้
เล่น เกมแนวนี้ จึงมักมีกลศาสตร์ ไม่ซับซ้อน เน้นที่ บรรยากาศของเนื้ อเรื่ องโดยสถานการณ์ของบอร์ ดเกมนี้ คือ
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เรื่ องราวการกลัน่ แกล้งในสถานศึกษา ผ่านตัวละคร ผ่านเรื่ องราว สถานที่ คําพูด และการกระทําต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ผ่านเรื่ องเล่าของผูเ้ รี ยนในแต่ละรอบ
4) กลศาสตร์ ของเกม ปัจเจกสําคัญ และอุปกรณ์ ต่างๆ
กฏเกณฑ์ กระบวนการ และข้อมูล ซึ่งอยูใ่ นหัวใจหลักของเกม โดยผูเ้ ขียนได้ศึกษาองค์ประกอบของเกม
ที่ออกแบบตามกลศาสตร์ของเกมตามแนวคิดของ Schell (Schell, 2008) และการออกแบบ ดังนี้
4.1) พื้นทีว่ ่ าง (Space) คือ สถานศึกษาแล้วแต่การเล่าเรื่ องของผูเ้ ล่นในแต่ละรอบ
4.2) การกระทํา (Actions) เกมจะแบ่งเป็ น 2 ช่วง คือ ช่วงเล่าเรื่ อง และช่วงย้อนความ ในแต่ละรอบ
ผูเ้ ล่นแต่ละคนจะต้องเล่าเรื่ องผ่านมุมมองตามบทบาทตัวละครที่ได้รับ ผ่านการเลือกเปิ ดการ์ ดสถานการณ์ต่างๆ
ในมือ ภายในเวลา 10 นาที เมื่อหมดเวลา จะเข้าสู่ ช่วงทบทวนเรื่ องราว โดยให้ผูเ้ ล่นแต่ละคน ทบทวนเรื่ องราว
ทั้งหมดที่เกิดขึ้นทีละคน ซึ่ งในแต่ละการ์ ดสถานการณ์จะมีคะแนนให้สะสม หากไม่สามารถเล่าเรื่ องได้ ก็จะข้าม
ไปที่ผเู ้ ล่นคนต่อไป โดยรู ปแบบในช่วงเล่าเรื่ องจะเป็ นการช่วยกันเล่าเป็ นทีม แต่ในช่วงย้อนความเป็ นการแข่งขัน
ผ่านทักษะต่างๆ ที่นาํ มาใช้ในการเรี ยนรู ้
4.3) วัตถุ คุณลักษณะและสถานะ (Objects, Attributes and States) เนื่องจากเป็ นรู ปแบบปาร์ต้ ีเกม
(Party Games) จึงมีอุปกรณ์ไม่มาก และไม่ซบั ซ้อน ส่วนใหญ่จะเน้นที่ไหวพริ บ โดยแบ่งอุปกรณ์ดงั นี้
4.3.1) การ์ ด ตัว ละคร (Character Card) ทั้ง หมด 20 ใบ ตามบุ ค คลที่ มี ล ัก ษณะต่ า งๆ ใน
สถานศึกษา ดังนี้ เด็กใหม่ เด็กขยัน เด็กพิการ รุ่ นพี่หน้าตาดี รุ่ นพีช่ อบความรุ นแรง เด็กไฮโซ เด็กเน็ตไอดอล เด็กมี
โลกส่วนตัว เด็กสายปาร์ต้ ี เด็กขี้ประจบ นักเรี ยนรุ่ นน้อง อาจารย์จอมระเบียบ อาจารย์ที่ปรึ กษาแสนดี ผูป้ กครอง
ขี้โวยวาย อาจารย์ไร้ศีลธรรม แม่บา้ นล้างห้องนํ้า ยามคุมที่จอดรถ ลูกตํารวจใหญ่ หลานอธิการบดี และลูกคนขาย
พวงมาลัย
4.3.2) การ์ดที่ใช้เล่น (Draft Card) เป็ นการ์ดที่ใช้สาํ หรับการเล่าเรื่ อง โดยแบ่งออกเป็ น 3 หมวด
แบ่งออกเป็ น 3 สี ดังนี้ การ์ ดสี แดงเป็ นการ์ดคําพูดต่างๆ การ์ ดสี เขียวเป็ นการ์ ดสถานที่ต่างๆ และการ์ ดสี น้ าํ เงินคือ
การกระทําต่างๆ โดยในการ์ดจะมีคะแนนที่แตกต่างกันตั้งแต่ 1-5 คะแนน
4.4) กฏ (Rules) การเล่นบอร์ ดเกมนี้จะแบ่งเป็ น 2 ช่วง คือช่วงเล่าเรื่ อง และช่วงทบทวนเรื่ องเล่า ผู ้
เล่นทุกคน (ตั้งแต่ 2-20 คน) จะช่วยกันเล่าเรื่ องจากมุมมองบทบาทตัวละครที่ได้รับ โดยผูเ้ ล่นต้องทํางานเป็ นทีม
เพื่อเล่าเรื่ องภายใน 10 นาที การ์ ดแต่ละใบที่ลงจะนับเป็ นคะแนน 1 คะแนน เมื่อเข้าสู่ ช่วงทบทวนผูเ้ ล่นแต่ละคน
จะต้องแข่งขันกันทวนเรื่ องราวที่เกิดขึ้นในช่วงแรก เพื่อให้ได้คะแนนที่ปรากฎบนการ์ดนั้นๆ สรุ ปคะแนนและหา
ผูช้ นะโดยมีรายละเอียดการเล่น ดังนี้
4.4.1) แจกการ์ดตัวละครให้ผเู ้ ล่นคนละ 1 ใบ เพื่อให้ผเู ้ ล่นเล่าผ่านมุมมองบทบาทของตัวละคร
นั้นๆ
4.4.2) เข้าสู่ช่วงที่หนึ่งคือช่วงเล่าเรื่ อง แจกการ์ดที่ใช้เล่น (Draft Card) คนละ 5 ใบ หาผูเ้ ล่นคน
แรก
4.4.3) ผูเ้ ล่นคนแรกจะเป็ นคนเริ่ มเล่า โดยเลือกการ์ ดบนมือของตัวเอง 1 ใบ เพื่อใช้ในการเล่า
เรื่ อง เมื่อลงการ์ด 1 ใบจะได้คะแนน 1 คะแนน
4.4.4) เมื่อผูเ้ ล่นลงการ์ดไปแล้ว ให้จบั การ์ดที่ใช้เล่นในกองขึ้นมาทนแทน 1 ใบ
4.4.5) จากนั้นให้เลื่อนไปทีละคน (ทางซ้ายหรื อขวาก็ได้) เพื่อเป็ นคนเล่นคนต่อไป โดยต้อง
เล่าเรื่ องต่อให้เป็ นเรื่ องราวเดียวกัน และสอดคล้องกับตัวละครที่ได้รับ
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4.4.6) เล่าวนไปเรื่ อยๆ ภายใน 10 นาที จนหมดเวลา ผูเ้ ล่นที่เป็ นคนสุดท้ายจะต้องสรุ ปเรื่ องให้
จบจึงจะได้คะแนน จากนั้นให้ทุกคนทิ้งการ์ดที่เหลือบนมือ
4.4.7) เข้าสู่ ช่วงที่สองคือช่วงทบทวนเรื่ องราว โดยผูเ้ ล่นคนสุ ดท้ายที่ ได้เล่าเรื่ องจะเป็ นผูเ้ ริ่ ม
ทบทวนเรื่ องราวตั้งแต่ตน้ เรื่ อง พร้อมเปิ ดการ์ดแรกที่คนแรกเริ่ มเล่า หากเล่าถูก จะได้คะแนนที่ปรากฏอยูบ่ นการ์ด
แต่ถา้ เล่าผิดจะโดนหักคะแนน 5 คะแนน (เมื่อเปิ ดการ์ ดแล้วผิด) แต่หากไม่แน่ใจหรื อไม่มนั่ ใจ มีโอกาสที่จะไม่
เปิ ดและข้ามให้คนต่อไปเป็ นคนเล่าเรื่ องแทน โดยไม่เสี ยคะแนน
4.4.8) คนต่อไปที่ได้เล่นจะอยูต่ าํ แหน่งอีกทางจากในช่วงเล่าเรื่ อง (ถ้าตอนเล่าวนไปทางซ้าย
ตอนสรุ ปให้เล่าวนไปทางขวา) เพื่อเพิ่มความสับสนในการจําเรื่ องราว
4.4.9) ให้ทบทวนและเก็บคะแนนจนจบเรื่ องราวทั้งหมด จึงสรุ ปคะแนนและหาผูท้ ี่ได้คะแนน
สูงสุด
4.5) ทักษะ (Skill) ในเกมนี้ ทาํ ให้ผูเ้ รี ยนได้ใช้ ทักษะสื่ อสารการแสดงในการเล่าเรื่ อง ได้แก่ การ
แสดง (Acting) ความจํา (Memory) การสวมบทบาท (Role-Playing) การจําลองเหตุการณ์ (Simulation) และการ
เล่าเรื่ อง (Storytelling) โดยใช้เรื่ องการกลัน่ แกล้งในสถานศึกษาที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์แต่ละคน นอกจากนั้น
ยังช่วยในเรื่ องการสังเกต และการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ทราบถึงลักษณะตัวละครที่หลากหลาย
4.6) โอกาส (Chance) ในเกมนี้เปิ ดกว้างในเรื่ องของการเล่าการ์ดตัวละครมากมาย และจํานวนการ์ด
ที่ใช้เล่นที่หลากหลาย ในแต่ละรอบที่เล่นก็จะเปิ ดอิสระให้ผเู ้ ล่นได้ใช้จิตนาการและประสบการณ์ที่แตกต่างกันไป
ดังนั้นเรื่ องราวที่เล่าก็มกั ไม่ซ้ าํ กัน และเกิดเรื่ องราวใหม่ๆ เป็ นการเพิ่มความสนุก ความตื่นเต้นให้กบั ผูเ้ ล่น

5) ทดลองกลไกของเกม
ผูเ้ ขียนได้ผลิตและมีการนําเกมทดลองเล่นกับนักศึกษาที่เป็ นนักแสดงในสาขาศิลปะการแสดง จํานวน
15 คน เพื่อทดสอบประสิ ทธิ ภาพของเกม และได้มีการอภิ ปรายร่ วมกันหลังการเล่นเพื่อสอบถามเรื่ องทักษะ
สื่ อสารทางการแสดง พบว่าระหว่างการเล่นนักศึกษาจะใช้ทกั ษะและประสบการณ์ต่างๆ เกี่ยวกับการกลัน่ แกล้ง
ในสถานศึกษามาใช้เล่าเรื่ องได้เป็ นอย่างดี มีความสนุกสนานจากการเทียบเคียงประสบการณ์ของตนเอง ด้วยเวลา
ที่จาํ กัดจึงมีบางคนที่เล่าออกนอกเรื่ อง ผูเ้ ล่นคนอื่นก็จะขัดและให้เล่าใหม่ จึงทําให้เสี ยเวลา เมื่อเข้าสู่ ช่วงของการ
ทบทวนเรื่ องราว หลายคนที่ สนใจแต่การเล่าเรื่ อง และพยายามจะทําคะแนน มักจะขาดทักษะการฟั ง จึ งเสี ย
คะแนนเมื่อเล่าผิด และเนื่ องจากการเล่นเป็ นกลุ่มใหญ่ดว้ ยตัวละครที่หลากหลายจึงทําให้เรื่ องเกิดความซับซ้อน
มาก ส่ งผลในช่วงสรุ ปตอนจบ จึ งมีบา้ งที่ ไม่สมเหตุสมผล อีกกรณี คือเรื่ องการทบทวนเรื่ องราวมักเกิ ดปั ญหา
เนื่องจากเรี ยบเรี ยงเรื่ องช่วงเหตุการณ์ต่างๆ ได้ไม่เหมือนเดิม แต่สุดท้ายทุกคนก็สามารถทบทวนเรื่ องราวได้จนจบ
เรื่ อง จนสรุ ปคะแนนและหาผูช้ นะได้ในที่สุด จากนั้นจึ งได้มีการพูดคุยหลังการเล่นเพื่อสอบถามความรู ้สึกใน
การเรี ยนรู ้ รวมถึงทบทวนการใช้ทกั ษะการสื่ อสารในแต่ละรู ปแบบที่เกิดขึ้นจากการเล่นเกมครั้งนี้
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จากการสร้างสรรค์บอร์ ดเกมเพื่อการเรี ยนรู ้เรื่ องทักษะสื่ อสารการแสดง ได้มีการนํากลไกจากเกมต่างๆ
ที่ ผูเ้ ขี ยนเคยเล่น มาประยุกต์ และวางแผนเพื่อนํามาใช้ในเกมนี้ เป็ นจํานวนมาก ผูเ้ ขี ยนได้ศึกษาแนวทางการ
ออกแบบบอร์ ดเกมการเรี ยนรู ้โดยคํานึ งถึงทักษะต่างๆ ทางการสื่ อสารการแสดง ไม่วา่ จะเป็ นการแสดง (Acting)
ความจํา (Memory) การสวมบทบาท (Role-Playing) การจํา ลองเหตุ ก ารณ์ (Simulation) และการเล่ า เรื่ อง
(Storytelling) มาใช้ในการออกแบบบอร์ดเกม ตามกระดุม 5 เม็ดของการออกแบบบอร์ดเกมการเรี ยนรู ้ (Boss Lab
Board Game, 2019) ได้แก่ 1) กําหนดเนื้ อหา (Contents) เป็ นการกําหนดให้เรื่ องราวเกิดขึ้นในสถานศึกษาซึ่งเป็ น
เรื่ องใกล้ตวั ของนักศึกษา 2) เลือกสถานการณ์ (Themes)โดยมีการกําหนดตัวละครและเรื่ องราวเกี่ยวกับกลัน่ แกล้ง
ในสถานศึ ก ษา ซึ่ ง เป็ นสถานการณ์ ที่ ส มจริ ง และช่ ว ยกระตุ ้นให้ผูเ้ ล่ นมี ป ระสบการณ์ ร่ ว ม 3) เลื อ กใช้ก ลไก
(Mechanics) เป็ นแนวการเล่าเรื่ อง (Storytelling) และแนวดราฟการ์ ด (Draft Card) เพื่อให้เหมาะกับการเรี ยนรู ้
ทัก ษะสื่ อ สารทางการแสดง 4) ทดสอบ (Play test) กับ ตัว แทนนัก ศึ ก ษาแต่ ล ะชั้นปี ในสาขาศิ ล ปะการแสดง
5) พัฒนาตัวเกม (Development) หลังจากทดสอบเกมก็ได้มีการแก้ไขการ์ดตัวเลือกบางตัวเลือกให้มีความสมบูรณ์
มากยิง่ ขึ้น
ผลงานการอภิปรายหลังการทดลองพบว่านักศึกษาสนุกกับการเรี ยนรู ้ รู ปแบบของเกมตามคุณสมบัติที่
นักแสดงพึงจะเป็ นของสดใส พันธุ โกมล ดังนี้ 1) ความงดงามของจิตใจ นักศึ กษามีความชอบและสนุ กกับการ
สวมบทบาทและภูมิในกับสิ่ งที่ตนเองได้ช่วยเพื่อนเล่าเรื่ อง 2) ความพร้อมของร่ างกายและเสี ยง การใช้เสี ยงเป็ นสิ่ ง
ที่สาํ คัญที่สุดในการเล่าเรื่ อง เพราะหากผูเ้ ล่นเล่าด้วยเสี ยงที่ ไม่น่าฟัง ผูเ้ ล่นคนอื่นก็จะจับประเด็นไม่ได้ และอาจ
ข้ามความสนใจในช่วงนั้นไปได้ 3) ความพร้อมของอารมณ์ความรู ้สึก หลายคนเกิดอารมณ์ร่วมตามเรื่ องราวที่เล่า
จนบางครั้งทําให้เรื่ องเล่าไปในทิศทางที่แย่มากๆ อาจเพราะเกิดจากจังหวะของเรื่ องที่อาจเป็ นไปได้ และอาจเกิด
จากความคึกคะนองในการเล่าเหตุการณ์ต่างๆ 4) ความพร้อมของประสาทสัมผัส นักศึกษาได้ใช้ประสาทสัมผัส
หลายส่วนเพื่อนํามาเล่าและใช้ในการจับใจความสําคัญของเรื่ อง เช่น การใช้ตา การใช้หู และการจดจําท่าทางของ
ผูเ้ ล่น 5) การมีสมาธิ สูง เป็ นสิ่ งที่นกั ศึกษาได้จากเกมนี้ มากที่ สุด เนื่ องจากต้องใช้ท้ งั สองส่ วนของเกม ทั้งการใช้
สมาธิในเล่าเรื่ องและการฟังเพื่อนเล่า เมื่อถึงช่วงที่สองของเกมก็ตอ้ งใช้สมาธิในการทบทวนเรื่ องราวต่างๆ นั้นเอง
6) ความสามารถในการสังเกต ในเรื่ องเล่าที่ทุกคนเล่า จะผ่านตัวละครที่ท้ งั ใกล้และไกลตัวเอง แต่นกั ศึกษาจะใช้
การสังเกตและการเที ยบเคียงตามสิ่ งที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้น และเล่าเป็ นเรื่ องราวออกมาได้ 7) ความจํา และการดึ ง
ประสบการณ์ของชีวิตเป็ นส่ วนที่สาํ คัญอย่างมาก ทําให้ทราบว่าจริ งๆ แล้วเรื่ องการกลัน่ แกล้งในสถานศึกษาเป็ น
เรื่ องที่ใกล้ตวั มาก และนักศึกษาทราบดีวา่ สิ่ งเหล่านี้ไม่ควรเกิดขึ้น แต่ก็ปล่อยให้เป็ นความเคยชินของชีวติ 8) ความ
เข้าใจตนเองและผูอ้ ื่น เมื่อนักศึ กษาได้สวมบทบาททางการแสดงเป็ นตัวละครอื่นๆ ที่ ไม่ใช่ตวั เอง เหตุการณ์จะ
คล้ายกับกิจกรรมตีตราที่เคยได้ทาํ ซึ่งทําให้เห็นมุมมองของพฤติกรรม ความรู ้สึกและมุมมองของแต่ละบทบาทว่า
มีท่าทีเช่นใดกับบทบาทในสังคม ความคิดที่แตกต่าง การเหมารวมทางความคิด 9) ความเชื่อในบทบาทที่ตนกําลัง
แสดง เพื่อถ่ายทอดความคิด อารมณ์ และความรู ้สึกของตัวละคร ซึ่งผูเ้ ล่นทุกคนพยายามรักษากฎกติกาของเกม จึง
เชื่อในบทบาทและเล่าผ่านมุมมองของแต่ละตัวละคร และสามารถเชื่อมโยงเรื่ องราวได้เป็ นอย่างดี นอกจากนั้น
ผูเ้ ขียนพบการทํางานเป็ นทีม การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ได้เทียบเคียงสถานการณ์จริ งในชีวติ การศึกษาครั้งนี้จึงเป็ น
การสร้างสถานการณ์จริ งผ่านการเรี ยนรู ้ให้กบั ผูเ้ รี ยนได้มีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้อย่างสมบูรณ์

1067

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 14 ประจําปี 2562

วันที่ 19 ธันวาคม 2562

8. ข้ อเสนอแนะ

การสร้างสรรค์บอร์ ดเกมเพื่อการเรี ยนรู ้เรื่ องทักษะสื่ อสารการแสดงของนักศึกษาสาขาศิลปะการแสดง
ครั้งนี้ เป็ นอีกหนึ่งเครื่ องมือในการสอนนักศึกษาที่สนใจการเป็ นนักแสดง การนําบอร์ดเกมมาใช้เป็ นเครื่ องมือใน
การเรี ยนการสอนเพื่อดึงดูดความสนใจ เนื่องจากกลไกของเกมมีความสนุกสนาน และทําให้เกมดําเนินไปได้ดว้ ย
ตนเองอยูแ่ ล้ว แต่การเพิ่มข้อมูล และการเทียบเคียงเหตุการณ์ต่างๆ เป็ นสิ่ งที่จะช่วยให้นกั ศึกษาเกิดการเรี ยนรู ้จาก
การเล่นเกมครั้ งนี้ การสร้ างเรื่ องราวที่ เกิ ดขึ้ นจริ ง สิ่ งที่ สําคัญที่ สุดคือการแทรกข้อมูลเกี่ ยวกับการกลัน่ แกล้ง
(Bullying) ในสถานศึกษา ซึ่ งเป็ นเรื่ องอันตรายที่ใกล้ตวั มาก ซึ่ งเกมนี้ อาจจุดประกายให้นกั ศึกษาได้ตระหนักว่า
ความสนุกเล่นๆ ของการล้อเลียน การใช้กาํ ลัง การพูดจา การปฏิบตั ิทางสังคม หรื อแม้แต่การใช้งานของโซเชียล
มีเดียในปั จจุบนั อาจไม่ใช่เรื่ องสนุกของคนทุกคนก็เป็ นได้ การสร้างบอร์ดเกมมาใช้ในการเรี ยนการสอนครั้งนี้ ยงั
เป็ นแนวทางในการดัดแปลงและพัฒนาเพื่อนําไปใช้ในรายวิชาอื่นๆ ด้านการพูด การฟัง การแสดง และสามารถ
ฝึ กสมาธิ ให้ผูเ้ รี ยนได้ นอกจากนั้นเกมนี้ สามารถนําไปใช้ในการเรี ยนการสอนสําหรับนักศึ กษาที่ ตอ้ งการฝึ ก
ประสบการณ์การเล่าเรื่ อง (Story telling) ซึ่งถือได้วา่ เป็ นศาสตร์และศิลปะของการสื่ อสารขั้นสูง
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การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) เปรี ยบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 3 ก่อนและหลังได้รับการสอนด้วยเทคนิ คการสอน CIRC และ (2) เปรี ยบเทียบความสามารถ
ในการเขียนสรุ ปความของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ก่อนและหลังได้รับการสอนด้วยเทคนิคการสอน CIRC
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนบ้านมะเดื่อ จังหวัดระยอง ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา
2562 จํานวน 1 ห้อง มีนักเรี ยน 17 คน ด้วยวิธีการสุ่ มแบบกลุ่ม เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั ได้แก่ (1) แผนการ
จัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้เทคนิ คการสอน CIRC (2) แบบวัดความสามารถการอ่านจับใจความ และ (3) แบบวัด
ความสามารถการเขียนสรุ ปความ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
การทดสอบค่ า ที ผลการวิจัย ปรากฏว่า (1) นัก เรี ย นที่ ไ ด้รั บการสอนด้ว ยเทคนิ คการสอน CIRC มี ค ะแนน
ความสามารถในการอ่ า นจับ ใจความหลัง เรี ย นสู ง กว่า ก่ อ นเรี ย นอย่า งมี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .05 และ
(2) นักเรี ยนที่ได้รับการสอนด้วยเทคนิ คการสอน CIRC มีคะแนนความสามารถในการเขียนสรุ ปความหลังเรี ยน
สูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ: เทคนิคการสอน CIRC การอ่านจับใจความ การเขียนสรุ ปความ ภาษาไทย ประถมศึกษา
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ABSTRACT

The objectives of this research were (1) to compare the reading comprehension abilities of Prathom
Suksa III students before and after being taught with the CIRC teaching technique; and (2) to compare the
summary writing abilities of Prathom Suksa III students before and after being taught with the CIRC teaching
technique. The research sample consisted of 17 Prathom Suksa III students in an intact classroom of Ban Maduea
School in Rayong province during the first semester of the 2019 academic year, obtained by cluster sampling.
The employed research instruments were (1) learning management plans for the CIRC teaching technique, (2) a
reading comprehension ability test, and (3) a summary writing ability test. Statistics employed for data analysis
were the mean, standard deviation, and t-test. Research findings showed that (1) the post-learning reading
comprehension ability scores of the students who were taught with the CIRC teaching technique were
significantly higher than their pre-learning counterpart scores at the .05 level; and (2) the post-learning summary
writing ability scores of the students who were taught with the CIRC teaching technique were significantly higher
than their pre-learning counterpart scores at the .05 level.
Keywords: CIRC teaching technique, reading comprehension, summary writing, Thai language,
Prathom Suksa

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

ภาษาไทยเป็ นภาษาประจําชาติไทย เป็ นมรดกทางวัฒนธรรมที่ใช้สืบต่อกันมาเป็ นระยะเวลาหลายร้อย
ปี เป็ นภาษาทางราชการที่ใช้ในการติดต่อสื่ อสารระหว่างบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงเป็ นเอกลักษณ์ประจํา
ชาติไทย ดังนั้นภาษาไทยจึงมีความสําคัญอย่างมากที่คนไทยทุกคนจะต้องช่วยกันดํารงรักษาไว้ให้คงอยูต่ ่อไป
อย่างมัน่ คง ในด้านการศึกษาภาษาไทยเป็ นพื้นฐานสําคัญในการเรี ยนรู ้ หากนักเรี ยนขาดความรู ้และทักษะต่าง ๆ
ของภาษาไทยทั้งทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนแล้วนั้นจะทําให้นกั เรี ยนขาดพื้นฐานในการรับสารส่ งสาร ส่ งผล
ให้เกิดอุปสรรคในการเรี ยนรู ้ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อื่น ๆ รวมถึงการดําเนินชีวติ ประจําวัน
จากความสําคัญดังกล่าวหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ภาษาไทยได้กาํ หนดคุณภาพนักเรี ยน มาตรฐานการเรี ยนรู ้ ตัวชี้วดั และสาระแกนกลางเพื่อเป็ นแนวทางในการ
จัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ เพื่ อพัฒ นาให้นัก เรี ยนมี คุณ ภาพตามที่ ไ ด้ก ําหนดไว้ ทั้ง นี้ ได้คุณ ภาพของนัก เรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 3 ให้มีความสามารถในการอ่านออกเสี ยงคํา คําคล้องจอง ข้อความ เรื่ องสั้นๆ และบทร้อยกรอง
ง่ายๆ ได้ถูกต้อง คล่องแคล่ว เข้าใจความหมายของคําและข้อความที่อ่าน ตั้งคําถามเชิ งเหตุผล ลําดับเหตุการณ์
คาดคะเนเหตุก ารณ์ สรุ ป ความรู ้ ขอ้ คิ ดจากเรื่ อ งที่ อ่ า น ปฏิ บัติ ตามคํา สั่ง คํา อธิ บ ายจากเรื่ อ งที่ อ่ า นได้ เข้าใจ
ความหมายของข้อมูลจากแผนภาพ แผนที่ และแผนภูมิ อ่านหนังสื ออย่างสมํ่าเสมอ และมีมารยาทในการอ่าน
(สํา นัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้นพื้ นฐาน 2551 : 3) ซึ่ ง ในงานวิจัยนี้ จะกล่ าวเฉพาะสาระการอ่า นตาม
มาตรฐาน ท. 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู ้และความคิดเพื่อนําไปใช้ตดั สิ นใจ แก้ปัญหาในการดําเนินชีวิต
และมีนิสัยรักการอ่าน ตัวชี้ วดั ป.3/5 สรุ ปความรู ้และข้อคิดจากเรื่ องที่อ่านเพื่อนําไปใช้ในชี วิตประจําวัน โดย
การอ่านจับใจความจากสื่ อต่าง ๆ แล้วเขียนสรุ ปความจากความรู ้และข้อคิดที่ได้จากเรื่ องที่อ่าน
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จากการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 พบว่านักเรี ยนอ่านเรื่ องแล้วไม่
สามารถจับใจความสาระสําคัญจากเรื่ องที่อ่านและไม่สามารถเขียนสรุ ปความได้ ดังปรากฏจากผลการทดสอบ
ระดับชาติ (NT) ของชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 3 เมื่ อปี การศึ กษา 2561 ที่ ผ่านมา นักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 3
โรงเรี ยนบ้านมะเดื่อ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 มีผลการประเมินด้านความสามารถ
ด้านภาษา ซึ่ งประกอบด้วยการบอกความหมายของคําและประโยคจากเรื่ องที่ ฟัง ดู อ่าน การบอกความหมาย
ของเครื่ องหมาย/สัญลักษณ์ การตอบคําถามจากเรื่ องที่ฟัง ดู อ่าน การบอกเล่าเรื่ องราวที่ได้จากการฟัง ดู อ่าน
อย่างง่าย ๆ การคาดคะเนเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นจากเรื่ องที่ฟัง ดู อ่านและสื่ อสารความรู ้ ความเข้าใจ ข้อคิดเห็น
จากเรื่ อ งที่ ฟั ง ดู อ่ า น ได้ค ะแนนเฉลี่ ย ร้ อ ยละ 57.54 ซึ่ ง อยู่ใ นเกณฑ์ป านกลางหากเที ย บกับคะแนนเฉลี่ ย
ระดับประเทศ จากการวิเคราะห์สภาพปั ญหาพบว่ากระบวนการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนภายในห้องเรี ยน
ไม่ได้ม่งุ เน้นให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกทักษะการอ่านจับใจความและการเขียนสรุ ปความจึงส่งผลให้นกั เรี ยนอ่านจับใจความ
และเขียนสรุ ปความไม่ได้
จากปั ญหาดังกล่าวผูว้ ิจยั จึงได้ศึกษาค้นคว้าแนวทางการแก้ปัญหาการอ่านจับใจความและการเขียนสรุ ป
ความข้างต้น จากการศึ กษาค้นคว้าวิธีสอนในรู ปแบบต่าง ๆ และงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้อง พบว่า เทคนิ คการสอน
CIRC (Cooperative Integrated Reading And Composition) เป็ นเทคนิ ค ที่ เ หมาะสมในการแก้ปั ญ หาดัง กล่ า ว
เนื่ องจากเทคนิคการสอน CIRC เป็ นเทคนิ คสําหรับสอนการอ่าน การเขียนและทักษะทางภาษา (Language arts)
เน้นที่หลักสูตรและวิธีการสอน โดยการนําการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือมาใช้ ช่วยพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ของนักเรี ยน
ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทยได้ในเรื่ องการอ่านจับใจความ เขียนสรุ ปความ และสามารถนําไปประยุกต์ใช้
กับผูเ้ รี ยนทุกระดับชั้นทั้งเป็ นรายบุคคลและเป็ นกลุ่ม มีกระบวนการฝึ กทักษะการอ่านจับใจความและการเขียน
สรุ ปความอย่างเป็ นรู ปธรรม เทคนิ คการสอน CIRC นี้ ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมการ
อ่านแบบเรี ยน การสอนการอ่านเพื่อความเข้าใจและการบูรณาการภาษากับการเรี ยน (ทิศนา แขมมณี 2555 : 270)
ตามแนวคิดของ Slavin
ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงศึกษาผลการใช้เทคนิ คการสอน CIRC ที่ มีต่อความสามารถในการอ่านจับใจความและ
การเขียนสรุ ปความของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนบ้านมะเดื่อ จังหวัดระยอง

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่ อ เปรี ย บเที ย บความสามารถในการอ่ า นจับใจความของนัก เรี ย นชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 3 จาก
การสอนด้วยเทคนิคการสอน CIRC ระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
(2) เพื่ อ เปรี ย บเที ย บความสามารถในการเขี ย นสรุ ป ความของนัก เรี ย นชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 3 จาก
การสอนด้วยเทคนิคการสอน CIRC ระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน

3. เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง

เทคนิคการสอน CIRC
เทคนิ คการสอน CIRC เป็ นเทคนิ คการเรี ยนแบบร่ ว มมื อ สําหรั บสอนการอ่ า นและศิ ล ปะทางภาษา
พัฒนาโดย Slavin และ Steven คณะอาจารย์มหาวิทยาลัย Johns Hopkins ประเทศสหรัฐอเมริ กา ในปี คริ สต์ศกั ราช
1986 ซึ่ ง ทิ ศ นา แขมมณี (2555 : 270) กล่ า วว่ า รู ป แบบ CIRC หรื อ “Cooperative Integrated Reading And
Composition” เป็ นรู ปแบบการเรี ยนการสอนแบบร่ วมมือที่ใช้ในการสอนอ่านและเขียนโดยเฉพาะ รู ปแบบนี้
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ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมการอ่านแบบเรี ยน การสอนการอ่านเพื่อความเข้าใจ และ
การบูรณาการภาษากับการเรี ยน โดยมีข้ นั ตอนดังนี้ คือ (1) ครู แบ่งกลุ่มนักเรี ยนตามระดับความสามารถในการ
อ่าน นักเรี ยนในแต่ละกลุ่มจับคู่ 2 คน หรื อ 3 คน ทํากิจกรรมการอ่านแบบเรี ยนร่ วมกัน (2) ครู จดั ทีมใหม่โดย
ให้แต่ละทีมมีนกั เรี ยนต่างระดับความสามารถอย่างน้อย 2 ระดับ ทีมทํากิจกรรมร่ วมกัน (3) ครู พบกลุ่มการอ่าน
ประมาณวันละ 20 นาที แจ้งวัตถุประสงค์ในการอ่าน แนะนําคําศัพท์ใหม่ ๆ ทบทวนศัพท์เก่า ต่อจากนั้นครู จะ
กําหนดและแนะนําเรื่ องที่อ่านแล้วให้ผเู ้ รี ยนทํากิจกรรมต่าง ๆ ตามที่ครู จดั เตรี ยมไว้ให้ (4) หลังจากกิจกรรมการ
อ่าน ครู นาํ การอภิปรายเรื่ องที่อ่าน โดยครู จะเน้นการฝึ กทักษะต่าง ๆ ในการอ่าน (5) นักเรี ยนรับการทดสอบการ
อ่านเพื่อความเข้าใจ นักเรี ยนจะได้รับคะแนนเป็ นทั้งรายบุคคลและทีม (6) นักเรี ยนจะได้รับการสอนและฝึ ก
ทักษะการอ่านสัปดาห์ละ 1 วัน (7) นักเรี ยนจะได้รับชุดการเรี ยนการสอนเขียน ซึ่งผูเ้ รี ยนสามารถเลือกหัวข้อการ
เขียนได้ตามความสนใจ นักเรี ยนจะช่วยกันวางแผนเขียนเรื่ อง และช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง (8) นักเรี ยน
จะได้รับการบ้านให้เลือกอ่านและหนังสื อที่สนใจ และเขียนรายงานเรื่ องที่อ่านเป็ นรายบุคคล โดยให้ผูป้ กครอง
ช่วยตรวจสอบพฤติกรรมการอ่านของนักเรี ยนที่ บา้ น โดยมีแบบฟอร์ มให้ จากขั้นตอนดังกล่าวพบว่า เทคนิ ค
CIRC เป็ นกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ครู มีหน้าที่ในการกําหนดเรื่ องที่อ่าน แบ่งกลุ่มนักเรี ยนเพื่อให้นกั เรี ยนทํากิจกรรม
การอ่ า นโดยฝึ กทัก ษะการอ่ า นร่ ว มกัน จากนั้นจัด ที มใหม่เพื่ อ ทํา กิ จกรรมการเขี ยนตามที่ ครู ก ํา หนด มี ก าร
ประเมินผล การอ่านเพื่อความเข้าใจและให้รางวัลกับกลุ่มที่ทาํ คะแนนได้ตามเกณฑ์
ซึ่งในการศึกษาเทคนิคการสอน CIRC พบว่าสามารถพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนของนักเรี ยนได้
โดยงานวิจยั ของชุติมา ปะวะโพตะโก (2553 : 71-72) พบว่า ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรี ยน
หลังเรี ยนด้วยเทคนิ ค CIRC สู งกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 รัติยากร บุญช่วย
(2554 : 174) พบว่า ความเข้าใจในการอ่านภาษาไทยของนักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามแนวคิด
การเรี ยนแบบร่ วมมือเทคนิค CIRC ร่ วมกับเทคนิคการให้ขอ้ มูลย้อนกลับหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน ความสามารถ
ในการเขียนภาษาไทยหลังเรี ยนสู งกว่าก่ อนเรี ยน นิ ลวรรณ ชูวิวฒั น์รัตนกุล (2554 : 160) พบว่านักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 6 มีความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ภาษาไทยหลังการเรี ยนโดยใช้การเรี ยนแบบร่ วมมือ
เทคนิค CIRC ร่ วมกับชุดกิจกรรมสูงกว่าก่อนการเรี ยน มีความสามารถด้านการเขียนสื่ อความภาษาไทยหลังเรี ยน
สู งกว่าก่ อนการเรี ยน แก้วกาญจน์ สระศรี (2554 : 133) ยพบว่านักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 2 ที่ เรี ยนด้วย
กิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบ CIRC มีความก้าวหน้าด้านการเรี ยนคิดเป็ นร้อยละ 82.12 นักเรี ยนมีความสามารถในการ
อ่านจับใจความและความคิดเชิ งสร้างสรรค์หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน ผลการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้นักเรี ยนมี
ความสามารถในการอ่านจับใจความและความคิดเชิงสร้างสรรค์อยูใ่ นเกณฑ์ที่น่าพอใจมาก และ
สรุ ปได้วา่ การใช้เทคนิ คการสอน CIRC เป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือที่สามารถจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้โดยพัฒนานักเรี ยนให้มีความสามารถในการอ่านจับใจความและการเขียนสรุ ปความสู งขึ้นได้ ผูว้ ิจยั จึงได้
นํา เทคนิ คการสอน CIRC มาใช้ใ นการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ให้กับนัก เรี ยนในระดับชั้นประถมศึ ก ษาปี ที่ 3
โรงเรี ยนบ้านมะเดื่ อ เพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความและการเขี ยนสรุ ปความของนักเรี ยนให้มีคุณภาพตามที่
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดไว้

4. กรอบแนวคิดในการวิจัย

กรอบแนวคิดในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการศึกษาผลการใช้เทคนิคการสอน CIRC ที่มีต่อความสามารถใน
การอ่านจับใจความและการเขียนสรุ ปความของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ดังแผนภาพต่อไปนี้
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ตัวแปรต้น
ตัวแปรตาม

การใช้ เทคนิคการสอน CIRC
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
1. กิจกรรมการอ่านแบบเรี ยน
2. กิจกรรมการสอนการอ่านเพื่อความเข้าใจ
3. การบูรณาการภาษากับการเรี ยน

1. ความสามารถในการอ่านจับใจความ

2. ความสามารถในการเขียนสรุ ปความ

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

5. วิธีดําเนินการวิจัย

5.1 แบบแผนการวิจยั
ในการวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั กึ่งทดลอง ใช้กลุ่มทดลองกลุ่มเดียวทดสอบก่อนและหลังการทดลองแบบ
One Group Pretest – Posttest Design
O1
X
O2
ทดสอบก่อนเรี ยน
เทคนิคการสอน CIRC
ทดสอบหลังเรี ยน
O1 หมายถึง การทดสอบก่อนเรี ยน
X หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้เทคนิคการสอน CIRC
O2 หมายถึง การทดสอบหลังเรี ยน
5.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
5.2.1 ประชากร คือ นักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 3 กลุ่มนวพัฒน์ เครื อข่ายการศึ กษาเขาชะเมา
จังหวัดระยอง จํานวน 3 ห้องเรี ยน จํานวนนักเรี ยน 50 คน จัดชั้นเรี ยนแบบคละความสามารถ
5.2.2 กลุ่มตัวอย่ าง คือ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนบ้านมะเดื่อ จังหวัดระยอง ภาค
เรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2562 จํานวน 1 ห้องเรี ยน 17 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม
5.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัว แปรต้น มี จ ํา นวน 1 ตัว แปร คื อ เทคนิ ค การสอนแบบ CIRC ตัว แปรตามมี 2 ตัว แปร คื อ
ความสามารถในการอ่านจับใจความและความสามารถในการเขียนสรุ ปความ
5.4 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย
(1) แผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้เทคนิ คการสอน CIRC ผูว้ ิจยั ได้สร้างแผน การจัดการเรี ยนรู ้โดย
ใช้เ ทคนิ ค การสอน CIRC ระดับ ชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 3 จํา นวน 8 แผน แผนละ 3 ชั่ว โมง รวม 24 ชั่ว โมง
ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์กบั เนื้อหาและกิจกรรมการจัดการเรี ยนรู ้ (IOC) มีค่าเท่ากับ 0.67
(2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความ เป็ นแบบทดสอบแบบปรนัย 3 ตัวเลือก
โดยครอบคลุมความสามารถด้านการอ่านจับใจความ จํานวน 30 ข้อ ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน
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วิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามของแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความกับ
จุดประสงค์โดยใช้สูตรหาค่า IOC (Index of Item Objective congrurence) ได้ค่าความสอดคล้องเท่ากับ 0.67 หา
คุณภาพของแบบทดสอบโดยหาค่าความยากง่าย (p) และค่าอํานาจจําแนก (r) มีค่าความยากง่ายรายข้อตั้งแต่ 0.20
ถึง 0.86 และค่าอํานาจจําแนกรายข้อตั้งแต่ 0.20 ถึง 0.36 วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ผลปรากฏว่า
ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.88
(3) แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนสรุ ปความ เป็ นแบบทดสอบแบบอัตนัย จํานวน 1
ข้อ ตรวจสอบด้านเนื้ อหาและจุดประสงค์ โดยใช้สูตรหาค่า IOC (Index of Item Objective congrurence) ได้ค่า
ความสอดคล้องเท่ากับ 0.84 หาค่าความเชื่อมัน่ โดยใช้วธิ ีการหาค่าสัมประสิ ทธิ์แอลฟา (บุญชม ศรี สะอาด, 2547 :
174) พบว่าแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนสรุ ปความมีค่าความเชื่อมัน่ ทั้งฉบับเท่ากับ 0.75
5.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยใช้กบั กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยน
บ้านมะเดื่อ จังหวัดระยอง ปี การศึกษา 2562 จํานวน 17 คน ดังนี้
(1) จัดทดสอบก่อนเรี ยนโดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความก่อนเรี ยน
จํานวน 30 ข้อ และใช้แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนสรุ ปความ จํานวน 1 ข้อ ใช้เวลาทั้งหมด 1
ชัว่ โมง
(2) ดําเนิ นการทดลอง โดยใช้แผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้เทคนิคการสอน CIRC จํานวน 8 แผน
ๆ ละ 3 ชัว่ โมง รวม 24 ชัว่ โมง
(3) ทดสอบหลังเรี ยน (Posttest) โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความหลัง
เรี ยน จํานวน 30 ข้อ และใช้แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนสรุ ปความ จํานวน 1 ข้อ ใช้เวลาทั้งหมด 1
ชัว่ โมง
5.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
สถิติที่ใช้เปรี ยบเทียบ ความสามารถด้านการอ่านจับใจความและการเขียนสรุ ปความโดยใช้เทคนิคการ
สอน CIRC ทดสอบก่ อ นเรี ย น (Pretest) และการทดสอบหลัง เรี ย น (Posttest) โดยใช้ส ถิ ติ ท ดสอบ t – test
Dependent สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

6. สรุ ปผลการวิจัย

6.1 เปรี ยบเที ยบความสามารถในการอ่านจับใจความก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนโดยใช้เทคนิ คการสอน
CIRC ของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 3 ผลปรากฏว่าก่อนเรี ยนนักเรี ยนมีคะแนนเฉลี่ย 16.06 มีค่าเบี่ ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 3.648 และหลังเรี ยนนักเรี ยนมีคะแนนเฉลี่ย 20.06 มีค่าเฉลี่ยเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.614
เมื่อเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนโดยใช้ t-test ผลปรากฏดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงการเปรี ยบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนโดยใช้
เทคนิคการสอน CIRC ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
การทดสอบ
n
คะแนนเต็ม
S.D.
t
X
ก่อนเรี ยน
17
30
16.06
3.648
7.775*
หลังเรี ยน
17
30
20.06
3.614
* .05
จากตารางที่ 1 พบว่าความสามารถในการอ่านจับใจความหลังเรี ยนของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ที่
เรี ยนโดยใช้เทคนิ คการสอน CIRC สู งกว่าก่อนเรี ยนโดยใช้เทคนิ คการสอน CIRC อย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติที่
ระดับ .05 ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานข้อ 1
6.2 เปรี ยบเที ยบความสามารถในการเขียนสรุ ปความก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนโดยใช้เทคนิ คการสอน
CIRC ของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 3 ผลปรากฏว่าก่ อนเรี ยนนักเรี ยนมี คะแนนเฉลี่ ย5.88 มี ค่าเบี่ ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 1.536 และหลังเรี ยนนักเรี ยนมีคะแนนเฉลี่ย 8.71 มีค่าเฉลี่ยเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.404 เมื่อ
เปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนโดยใช้ t-test ผลปรากฏดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงการเปรี ยบเทียบความสามารถในการเขียนสรุ ปความระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนโดยใช้
เทคนิคการสอน CIRC ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
การทดสอบ
n
คะแนนเต็ม
S.D.
t
X
ก่อนเรี ยน
17
12
5.88
1.536
16.00*
หลังเรี ยน
17
12
8.71
1.404
* .05
จากตารางที่ 2 พบว่าความสามารถในการเขียนสรุ ปความหลังเรี ยนของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ที่
เรี ยนโดยใช้เทคนิ คการสอน CIRC สู งกว่าก่อนเรี ยนโดยใช้เทคนิ คการสอน CIRC อย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติที่
ระดับ .05 ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานข้อ 2

7. อภิปรายผล

7.1 ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้
โดยใช้เทคนิคการสอน CIRC มีผลการทดสอบหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ใน
การใช้เ ทคนิ ค การสอน CIRC นั้น ผูว้ ิจัย ได้ด ํา เนิ น กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ โ ดยการแบ่ งกลุ่ ม นัก เรี ย นตามระดับ
ความสามารถในการอ่านซึ่ งแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง และกลุ่มอ่อน เพื่อสอนคําศัพท์
ใหม่จากบทเรี ยนและให้นกั เรี ยนในแต่ละกลุ่มจับคู่กนั อ่านออกเสี ยงคําศัพท์จนสามารถอ่านได้อย่างคล่องแคล่ว
และถูกต้อง จากนั้นจัดที มใหม่โดยในทีมจะประกอบด้วยนักเรี ยนเก่ง ปานกลางและอ่อนเพื่อช่วยกันอ่านเนื้ อ
เรื่ อง โดยอ่านคนละ 1 วรรคและนักเรี ยนคนอื่ นในกลุ่ม ช่ วยกันตรวจสอบความผิด พลาดและช่ วยกัน แก้ไ ข
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จากนั้นร่ วมกันอภิปรายและวิเคราะห์เนื้อหาที่ได้อ่านและร่ วมกันทําใบกิจกรรมเพื่อตรวจสอบความเข้าใจที่ได้จาก
เนื้ อเรื่ อง เมื่อสิ้ นสุ ดกิจกรรมการเรี ยนรู ้มีการทดสอบหลังเรี ยนเป็ นรายบุคคลและนําคะแนนจากการทดสอบหลัง
เรี ยนและคะแนนจากการทําใบกิจกรรมมารวมกันเพื่อคัดเลือกทีมยอดเยี่ยมและทีมดีเด่นจากคะแนนทั้งหมด ซึ่ ง
กิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้เทคนิคการสอน CIRC มีกิจกรรมที่ประกอบด้วยการอ่าน การสอนการอ่านและ
การ บูรณาการ มีการดําเนิ นกิจกรรมเป็ นกลุ่มเพื่อให้เกิดความร่ วมมือกัน และให้คะแนนในรู ปแบบของทีมเพื่อ
กระตุน้ ให้นักเรี ยนทุกคนมีส่วนร่ วมในการเรี ยน ซึ่ งตรงกับแนวคิดของทิศนา แขมมณี (2555 : 270) ที่ กล่าวว่า
กระบวนการเรี ยนการสอนของรู ปแบบ ซี .ไอ.อาร์ .ซี (CIRC) เป็ นรู ปแบบการเรี ยนการสอนแบบร่ วมมือที่ ใช้ใน
การสอนอ่านและเขียนโดยเฉพาะ โดยประกอบด้วยกิ จกรรมหลัก 3 กิ จกรรม คือ กิ จกรรมการอ่านแบบเรี ยน
การสอนการอ่านเพื่อความเข้าใจ และการบูรณาการภาษากับการเรี ยน และชัยวัฒน์ สุ ทธิ รัตน์ (2552 : 191) ที่
กล่าวว่าแนวคิดของการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การเรี ยนแบบ CIRC เป็ นเทคนิ คการเรี ยนแบบร่ วมมือสําหรับสอน
การอ่านเขียนและศิลปะทางภาษาด้วยการแบ่งกลุ่มผูเ้ รี ยนตามระดับความสามารถ การจัดระบบการให้รางวัลหรื อ
ยกย่องทีมที่ทาํ กิจกรรมบรรลุเป้ าหมายจากการประเมินผลการเรี ยนของสมาชิกในทีมทุกคน ผูเ้ รี ยนที่อยูใ่ นทีม
เดียวกันจะมีส่วนช่วยสนับสนุน ช่วยตรวจสอบแนะนําเพื่อให้สมาชิกทุกคนบรรลุวตั ถุประสงค์การเรี ยนร่ วมกัน
สอดคล้องกับผลการวิจัยของชุ ติมา ปะวะโพตะโก (2553 : 71 – 72) นิ ลวรรณ ชู วิวฒั น์รัตนกุล (2554 : 160)
รัติยากร บุญช่วย (2554 : 174) มิรินทร์ ชูสกุล (2555 : 89 – 90) และแก้วกาญจน์ สระศรี (2554 : 133) ที่ มีการ
สรุ ปผลตรงกันว่าการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้เทคนิค CIRC ทําให้ความสามารถในการอ่านจับใจความสูงขึ้น
7.2 ความสามารถในการเขียนสรุ ปความของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้
โดยใช้เทคนิ คการสอน CIRC มีผลการทดสอบหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อาจเป็ นเพราะว่าเทคนิ คการสอน CIRC มีข้ นั ตอนในการอ่านจนเกิดความเข้าใจในเนื้ อเรื่ องและมีการตรวจสอบ
ความเข้าใจภายในกลุ่ม รวมถึงร่ วมกันอภิปรายและวิเคราะห์เนื้ อหาที่ อ่านร่ วมกันในประเด็นต่าง ๆ และตอบ
คําถามในใบกิจกรรมที่ 1 และร่ วมกันสรุ ปย่อประเด็นจากเรื่ องในใบกิจกรรมที่ 2 สามารถส่ งเสริ มให้นักเรี ยนมี
ความสามารถในการเขียนสรุ ปความได้อย่างเป็ นลําดับขั้นตอน ซึ่ งสอดคล้องกับแนวทางการจัดกิ จกรรมการ
เรี ยนรู ้โดยใช้เทคนิ คการสอน CIRC ที่ทิศนา แขมมณี (2555 : 270) ได้กล่าวว่าในการใช้เทคนิ ค CIRC นักเรี ยน
จะต้องช่วยกันวางแผนเขียนเรื่ องและช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องเพื่อให้ได้ผลงานที่ ตีพิมพ์ออกมาในที่ สุด
และชัยวัฒน์ สุ ทธิ รัตน์ (2552 : 192 – 195) ที่เสนอขั้นตอนในการสรุ ปใจความสําคัญของเรื่ องเพื่อทดสอบความ
เข้าใจของเนื้อเรื่ องโดยการสรุ ปเรื่ องด้วยคําพูดของตนเองหลังจากการอ่านเรื่ องและการอภิปรายในกลุ่มแล้ว ให้
นักเรี ยนสรุ ปใจความสําคัญของเรื่ องที่อ่านให้กบั คู่ของตนโดยการเขียนสรุ ปความให้นกั เรี ยนใช้คาํ พูดของตนเอง
นอกจากนี้ยงั สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของนิลวรรณ ชูววิ ฒั น์ รัตนกุล (2554 : 160) ที่นกั เรี ยนมีความสามารถด้าน
การเขียนสื่ อความภาษาไทยโดยใช้การเรี ยนแบบร่ วมมือเทคนิ ค CIRC ร่ วมกับชุดกิจกรรมหลังเรี ยนสู งกว่าก่อน
เรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และงานวิจยั ของรัติยากร บุญช่วย (2554 : 174) กล่าวว่าความสามารถ
ในการเขี ยนภาษาไทยของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 3 ที่ ได้รับการเรี ยนโดยใช้ชุดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ตาม
แนวคิดการเรี ยนแบบร่ วมมือเทคนิค CIRC ร่ วมกับเทคนิคการให้ขอ้ มูลย้อนกลับหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน
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8. ข้ อเสนอแนะ

8.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) ในการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้เทคนิ คการสอน CIRC ครู ตอ้ งศึ กษาวิธีการและขั้นตอนการสอน
อย่างละเอียดและเข้าใจในขั้นตอนแต่ละขั้นเพื่อให้การจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ เกิ ดประสิ ทธิ ภาพ และควรแบ่ ง
กิจกรรมในแต่ละชัว่ โมงให้ชดั เจนเพื่อส่งผลให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ได้อย่างดีที่สุด
(2) ในขณะดําเนินกิจกรรมการจัดการเรี ยนรู ้ ครู ตอ้ งคอยสังเกตการทํากิจกรรมของนักเรี ยนในแต่
ละกลุ่มให้มีการทํางานร่ วมกันและช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน เพราะกระบวนการทํางานกลุ่มจะส่ งผลให้เกิ ดการ
เรี ยนรู ้และเกิดความร่ วมมือกัน
8.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) ควรนําเทคนิคการสอน CIRC ไปใช้ในการศึกษาความสามารถในการอ่านจับใจความและการ
เขียนสรุ ปความในระดับชั้นที่สูงขึ้น
(2) ควรมีการเปรี ยบเทียบเทคนิคการสอน CIRC กับเทคนิคการสอนอื่น ๆ

9. กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบพระคุ ณ อาจารย์ ที่ ป รึ กษาวิ ท ยานิ พ นธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.สุ ว รรณี ยหะกร และ
รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวรรณ์ เล็กวิไล รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ จันทร์ เรื อง ประธานสอบวิทยานิ พนธ์
ครู อฉั ราวดี ลี้ปราศภัย ครู วิไลรัตน์ เลิศวิทยานุศิษฏ์ และครู อรวรรณ มีชาํ นาญ ผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจเครื่ องมือวิจยั
ผูอ้ าํ นวยการ คณะครู โรงเรี ยนบ้านมะเดื่อ และโรงเรี ยนกลุ่มนวพัฒน์ เครื อข่ายการศึกษาเขาชะเมา จังหวัดระยอง
ที่ให้ความอนุเคราะห์และอํานวยความสะดวกในการทดลองใช้เครื่ องมือและหาประสิ ทธิภาพเครื่ องมือวิจยั

10. เอกสารอ้ างอิง

แก้วกาญจน์ สระศรี . 2554. การพัฒนาหลักสู ตรท้ องถิน่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้ านการอ่ านจับใจความ
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การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาระดับของปั จจัยด้านต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทาง
การเรี ย นวิช าภาษาอังกฤษ 2) เพื่ อ ศึ ก ษาความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งปั จจัยด้า นต่า ง ๆ กับ ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยน
วิชาภาษาอังกฤษ และ 3) เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ปัจจัยที่ ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนระดับประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรี ยนช่างอากาศอํารุ ง จํานวน 150 คน ในปี การศึกษา
2562 เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม เป็ นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ จํานวน 67 ข้อ มีค่าความ
เชื่ อ มั่น เท่ า กับ .95 สถิ ติ ที่ ใ ช้ใ นการวิเ คราะห์ ข ้อ มูล ได้แ ก่ ความถี่ ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
สั ม ประสิ ท ธิ์ สหสั ม พัน ธ์ ข องเพี ย ร์ สั น (Pearson Correlation Coefficient) และถดถอยพหุ คู ณ แบบขั้น ตอน
(Stepwise Multiple Regression) ผลการวิจยั พบว่า 1) ปั จจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ ใน
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ปั จจัยด้านนักเรี ยนในด้านแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ (X2) และ
เจตคติต่อการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ(X1) อยู่ในระดับมาก ตามลําดับ ส่ วนความตั้งใจเรี ยน(X3) อยู่ในระดับปาน
กลาง ปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมในโรงเรี ยนในด้านคุณภาพการสอนของครู (X4) และความสัมพันธ์ระหว่างครู กบั
นักเรี ยน(X5) อยูใ่ นระดับมาก ตามลําดับ ส่ วนบรรยากาศในห้องเรี ยน(X6) อยูใ่ นระดับปานกลาง และปั จจัยด้าน
ครอบครัวในด้านความสัมพันธ์ภายในครอบครัว(X8) และการส่ งเสริ มการเรี ยนของผูป้ กครอง(X7) อยูใ่ นระดับ
มาก ตามลํา ดับ 2) ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ สหสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งปั จ จัย ด้า นต่ า ง ๆ กับ ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นวิ ช า
ภาษาอังกฤษ ทั้ง 8 ปั จจัย พบว่า เจตคติต่อการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ(X1) แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์(X2) ความตั้งใจเรี ยน
(X3) คุ ณ ภาพการสอนของครู (X4) ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งครู กับนัก เรี ย น(X5) และการส่ ง เสริ ม การเรี ย นของ
ผูป้ กครอง(X7) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ส่ วนความสัมพันธ์ภายในครอบครั ว(X8) มี ความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิช า
ภาษาอังกฤษ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และบรรยากาศในห้องเรี ยน(X6) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ อย่างไม่มีนยั สําคัญ และ 3) ปั จจัยด้านนักเรี ยนในด้านเจตคติต่อการเรี ยน
วิชาภาษาอังกฤษ(X1) และแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ (X2) กับปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมในโรงเรี ยนในด้านบรรยากาศใน
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ห้องเรี ยน(X6) สามารถร่ วมกันพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษได้ร้อยละ 34.5 โดยเขียนเป็ น
สมการพยากรณ์ ได้ดงั นี้
1. สมการในรู ปคะแนนดิบ คือ 𝑌𝑌 ′ = 1.758 + .709 (X1) + .412 (X2) - .453 (X6)
2. สมการในรู ปคะแนนมาตรฐาน คือ 𝑍𝑍 ′ = .375 (Z1) + .254 (Z2) - .245 (Z6)

คําสําคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เจตคติต่อการเรี ยน แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ความตั้งใจเรี ยน คุณภาพการสอนของ
ครู ความสัมพันธ์ระหว่างครู กบั นักเรี ยน บรรยากาศในห้องเรี ยน การส่ งเสริ มการเรี ยนของผูป้ กครอง
และความสัมพันธ์ภายในครอบครัว

ABSTRACT

The purposes of this study were: 1) to study the factors’ level affected to English achievement, 2) to
study the relationship between each factors and English achievement, and 3) to find out the predictive equations
of factors affected to English achievement. The sample was used in this study was 150 of upper primary school
students at Chang Ar-Kart Amrung School in academic year 2019. The research instrument was 5-scale rating
questionnaire, 67 items which reliability was .95. Frequency, Percentage, Mean, Standard Deviation, Correlation
Coefficient, and Stepwise Multiple Regression were employed for data analysis. The results were revealed that:
1) the overall factors’ level affected to English achievement was at high level. When it was considered aspect by
aspects, it was found that the factor of motivation(X2), attitude toward English learning(X1), teaching quality of
teacher(X4), the relationship between teacher and student(X5), the relationship of family member(X8), and
parents’ encouragement to their children(X7) were at high level, while learning attentive(X3) and classroom
climate(X6) were at a moderate level, 2) the factors that were statistically significant positive relationship with
English achievement at .01 level, consisted of attitude toward English learning(X1), motivation(X2), learning
attentive(X3), teaching quality of teacher(X4), the relationship between teacher and student(X5), and parents’
encouragement to their children(X7), while the relationship of family member(X8) was statistically significant
positive relationship with English achievement at .05 level, but classroom climate( X6) was not statistically
significant relationship with English achievement, and 3) the factor of attitude toward English learning(X1),
motivation(X2), and classroom climate(X6) could be jointly predict on English achievement by 34.5 percent. The
predictive equation of English achievement is shown in the form of raw scores and standard scores as follows:
1. Raw scores predicting equation is 𝑌𝑌 ′ = 1.758 + .709 (X1) + .412 (X2) - .453 (X6)
2. Standard scores predicting equation is 𝑍𝑍 ′ = .375 (Z1) + .254 (Z2) - .245 (Z6)
KEYWORDS: English achievement, attitude toward English learning, motivation, learning attentive, teaching
quality of teacher, the relationship between teacher and student, classroom climate, parents’
encouragement to their children, and the relationship of family member.
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1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

ภาษาอังกฤษเป็ นเครื่ องมือในการเข้าถึงองค์ความรู ้และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับประเทศ
ต่าง ๆ กระทรวงศึกษาธิ การจัดให้มีการเรี ยนการสอนที่เน้นภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร (กระทรวงศึกษาธิ การ.
2557: 1) และยกระดับ มาตรฐานการพัฒ นาหลัก สู ต ร การพัฒ นาสื่ อ การเรี ย นการสอน และการพัฒ นาครู
ภาษาอังกฤษให้รองรับกับความก้าวหน้าของประเทศไทยในยุค 4.0 (สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ. 2561:
19 - 20) แม้ก ารศึ ก ษาของไทยจะให้ความสํา คัญกับการเรี ยนภาษาอังกฤษ แต่ ก ารจัด การเรี ย นการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษนับว่ายังไม่ประสบความสําเร็ จเท่าที่ควร จากการศึกษาของ สมบัติ คชสิ ทธิ์; จันทนี อินทรสูต; และ
ธนกร สุ วรรณพฤฒิ (2560: 175) เรื่ อง การจัดการเรี ยนรู ้ ภาษาอังกฤษให้กับผูเ้ รี ยนยุค THAILAND 4.0 พบว่า
ผูเ้ รี ยนมีปัญหาด้านทักษะการสื่ อสารภาษาอังกฤษ ทั้งฟัง พูด อ่าน และเขียน นอกจากนี้ ทิพาชา นวลหลง; ยงยุทธ์
ั ญา รุ จิเมธาภาส (2557: 491) ยังได้ศึกษาสภาพและปั ญหาในการจัดการเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษ
อินทจักร์ ; และ สุ กญ
ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 - 6 เครื อข่ายกลุ่มโรงเรี ยนดาราราชวิทย์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษา
อุตรดิตถ์ เขต 1 ผลการวิจยั พบว่า โรงเรี ยนส่ วนมากมีห้องปฏิบตั ิการภาษาอังกฤษไม่เพียงพอต่อจํานวนนักเรี ยน
งบประมาณไม่เพียงพอ ครู มีภาระงานนอกเหนือจากการสอน ครู ใช้ภาษาอังกฤษไม่คล่องแคล่ว คุณวุฒิครู ไม่ตรง
เอกวิชาที่ สอน ทําให้เกิ ดปั ญหาในการเรี ยนตามมา นอกจากนี้ พนิ ดา หมื่นชนะมา (2553: 127) ได้ศึกษาเรื่ อง
ปั จจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 สํานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาเพชรบู ร ณ์ เขต 3 ด้ว ยโมเดลลดหลั่น เชิ ง เส้น พหุ ร ะดับ ผลการวิจัย พบว่า เจตคติ ต่ อ การเรี ย นวิช า
ภาษาอังกฤษ และคุณภาพการสอนของครู ส่ งผลโดยตรงต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ ส่ วนความ
ตั้งใจเรี ยน แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ การส่งเสริ มของผูป้ กครอง และความสัมพันธ์ภายในครอบครัว ส่งผลทางตรงและ
ทางอ้อมต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ เช่นเดียวกับงานวิจยั ของ ปิ ยนุช สิ งห์สถิต (2553: 108) ที่
ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยน
เลยพิทยาคม ผลการวิจยั พบว่า ตัวแปรที่ สามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ ได้อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ได้แก่ การส่ งเสริ มการเรี ยนของผูป้ กครอง คุณภาพการสอนของครู ความสัมพันธ์
ระหว่างครู กับนักเรี ยน และบรรยากาศการจัดกิ จกรรมการสอนในห้องเรี ยน ส่ วนตัวแปรพยากรณ์ ที่สามารถ
พยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ ได้อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
ส่ วนการวิเคราะห์ถดถอยพหุ คูณเพื่อสร้างสมการพยากรณ์ พบว่า คุณภาพการสอนของครู แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
การส่ งเสริ มการเรี ยนของผูป้ กครอง บรรยากาศการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนในห้องเรี ยน และความสัมพันธ์
ระหว่างครู กบั นักเรี ยน สามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ ได้อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้ เป็ นองค์ประกอบที่ ผูว้ ิจัยคาดว่าจะเป็ นปั จจัยที่ ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ย นวิ ช า
ภาษาอังกฤษ จึ งเป็ นเหตุให้ผูว้ ิจัยสนใจศึ กษาปั จจัยที่ ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ ของ
นักเรี ยนระดับประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรี ยนช่างอากาศอํารุ ง

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่อศึ กษาระดับของปั จจัยด้านต่าง ๆ ที่ ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ ของ
นักเรี ยนระดับประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรี ยนช่างอากาศอํารุ ง
(2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านต่าง ๆ กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ ของ
นักเรี ยนระดับประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรี ยนช่างอากาศอํารุ ง
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(3) เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรี ยน
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรี ยนช่างอากาศอํารุ ง

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย

ตัวแปรอิสระ

1. ปั จจัยด้านนักเรี ยน
1.1 เจตคติต่อการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
1.2 แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
1.3 ความตั้งใจเรี ยน
2. ปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมในโรงเรี ยน
2.1 คุณภาพการสอนของครู
2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างครู กบั นักเรี ยน
2.3 บรรยากาศในห้องเรี ยน

ตัวแปรตาม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
วิชาภาษาอังกฤษ

3. ปั จจัยด้านครอบครัว
3.1 การส่งเสริ มการเรี ยนของผูป้ กครอง
3.2 ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว
แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. สมมติฐานในการวิจัย

(1) ปั จจัยด้านนักเรี ยนมี ความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ ของ
นักเรี ยนระดับประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรี ยนช่างอากาศอํารุ ง
(2) ปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมในโรงเรี ยน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ย นวิชา
ภาษาอังกฤษ ของนักเรี ยนระดับประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรี ยนช่างอากาศอํารุ ง
(3) ปั จจัยด้านครอบครัว มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ ของ
นักเรี ยนระดับประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรี ยนช่างอากาศอํารุ ง
(4) ปั จจัยด้านนักเรี ยน ปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมในโรงเรี ยน และปั จจัยด้านครอบครัว สามารถร่ วมกัน
พยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรี ยนระดับประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรี ยนช่างอากาศ
อํารุ ง

5. วิธีดําเนินการวิจัย

5.1 แบบแผนการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงสํารวจ (Survey research)
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5.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
นักเรี ยนระดับประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรี ยนช่างอากาศอํารุ ง เขตดุสิต กรุ งเทพมหานคร ในปี
การศึ กษา 2562 จํานวน 210 คน โดยกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามตารางการสุ่ มของเครจซี่ และมอร์ แกน
(Krejcie & Morgan. 1970: 608) จํานวน 150 คน ได้จากการสุ่มแบบง่าย (Simple random sampling)
5.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปั จจัยด้านเจตคติต่อการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ความตั้งใจ
เรี ยน คุณภาพการสอนของครู ความสัมพันธ์ระหว่างครู กบั นักเรี ยน บรรยากาศในห้องเรี ยน การส่ งเสริ มการเรี ยน
ของผูป้ กครอง และความสัมพันธ์ภายในครอบครัว
5.4 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
แบบสอบถาม ชนิดมาตรประมาณค่า 5 ระดับ จํานวน 67 ข้อ มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ .95
5.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
(1) ชี้ แจงให้ ก ลุ่ ม ตัว อย่ า ง ทราบถึ ง วัต ถุ ป ระสงค์ ข องการวิ จัย และรายละเอี ย ดในการทํา
แบบสอบถาม
(2) นักเรี ยนทําแบบสอบถาม ทั้งหมด 2 ตอน จํานวน 67 ข้อ
(3) นําแบบสอบถามที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล มาตรวจสอบความถูกต้อง และครบถ้วนของ
การตอบ ได้แบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ จํานวน 150 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 100
(4) วิ เ คราะห์ ห าค่ า ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งปั จ จัย ด้า นต่ า ง ๆ กับ ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นวิ ช า
ภาษาอังกฤษ โดยการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของเพียร์ สัน (Pearson Correlation Analysis) และวิเคราะห์หาปั จจัยที่
ส่ ง ผลต่ อ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ย นวิช าภาษาอังกฤษ โดยการวิเคราะห์ ถดถอยพหุ คูณ แบบขั้นตอน (Stepwise
Multiple Regression Analysis)
5.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
(1) วิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ ยวกับปั จจัยด้านต่าง ๆ โดยการนําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการหา
ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(2) วิเคราะห์ค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพยากรณ์กบั ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
โดยการหาค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สนั (Pearson Correlation Analysis)
(3) วิ เ คราะห์ เ พื่ อ ศึ ก ษาปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นวิ ช าภาษาอัง กฤษ โดยใช้
การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)

6. สรุ ปผลการวิจัย

(1) ปั จจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็ นรายด้าน พบว่า คุณภาพการสอนของครู (X4) ความสัมพันธ์ระหว่างครู กบั นักเรี ยน(X5) ความสัมพันธ์ภายใน
ครอบครั ว(X8) แรงจู งใจใฝ่ สัมฤทธิ์ (X2) การส่ งเสริ มการเรี ยนของผูป้ กครอง(X7) และเจตคติ ต่อการเรี ยนวิชา
ภาษาอังกฤษ(X1) อยู่ในระดับมาก ตามลําดับ ส่ วนบรรยากาศในห้องเรี ยน(X6) และความตั้งใจเรี ยน(X3) อยู่ใน
ระดับปานกลาง ตามลําดับ
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(2) ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านต่าง ๆ กับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
พบว่า เจตคติต่อการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ(X1) แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์(X2) ความตั้งใจเรี ยน(X3) คุณภาพการสอนของ
ครู (X4) ความสัมพันธ์ระหว่างครู กบั นักเรี ยน(X5) และการส่ งเสริ มการเรี ยนของผูป้ กครอง(X7) มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่ วนความสัมพันธ์
ภายในครอบครัว(X8) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิ ติ ที่ ร ะดับ .05 และบรรยากาศในห้อ งเรี ย น(X6) มี ค วามสัม พัน ธ์ ท างบวกกับ ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นวิชา
ภาษาอังกฤษ อย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
ตัวแปร

Y

X1

X2

X3

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน(Y)
1 .496** .479** .418**
เจตคติต่อการเรี ยนฯ(X1)
1
.622** .669**
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์(X2)
1
.747**
ความตั้งใจเรี ยน(X3)
1
คุณภาพการสอนของครู (X4)
ความสัมพันธ์ระหว่างฯ(X5)
บรรยากาศในห้องเรี ยน(X6)
การส่งเสริ มการเรี ยนฯ(X7)
ความสัมพันธ์ภายในฯ(X8)
* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05, ** มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

(n = 150)

X4

X5

X6

X7

X8

.363**
.630**
.553**
.518**
1

.388**
.618**
.704**
.659**
.613**
1

.147
.513**
.476**
.573**
.395**
.567**
1

.413**
.505**
.614**
.621**
.381**
.473**
.445**
1

.196*
.434**
.390**
.398**
.410**
.374**
.355**
.468**
1

(3) ปั จจัยด้านเจตคติต่อการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ(X1) แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ (X2) และบรรยากาศใน
ห้องเรี ยน(X6) สามารถร่ วมกันพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ ได้ร้อยละ 34.5 โดยเขียนเป็ น
สมการพยากรณ์ ได้ดงั นี้
3.1 สมการในรู ปคะแนนดิบ คือ 𝑌𝑌 ′ = 1.758 + .709 (X1) + .412 (X2) - .453 (X6)
3.2 สมการในรู ปคะแนนมาตรฐาน คือ 𝑍𝑍 ′ = .375 (Z1) + .254 (Z2) - .245 (Z6)
รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนในการพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
(n = 150)
ตัวทํานาย
b
SE
t
sig
𝛽𝛽
เจตคติต่อการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ(X1)
.709
.173
.375
4.099
.000
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์(X2)
.412
.157
.254
2.626
.010
บรรยากาศในห้องเรี ยน(X6)
-.453
.151
-.245
-3.001
.003
ค่าคงที่ (a) = 1.758
.546
R = .587, R2 = .345, Adjusted R2 = .326, F = 4.038

7. อภิปรายผล

(1) ปั จจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็ นรายด้าน พบว่า คุณภาพการสอนของครู ความสัมพันธ์ระหว่างครู กบั นักเรี ยน ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ การส่งเสริ มการเรี ยนของผูป้ กครอง และเจตคติต่อการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ อยูใ่ นระดับมาก
ตามลําดับ ส่วนบรรยากาศในห้องเรี ยน และความตั้งใจเรี ยน อยูใ่ นระดับปานกลาง ตามลําดับ ซึ่งสามารถอภิปราย
ได้ ดังนี้ 1) คุ ณภาพการสอนของครู อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจาก ครู มีความสามารถด้านการสอน
ภาษาอังกฤษเป็ นอย่างดี จบการศึกษาด้านภาษาอังกฤษโดยตรง และมีประสบการณ์การสอนมานาน สามารถพูด
ภาษาอังกฤษได้ถูกต้องคล่องแคล่ว 2) ความสัมพันธ์ระหว่างครู กบั นักเรี ยนอยูใ่ นระดับมาก ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจาก
ครู มีจิตวิทยาในการสอนสู ง สามารถเข้าใจผูเ้ รี ยนที่ มีความแตกต่างกันได้เป็ นอย่างดี สอนโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
สําคัญ ใช้เทคนิ คการสอนแบบเพื่อนช่ วยเพื่อน 3) ความสัมพันธ์ภายในครอบครั ว อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ อาจ
เนื่ องมาจาก ผูป้ กครองให้คาํ ชมหรื อให้รางวัลเมื่อผูเ้ รี ยนทําดี ปลอบใจเมื่อผูเ้ รี ยนผิดหวัง สั่งสอนเมื่อผูเ้ รี ยนทําผิด
ผูเ้ รี ยนจึ งเป็ นคนร่ าเริ งแจ่มใส และพร้ อมจะเรี ยนรู ้ อยู่เสมอ 4) แรงจู งใจใฝ่ สัมฤทธิ์ อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ อาจ
เนื่องมาจาก ผูเ้ รี ยนมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองสูง มีความพยายามเรี ยนให้ได้คะแนนเฉลี่ยสูง ๆ เพราะ
เชื่อว่าการมีทกั ษะทางด้านภาษาอังกฤษจะได้เปรี ยบกว่าผูอ้ ื่น 5) การส่ งเสริ มการเรี ยนของผูป้ กครอง อยูใ่ นระดับ
มาก ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจาก ผูป้ กครองให้ความสําคัญกับผลการเรี ยนของผูเ้ รี ยน เมื่อผูป้ กครองมาส่ งบุตรหลานที่
โรงเรี ยน มักจะถามถึงพฤติกรรมการเรี ยนของผูเ้ รี ยนเสมอ 6) เจตคติต่อการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ อยูใ่ นระดับมาก
ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจาก ผูเ้ รี ยนชอบเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ เพราะครู มีสื่อการสอนที่น่าดึงดูดใจ และสอนสิ่ งที่ยากให้
เข้า ใจง่ า ย ทํา ให้ผูเ้ รี ยนเกิ ด การยอมรั บในตัว ครู 7) บรรยากาศในห้อ งเรี ย น อยู่ใ นระดับ ปานกลาง ทั้ง นี้ อาจ
เนื่ องมาจาก บรรยากาศในห้องเรี ยนจูงใจให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ มีแสงสว่างเพียงพอ อากาศถ่ายเท ห้องเรี ยน
กว้างขวางเหมาะสมกับจํานวนผูเ้ รี ยน และไม่มีเสี ยงดังรบกวนจากห้องเรี ยนข้าง ๆ ซึ่ งผลการวิจยั นี้ สอดคล้องกับ
ผลการวิจัย ของ ปิ ยนุ ช สิ ง ห์ ส ถิ ต (2553: 84-95) ที่ ศึ ก ษาเรื่ อ ง ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่อ ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นวิชา
ภาษาอังกฤษ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนเลยพิทยาคม ผลการวิจยั พบว่า เจตคติต่อการเรี ยนวิชา
ภาษาอังกฤษ ความสัมพันธ์ภายในครอบครั ว ความสัมพันธ์ระหว่างครู กับนักเรี ยน คุ ณภาพการสอนของครู
บรรยากาศในห้องเรี ยน และแรงจู งใจใฝ่ สัมฤทธิ์ อยู่ในระดับมาก ตามลําดับ ส่ วนการส่ งเสริ มการเรี ยนของ
ผูป้ กครอง อยูใ่ นระดับปานกลาง จะเห็นได้วา่ มี 2 ปั จจัย ที่มีความสัมพันธ์กบั ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนในระดับที่
ต่างไปจากงานวิจยั ของผูว้ ิจยั คือ บรรยากาศในห้องเรี ยน จากผลการวิจยั ของ ปิ ยนุชฯ อยูใ่ นระดับมาก ในขณะที่
งานวิจยั ของผูว้ จิ ยั ได้ผลอยูใ่ นระดับปานกลาง และการส่งเสริ มการเรี ยนของผูป้ กครอง จากผลการวิจยั ของ ปิ ยนุช
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ฯ อยูใ่ นระดับปานกลาง ในขณะที่งานวิจยั ของผูว้ ิจยั ได้ผลอยูใ่ นระดับมาก และ 8) ความตั้งใจเรี ยน อยูใ่ นระดับ
ปานกลาง ทั้ง นี้ อาจเนื่ อ งมาจาก ผูเ้ รี ย นมี ค วามสนใจด้า นภาษาอัง กฤษ เพราะคิ ด ว่า ภาษาอัง กฤษจํา เป็ นต่ อ
การดําเนิ นชี วิต จึ งกระตือรื อร้น และมีใจจดจ่อต่อการเรี ยน ซึ่ งผลการวิจยั นี้ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ วิมล
ประจงจิตร (2553: 111) ที่ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ ของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ผลการวิจยั พบว่า ความตั้งใจเรี ยน มี
ความสัมพันธ์กบั ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน อยูใ่ นระดับปานกลาง
(2) ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านต่าง ๆ กับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
พบว่า เจตคติ ต่ อ การเรี ย นวิช าภาษาอัง กฤษ แรงจู ง ใจใฝ่ สัม ฤทธิ์ ความตั้ง ใจเรี ย น คุ ณภาพการสอนของครู
ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่างครู กับ นัก เรี ยน และการส่ ง เสริ ม การเรี ยนของผูป้ กครอง มี ค วามสัม พัน ธ์ ทางบวกกับ
ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นวิช าภาษาอัง กฤษ อย่า งมี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .01 ส่ ว นความสัม พัน ธ์ ภ ายใน
ครอบครัว มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 และบรรยากาศในห้องเรี ยน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน อย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ
ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ สามารถอภิปรายได้ ดังนี้ 1) เจตคติต่อการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้ เป็ นไปตามหลัก
จิตวิทยาที่กล่าวถึงลักษณะสําคัญของเจตคติ คือ เป็ นภาวะทางจิตใจหรื อความรู ้สึกของบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการคิด
และการกระทํา มีผลให้บุคคลมีท่าทีในการตอบสนองต่อสิ่ งเร้าในทางใดทางหนึ่ ง ถ้าเป็ นความรู ้สึกทางบวก จะ
แสดงออกในลักษณะพึงพอใจ ปรารถนาที่ จะกระทํา พร้อมใจ ยอมรับ ปฏิ บตั ิตามด้วยความเต็มใจ แต่ถา้ เป็ น
ความรู ้สึกทางลบ ก็จะแสดงออกในลักษณะไม่พึงพอใจ ไม่ปรารถนาที่จะกระทํา ไม่พร้อมใจ ไม่ยอมรับ หรื อไม่
ปฏิบตั ิตาม ดังนั้น เมื่อผูเ้ รี ยนมีเจตคติที่ดีต่อการเรี ยนภาษาอังกฤษ ก็จะรู ้สึกพึงพอใจที่จะเรี ยน ตั้งใจเรี ยน ทํางาน
ตามที่ครู มอบหมายด้วยความเต็มใจ ทําให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนดีข้ ึน 2) แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจาก
ผูเ้ รี ยนมีแรงขับในการทํากิ จกรรมต่าง ๆ ที่ เป็ นตัวกระตุน้ ให้แสดงพฤติกรรมที่จะกระทําสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งให้สาํ เร็ จ
ด้วยดี บรรลุเป้ าหมายที่วางไว้ โดยไม่ยอ่ ท้อต่ออุปสรรค ดังนั้น เมื่อผูเ้ รี ยนที่มีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ในการเรี ยนสูง
จะตั้งความหวังสู งสุ ดในการเรี ยน โดยไม่ยอ่ ท้อต่อความยากลําบาก ทําให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนดีข้ ึน 3) ความ
ตั้งใจเรี ยน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจาก ผูเ้ รี ยนเอาใจใส่ ต่อการเรี ยน สนใจวิชาที่เรี ยนอย่างใจจดใจจ่อ มีสมาธิ ในการเรี ยน หมัน่
ศึกษาหาความรู ้เพิ่มเติมอยูเ่ สมอ ผูเ้ รี ยนที่มีความตั้งใจเรี ยนมาก จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูงกว่าผูเ้ รี ยนที่มีความ
ตั้งใจน้อย ดังนั้น เมื่อผูเ้ รี ยนตั้งใจเรี ยน เข้าเรี ยนทุกครั้ง ตั้งใจฟังครู สอน จะทําให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนดีข้ ึน ซึ่ง
ผลการวิจยั นี้ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ สุ รวิทย์ พลมณี (2557: 117) ที่ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนของนักเรี ยน โรงเรี ยนมัธยมศึกษา จังหวัดชัยภูมิ ผลการวิจยั พบว่า เจตคติต่อการเรี ยน แรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ และพฤติกรรมการเรี ยน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 4) คุณภาพการสอนของครู มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้ เป็ นไปตามคุณสมบัติและคุณลักษณะของครู ที่ตรงตามมาตรฐานวิชาชีพความ
เป็ นครู มีการพัฒนาและปรับปรุ งกระบวนการจัดการเรี ยนการสอน และให้ขอ้ คิดเห็นที่เป็ นประโยชน์แก่ผเู ้ รี ยน
เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาํ หนดไว้ มีการประเมินการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน ดังนั้น
เมื่ อครู มีคุณภาพ ก็จะทําให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนมี คุณภาพด้วย 5) ความสัมพันธ์ระหว่างครู กบั
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นักเรี ยน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 ทั้งนี้ เป็ นไปตามหลักการประพฤติปฏิบตั ิของครู และผูเ้ รี ยนที่ปฏิ บตั ิต่อกันทั้งภายในและภายนอกห้องเรี ยน
เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน โดยครู ให้ความสนใจผูเ้ รี ยน รักและเอาใจใส่ ให้ความเป็ นกันเอง ให้คาํ ปรึ กษา
และข้อชี้ แนะแก่ ผูเ้ รี ยน ทั้งในด้านส่ วนตัวและด้านการเรี ยน ผูเ้ รี ยนให้ความเคารพเชื่ อฟั งครู ตั้งใจและสนใจ
กระทําในสิ่ งที่ครู อบรมสั่งสอน ดังนั้น เมื่อความสัมพันธ์ของครู กบั ผูเ้ รี ยนดี จะทําให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของ
ผูเ้ รี ยนดี ด้วย ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิ ตติ พร เชื้ อบัณฑิ ต (2553: 73) ที่ ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยเชิ งสาเหตุท่ี มี
อิทธิ พลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หนองบัวลําภูเขต 1 ผลการวิจัย พบว่า คุ ณภาพการสอนของครู และความสัมพัน ธ์ระหว่างครู กับนักเรี ยน มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 6) การส่ งเสริ มการเรี ยน
ของผูป้ กครอง มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจ
เนื่ องมาจาก ผูป้ กครองให้การสนับสนุนทางการเรี ยนแก่ผเู ้ รี ยนหลายวิธี เช่น ให้ความสนใจ คอยซักถาม แนะนํา
ช่วยเหลือและร่ วมมือในการทํากิจกรรมการเรี ยนของผูเ้ รี ยน ให้ทุนทรัพย์ในการใช้จ่ายด้านการเรี ยนอย่างเต็มที่
ดังนั้น เมื่อผูป้ กครองสนับสนุนให้ผเู ้ รี ยนรักในการเรี ยน ก็จะทําให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนดีข้ ึน ซึ่ ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ภักดิ์ วิภา สมเพ็ง (2558: 116) ที่ ได้ศึกษา เรื่ อง ปั จจัยเชิ งสาเหตุที่มีอิทธิ พลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ยโสธร เขต 1 ผลการวิจัย พบว่า การส่ งเสริ มการเรี ยนของผูป้ กครอง มี ความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน อย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ .01 และ 7) ความสัมพันธ์ภ ายในครอบครั ว มี ความสัม พัน ธ์
ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้ เป็ นไปตามลักษณะของครอบครัว
ที่มีความสัมพันธ์ที่ดี คือ ต้องประกอบด้วยความรัก ความเข้าใจ ความเมตตา และหลักคุณธรรมในการประพฤติ
ปฏิ บตั ิต่อกัน ทั้งในด้านความเป็ นอยู่ภายในครอบครัว และความอบอุ่นจากคนในครอบครัว ดังนั้น หากผูเ้ รี ยน
ได้รับความรัก ความอบอุ่นจากครอบครัว จะทําให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนดีข้ ึน ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ
ณัฏติยาภรณ์ หยกอุบล (2555: 92) ที่ ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ ของ
นักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ผลการวิจยั พบว่า ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว มีความสัมพันธ์ทางบวก
กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
(3) ปั จจัยด้านเจตคติต่อการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ และบรรยากาศในห้องเรี ยน
สามารถร่ วมกันพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษได้ร้อยละ 34.5 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติที่
ระดับ .01 ซึ่ งทั้ง 3 ตัวแปรนี้ มีความสัมพันธ์มากที่ สุด ที่ สามารถร่ วมกันพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของ
นักเรี ยนได้ ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจาก เจตคติต่อการเรี ยนและแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ เป็ นแรงขับจากภายในตัวผูเ้ รี ยนเอง
เมื่ อผูเ้ รี ยนมี เจตคติ ที่ดีต่อการเรี ยนวิชาภาษาอัง กฤษ ผูเ้ รี ยนจะให้ความสําคัญและมุ่งมัน่ ตั้งใจในการเรี ยน มี
ความรู ้สึกพึงพอใจ สนุกกับการเรี ยนภาษาอังกฤษ และเมื่อผูเ้ รี ยนมีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ สูง ผูเ้ รี ยนจะเป็ นผู ้ มีความ
กระตือรื อร้น มีความอดทนที่จะเรี ยน มีความพยายามฟันฝ่ าอุปสรรคต่าง ๆ ที่จะทําให้ตนเองไปสู่ เป้ าหมายที่ตน
ตั้งใจและปรารถนานั้น ซึ่ งทั้งสองปั จจัยนี้ จึงร่ วมกันส่ งผลหรื อพยากรณ์ความสําเร็ จในการเรี ยนหรื อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนได้ ส่ วนปั จจัยด้านบรรยากาศในห้องเรี ยนนั้น มีความสัมพันธ์กบั ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
อย่างไม่มีนยั สําคัญ และส่ งผลทางลบต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจาก สภาพของบรรยากาศใน
ห้องเรี ยนอาจมีความผกผันกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ เช่น ห้องเรี ยนที่มีเครื่ องทําความเย็นอย่าง
ดี หรื อห้องเรี ยนที่เป็ น Smart Classroom มีกระดานอัจฉริ ยะ มีสื่อเทคโนโลยี และอุปกรณ์การเรี ยนอย่างดี แต่ครู
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กลับใช้เทคโนโลยีไม่ถูกหลักในการนํามาช่วยเอื้อในการสอน แต่กลับใช้เทคโนโลยีน้ นั สอนแทนครู หรื อขาดการ
ควบคุม ดูแลใส่ ใจในการสอน อาจทําให้ผเู ้ รี ยนใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีไปในทางที่ผิด ทําให้ได้รับความรู ้ไม่
เป็ นไปในทางที่ควรหรื อไม่เต็มที่ ดังนั้น สภาพบรรยากาศในห้องเรี ยนที่ดี ก็อาจไม่ได้ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนดีข้ ึน สิ่ งสําคัญที่สุดคือ การที่ผเู ้ รี ยนและครู ได้ใช้ประโยชน์สูงสุดจากบรรยากาศที่ดีน้ นั หรื อไม่ ซึ่งผลการวิจยั
นี้ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ภักดิ์ วิภา สมเพ็ง (2558: 126) ที่ ได้ศึกษา เรื่ องปั จจัยเชิ งสาเหตุที่มีอิทธิ พลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ยโสธร เขต 1 ผลการวิจยั พบว่า เจตคติต่อการเรี ยน และแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ส่งผลทางบวกต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ปิ ยนุช สิ งห์สถิต (2553:
100) ที่ ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่ ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
โรงเรี ยนเลยพิทยาคม ผลการวิจยั พบว่า บรรยากาศสภาพห้องเรี ยน ส่งผลทางลบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน อย่าง
ไม่มีนยั สําคัญ

8. ข้ อเสนอแนะ

8.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปประยุกต์ ใช้
จากการศึกษา พบว่า เจตคติต่อการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ส่ งผลทางบวกต่อ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ ส่ วนบรรยากาศในห้องเรี ยน ส่ งผลทางลบต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
วิชาภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในการนําผลวิจยั ไปประยุกต์ใช้ ครู ควรจัดกิจกรรมการสอนที่สร้างเจตคติที่ดีต่อการเรี ยน
ให้เกิดแก่ผเู ้ รี ยนสร้างแรงจูงใจในการเรี ยน ปลูกฝังให้ผเู ้ รี ยนมีความขยัน อดทนต่อการเรี ยน ไม่ยอ่ ท้อต่ออุปสรรค
แม้วชิ าภาษาอังกฤษจะยาก และพยายามเสริ มสร้างบรรยากาศที่ดีให้เกิดขึ้นในห้องเรี ยน
8.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
ควรศึกษาการวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) เพื่อดูความสัมพันธ์ในรู ปเหตุและผล ดูวา่ ตัวแปร
อิสระตัวใด มีอิทธิพลทางตรงหรื อทางอ้อมต่อตัวแปรตาม
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นําแบบประเมิน Wheelchair User’s Shoulder Pain Index (WUSPI) ซึ่ งเป็ นแบบประเมินที่ใช้สาํ หรับวัด
อาการปวดข้อไหล่ในคนพิการที่ใช้รถนัง่ คนพิการ มาแปลเป็ นภาษาไทย และวัดความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบ
ประเมินฉบับภาษาไทย ดําเนิ นการแปลแบบประเมินด้วยวิธีการแปลแบบ cross-cultural adaptation of self-report
measures หาความเที่ยงตรงของแบบประเมิน โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ 3 คน จากการพิจารณาค่าดัชนี ความสอดคล้องของ
วัตถุประสงค์ (Index of Item Objective Congruence : IOC) กําหนดค่าดัชนี ความสอดคล้องที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
คือ 0.5 ขึ้นไป และใช้ดุลยพินิจปรับปรุ งคําถามที่มีค่า IOC < 0.5 จากนั้นทดลองใช้แบบประเมินในคนพิการด้าน
การเคลื่อนไหว ที่ใช้รถนัง่ คนพิการแบบขับเคลื่อนด้วยแรงคนมาไม่ต่าํ กว่า 1 ปี ทั้งเพศชายและหญิงที่มีอายุ 18 ปี
ขึ้นไป จํานวน 30 คน เพื่อปรับปรุ งข้อคําถามให้เหมาะสมกับผูใ้ ช้แบบประเมินในประเทศไทย โดยแบบประเมิน
WUSPI-T ฉบับ pre-testing มีค่าคะแนน IOC ผ่านเกณฑ์คุณภาพตั้งแต่ 0.67-1.0 จํานวน 11 ข้อ และมีขอ้ คําถามที่
ปรับปรุ งตามดุลพินิจทั้งหมด 5 ข้อ ผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั ร้อยละ 100 สามารถเข้าใจในข้อคําถามของแบบประเมิน ร้อยละ
50 ต้องการให้มีการปรับปรุ งในส่ วนของการให้คะแนน กล่าวคื อ แบบประเมิน WUSPI-T ฉบับ pre-testing มี
ความเที่ยงตรงของแบบประเมินในการประเมินอาการปวดข้อไหล่ในคนพิการที่ใช้รถนัง่ คนพิการแบบขับเคลื่อน
ด้วยแรงคน
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คําสําคัญ: รถนัง่ คนพิการ, พิการทางการเคลื่อนไหว, บาดเจ็บไขสันหลัง, แบบประเมิน, อาการปวดข้อไหล่

ABSTRACT

Ttranslate the Wheelchair User’s Shoulder Pain Index (WUSPI) that measurement for evaluate
shoulder pain on people with disabilities, who use wheelchair. And evaluate content validity of Wheelchair User’s
Shoulder Pain Index –Thai (WUSPI-T). Translation with cross-cultural adaptation of self-report measures and
test content validation by 3 experts. Validation was determined by Index of Item Objective Congruence (IOC),
standard measure was more than 0.5 and adjusted question that had score less than 0.5. For rectify appropriately
question in Thai people, the index was administered to 30 users, who was people with physical disabilities, used
manual wheelchair more than 1 year, and over 18 years old. As a result, Wheelchair User’s Shoulder Pain Index
–Thai (WUSPI-T) pre-testing edition has IOC score of 11 items ranged from 0.67-1.0 and 5 questions had
adjust by discretion. 100 percent of participants understand question but 50 percent of all suggest that should
make an adjustment of scoring pain. In conclusion, Wheelchair User’s Shoulder Pain Index –Thai (WUSPI-T)
pre-testing edition has high content validity for measure shoulder pain on wheelchair users.
Keywords: Wheelchair, Physical disability, spinal cord injury, assessment form, shoulder pain

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

ผลการรายงานข้อมูลสถานการณ์ดา้ นคนพิการในประเทศไทย จากการสํารวจของ กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ กรมส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ (ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 15 กันยายน
พ.ศ.2560) พบว่า โดยประเภทความพิการที่ พบมากที่ สุด เป็ นอันดับ 1 คื อ พิการทางการเคลื่ อนไหวหรื อทาง
ร่ างกาย ซึ่ งความพิการนี้ เกิ ดได้จากหลายสาเหตุ โดยไขสันหลังบาดเจ็บเป็ น 1 ในสาเหตุที่ทาํ ให้เกิ ดความพิการ
ทางการเคลื่อนไหวหรื อทางร่ างกายได้
การฟื้ นฟูสมรรถภาพ การดําเนิ นชีวิตอิสระเป็ นเป้ าหมายที่สาํ คัญในการฟื้ นฟูของคนที่มีอาการขาอ่อน
แรงทั้ง 2 ข้าง จากการบาดเจ็บไขสันหลัง โดยที่ความสามารถด้านการเคลื่อนไหว เป็ นปั จจัยที่สาํ คัญที่สุดที่ทาํ ให้
เกิ ดความอิ สระในการเคลื่ อนย้ายตัวเองบนรถนั่งคนพิการ ส่ งผลให้รถนั่งคนพิการเป็ นอุปกรณ์ อาํ นวยความ
สะดวกที่สาํ คัญต่อการดํารงชีวติ อิสระของคนพิการกลุ่มนี้ (Rose M และคณะ., 1998; Samuelsson KA., 2004) เมื่อ
มี การใช้รถนั่งคนพิการในการเคลื่ อนไหวหรื อเคลื่ อนย้ายตัวเอง ผูท้ ี่ ใช้รถนั่งคนพิการจะมี อาการปวดรยางค์
ส่วนบนระหว่างการทํากิจวัตรประจําวันต่างๆ ซึ่งสาเหตุที่ทาํ ให้เกิดอาการปวดเหล่านี้มาจากการทํากิจกรรมต่างๆ
ติดต่อกันเป็ นเวลานาน ส่ งผลให้มีการลงนํ้าหนักและมีการทํางานของกล้ามเนื้ อที่รยางค์แขนส่ วนต้น รวมไปถึง
การใช้งานระดับแขนที่หนักเกินไปอย่างต่อเนื่อง เป็ นสาเหตุให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสรี รวิทยาของเนื้อเยือ่ รอบ
ข้อไหล่และทําให้เกิดอาการปวดได้ (Curtis KA., 1999)
รถนัง่ คนพิการจัดเป็ นเทคโนโลยีส่ิ งอํานวยความสะดวก ที่คนพิการหรื อบุคคลที่มีความยากลําบากใน
การเดิ นหรื อการเคลื่ อนที มีความจําเป็ นต้องใช้ บุ คลากรทางการแพทย์ได้พยายามพัฒนารู ปแบบการประเมิน
อาการปวดข้อไหล่ของคนพิการกลุ่มนี้ จากการใช้รถนั่งคนพิการ เพื่อหาทางในการรักษา และวางแผนป้ องกัน
อาการดังกล่าว ซึ่ งอาจส่ งผลต่อคุณภาพชีวิตคนพิการได้ และในปั จจุบนั มีการพัฒนาแบบประเมินเพื่อใช้สาํ หรับ
วัดอาการปวดข้อไหล่ในคนพิการที่ ใช้รถนั่งคนพิการ เพื่อเป็ นเกณฑ์มาตรฐานในการวัดให้เป็ นไปในทิ ศทาง
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เดี ย วกัน ทั่ว โลก โดยมี ก ารพัฒ นา แบบประเมิ น Wheelchair User’s Shoulder Pain Index (WUSPI) ขึ้ น มาในปี
2538 โดย Curtis KA และคณะ
แบบประเมิน Wheelchair User’s Shoulder Pain Index (WUSPI) ฉบับสมบูรณ์ มีขอ้ คําถามทั้งหมด 15
ข้อคําถาม แบ่งหัวข้อคําถามตามการใช้งานของรถนัง่ คนพิการและการทํางานของข้อไหล่ เป็ นทั้งหมด 4 หัวข้อ
คือ การเคลื่อนย้ายตัว (transfer) การใช้รถนัง่ คนพิการ (wheelchair mobility) การทํากิจวัตรประจําวัน (self-care)
และกิ จกรรมทัว่ ไป (general activity)โดยพบว่าแบบประเมิน WUSPI มีความสอดคล้องของเนื้ อหาภายในแบบ
ประเมิน และความน่าเชื่อถืออยูใ่ นระดับสู ง ค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของครอนบาก (Cronbach’s alpha) อยูท่ ี่ 0.98
และค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ภายในชั้น (Intraclass Correlation Coefficient: ICC) อยูท่ ี่ 0.99
มี การนําแบบประเมิน WUSPI ไปแปลเป็ นภาษาเกาหลีและหาค่าความน่ าเชื่ อถือเพื่อนํามาใช้กบั คน
พิการ (Ji-Yeon Park และคณะ., 2013) พบว่าค่าการทดสอบและทดสอบซํ้า (test-retest reliability) อยูใ่ นระดับดี
มาก โดยมี ระดับค่า ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ภายในชั้น (Intraclass Correlation Coefficient: ICC) อยู่ที่ 0.880.90 ค่าความสัมพันธ์ภายใน (internal consistency) อยูใ่ นระดับดีมาก โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของครอนบาก
(Cronbach’s alpha) อยู่ที่ 0.96 นอกเหนื อจากภาษาเกาหลีแล้ว ยังมีการนําแบบประเมินนี้ ไปแปลเป็ นภาษาต่างๆ
เช่ น ภาษาสเปน พบความสัม พัน ธ์ ภ ายในแบบประเมิ นอยู่ในระดับ ดี ม าก โดยมี ค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ แอลฟาของ
ครอนบาก (Cronbach’s alpha) อยูท่ ี่ 0.88 (R. Arroyo Aljaro., 2009) ในภาษาฮินดี พบความเที่ยงตรงของเนื้อหาอยู่
ในระดับดี (MansiVij และคณะ., 2015) และในภาษาฝรั่งเศส พบความสัมพันธ์ภายในแบบประเมินอยูใ่ นระดับดี
มาก โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของครอนบาก (Cronbach’s alpha) อยูท่ ี่ 0.91 มีความน่าเชื่อถือในการวัดซํ้า อยู่
ในระดับดีมาก โดยมีระดับค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ภายในชั้น (Intraclass Correlation Coefficient: ICC) อยูท่ ี่
0.91-0.99 (Bauer T., 2018)
ในประเทศไทยมีการวัดอาการปวดข้อไหล่ของคนพิการจากการใช้รถนัง่ คนพิการ โดยใช้การประเมิน
ด้วย visual analog scale แต่ยงั ไม่มีการนําแบบประเมินนี้ มาแปล ทดสอบความน่าเชื่อถือและความเที่ยงตรง เพื่อ
วัด อาการปวดไหล่ ของผูพ้ ิ ก ารที่ ใ ช้รถนั่งคนพิ ก าร ทางผูว้ ิจัย จึ ง ต้องการนํา แบบประเมิ น Wheelchair User’s
Shoulder Pain Index (WUSPI) มาแปลเป็ นภาษาไทย และทดสอบความน่ าเชื่ อถื อและความเที่ ยงตรงของแบบ
ประเมินเพื่อให้มีมาตรฐาน เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถนําแบบประเมินนี้ มาใช้วดั อาการปวดไหล่ของคน
พิการที่ใช้รถนัง่ คนพิการในประเทศไทย เพื่อหาความชุกที่เกิดขึ้นโดยรวม หรื อพิจารณาแต่ละหัวข้อของอาการ
ปวด เพื่อหาแนวทางการป้ องกันหรื อแก้ไขอาการปวดที่เกิดขึ้นในการใช้รถนัง่ คนพิการของคนพิการ ซึ่ งถือเป็ น
เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกที่ช่วยให้คนพิการสามารถดํารงชีวติ อิสระได้ต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
ภาษาไทย

1. เพื่อแปลแบบประเมิน Wheelchair User’s Shoulder Pain Index –Thai (WUSPI-T) เป็ นภาษาไทย
2. เพื่อวัดความเที่ยงตรงของแบบประเมิน Wheelchair User’s Shoulder Pain Index (WUSPI) ฉบับ
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3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
Weightbearing
Wheelchair user
Physical activity

-

Transfer
Wheelchair mobility
Self care
General activity

Overuse
Degenerative
tissue
Pain

Wheelchair User’s Shoulder
Pain Index (WUSPI)
Translation
Standard
assessment
form

Wheelchair User’s Shoulder
Pain Index –Thai (WUSPI-T)
Content validation of
Wheelchair User’s Shoulder
Pain Index –Thai (WUSPI-T)

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
4. วิธีดาํ เนินการวิจยั
4.1 แบบแผนการวิจยั
- การวิจยั เครื่ องมือวิจยั (psychometric test)
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
4.2.1 ประชากรทีศ่ ึกษา (Reference population)
- คนพิ ก ารด้า นการเคลื่ อ นไหวที่ ใ ช้ร ถนั่ง คนพิ ก ารแบบขับ เคลื่ อ นด้ว ยแรงคน (manual
wheelchair) ที่มารับบริ การ ณ สถาบันสิ รินธรเพื่อการฟื้ นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
4.2.2 กลุ่มตัวอย่ าง (Sample) และขนาดตัวอย่ าง (Sample size)
- คนพิการด้านการเคลื่อนไหวที่ใช้รถนัง่ คนพิการแบบขับเคลื่อนด้วยแรงคน (manual
wheelchair) มาไม่ต่าํ กว่า 1 ปี ทั้งเพศชายและหญิงที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป จํานวน 30 คน
4.3 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
- แบบประเมิน Wheelchair User’s Shoulder Pain Index (WUSPI)
มี ขอ้ คําถามทั้งหมด 15 ข้อคําถาม แบ่งหัวข้อคําถามตามการใช้งานของรถนั่งคนพิการและการ
ทํางานของข้อไหล่ เป็ นทั้งหมด 4 หัวข้อ คื อ การเคลื่ อนย้ายตัว (transfer) การใช้รถนั่งคนพิการ (wheelchair
mobility) การทํา กิ จ วัต รประจํา วัน (self-care) และกิ จ กรรมทั่ว ไป (general activity)โดยพบว่า แบบประเมิ น
WUSPI มี ความสอดคล้องของเนื้ อหาภายในแบบประเมิน และความน่ าเชื่ อถืออยู่ในระดับสู ง ค่าสัมประสิ ทธิ์
แอลฟาของครอนบาก (Cronbach’s alpha) อยู่ที่ 0.98 และค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ สหสั ม พัน ธ์ ภ ายในชั้น (Intraclass
Correlation Coefficient: ICC) อยูท่ ี่ 0.99 มีความเที่ยงตรงในการใช้แบบประเมิน โดยมีค่าความสัมพันธ์ระดับปาน
กลางกับองศาการเคลื่อนไหวของข้อไหล่ (shoulder abduction ( r = -0.49), shoulder flexion ( r = -0.48), shoulder
extension ( r = -0.30)) และ มีเกณฑ์การให้คะแนนโดยใช้ระดับความเจ็บปวด 0-10 คะแนน ซึ่งกําหนดให้ 0 คือไม่
มีอาการปวดเลย และไล่ระดับไปจนถึง 10 คือมีอาการปวดมากที่สุด คะแนนรวมของแบบประเมินนี้ จึงมีต้ งั แต่ 0150 คะแนน (Curtis KA., 1995)
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4.4 การสร้ างเครื่ องมือวิจยั
- ผูว้ ิจยั ได้รับอนุญาตจาก Kathleen A. Curtis ซึ่ งเป็ นเจ้าของแบบประเมินต้นฉบับ ในการนําแบบ
ประเมินมาแปลเป็ นภาษาไทย (วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561) โดยใช้วธิ ีการแปลแบบข้ามวัฒนธรรม (Beaton DE และ
คณะ., 1976) และประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริ บทของผูท้ ี่มีอาการปวดข้อไหล่ในคนพิการที่ใช้รถนัง่ คนพิการใน
ประเทศไทย ซึ่งมีรายละเอียดการแปลดังวิธีดาํ เนินงานวิจยั ข้อ 4.5
4.5 วิธีการดําเนินงานวิจยั
การศึกษาวิจยั นี้แบ่งออกเป็ น 2 ขั้นตอน ดังนี้
- ขั้นตอนที่ 1 แปลแบบประเมิน Wheelchair User’s Shoulder Pain Index –Thai (WUSPI-T) เป็ น
ภาษาไทย โดยมีรายละเอียดของขั้นตอน ดังนี้
1. แปลแบบประเมินต้นฉบับเป็ นภาษาไทย (Forward translation)
แปลแบบประเมิน Wheelchair User’s Shoulder Pain Index (WUSPI) จากฉบับภาษาอังกฤษ
เป็ นภาษาไทยโดยมีผเู ้ ชี่ยวชาญ 2 คนในการแปล คนแรกเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีความรู ้ความเข้าใจทางคลินิกหรื อ
ความคิดรวบยอดของแบบประเมินนั้น และคนที่ 2 ไม่จาํ เป็ นต้องมีพ้ืนฐานทางด้านคลินิกมาก่อน โดยทั้ง 2 คน
เป็ นผูท้ ี่มีความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ กําหนดชุดของแบบประเมินเป็ นWUSPI-T ฉบับ T1
และ T2
2. ขั้นตอนการสังเคราะห์ (Synthesis)
นําแบบประเมินที่มีการแปลทั้ง 2 ชุดมาพิจารณาเพื่อหาความเหมาะสมของข้อคําถาม โดย
อาศัยรายงานของผูแ้ ปลและพิจารณาผ่านความเห็นชอบจากผูว้ จิ ยั และกําหนดชุดแบบประเมินที่มีการพิจารณา
ความเหมาะสมของข้อความในภาษาที่ตอ้ งการจะแปลเป็ น WUSPI-T ฉบับ T-12
3. แปลแบบประเมินจากภาษาไทยกลับมาเป็ นภาษาต้นฉบับ (Backward translation)
แปลจากแบบประเมินในชุด T-12 โดยผูแ้ ปลจะโดนปิ ดบังข้อมูลจากแบบประเมินต้นฉบับ จะ
ไม่ทราบข้อความในแบบประเมิน โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ 2 คน (คนละกลุ่มกับข้อที่ 1) ผูเ้ ชี่ยวชาญจะต้องมีความเชี่ยวชาญ
ใน 2 ภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และผูเ้ ชี่ยวชาญจะต้องไม่มีความรู ้ความเข้าใจทางคลินิกหรื อความคิด
รวบยอดของแบบประเมินนั้น โดยกําหนดชุดของการแปลกลับจากผูเ้ ชี่ยวชาญทั้ง 2 คน โดยคนที่ 1 คือWUSPI-T
ฉบับ B1 คนที่ 2 คือ WUSPI-T ฉบับ B2
- ขั้นตอนที่ 2 วัดความเที่ยงตรงของแบบประเมิน Wheelchair User’s Shoulder Pain Index
(WUSPI) ฉบับภาษาไทย โดยมีรายละเอียดของขั้นตอน ดังนี้
1. ตรวจสอบโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ (Expert committee review)
ผูเ้ ชี่ยวชาญให้ความเห็นเกี่ยวกับแบบประเมินที่มีการแปลตามขั้นตอนมาทั้งหมด โดยพิจารณา
จากแบบประเมิน WUSPI-Tในชุด T1, T2, T-12, B1 และ B2 ให้ได้แบบประเมิน WUSPI-T ฉบับ pre-testing โดย
ผูเ้ ชี่ยวชาญที่เข้าร่ วมพิจารณาได้แก่ นักกายภาพบําบัด นักกิจกรรมบําบัด และผูเ้ ชี่ยวชาญทางภาษา
นําแบบประเมินทั้ง 2 ฉบับ ให้ผเู ้ ชี่ยวชาญพิจารณา ค่าดัชนี ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์
(Index of Item Objective Congruence : IOC) และรวบรวมข้อมูลจากผูเ้ ข้า ร่ ว มวิจัยทั้งหมดมาประมวลผลและ
คํานวณค่าทางสถิ ติเพื่อคํานวณหาค่าความเที่ ยงตรงของแบบประเมิ นWheelchair User’s Shoulder Pain Index
(WUSPI) ฉบับภาษาไทยจากค่า IOCโดยค่าดัชนี ความสอดคล้องที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพคือ 0.5 ขึ้นไป และใช้ดุลย
พินิจปรับปรุ งคําถามที่มีค่า IOC < 0.5 ให้มีความสมบูรณ์และชัดเจน
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2. ทดลองใช้แบบประเมิน (Pre-testing)
ทดลองใช้แบบประเมิน ที่แปล และผ่านการพิจารณาจากผูเ้ ชี่ยวชาญแล้วมาทําการทดลองใช้
แบบประเมิน กับคนพิการที่ใช้รถนัง่ คนพิการจํานวน 30 คน และสัมภาษณ์ถึงปั ญหาที่พบขณะทําแบบประเมิน
ข้อคําถามที่ใช้ ความหมายของคํา ว่ากลุ่มผูท้ ดลองใช้มีขอ้ เสนอแนะเพิ่มเติมหรื อไม่ หากไม่มีการแก้ไขปรับปรุ งก็
จะถือเป็ นการสิ้นสุดขั้นตอนตามสมควร
4.6 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
- เก็บข้อมูล ณ สถาบันสิ รินธรเพื่อการฟื้ นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ โดยผูว้ จิ ยั อธิบาย
ข้อมูลงานวิจยั และวิธีเก็บข้อมูลให้แก่ผเู ้ ข้าร่ วมวิจยั จากนั้นผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั เซ็นหนังสื อแสดงเจตนายินยอมในการเข้า
ร่ วมงานวิจยั และตอบแบบประเมินความเจ็บปวดบริ เวณข้อไหล่ในผูท้ ี่ใช้รถนัง่ คนพิการ (WUSPI pre-testing)
และสัมภาษณ์ถึงปั ญหาที่พบขณะทําแบบประเมิน
4.7 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล รายละเอียดของวิธีการทางสถิติที่ใช้
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไป (demographic data) ของกลุ่มผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั
- สถิติแบบพรรณนา (Descriptive statistic) แสดงผล mean ± SD
2. การหาค่าความเที่ยงตรง (Validity)
- Content validity (ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา)
- ค่าดัชนีความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ (IOC-index of item-objective congruence)

5. ผลการวิจัยและสรุปผลการวิจัย

1. ผลการแปลแบบประเมิน Wheelchair User’s Shoulder Pain Index –Thai (WUSPI-T) เป็ นภาษาไทย
จากขั้นตอนการแปลแบบประเมิ นตามแนวทางของ cross-cultural adaptation of self-report measures
พบว่าในบางข้อความจากแบบประเมินต้นฉบับ เมื่อนํามาแปลและปรับให้เข้ากับสภาพบริ บทของสังคมไทยแล้วมี
ความแตกต่างเล็กน้อย เช่น ข้อ 3 “ขณะเคลื่อนย้ายตัวจากรถนั่งคนพิการไปยังอ่างอาบนํ้า/ ฝักบัวอาบนํ้า” แต่ใน
สังคมไทยส่วนใหญ่ไม่นิยมการอาบนํ้าในอ่างอาบนํ้า จึงมีการปรับข้อความเป็ น “ขณะเคลื่อนย้ายตัวจากรถนัง่ คน
พิการไปยังฝั กบัวอาบนํ้า/ ไปอาบนํ้า” หรื อ ข้อ 4 “ขณะยกรถนั่งคนพิการเข้ารถยนต์” ได้มีการปรับให้เข้ากับ
บริ บทของสังคมไทยที่ มีการใช้มอเตอร์ ไซค์เป็ นจํานวนมาก โดยเพิ่มข้อความเป็ น “ขณะยกรถนั่งคนพิการเข้า
รถยนต์ หรื อยานพาหนะอื่น เช่น รถมอเตอร์ ไซค์พ่วงข้าง เป็ นต้น” ส่ งผลให้ขอ้ 13 จากหัวข้อ “ขณะขับรถยนต์”
ได้เพิ่มข้อความเป็ น “ขณะขับรถยนต์ หรื อขับยานพาหนะอื่ น เช่ น รถมอเตอร์ ไซค์พ่วงข้าง เป็ นต้น” โดยมี
รายละเอียดของแบบประเมินฉบับภาษาไทยดังภาคผนวก
2. ผลการวัดความเที่ ยงตรงของแบบประเมิน Wheelchair User’s Shoulder Pain Index (WUSPI) ฉบับ
ภาษาไทย
ผลการหาความเที่ยงตรงของแบบประเมิน จากการวิเคราะห์ค่าดัชนี ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์
(Index of Item Objective Congruence : IOC) พบว่า ในส่ วนของหัวข้อแบบประเมิน คําชี้ แจง และเกณฑ์การให้
คะแนน ไม่ได้มีการปรับแก้ไขเพิ่มเติมตามความเห็นส่ วนใหญ่ของผูท้ รงคุณวุฒิ และในส่ วนของข้อคําถามมีขอ้ ที่
ปรับแก้ไขให้สอดคล้องกับความเห็นของผูท้ รงคุณวุฒิ ได้แก่ ข้อ 4 , ข้อ 5 , ข้อ 6 และข้อ 11 โดยคะแนนของค่า
ดัชนีความสอดคล้องของวัตถุประสงค์แสดงดัง ตารางที่ 1
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หลังจากนั้นได้มีการนําแบบประเมินมาทดลองใช้ในคนพิการที่ ใช้รถนั่งคนพิการ เพื่อทดสอบความ
เข้าใจของกลุ่มเป้ าหมายของแบบประเมิน ซึ่ งมีผตู ้ อบแบบประเมินจํานวน 30 คน อายุเฉลี่ย 32.87 ± 11.05 ปี เป็ น
เพศชาย 20 คน เพศหญิง 10 คน ทั้งหมดใช้รถนัง่ คนพิการแบบขับเคลื่อนด้วยแรงคน จํานวนปี ส่วนใหญ่ในการใช้
รถนัง่ คนพิการอยูท่ ี่ช่วง 1-5 ปี และเฉลี่ยคือ 8.97 ± 8.18 ปี ดังแสดงรายละเอียดใน ตารางที่ 2
จากการตอบแบบประเมินพบว่า มีผูพ้ ิการที่ ขบั รถทั้งหมด 8 คน เป็ นรถยนต์ 6 คน จักรยานยนต์ 1 คน
และ จักรยานยนต์พ่วงข้างอีก 1 คน ชัว่ โมงขับรถเฉลี่ยคือ 6.5±6.09 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ เคยมีอาการปวดข้อไหล่มา
ก่อนใช้รถนั่งคนพิการร้อยละ 33.33 มีอาการปวดไหล่ขณะใช้รถนั่งคนพิการ ร้อยละ 46.67 และในขณะที่ ตอบ
แบบสอบถาม มีอาการปวดข้อไหล่อยูท่ ี่ร้อยละ 23.33 ซึ่งจากจํานวนคนพิการที่ใช้รถนัง่ คนพิการและมีอาการปวด
ไหล่ ร้อยละ 37.93 ปวดข้อไหล่และมีผลต่อการจํากัดการทํากิจวัตรประจําวัน และร้อยละ 37.93 เคยได้รับบาดเจ็บ
บริ เวณข้อศอก ข้อมือ ระหว่างใช้รถนัง่ คนพิการ
ผลคะแนนอาการปวดข้อไหล่จากผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั ทั้งหมด 30 คน พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ย 10.77 ± 10.08
คะแนน มีผทู ้ ี่ไม่มีอาการปวดข้อไหล่ขณะใช้รถนัง่ คนพิการเลย ให้ 0 คะแนน จากคะแนนเต็ม 150 จํานวน 14 คน
และผูท้ ี่มีอาการปวดสู งสุ ดให้คะแนนความปวดรวมทั้งหมด 65.40 คะแนน โดยข้อที่มีอาการปวดมากที่สุดคือข้อ
5 ขณะเข็นรถนัง่ คนพิการต่อเนื่ องเป็ นเวลา 10 นาทีข้ ึนไป และข้อ 6 ขณะเข็นรถนัง่ คนพิการขึ้นทางลาดชันหรื อ
พื้นลาดเอียง โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย 2.22 ± 3.25 และ 2.04 ± 2.93 ตามลําดับ และข้อที่มีคะแนนอาการปวดข้อไหล่
น้อยที่สุดคือ ข้อ 15 ขณะนอน, ข้อ 9 ขณะสวม/ถอดเสื้ อยืด หรื อชุดที่ตอ้ งสวมจากทางศีรษะ ข้อ 8 ขณะใส่ กางเกง
และ โดยมี คะแนนเฉลี่ ย 0.27 ± 0.68, 0.21 ± 0.63 และ 0.2 ± 0.53 ตามลําดับ และมี รายละเอี ยดของคะแนนดัง
ตารางที่ 3
จากการทดลองให้ผเู ้ ข้าร่ วมวิจยั ทดลองใช้แบบประเมินความเจ็บปวดบริ เวณข้อไหล่ในผูท้ ี่ใช้รถนัง่ คน
พิการ พบว่ามีผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั ไม่เข้าใจการให้คะแนน 15 คน ส่ วนใหญ่ไม่เข้าใจว่าเส้นแถบคะแนนคืออะไร ต้อง
ลงคะแนนอย่างไร และมีขอ้ เสนอแนะให้ใช้เป็ นตัวเลขจะเข้าใจได้ง่ายต่อการลงคะแนนความเจ็บปวดได้มากกว่า
ซึ่ งได้มีการปรับปรุ งแบบประเมินในส่ วนของการให้คะแนนความเจ็บปวดบนเส้นแถบคะแนนให้ง่ายต่อความ
เข้าใจมากยิง่ ขึ้น
กล่าวคือ แบบประเมิน WUSPI-T ฉบับ pre-testing มีความเที่ ยงตรงของแบบประเมินในการประเมิน
อาการปวดข้อไหล่ในคนพิการที่ใช้รถนัง่ คนพิการแบบขับเคลื่อนด้วยแรงคน
ตารางที่ 1 : ตารางแสดงค่าดัชนีความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ (Index of Item Objective Congruence : IOC)
ข้อคําถาม

IOC

1,2,7,8,14
3,9,10,12,13,15
4,5,6,11

1
0.67
0.33
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ตารางที่ 2 : ตารางแสดงคุณลักษณะของผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั จํานวน 30 คน
คุณลักษณะ

ค่าทีไ่ ด้
32.87 ± 11.05 ปี (19-54ปี )
- ชาย 20 คน
- หญิง 10 คน
8.87 ± 8.18 (1-25ปี )
รถนัง่ คนพิการแบบขับเคลื่อนด้วยแรงคน 100 %
- ไขสันหลังบาดเจ็บ 24 คน
- โปลิโอ 3 คน
- ถุงยืน่ ผ่านกระดูกไขสันหลัง (spina bifida) 1 คน
10.96 ± 7.1 ครั้ง (3-30 ครั้ง)

อายุ
เพศ
จํานวนปี ที่ใช้รถนัง่ คนพิการ
ประเภทรถนัง่ คนพิการ
สาเหตุแห่งความพิการ

จํานวนครั้งเฉลี่ยต่อวันที่เคลื่อนย้ายตัวเองด้วยรถนัง่ คน
พิการ
ชัว่ โมงในการทํางาน/เรี ยน
8.16 ± 2.21 ชัว่ โมง (2-12 ชัว่ โมง)
ชัว่ โมงใช้การเล่นกีฬาหรื อทํางานอดิเรกต่อสัปดาห์
6.34 ± 6.77 ชัว่ โมง (0.5-20 ชัว่ โมง)
หมายเหตุ: ข้อมูลแสดงเป็ นค่าเฉลี่ย ± ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ค่าตํ่าสุ ด-ค่าสู งสุ ด)

ตารางที่ 3 : ตารางแสดงคะแนนจากแบบประเมินความเจ็บปวดบริ เวณข้อไหล่ในผูท้ ี่ใช้รถนัง่ คนพิการ
ข้ อ
1
2
3
4
5
6
7

จํานวนผู้เข้ าร่ วมวิจัย*
30
30
30
22
28
27
27

คะแนน (10 คะแนน)
0.38 ± 1 (0-4.9)
0.71 ± 1.44 (0-4.8)
0.7 ± 1.21 (0-4.4)
0.51 ± 1.41 (0-5.1)
2.22 ± 3.25 (0-9.8)
2.04 ± 2.93 (0-8.7)
0.49 ± 1.16 (0-4.5)

ข้ อ จํานวนผู้เข้ าร่ วมวิจัย*
คะแนน (10 คะแนน)
8
30
0.2 ± 0.53 (0-1.9)
9
30
0.21 ± 0.63 (0-2.9)
10
30
0.3 ± 0.52 (0-2)
11
30
0.54 ± 1.3 (0-6.1)
12
30
0.51 ± 1.24 (2.9)
13
18
0.29 ± 0.71 (0-2.4)
14
28
0.73 ± 1.54 (0-4.6)
15
30
0.27 ± 0.68 (0-2.5)
หมายเหตุ: ข้อมูลแสดงเป็ นค่าเฉลี่ย ± ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ค่าตํ่าสุ ด-ค่าสู งสุ ด)
จํานวนผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั * = จํานวนผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั ที่ทาํ กิจกรรมดังกล่าวในช่วงสัปดาห์ที่ผา่ นมา (คน)

6. อภิปรายผล

การศึ ก ษานี้ ทํา การแปลแบบประเมิ น Wheelchair User’s Shoulder Pain Index (WUSPI) เป็ นฉบับ
ภาษาไทย (WUSPI-T) เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถนําแบบประเมินนี้ มาใช้วดั อาการปวดไหล่ของคนพิการ
ที่ ใช้รถนั่งคนพิการในประเทศไทย แบบประเมิ นฉบับนี้ ได้ทาํ การแปลผ่านกระบวนการแปลข้ามวัฒนธรรม
(Cross-cultural adaptation of self-report measures) (Beaton DE และคณะ., 2000) โดยคุณสมบัติของผูเ้ ชี่ ยวชาญที่
เป็ นผูแ้ ปล ให้มีท้ งั บุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู ้ความเข้าใจทางคลินิก และบุคคลทัว่ ไปที่ไม่มีความรู ้ความ
เข้าใจทางคลินิก ที่มีความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ซึ่งจากขั้นตอนการแปลแบบประเมิน พบว่าในบางข้อความจากแบบประเมินต้นฉบับ เมื่อนํามาแปลและ
ปรับให้เข้ากับสภาพบริ บทของสังคมไทยแล้วมีความแตกต่างเล็กน้อย ตัวอย่างข้อ 3 “ขณะเคลื่อนย้ายตัวจากรถนัง่
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คนพิการไปยังอ่างอาบนํ้า/ ฝั กบัวอาบนํ้า” แต่ในสังคมไทยส่ วนใหญ่ไม่นิยมการอาบนํ้าในอ่างอาบนํ้า จึ งมีการ
ปรับข้อความเป็ น “ขณะเคลื่อนย้ายตัวจากรถนัง่ คนพิการไปยังฝักบัวอาบนํ้า/ ไปอาบนํ้า” หรื อ ข้อ 4 “ขณะยกรถ
นัง่ คนพิการเข้ารถยนต์” ได้มีการปรับให้เข้ากับบริ บทของสังคมไทยที่มีการใช้มอเตอร์ ไซค์เป็ นจํานวนมาก โดย
เพิ่มข้อความเป็ น “ขณะยกรถนัง่ คนพิการเข้ารถยนต์ หรื อยกขึ้นรถมอเตอร์ ไซค์พ่วงข้าง” ทําให้ขอ้ 13 จากหัวข้อ
“ขณะขับรถยนต์” ได้เพิ่มข้อความเป็ น “ขณะขับรถยนต์ หรื อรถมอเตอร์ไซค์พว่ งข้าง” ซึ่งแตกต่างจากภาษาฮินดีที่
ได้มีการปรับเปลี่ยนตามวัฒนธรรมด้านการแต่งกายในประเทศอินเดีย ในข้อ 9 จาก “ขณะสวมหรื อถอดเสื้ อยืด”
เป็ น “สวมใส่ เสื้ อเชิ้ตที่ มีกระดุม” และศัพท์บางคํา ได้แก่คาํ ว่า เก้าอี้ (Chair) ในทิ ศขึ้น (Up) การเคลื่อนย้ายตัว
(Transfer) และคําว่า กล่อง (Box) ถูกปรับให้เหมาะสมตามภาษาฮินดี (MansiVij และคณะ., 2015)
ในส่วนของคะแนนดัชนีความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ (Index of Item Objective Congruence : IOC)
ในส่ วนของข้อคําถาม ข้อ 3,ข้อ 9,ข้อ 10,ข้อ 12 และข้อ 15 ได้คะแนนดัชนี ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ที่
0.67 จึ ง พิ จ ารณาคงข้อ ความในข้อ คํา ถามของแบบประเมิ น ไว้ต ามที่ ไ ด้มี ก ารและ และมี ข ้อ ที่ ป รั บ แก้ไ ขให้
สอดคล้อ งกับความเห็ นของผูท้ รงคุ ณ วุฒิ ดัง นี้ ข้อ 4 จาก “ขณะยกรถนั่งคนพิ ก ารเข้า รถยนต์ หรื อ ยกขึ้ นรถ
มอเตอร์ ไซค์พ่วงข้าง” เป็ น “ขณะยกรถนัง่ คนพิการเข้ารถยนต์หรื อยานพาหนะอื่น เช่น รถมอเตอร์ ไซค์พ่วงข้าง
เป็ นต้น” ข้อ 5 ข้อ 6 และ ข้อ 11 มีการปรับข้อความให้อ่านเข้าใจได้ง่ายขึ้น ซึ่ งมีขอ้ ความตามลําดับ ดังนี้ ข้อ 5
“ขณะเข็นรถนัง่ คนพิการต่อเนื่ องเป็ นเวลา 10 นาทีข้ ึนไป” ข้อ 6 “ขณะเข็นรถนัง่ คนพิการขึ้นทางลาดชันหรื อพื้น
ลาดเอียง” และข้อ 11 “ถูหลังขณะอาบนํ้า” และในข้อ 13 ตามข้อความเดิมจากการแปล คือ “ขณะขับรถยนต์ หรื อ
รถมอเตอร์ไซค์พว่ งข้าง” ปรับแก้ขอ้ ความเป็ น “ขณะขับรถยนต์ หรื อยานพาหนะอื่น เช่น รถมอเตอร์ไซค์พว่ งข้าง
เป็ นต้น” เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับแก้ไขข้อความในข้อที่ 4
และจากความเห็ นของผูท้ ดลองใช้แบบประเมิน ส่ วนใหญ่ไม่เข้าใจว่าเส้นแถบคะแนนคืออะไร ต้อง
ลงคะแนนอย่างไร เนื่ องจากแบบประเมิ นต้นฉบับเป็ นเส้นแถบให้คะแนนเป็ นเส้นตรง ไม่มีขีดหรื อเลขบอก
คะแนน ทําให้ผพู ้ ิการที่ทดลองใช้แบบประเมินเกิดข้อสงสัยในวิธีการลงคะแนนอาการปวดของตนเอง และส่ วน
ใหญ่คนพิการที่ได้ทดลองใช้แบบประเมิน มีขอ้ เสนอแนะให้ใช้เป็ นตัวเลขจะเข้าใจได้ง่ายต่อการลงคะแนนความ
เจ็บปวดได้มากกว่า
นอกจากนี้ ในส่วนของคะแนนเฉลี่ยอาการปวดข้อไหล่ในคนพิการที่ใช้รถนัง่ คนพิการพบว่าอยูใ่ นระดับ
ตํ่า แต่ในบางข้อคําถามมีค่าคะแนนรายบุคคลค่อนข้างสู ง เช่น ข้อ 5 ขณะเข็นรถนัง่ คนพิการต่อเนื่องเป็ นเวลา 10
นาทีข้ ึนไป มีคะแนนอาการปวดสู งสุ ดอยูท่ ี่ 9.8 คะแนน เต็ม 10 และข้อ 6 ขณะเข็นรถนัง่ คนพิการขึ้นทางลาดชัน
หรื อพื้นลาดเอียง มีคะแนนอาการปวดสู งสุ ดอยูท่ ี่ 8.7 คะแนน ซึ่ งสอดคล้องกับผลการทดลองของ KA. Curtis ที่
พบว่า กิจกรรมที่ส่งผลต่ออาการปวดไหล่ในคนพิการที่ใช้รถนัง่ คนพิการ ที่มีระดับความรุ นแรงมากที่สุดคือการ
เข็นรถพิการขึ้นทางลาด (Curtis KA., 1999) โดยอาการปวดจากกิจกรรมดังกล่าว เป็ นอาการปวดที่เกิดจากการเข็น
รถนั่งคนพิการต่อเนื่ อง การทํากิ จกรรมต่างๆติดต่อกันเป็ นเวลานาน ส่ งผลให้มีการลงนํ้าหนักและมีการทํางาน
ของกล้ามเนื้อที่รยางค์แขนส่ วนต้น รวมไปถึงการใช้งานระดับแขนที่หนักเกินไปอย่างต่อเนื่อง เป็ นสาเหตุให้เกิด
การเปลี่ ยนแปลงทางสรี รวิทยาของเนื้ อเยื่อรอบข้อไหล่และทําให้เกิ ดอาการปวดได้ (Curtis KA., 1995, 1999;
Meegan G. Van Straaten., 2017)
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7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
- ใช้ค่าความเที่ ยงตรงของแบบประเมิน Wheelchair User’s Shoulder Pain Index (WUSPI) ฉบับ
ภาษาไทย เป็ นค่ามาตรฐานในการเทียบกับแบบประเมินมาตรฐานอื่นๆ
- นําแบบประเมินไปใช้วดั อาการปวดไหล่ของคนพิการที่ใช้รถนัง่ คนพิการในประเทศไทย
7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
- เนื่ องจากการศึ กษานี้ ทําการวัดค่าความเที่ ยงตรงของแบบประเมินโดยใช้คะแนนดัชนี ความ
สอดคล้องของวัตถุประสงค์ (Index of Item Objective Congruence : IOC) เท่านั้น ดังนั้นเพื่อให้แบบประเมิ นมี
ความน่าเชื่อถือและความเที่ยงตรงในการใช้ ในการศึกษาต่อไปควรทําการศึกษาโดยการทดลองใช้แบบประเมินที่
มีการปรับปรุ ง ในกลุ่มคนพิการที่ใช้รถนัง่ คนพิการแบบขับเคลื่อนด้วยแรงคนอีกครั้ง เพื่อวัดความเที่ยงตรงเชิ ง
โครงสร้าง โดยการเปรี ยบเทียบการใช้แบบประเมินนี้กบั แบบประเมินอาการปวดข้อไหล่ฉบับภาษาไทยอื่นๆ
- วัดความความน่ าเชื่ อถื อในการวัดซํ้า และความสอดคล้องภายในแบบประเมิ น เพื่อให้แบบ
ประเมินสามารถนําไปใช้วดั อาการปวดไหล่ของคนพิการที่ใช้รถนัง่ คนพิการในประเทศไทย เพื่อหาความชุกที่
เกิ ดขึ้นโดยรวม หรื อพิจารณาแต่ละหัวข้อของอาการปวด เพื่อหาแนวทางการป้ องกันหรื อแก้ไขอาการปวดที่
เกิ ดขึ้ นในการใช้รถนั่งคนพิการของคนพิการ ซึ่ งถื อเป็ นเทคโนโลยีส่ิ งอํานวยความสะดวกที่ ช่วยให้คนพิการ
สามารถดํารงชีวติ อิสระได้ต่อไป
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การวิจยั เรื่ องนี้ มีจุดประสงค์เพื่อการศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาฟิ สิ กส์เพิ่มเติม 1 หน่วย แรงและ
กฎการเคลื่อนที่ และ เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาฟิ สิ กส์เพิ่มเติม 1 หน่วย แรงและกฎการเคลื่อนที่
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนเขาใหญ่พิทยาคม ระหว่างก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้ที่ใช้บทเรี ยน
สําเร็ จรู ปคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนเขาใหญ่พิทยาคม ภาค
เรี ยนที่ 1 ปี การศึ กษา 2562 1 ห้องเรี ยน จํานวนนักเรี ยน 28 คน เครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจัย ได้แก่ (1) บทเรี ยน
สําเร็ จรู ปคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดียเรื่ อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ (2) แผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้บทเรี ยนสําเร็ จรู ป
คอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย จํานวน 10 แผน 30 ชัว่ โมง (3)แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน หน่วยแรงและกฎการ
เคลื่อนที่ดา้ นความรู ้ความเข้าใจและด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยมีค่าความเชื่ อมัน่ .94 และ .96
ตามลําดับ การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการเปรี ยบเทียบคะแนน
เฉลี่ยใช้สถิติทดสอบที (t-test for dependent samples) ผลการวิจยั พบว่า (1) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน หน่ วย แรง
และกฎการเคลื่อนที่ อยูใ่ นระดับค่อนข้างดี และเมื่อพิจารณาด้านความรู ้ความเข้าใจอยูใ่ นระดับดี และด้านทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์อยูใ่ นระดับค่อนข้างตํ่า (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน วิชาฟิ สิ กส์เพิม่ เติม 1 หน่วย แรง
และกฎการเคลื่อนที่ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 4 และด้านความรู ้ความเข้าใจ ด้านทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ภายหลังการจัดการเรี ยนรู ้ที่ใช้บทเรี ยนสําเร็ จรู ปคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดียสู งขึ้น อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ: บทเรี ยนสําเร็ จรู ปคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย , แรงและกฎการเคลื่อนที่ , ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
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ABSTRACT

This research aimed to study on scholastic achievement in Additional Physics 1 on Force and Rules of
Motion, and to compare scholastic achievement in Addition Physics 1 on Force and Rules of Motion of
Mathayomsuksa 4 students at Khaoyaipittayakome school between before and after learning through computer
multimedia instruction. The data sampling consisted of Mathayomsuksa 4 students at Khaoyaipittayakome
school, in the first semester of the 2019 academic year, one class comprised 28 students. The research instruments
were (1) computer multimedia instruction on Force and Rules of Motion (2) 10 lesson management plans on
learning through computer multimedia instruction for 30 hours (3) scholastic achievement test on Force and Rules
of Motion in comprehension aspects and science process skill. The reliabilities were .94 and .96 respectively. The
data was analyzed by percentage, mean, standard deviation and t-test for dependent samples. The research results
revealed that (1) the scholastic achievement on Force and Rules of Motion was at a fairly good level and in the
comprehension aspect was at a good level, and in the science process skill was at the lower level (2) the scholastic
achievement in Additional Physic 1 on Force and Rules of Motion of Mathayomsuksa 4 students in
comprehension aspects and in science process skill after learning through computer multimedia instruction was
higher at the .05 level of statistical significance.
Keywords: Computer multimedia instruction, Force and Rules of Motion, Achievement

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

วิท ยาศาสตร์ เ ป็ นกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ หลัก ในโครงสร้ า งหลัก สู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน
พุทธศักราช 2551 ซึ่ งองค์ประกอบของหลักสู ตรทั้งในด้านของเนื้ อหา การจัดการเรี ยนการสอนและการวัดและ
ประเมินผลการเรี ยนรู ้น้ นั มีความสําคัญอย่างยิ่งในการวางรากฐานการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ ของผูเ้ รี ยนในแต่ละ
ระดับชั้นให้มีความต่อเนื่ องเชื่ อมโยงกันตั้งแต่ช้ นั ประถมศึ กษาปี ที่ 1 จนถึงชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 6 ในการศึ กษา
วิทยาศาสตร์ในระดับที่สูงขึ้นโดยเฉพาะสาขาวิชาฟิ สิ กส์ ซึ่งวิชาฟิ สิ กส์เป็ นวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งที่เน้นการเรี ยน
การสอนแบบผสมผสานระหว่างเนื้อหาความรู ้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์(กระทรวงศึกษาธิการ, 2553)
จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ นั พื้นฐาน(O-NET) ซึ่ งเป็ นการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้น
พื้นฐานของนักเรี ยนแต่ละโรงเรี ยน และเป็ นการวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนแต่ละช่ วงชั้น พบว่า
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศในวิชาวิทยาศาสตร์ ปี การศึกษา 2558 มีคะแนนเฉลี่ย
33.40 ปี การศึ ก ษา 2559 มี ค ะแนนเฉลี่ ย 31.62 และปี การศึ ก ษา 2560 มี ค ะแนนเฉลี่ ย 29.37 (สถาบัน ทดสอบ
การศึกษาแห่งชาติ, 2561) จะเห็นได้วา่ คะแนนเฉลี่ยในวิชาวิทยาศาสตร์ลดลงเรื่ อย ๆ
จากสภาพปั ญหาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาฟิ สิ กส์ สามารถแก้ไขได้โดยการใช้สื่อการสอนเพื่อให้
ผูเ้ รี ยนเกิ ดความสนใจและเร้าให้ผเู ้ รี ยนเกิ ดความอยากเรี ยนรู ้ การเลือกสื่ อการเรี ยนการสอนนั้นต้องสร้างความ
สนใจแก่ผูเ้ รี ยนและช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนสู งขึ้น ในปั จจุบนั คอมพิวเตอร์ เป็ นเทคโนโลยีที่มี
ความสําคัญต่อการพัฒนาการเรี ยนการสอน จึงมีการพัฒนาอุปกรณ์และโปรแกรมเพื่อการผลิตสื่ อในรู ปแบบต่าง
ๆ มาใช้งานร่ วมกัน โดยการนําข้อความ ภาพ เสี ยง วีดีทัศน์ เชื่ อมต่อกันเป็ นระบบโดยผ่านคอมพิวเตอร์ การ
นําเสนอสื่ อการเรี ยนการสอนผ่านคอมพิวเตอร์จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ เร้าให้ผเู ้ รี ยนเกิดความสนใจในการ
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เรี ยน ผูเ้ รี ยนสามารถเข้าถึงเนื้ อหาความรู ้ตามความต้องการได้ตลอดเวลา เป็ นการนําเสนอเนื้ อหาในรู ปแบบสื่ อ
ประสมเพื่อช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดความสนใจในเนื้อหา เกิดความคงทนในการจําและเกิดการเรี ยนรู ้ที่มีประสิ ทธิ ภาพ
มากขึ้น เป็ นการนําเสนอเนื้อหาที่ตรงกับความสามารถของผูเ้ รี ยน โดยผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนซํ้าหรื อข้ามบทเรี ยนก็
ได้ และผูเ้ รี ยนต้องมีปฏิสมั พันธ์กบั เนื้อหาของบทเรี ยนภายใต้การออกแบบกิจกรรม แบบฝึ กหัด และแบบทดสอบ
ผูเ้ รี ยนสามารถตรวจสอบความเข้าใจของตนเองได้ (ศยามน อินสะอาด, 2561)
จากข้อมูลดังกล่าวจึงเกิดการสร้างสื่ อการเรี ยนการสอนในรู ปแบบบทเรี ยนอีเลิร์นนิ ง เรี ยกว่า บทเรี ยน
สําเร็ จรู ปคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย บทเรี ยนสําเร็ จรู ปคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดียนั้นเป็ นการออกแบบสื่ อการเรี ยนการ
สอนที่ผเู ้ รี ยนสามารถเข้าถึงเนื้อหาสาระการเรี ยนรู ้ได้ท้ งั รู ปแบบออนไลน์และออฟไลน์ผา่ นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
สมาร์ ทโฟน หรื อแท็บเล็ต ทําให้ผเู ้ รี ยนสามารถเกิดการเรี ยนรู ้ได้ทุกที่ทุกเวลา การนําเสนอเนื้ อหาประกอบด้วย
ด้วยสื่ อประสมทั้ง ข้อความ รู ปภาพ ภาพเคลื่อนไหว วีดีทศั น์ และเสี ยง เพื่อกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดความสนใจ มีการ
แจ้ง วัต ถุ ป ระสงค์ของการเรี ย นทํา ให้ผูเ้ รี ย นทราบถึ ง ความคาดหวัง ของบทเรี ย น ประเด็ น สํา คัญ ของเนื้ อหา
โครงสร้ างของเนื้ อหาซึ่ งมี ผลทําให้การเรี ยนรู ้ มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้ น การนําเสนอเนื้ อหาของบทเรี ยนใช้
ภาพกราฟิ กขนาดใหญ่ ชัดเจน อ่านง่าย ไม่ซบั ซ้อน ผูเ้ รี ยนสามารถเข้าถึงเนื้อหาได้ตามความสามารถของผูเ้ รี ยน
ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนซํ้าหรื อข้ามบทเรี ยนได้ การนําเสนอเนื้อหาเป็ นการนําเสนอที่มีลาํ ดับขั้นตอนง่ายๆ เรี ยงลําดับ
การนําเสนอเนื้ อหาจากเนื้ อหาที่ ง่ายไปสู่ เนื้ อหาที่ ยากขึ้นตามลําดับทําให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดความคิดรวบยอด ผูเ้ รี ยนมี
โอกาสทดสอบความเข้าใจผ่านกิจกรรม แบบฝึ กหัด ตลอดจนแบบทดสอบเพื่อฝึ กในด้านความรู ้ความเข้าใจและ
การนําไปใช้ ทําให้สามารถเพิม่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเรื่ อง แรงและการเคลื่อนที่ให้สูงขึ้น

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่อการศึ กษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาฟิ สิ กส์ เพิ่มเติ ม 1 หน่ วย แรงและกฎการเคลื่ อนที่ ของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนเขาใหญ่พิทยาคม จากการจัดการเรี ยนรู ้ที่ใช้บทเรี ยนสําเร็ จรู ปคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดีย
(2) เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาฟิ สิ กส์เพิ่มเติม 1 หน่ วย แรงและกฎการเคลื่อนที่ของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนเขาใหญ่พิทยาคม ระหว่างก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้ที่ใช้บทเรี ยน
สําเร็ จรู ปคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
การจัดการเรียนรู้ ทใี่ ช้ บทเรียนสําเร็จรู ป
คอมพิวเตอร์ มลั ติมเี ดีย

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิ สิกส์ เพิม่ เติม 1
1. ความรู ้ความเข้าใจเรื่ องแรงและกฎการเคลื่อนที่
2. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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4.1 แบบแผนการวิจยั
การวิจัยนี้ เป็ นการวิจัยเชิ งทดลอง ที่ ศึกษากลุ่มทดลองกลุ่มเดี ยวโดยทําการวัดผลก่ อนและหลังการ
ทดลอง (one – group pretest – posttest design)โดยใช้แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน หน่วยแรงและกฎการ
เคลื่ อนที่ เป็ นแบบทดสอบที่ มีลกั ษณะเป็ นแบบทดสอบวัดความเข้าใจ มี ลกั ษณะเป็ นแบบเลื อกตอบ ชนิ ด 4
ตัวเลือก และ แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ แบบแสดงวิธีทาํ จํานวน 5 ข้อ โดยวัดระดับ
พฤติ ก รรมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทํา การทดสอบครั้ งที่ 1 ก่ อ นการจัดการเรี ยนรู ้ ที่ใ ช้บทเรี ยน
สําเร็ จรู ปคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดี ย จากนั้นจัดการเรี ยนรู ้ที่ใช้บทเรี ยนสําเร็ จรู ปคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย จํานวน 30
ชัว่ โมง และทําการทดสอบภายหลังอีก 1 ครั้งโดยใช้ขอ้ สอบชุดเดิม
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากร ประชากรในการวิจัยครั้ งนี้ เป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนเขาใหญ่พิทยาคม
จังหวัดนครราชสี มา
กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนเขาใหญ่
พิทยาคม ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึ กษา 2562 โดยใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ใช้
ห้องเรี ยนเป็ นหน่วยในการสุ่ม (Sampling Unit) จํานวน 1 ห้องเรี ยน จํานวนนักเรี ยน 28 คน
4.3 ตัวแปรทีใ่ ช้ ในการวิจยั
ตัวแปรอิสระ คือ การจัดการเรี ยนรู ้ที่ใช้บทเรี ยนสําเร็ จรู ปคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย
ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
4.4 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั มี 3 ชุด ได้แก่ บทเรี ยนสําเร็ จรู ปคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่
ใช้บทเรี ยนสําเร็ จรู ปคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดี ย และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน หน่วยแรงและกฎการ
เคลื่อนที่
1) บทเรี ยนสําเร็ จรู ปคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดี ย เป็ นบทเรี ยนสําเร็ จรู ปที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ประกอบ การ
จัดการเรี ยนการสอนในรายวิชาฟิ สิ กส์เพิ่มเติม 1 หน่วยแรงและกฎการเคลื่อนที่ ประกอบด้วย 4 บท คือ 1. การหา
แรงลัพธ์ 2. กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 3. กฎความโน้มถ่วงสากล 4. แรงเสี ยดทาน โดยทุกบทประกอบด้วยเนื้อหา
แบบฝึ กหัด และแบบทดสอบหลังเรี ยน การตรวจสอบคุณภาพโดยรวมอยูใ่ นระดับดีมากที่สุด
2) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ใช้บทเรี ยนสําเร็ จรู ปคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย ลักษณะของแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ เป็ นการจัดการเรี ยนการสอน 3 ขั้นตอนได้แก่ ขั้นนําเข้าสู่ บทเรี ยน ขั้นสอน และขั้นสรุ ป ในเรื่ องแรงและ
กฎการเคลื่อนที่มีท้ งั หมด 10 แผนการจัดการเรี ยนรู ้ จํานวน 30 ชัว่ โมง การตรวจสอบคุณภาพทุกแผนอยูใ่ นระดับ
ดีมากที่สุด
3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน หน่ วยแรงและกฎการเคลื่อนที่ เป็ นแบบทดสอบวัด
ความรู ้ความเข้าใจเรื่ องแรงและกฎการเคลื่อนที่ มีลกั ษณะเป็ นแบบเลือกตอบ(Multiple choice) ชนิ ด 4 ตัวเลือก
จํานวน 30 ข้อ และ แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ แบบแสดงวิธีทาํ จํานวน 5 ข้อ โดยวัด
ระดับพฤติกรรมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีค่าความเชื่อมัน่ .94 และ .96 ตามลําดับ และมีค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนรู ้กบั จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ เท่ากับ 1.0 ทุกข้อ
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4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยใช้แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน หน่วยแรงและกฎการ
เคลื่อนที่ ทั้ง 2 ฉบับไปทดสอบกับนักเรี ยนที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างก่อนการจัดการเรี ยนรู ้ จัดการเรี ยนรู ้ที่ใช้บทเรี ยน
สําเร็ จรู ปคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดี ย ทั้งหมด 10 แผน เป็ นเวลา 30 ชัว่ โมง จากนั้นทําการทดสอบหลังเรี ยนโดยใช้
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน หน่วยแรงและกฎการเคลื่อนที่ชุดเดิม
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
(1) การศึ กษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาฟิ สิ กส์เพิ่มเติม 1 หน่ วย แรงและกฎการเคลื่อนที่ ของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนเขาใหญ่พิทยาคม จากการจัดการเรี ยนรู ้ที่ใช้บทเรี ยนสําเร็ จรู ปคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดีย วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จัดระดับคุณภาพจากคะแนนเฉลี่ย
(2) เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาฟิ สิ กส์เพิ่มเติม 1 หน่วย แรงและกฎการเคลื่อนที่ ของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนเขาใหญ่พิทยาคม ระหว่างก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้ที่ใช้บทเรี ยน
สําเร็ จรู ปคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดียโดยใช้สถิติทดสอบที (t-test for dependent samples)

5. สรุ ปผลการวิจัย

5.1 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิ สิกส์ เพิม่ เติม 1 หน่ วย แรงและกฎการเคลื่อนที่ ของนักเรียน
ชั้ น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 โรงเรี ย นเขาใหญ่ พิท ยาคม จากการจัด การเรี ย นรู้ ที่ใ ช้ บทเรี ย นสํ า เร็ จ รู ป คอมพิว เตอร์
มัลติมเี ดีย
ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นแบ่ ง เป็ นแบบทดสอบวัดความเข้า ใจ และแบบวัด ทัก ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์มีผลดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาฟิ สิ กส์เพิ่มเติม 1 หน่วย แรง
และกฎการเคลื่อนที่ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนเขาใหญ่พิทยาคม จากการจัดการเรี ยนรู ้
ที่ใช้บทเรี ยนสําเร็ จรู ปคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดียจําแนกตามด้านของผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้ าน
ความรู้ความเข้าใจ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
รวม

n
28
28

คะแนนเต็ม
30
25
55

𝐱𝐱�
21.71
14.36
36.07

SD
4.70
4.60
7.44

ระดับคุณภาพ
ดี
ค่อนข้างตํ่า
ค่อนข้างดี

จากตารางที่ 1 พบว่าผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน วิชาฟิ สิ กส์เพิ่มเติม 1 หน่วย แรงและกฎการเคลื่อนที่ ของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนเขาใหญ่พิทยาคม จากการจัดการเรี ยนรู ้ท่ีใช้บทเรี ยนสําเร็ จรู ปคอมพิวเตอร์
มัล ติ มี เ ดี ย โดยรวมอยู่ใ นระดับ ค่ อ นข้า งดี ( X = 36.07) เมื่ อ พิ จ ารณาด้า นความรู ้ ค วามเข้า ใจอยู่ใ นระดับ ดี
( X = 21.71 ) และด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อยูใ่ นระดับค่อนข้างตํ่า ( X = 14.36)
5.2 การเปรียบเทียบค่ าเฉลีย่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิ สิกส์ เพิม่ เติม 1 หน่ วย แรงและกฎการเคลื่อนที่
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรียนเขาใหญ่ พทิ ยาคม ระหว่ างก่ อนและหลังการจัดการเรียนรู้ ทใี่ ช้ บทเรี ยน
สําเร็จรู ปคอมพิวเตอร์ มลั ติมเี ดีย
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ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาฟิ สิ กส์เพิ่มเติม 1 หน่วย แรงและกฎการเคลื่อนที่
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนเขาใหญ่พิทยาคม ระหว่างก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้ที่ใช้บทเรี ยน
สําเร็ จรู ปคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย ดังตารางที่ 2 – 3
ตารางที่ 2 เปรี ยบเที ยบคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน วิชาฟิ สิ กส์เพิ่มเติ ม 1 หน่ วย แรงและกฎการ
เคลื่อนที่ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนเขาใหญ่พิทยาคม ระหว่างก่อนและหลังการจัดการ
เรี ยนรู ้ที่ใช้บทเรี ยนสําเร็ จรู ปคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย
การทดสอบ
n
คะแนนเต็ม(k)
S.D.
t
p-value
X
ก่อนเรี ยน
28
55
11.00
2.62
18.45
.000
หลังเรี ยน
28
55
36.07
7.44
* p < .05
จากตารางที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน วิชาฟิ สิ กส์เพิ่มเติม 1 หน่วย แรงและกฎการเคลื่อนที่ของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนเขาใหญ่พิทยาคมภายหลังการจัดการเรี ยนรู ้ที่ใช้บทเรี ยนสําเร็ จรู ปคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดียโดยรวมสูงขึ้นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 3 เปรี ยบเที ยบคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน วิชาฟิ สิ กส์เพิ่มเติม 1 หน่ วย แรงและกฎการ
เคลื่อนที่ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนเขาใหญ่พิทยาคม ระหว่างก่อนและหลังการจัดการ
เรี ยนรู ้ ที่ใช้บทเรี ยนสําเร็ จรู ปคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดี ยจําแนกเป็ นด้านความรู ้ ความเข้าใจและทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน
df t-test P-value
SD. X
SD.
X
ด้านความรู ้ความเข้าใจ
10.39 2.08 21.71 4.70 27 11.31
.000
ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
0.61 1.23 14.36 4.60 27 16.69
.000
รวม
11.0 2.62 36.07 7.44 27 18.45
.000

* p < .05
จากตารางที่ 3 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาฟิ สิ กส์เพิ่มเติม 1 หน่วย แรงและกฎการเคลื่อนที่ ด้าน
ความรู ้ความเข้าใจและด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนเขาใหญ่
พิทยาคม ภายหลังการจัดการเรี ยนรู ้ที่ใช้บทเรี ยนสําเร็ จรู ปคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดียสู งขึ้นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
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จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาฟิ สิ กส์เพิ่มเติม 1 หน่วย แรงและกฎการเคลื่อนที่ ของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนเขาใหญ่พิทยาคม จากการจัดการเรี ยนรู ้ที่ใช้บทเรี ยนสําเร็ จรู ปคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย
มีประเด็นที่นาํ มาอภิปรายดังนี้
1. ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นวิช าฟิ สิ ก ส์ เ พิ่ ม เติ ม 1 หน่ ว ย แรงและกฎการเคลื่ อ นที่ ของนัก เรี ย นชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนเขาใหญ่พิทยาคมโดยรวมอยูใ่ นระดับค่อนข้างดี เมื่อพิจารณาด้านความรู ้ความเข้าใจอยู่
ในระดับดี และด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ อยูใ่ นระดับค่อนข้างตํ่า ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจากการจัดการ
เรี ยนการสอนในรายวิชาฟิ สิ กส์เพิ่มเติม 1 หน่ วย แรงและกฎการเคลื่อนที่ มีเนื้ อหาในการเรี ยนเป็ นการคํานวณ
ทั้งหมด ซึ่ งอาจไม่เป็ นผลดี กับผูเ้ รี ยนที่ ไม่มีทักษะทางคณิ ตศาสตร์ ห รื อมี ทักษะทางคณิ ตศาสตร์ น้อย ดังนั้น
ครู ผสู ้ อนต้องปรับพื้นฐานทางการเรี ยนวิชาฟิ สิ กส์ให้แก่ผเู ้ รี ยนก่อนและควรสอนซ่อมเสริ มให้ผเู ้ รี ยน นอกจากนี้
การจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้บทเรี ยนสําเร็ จรู ปคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย มีการเสริ มด้วยแบบฝึ กทักษะแต่เนื่องจาก
การยกตัวอย่างในบทเรี ยนสําเร็ จรู ปคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดียอาจไกลตัวผูเ้ รี ยนจนเกินไปส่งผลให้ผเู ้ รี ยนเห็นภาพไม่
ชัดเจนทําให้ผลการเรี ยนไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาํ หนดไว้ตามแนวคิดของทฤษฎีปัญญานิยม (Cognitivism)
เกิดจากแนวคิดของชอมสกี้ (Chomsky) ที่เชื่อว่าพฤติกรรมมนุษย์เป็ นเรื่ องของภายในจิตใจ มนุษย์มีความนึกคิด มี
อารมณ์จิตใจและความรู ้สึกภายในแตกต่างกันออกไป การออกแบบการเรี ยนการสอนก็ควรที่จะคํานึ งถึงความ
แตกต่างภายในของมนุษย์ดว้ ย แนวความคิดเกี่ยวกับเรื่ องความทรงจํา ได้แก่ ความแตกต่างระหว่างความทรงจํา
ระยะสั้น ระยะยาว และความคงทนของการจํา(วุฒิชยั ประสารสอย. 2543: 13) ซึ่ งขัดแย้งกับ กัลยาภรณ์ สุ ขเสริ ม
(2549: 45) ได้ศึ ก ษาผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นวิ ช าฟิ สิ ก ส์ ช้ ัน มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5 โดยใช้บ ทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์
ประกอบการสอน มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาฟิ สิ กส์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
โดยใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ประกอบการสอน กลุ่มตัวอย่างได้แก่นกั เรี ยนโรงเรี ยนเขาสวนกวางวิทยานุกลู จํานวน
35 คน ผลการวิจยั พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนในการเรี ยนรู ้รายวิชาฟิ สิ กส์ เรื่ อง สมบัติเชิงกลของสาร โดยใช้
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ประกอบการสอนมีผสู ้ อบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 82.86
2. จากผลการวิจยั พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาฟิ สิ กส์เพิ่มเติม 1หน่วย แรงและกฎการเคลื่อนที่ หลัง
การจัดการเรี ยนรู ้ที่ใช้บทเรี ยนสําเร็ จรู ปคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดียสูงขึ้นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจ
เป็ นเพราะบทเรี ยนสําเร็ จรู ปคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดียสําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนเขาใหญ่พิทยาคม
รายวิชาฟิ สิ กส์เพิ่มเติ ม 1 หน่ วย แรงและกฎการเคลื่อนที่ ทําให้นักเรี ยนเกิ ดกระบวนการในการเรี ยนรู ้ท้ ังด้าน
ความรู ้ความเข้าใจและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เนื่ องจากบทบทเรี ยนสําเร็ จรู ปคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย
เป็ นบทเรี ยนที่เป็ นสื่ อประสมซึ่ งประกอบไปด้วย ภาพ เสี ยง ภาพเคลื่อนไหว วีดีทศั น์ นอกจากนี้ ยงั มีการทบทวน
เนื้ อหาเดิมเพื่อให้ผเู ้ รี ยนเชื่อมโยงกับความรู ้ใหม่ได้ง่ายขึ้นตามทฤษฎีโครงสร้างความรู ้ (Schema Theory) เชื่อว่า
โครงสร้างภายในความรู ้ที่มนุ ษย์มีอยู่ มีลกั ษณะเป็ นโหมดหรื อกลุ่มที่ มีการเชื่ อมโยงกันอยู่ การที่ มนุ ษย์เรี ยนรู ้
อะไรใหม่ ๆ นั้น มนุ ษ ย์จ ะนํา ความรู ้ ใหม่ ที่เพิ่ งได้รับนั้น ไปเชื่ อ มโยงกับกลุ่ม ความรู ้ ที่มี อยู่เดิ ม (Pre-existing
Knowledge) หน้าที่โครงสร้างของความรู ้น้ ีคือ การนําไปสู่ การรับรู ้ขอ้ มูล (Perception) (Anderson. 1984) รวมทั้ง
มีการโต้ตอบกันระหว่างผูเ้ รี ยนและสื่ อ ทําให้ผเู ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองได้ เป็ นการเสริ มแรงแก่ผเู ้ รี ยนได้
รวดเร็ วในระหว่างที่ เรี ยน ทําให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดความตื่นเต้น ไม่เบื่อหน่ าย โดยผูเ้ รี ยนจะต้องมีส่วนร่ วมกับบทเรี ยน
ตลอดเวลามีการจัดเรี ยงลําดับเนื้อหาจากง่ายไปยาก ผูเ้ รี ยนสามารถทบทวนเนื้อหาหรื อบทเรี ยนที่เคยเรี ยนไปแล้ว
ซํ้า ได้อี ก ตามความต้อ งการ(อรพัน ธุ์ ประสิ ท ธิ รั ต น์ , 2552: 65) เมื่ อ ผูเ้ รี ย นเรี ย นรู ้ แ ล้ว จะต้องถู ก ทดสอบด้วย
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แบบฝึ กหัดเพื่อให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดทักษะในการคิดวิเคราะห์และผูเ้ รี ยนสามารถตรวจคําตอบได้ทนั ที แต่ละบทเรี ยน
ประกอบด้วยคําชี้ แจง วัตถุประสงค์การเรี ยนซึ่ งจะทําให้ผูเ้ รี ยนสามารถเข้าใจขอบเขตของการเรี ยนรู ้ ประเด็น
สําคัญของเนื้อหา และสรุ ปใจความสําคัญของบทเรี ยน ส่งผลให้เกิดการเรี ยนรู ้ที่มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น สอดคล้อง
กับผลการวิจยั ของสุเจตนี ศรี คาํ (2558: 63) ได้พฒั นาบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบมัลติมีเดีย เรื่ องชนิดของคํา กลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้ภาษาไทย สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน ที่เรี ยนด้วยบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบมัลติมีเดีย เรื่ อง
ชนิ ดของคํา กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนบ้านใหม่ชยั เจริ ญ อําเภอวังทอง จังหวัด
พิษณุโลก จํานวน 25 คน ผลการวิจยั พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ ประภัสสรณ์ นครเขต (2551: 84) ได้พฒั นาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
ระบบมัลติมีเดีย วิชาฟิ สิ กส์ เรื่ อง การชนและโมเมนตัม ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โดยมีวตั ถุประสงค์การวิจยั คือ เพื่อ
เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนมัลติมีเดีย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัย ได้แ ก่ นัก เรี ย นชั้นมัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5 โรงเรี ย นเมื อ งมุ ก วิทยาคม สัง กัด สํา นัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ กษา
มุกดาหาร ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึ กษา 2550 จํานวน 37 คน พบว่าผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังได้รับการจัดการ
เรี ยนรู ้โดยใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนระบบมัลติมีเดีย สู งกว่าก่อนได้รับการจัดการเรี ยนรู ้อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) ผูส้ อนควรสร้างบทเรี ยนสําเร็จรู ปคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย โดยยกตัวอย่างสถานการณ์ที่ใกล้ตวั
ผูเ้ รี ยน เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเห็นภาพที่ชดั เจนยิง่ ขึ้น
(2) หากพบว่าผูเ้ รี ยนไม่มีพ้นื ฐานทางวิชาฟิ สิ กส์ ควรปรับพื้นฐานและสอนซ่อมเสริ มให้ผเู ้ รี ยน
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) ควรทําวิจยั ในการสร้างบทเรี ยนสําเร็ จรู ปคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย ให้มีแบบฝึ กหัดเพิ่มเติมเพื่อให้
ผูเ้ รี ยนเกิดทักษะในการคิดและวิเคราะห์มากขึ้น
(2) ควรศึกษาผลของการจัดการเรี ยนรู ้ที่ใช้บทเรี ยนสําเร็ จรู ปคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดียในเนื้อหาอื่น
รายวิชาอื่น ๆ หรื อ ระดับชั้นอื่น ๆ
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งานวิจยั นี้ มีจุดประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับภาวะผูน้ าํ ในศตวรรษที่ 21 ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต 2 และ 2) เปรี ยบเที ยบภาวะผูน้ าํ ในศตวรรษที่ 21 ของผูบ้ ริ หาร
สถานศึ ก ษา สั ง กัด สํา นัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษา เขต 2 ตามตัว แปร เพศ อายุ ระดับ การศึ ก ษา
ประสบการณ์บริ หาร และขนาดของโรงเรี ยน ประชากรในการวิจยั คือ ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน และรองผูอ้ าํ นวยการ
ทั้ง 4 ฝ่ าย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 รวมจํานวน 146 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ
แบบสอบถาม วิเคราะห์ ขอ้ มูลด้วยสถิ ติเชิ งบรรยาย คื อ ค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน สถิ ติทดสอบที่ การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
ผลการวิจยั พบว่า 1) ผูบ้ ริ หารสถานศึกษามีความเป็ นผูน้ าํ อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาตามคุณลักษณะ
รายด้าน พบว่า ภาวะผูน้ าํ ด้านการสร้างทีม และทํางานเป็ นทีม ด้านความคิดสร้างสรรค์ และด้านความร่ วมมือ อยู่
ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านการคิดวิเคราะห์ ด้านการสื่ อสาร ด้านวิสยั ทัศน์ และด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรม อยู่
ในระดับมาก 2) ผลการเปรี ยบเที ยบภาวะผูน้ ํา ในศตวรรษที่ 21 ของผูบ้ ริ หารสถานศึ ก ษาตามตัว แปร พบว่า
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาที่มีเพศต่างกัน มีภาวะผูน้ าํ ไม่ต่างกัน ผูบ้ ริ หารที่มีอายุต่างกัน มีภาวะผูน้ าํ ไม่ต่างกัน ผูบ้ ริ หาร
ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีภาวะผูน้ าํ ต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ผูบ้ ริ หารที่มีประสบการณ์บริ หาร
ต่างกัน มีภาวะผูน้ าํ ต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และผูบ้ ริ หารที่มาจากโรงเรี ยนขนาดต่างกัน มีภาวะผูน้ าํ
ไม่ต่างกัน
คําสําคัญ: ภาวะผูน้ าํ ในศตวรรษที่ 21 ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
1110

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 14 ประจําปี 2562

วันที่ 19 ธันวาคม 2562

ABSTRACT

The purposes of this research were: 1) to study the level of leadership in 21st century of school
administrators under the secondary education service area office 2 and 2) to compare leadership in 21st century
of school administrators under the secondary education service area office 2 according to the variables of gender,
age, education, management experience, and school. The population consisted of 146 directors and deputy
directors of schools under the secondary education service area office 2. The research instrument was
questionnaire. Data analysis instruments were mean, standard deviation, independent t-test, correlation and oneway ANOVA
The research findings were as follows: 1) The level of leadership of the school administrators is ranked
in the high level. When comparing between traits, team building and team work, creativity, and cooperation were
ranked in highest level while analytical thinking, communication, vision, and technology and innovation were
ranked in high level.2) The comparison of the 21st century leadership of school administrators according to the
variables resulted as follows: leadership of school administrators with different gender were not different, there
was also no difference in leadership between school administrators with different age group, school administrators
with different education degree were different in their leadership at the statistical significance level 0.05, school
administrators with different management experience period were different in their leadership at the statistical
significance level 0.05 and school administrators working in different school size were not different in their
leadership.
KEYWORDS: Leadership in the 21ST century, School administrators

1. ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปั ญหา

ตามที่ระบุไว้ในแผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2545 “การศึกษาเป็ นกระบวนการที่จะทําให้มนุษย์
สามารถพัฒนาคุณภาพชี วิตของตน สามารถดําเนิ นชี วิตในสังคมได้อย่างมี สันติ สุข และสามารถเกื้ อหนุ นการ
พัฒนาประเทศได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทุก ๆ ด้านของประเทศ” (ธี รศักดิ์ เจิมมงคล,
2550) สถานศึกษาในฐานะที่เป็ นองค์กรให้บริ การทางการศึกษา จึงมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่สาํ คัญ
อย่างยิง่ ในการพัฒนาคุณภาพของเยาวชนให้เป็ นคนดี มีความรู ้ความสามารถ เป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์และเป็ นกําลัง
สําคัญต่อการพัฒนาประเทศ คุณภาพของสถานศึกษาขึ้นอยูก่ บั กระบวนการบริ หารภายในสถานศึกษาที่ผูบ้ ริ หาร
ต้องแสดงบทบาทความเป็ นผูน้ าํ และทํางานร่ วมกับบุคลากร โดยให้บุคลากรมีส่วนร่ วมในกระบวนการตัดสิ นใจ
มีความพอใจและมีความสุ ขในการทํางาน การบริ หารโรงเรี ยนให้มีประสิ ทธิ ภาพนั้นมักขึ้นอยูก่ บั ผูน้ าํ เป็ นสําคัญ
ดังนั้นผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนจึงเปรี ยบเสมือนหัวใจของสถานศึกษา (เสริ มศักดิ์ วิศาลาภรณ์, 2551)
เมื่อเข้าสู่ ศตวรรษที่ 21 องค์กรต่าง ๆ ล้วนต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง ผูบ้ ริ หารที่ประสบความสําเร็ จ
ในปั จจุบนั ต้องเป็ นผูน้ าํ ที่สามารถนําผูต้ ามได้และพาเขาไปในทิศทางใหม่ที่สร้างสรรค์และพัฒนาองค์การและ
สังคมได้ในอนาคต โดยผูบ้ ริ หารเหล่านี้ถูกคาดหวังให้มีบทบาทของภาวะผูน้ าํ ใน 4 ด้าน คือ 1) เป็ นผูช้ ้ ีกาํ หนดทิศ
ทางการปฏิ บัติ ง าน (direction - setter) 2) เป็ นผู ้ที่ มี บ ทบาทเป็ นตัว แทนขององค์ก าร (spoken person) 3) เป็ น
ผูข้ บั เคลื่อนการเปลี่ยนแปลง (change agent) 4) เป็ นผูส้ ั่งสอนหรื อพี่เลี้ยง (coach) (Nanus, 1996) ทั้งนี้ ในการดํารง
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บทบาทภาวะผูน้ าํ ดังกล่าว ผูบ้ ริ หารจําเป็ นต้องมีคุณลักษณะภาวะผูน้ าํ ในศตวรรษที่ 21 ซึ่ งประกอบไปด้วย การ
สื่ อสาร ความคิดสร้างสรรค์ การทํางานเป็ นที ม ความร่ วมมือ วิสัยทัศน์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และการคิด
วิเคราะห์
จากความเป็ นมาข้างต้น ผูว้ ิจยั จึ งมีความสนใจที่ จะศึกษาเรื่ อง ภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา ใน
ศตวรรษที่ 21 โดยได้เลือกเก็บข้อมูลจากโรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ซึ่งเป็ น
กลุ่มโรงเรี ยนที่มีศกั ยภาพสู ง เพื่อศึกษาการบริ หารงานโดยใช้ภาวะผูน้ าํ ในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อความเป็ นเลิศ
ของสถานศึกษา และจะได้นาํ ผลที่ได้รับจากการศึกษาไปเป็ นแนวทางในการพัฒนาผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในศตวรรษ
ที่ 21 ให้มีความรู ้ความสามารถในการพัฒนางานหรื อองค์กรให้มีความเจริ ญก้าวหน้า และเท่าทันการเปลี่ยนแปลง
ทางการศึกษาในยุคปั จจุบนั ได้อย่างสมบูรณ์

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่อศึกษาระดับภาวะผูน้ าํ ในศตวรรษที่ 21 ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
(2) เพื่อเปรี ยบเทียบภาวะผูน้ าํ ในศตวรรษที่ 21 ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ตามตัวแปร เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์บริ หาร และขนาดของโรงเรี ยน

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรตาม

ตัวแปรต้น
ตัวแปรเกีย่ วกับผู้บริหารสถานศึกษา
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. ประสบการณ์บริ หาร

ภาวะผู้นําในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

ตัวแปรเกีย่ วกับโรงเรียน
5. ขนาดของโรงเรี ยน
แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 แบบแผนการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับภาวะ
ผูน้ าํ และเปรี ยบเที ยบภาวะผูน้ ําในศตวรรษที่ 21 ของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 2 ตามตัวแปร เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์บริ หาร และขนาดของโรงเรี ยน
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4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน และรองผูอ้ าํ นวยการทั้ง 4 ฝ่ าย สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จํานวน 52 โรงเรี ยน ที่มีตาํ แหน่ง และปฏิบตั ิงานอยูจ่ ริ ง รวมทั้งสิ้น 146 คน ทั้งนี้
บางโรงเรี ยนใช้ครู ปฏิ บตั ิ การ ทําหน้าที่ เป็ นรองผูอ้ าํ นวยการ โดยไม่ได้มีการแต่งตั้ง (ข้อมูลจากการสอบถาม
โดยตรงจากสํานักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2) จําแนกตามขนาดของโรงเรี ยนได้ ดังนี้ ขนาดเล็ก จํานวน
2 โรงเรี ยน ขนาดกลาง จํานวน 6 โรงเรี ยน ขนาดใหญ่ จํานวน 20 โรงเรี ยน และขนาดใหญ่พิเศษ จํานวน 24
โรงเรี ยน
4.3 ตัวแปรทีใ่ ช้ ในการวิจยั
ตัวแปรต้น คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์บริ หาร และขนาดของโรงเรี ยน
ตัวแปรตาม คือ ภาวะผูน้ าํ ในศตวรรษที่ 21 ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 2
4.4 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม ที่ สร้ างขึ้ นตามวัตถุประสงค์การวิจยั โดยได้รับคําแนะนําจาก
อาจารย์ที่ปรึ กษา จากนั้นนําไปเสนอให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ จํานวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบ โดยได้ค่าดัชนี ความสอดคล้อง
ระหว่างข้อคําถามกับวัตถุประสงค์ (index of item objective congruence : IOC) = 0.60 - 1.00
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ส่งแบบสอบถาม พร้อมหนังสื อนําจากวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม เพื่อขอ
ความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูล และรับคืนด้วยตนเอง ได้รับคืนจํานวน 138 ชุด จาก 146 ชุด คิดเป็ นร้อยละ 94.52
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั นําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ เพื่อให้ได้คาํ ตอบตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. นําข้อมูลจากแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ซึ่งเป็ นคําถามปลายปิ ด จํานวน 25 ข้อ มาวิเคราะห์หาระดับ
ภาวะผูน้ ําของกลุ่มประชากรที่ ทาํ การวิจัย วิเคราะห์ โดยใช้สถิ ติเชิ งพรรณนา คื อ ค่าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน
2. นําข้อมูลจากแบบสอบถาม มาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้น ได้แก่ เพศ (ชาย/
หญิ ง) อายุ (ช่ วงอายุ) ระดับการศึ กษา (ปริ ญญาตรี /โท/เอก) ประสบการณ์ บริ หาร (ช่ วงของจํานวนปี ที่ อยู่ใน
ตําแหน่ง) และขนาดของโรงเรี ยน (เล็ก/กลาง/ใหญ่/ใหญ่พิเศษ) กับตัวแปรตาม คือ ภาวะผูน้ าํ ในศตวรรษที่ 21 ของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 โดยใช้เครื่ องมือทางสถิติ ดังนี้
2.1. เปรี ยบเทียบภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ตามตัวแปร เพศ ใช้สถิติทดสอบที่ t-test
for independent samples
2.2 เปรี ยบเที ย บภาวะผู ้นํา ของผู ้บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ตามตัว แปร อายุ ระดับ การศึ ก ษา
ประสบการณ์บริ หาร และขนาดของโรงเรี ยน โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA)
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5. สรุ ปผลการวิจัย

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ภาวะผูน้ าํ ในศตวรรษที่ 21 ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ตารางที่ 1 ภาวะผูน้ าํ ในศตวรรษที่ 21 ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา โดยรวมและรายด้าน
คุณลักษณะภาวะผู้นํา
ระดับ
μ
σ
ด้านการสื่ อสาร
4.42
0.40
มาก
ด้านความคิดสร้างสรรค์
4.52
0.49
มากที่สุด
ด้านการสร้างทีม และการทํางานเป็ นทีม
4.67
0.41
มากที่สุด
ด้านความร่ วมมือ
4.51
0.42
มากที่สุด
ด้านวิสยั ทัศน์
4.39
0.58
มาก
ด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรม
4.27
0.58
มาก
ด้านการคิดวิเคราะห์
4.48
0.52
มาก
รวม
4.47
0.30
มาก

ลําดับที่
5
2
1
3
6
7
4
-

จากตารางที่ 1 พบว่าภาวะผูน้ ําในศตวรรษที่ 21 ของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาคุณลักษณะแต่ละด้าน พบว่า อยูใ่ นระดับมากที่สุด 3 ด้าน เรี ยงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการสร้าง
ที ม และการทํางานเป็ นที ม ด้านความคิดสร้างสรรค์ และด้านความร่ วมมือ ส่ วนด้านการคิดวิเคราะห์ ด้านการ
สื่ อสาร ด้านวิสยั ทัศน์ และด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรม อยูใ่ นระดับมาก
ตอนที่ 2 ผลการเปรี ยบเทียบภาวะผูน้ าํ ในศตวรรษที่ 21 ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต 2 จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึ กษา ประสบการณ์ บริ หาร และขนาดของ
โรงเรี ยน
2.1 เปรี ย บเที ย บ ภาวะผูน้ ํา ในศตวรรษที่ 21 ของผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สัง กัด สํา นัก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จําแนกตามเพศ

1114

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 14 ประจําปี 2562

ตารางที่ 2 เปรี ยบเทียบภาวะผูน้ าํ ในศตวรรษที่ 21 ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา จําแนกตามเพศ
คุณลักษณะ
t
μ
σ
ด้ านการสื่ อสาร
ชาย
4.42
0.398
0.058
หญิง
4.42
0.408
ด้ านความคิดสร้ างสรรค์
ชาย
4.53
0.517
0.269
หญิง
4.51
0.461
ด้ านการสร้ างทีม และทํางานเป็ นทีม
ชาย
4.62
0.424
1.469
หญิง
4.72
0.384
ด้ านความร่ วมมือ
ชาย
4.49
0.411
0.460
หญิง
4.52
0.435
ด้ านวิสัยทัศน์
ชาย
4.42
0.557
0.460
หญิง
4.35
0.606
ด้ านเทคโนโลยี และนวัตกรรม
ชาย
4.27
0.548
0.058
หญิง
4.27
0.615
ด้ านการคิดวิเคราะห์
ชาย
4.49
0.509
0.222
หญิง
4.47
0.536
รวม
ชาย
4.46
0.282
0.080
หญิง
4.47
0.320

วันที่ 19 ธันวาคม 2562

p
0.954

0.788

0.144

0.646

0.461

0.953

0.825

0.936

จากตารางที่ 2 พบว่า ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาที่มีเพศต่างกันมีภาวะผูน้ าํ ในศตวรรษที่ 21 โดยรวม
ไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน ทุกด้านไม่แตกต่างกัน
2.2 เปรี ย บเที ย บ ภาวะผูน้ ํา ในศตวรรษที่ 21 ของผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สัง กัด สํา นัก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จําแนกตามอายุ
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ตารางที่ 3 เปรี ยบเทียบภาวะผูน้ าํ ในศตวรรษที่ 21 ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา จําแนกตามอายุ
คุณลักษณะ
แหล่ งความแปรปรวน
SS
df
MS
ภายในกลุ่ม
.248
2
.124
ด้ านการสื่ อสาร
ระหว่างกลุ่ม
23.090
143
.161
รวม
23.338
145
ภายในกลุ่ม
.466
2
.233
ด้ านความคิดสร้ างสรรค์
ระหว่างกลุ่ม
34.207
143
.239
รวม
34.674
145
ภายในกลุ่ม
.446
2
.223
ด้ านการสร้ างทีม
ระหว่างกลุ่ม
23.524
143
165
และการทํางานเป็ นทีม
รวม
23.969
145
ภายในกลุ่ม
.917
2
.459
ด้ านความร่ วมมือ
ระหว่างกลุ่ม
24.913
143
.174
รวม
25.830
145
ภายในกลุ่ม
1.565
2
.782
ด้ านวิสัยทัศน์
ระหว่างกลุ่ม
47.314
143
.331
รวม
48.879
145
ภายในกลุ่ม
.053
2
.026
ด้ านเทคโนโลยี
ระหว่างกลุ่ม
48.684
143
.340
และนวัตกรรม
รวม
48.737
145
ภายในกลุ่ม
.269
2
.135
ด้ านการคิดวิเคราะห์
ระหว่างกลุ่ม
39.083
143
.273
รวม
39.353
145
ภายในกลุ่ม
.372
2
.186
รวม
ระหว่างกลุ่ม
12.694
143
.089
รวม
13.066
145
ภายในกลุ่ม
.446
2
.223
ด้ านการสร้ างทีม
ระหว่างกลุ่ม
23.524
143
165
และการทํางานเป็ นทีม
รวม
23.969
145
* มีนยั ะสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

วันที่ 19 ธันวาคม 2562

F
.768

p
.466

.974

.380

1.354

.261

2.633

.075

2.364

.098

.078

.925

.493

.612

2.097

.127

1.354

.261

จากตารางที่ 3 พบว่าผูบ้ ริ หารสถานศึกษาที่อายุแตกต่างกัน มีภาวะผูน้ าํ ในศตวรรษที่ 21 โดยรวมไม่
แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ทุกด้านไม่แตกต่างกัน
2.3 เปรี ย บเที ย บภาวะผูน้ ํา ในศตวรรษที่ 21 ของผู ้บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กัด สํา นัก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จําแนกตามระดับการศึกษา

1116

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 14 ประจําปี 2562

วันที่ 19 ธันวาคม 2562

ตารางที่ 4 เปรี ยบเทียบภาวะผูน้ าํ ในศตวรรษที่ 21 ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา จําแนกตามระดับการศึกษา
คุณลักษณะ
แหล่ งความแปรปรวน
SS
df
MS
F
p
ระหว่างกลุ่ม
.354
2
.177
1.101 .335
ด้ านการสื่ อสาร
ภายในกลุ่ม
22.984
143
.161
รวม
23.338
145
ระหว่างกลุ่ม
2.370
2
1.185 5.246 .006*
ด้ านความคิดสร้ างสรรค์
ภายในกลุ่ม
32.303
143
.226
รวม
34.674
145
ระหว่างกลุ่ม
.1382
2
.069
.414
.662
ด้ านการสร้ างทีม
ภายในกลุ่ม
3.831
143
.167
และการทํางานเป็ นทีม
รวม
23.969
145
ระหว่างกลุ่ม
.118
2
.059
.327
.722
ด้ านความร่ วมมือ
ภายในกลุ่ม
25.713
143
.180
รวม
25.830
145
ระหว่างกลุ่ม
1.026
2
.513
1.533 .219
ด้ านวิสัยทัศน์
ภายในกลุ่ม
47.853
143
.335
รวม
48.879
145
ระหว่างกลุม่
3.117
2
1.559 4.885 .009*
ด้ านเทคโนโลยี
ภายในกลุ่ม
45.620
143
.319
และนวัตกรรม
รวม
48.737
145
ระหว่างกลุ่ม
3.861
2
1.931 7.779 .001*
ด้ านการคิดวิเคราะห์
ภายในกลุ่ม
35.491
143
.248
รวม
39.353
145
ระหว่างกลุ่ม
.708
2
.354
4.095 .019*
รวม
ภายในกลุ่ม
12.358
143
.086
รวม
13.066
145
* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4 พบว่า ผูบ้ ริ หารที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีภาวะผูน้ าํ ในศตวรรษที่ 21 โดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านที่แตกต่างกัน ได้แก่ ด้าน
ความคิดสร้างสรรค์ ด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรม และด้านการคิดวิเคราะห์ ส่วนด้านที่ไม่แตกต่างกันได้แก่ ด้าน
การสื่ อสาร ด้านการสร้างทีม และทํางานเป็ นทีม ด้านความร่ วมมือ และด้านวิสยั ทัศน์
2.4 เปรี ย บเที ย บภาวะผูน้ ํา ในศตวรรษที่ 21 ของผู ้บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กัด สํา นัก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จําแนกตามประสบการณ์บริ หาร
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ตารางที่ 5 เปรี ยบเทียบภาวะผูน้ าํ ในศตวรรษที่ 21 ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา จําแนกตามประสบการณ์บริ หาร
คุณลักษณะ
แหล่ งความแปรปรวน
SS
df
MS
F
p
ภายในกลุ่ม
1.473
3
.491
3.188 .026*
ด้ านการสื่ อสาร
ระหว่างกลุ่ม
21.866
142
.154
รวม
23.338
145
ด้ านความคิดสร้ างสรรค์

ด้ านการสร้ างทีม และ
ทํางานเป็ นทีม
ด้ านความร่ วมมือ

ด้ านวิสัยทัศน์

ด้ านเทคโนโลยี
และนวัตกรรม
ด้ านการคิดวิเคราะห์

รวม

ภายในกลุ่ม
ระหว่างกลุ่ม
รวม
ภายในกลุ่ม
ระหว่างกลุ่ม
รวม
ภายในกลุ่ม
ระหว่างกลุ่ม
รวม
ภายในกลุ่ม
ระหว่างกลุ่ม
รวม
ภายในกลุ่ม
ระหว่างกลุ่ม
รวม
ภายในกลุ่ม
ระหว่างกลุ่ม
รวม
ภายในกลุ่ม
ระหว่างกลุ่ม
รวม

3.481
31.192
34.674
.688
23.282
23.969
.097
25.733
25.830
1.304
47.575
48.879
2.276
46.461
48.737
1.193
38.159
39.353
.699
12.367
13.066

3
142
145
3
142
145
3
142
145
3
142
145
3
142
145
3
142
145
3
142
145

1.160
.220

5.283

.002*

.229
.164

1.398

.246

.032
.181

.178

.911

.435
.335

1.298

.278

.759
.327

2.319

.078

.398
.269

1.480

.222

.233
.087

2.676

.048*

* มีนยั ะสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.05
จากตารางที่ 5 พบว่า ผูบ้ ริ หารที่มีประสบการณ์บริ หารแตกต่างกัน มีภาวะผูน้ าํ ในศตวรรษที่ 21 โดยรวม
แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านที่แตกต่างกัน ได้แก่ดา้ นการสื่ อสาร และด้านความคิดสร้างสรรค์
ส่ วนด้านที่ ไม่แตกต่างกัน ได้แ ก่ ด้านการสร้ างที ม และทํางานเป็ นที ม ด้านความร่ วมมื อ ด้านวิสัยทัศน์ ด้าน
เทคโนโลยี และนวัตกรรม และด้านการคิดวิเคราะห์
2.5 เปรี ย บเที ย บภาวะผูน้ ํา ในศตวรรษที่ 21 ของผู ้บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กัด สํา นัก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จําแนกตามขนาดของโรงเรี ยน
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ตารางที่ 6 เปรี ยบเทียบภาวะผูน้ าํ ในศตวรรษที่ 21 ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา จําแนกตามขนาดของโรงเรี ยน
คุณลักษณะ
แหล่ งความแปรปรวน
SS
df
MS
F
p
ระหว่างกลุ่ม
.088
3
.029
.179
.911
ด้ านการสื่ อสาร
ภายในกลุ่ม
23.251
142
.164
รวม
23.338
145
ระหว่างกลุ่ม
1.440
3
.480
2.050
.110
ด้ านความคิดสร้ างสรรค์
ภายในกลุ่ม
33.234
142
.234
รวม
34.674
145
ภายในกลุ่ม
.544
3
.181
1.099
.352
ด้ านการสร้ างทีม
ระหว่างกลุ่ม
23.425
142
.165
และการทํางานเป็ นทีม
รวม
23.969
145
ภายในกลุ่ม
.962
3
.321
1.830
.144
ด้ านความร่ วมมือ
ระหว่างกลุ่ม
24.869
142
.175
รวม
25.830
145
ภายในกลุ่ม
.608
3
.203
.597
.618
ด้ านวิสัยทัศน์
ระหว่างกลุ่ม
48.271
142
.340
รวม
48.879
145
ภายในกลุ่ม
2.573
3
.858
2.638
.052
ด้ านเทคโนโลยี
ระหว่างกลุ่ม
46.164
142
.325
และนวัตกรรม
รวม
48.737
145
ภายในกลุ่ม
2.886
3
.962
3.745
.013*
ด้ านการคิดวิเคราะห์
ระหว่างกลุ่ม
36.467
142
.257
รวม
39.353
145
ภายในกลุ่ม
.275
3
.092
1.016
.387
รวม
ระหว่างกลุ่ม
12.791
142
.090
รวม
13.066
145
* มีนยั ะสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 6 พบว่า ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาที่มาจากโรงเรี ยนขนาดต่างกันมีภาวะผูน้ าํ ในศตวรรษที่ 21
โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านที่แตกต่างกัน ได้แก่ ด้านการคิดวิเคราะห์ ส่ วนด้านที่
ไม่แตกต่างกันได้แก่ ด้านการสื่ อสาร ด้านความคิดสร้างสรรค์ ด้านการสร้างที ม และทํางานเป็ นทีม ด้านความ
ร่ วมมือ ด้านวิสยั ทัศน์ และด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรม

6. อภิปรายผล

(1) ผลการศึกษาภาวะผูน้ าํ ในศตวรรษที่ 21 ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา พบว่า ผูบ้ ริ หารมีความเป็ นผูน้ าํ ใน
คุณลักษณะโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก และเมื่อพิจารณาในแต่ละคุณลักษณะย่อย พบว่า อยูใ่ นระดับมากถึงมากที่สุด
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สอดคล้องกับ เนตรทราย วงศ์อุปราช (2556) ที่ศึกษาภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึ กษามัธยมศึกษา กรุ งเทพมหานคร พบว่า โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก สรุ ปได้ว่าผูบ้ ริ หารสถานศึกษาใน
ปั จจุบนั มีภาวะผูน้ าํ ในศตวรรษที่ 21 สามารถใช้ความรู ้ความสามารถในการบริ หารสถานศึ กษาในยุคของการ
เปลี่ยนแปลงได้เป็ นอย่างดี
(2) ผลการศึ ก ษา พบว่า ตัว แปรที่ มี ผ ลต่ อ ภาวะผู ้นํา ของกลุ่ ม ประชากร คื อ ระดับ การศึ ก ษา และ
ประสบการณ์บริ หาร ส่ วนตัวแปรที่ไม่มีผลต่อภาวะผูน้ าํ ได้แก่ เพศ อายุ และขนาดโรงเรี ยน อย่างไรก็ตาม เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับงานวิจยั อื่น ๆ พบว่า ผลการศึกษาไม่เป็ นในทิศทางเดียวกัน อาจทําให้ต้ งั ข้อสังเกตได้วา่ ภาวะผูน้ าํ
น่าจะเป็ นเรื่ องของปั จจัยภายในของปั จเจกบุคคล มากกว่าสภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งปั จจัยส่วนบุคคลนี้ ก็ส่งผลต่อ
ภาวะผูน้ าํ แตกต่างกันไป แม้วา่ การที่ผบู ้ ริ หารจะมีภาวะผูน้ าํ มากหรื อน้อยนั้น จะขึ้นอยูก่ บั ลักษณะนิสัยส่ วนบุคคล
เป็ นเบื้ องต้น แต่ผูบ้ ริ หารสามารถพัฒนาภาวะผูน้ าํ ของตนเองให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้นไปได้ โดยจะต้องอาศัยการ
มองเห็นความสําคัญ และประโยชน์ในการใช้ภาวะผูน้ าํ ในการบริ หาร ซึ่ งผูบ้ ริ หารที่ดีน้ นั นอกจากจะต้องพัฒนา
ภาวะผูน้ าํ อย่างต่อเนื่ องแล้ว สิ่ งที่สาํ คัญที่สุด คือ การนําไปใช้ให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็ นรู ปธรรม ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
กับโรงเรี ยน นักเรี ยน และบุคลากรทุกฝ่ าย ซึ่งการสร้างคนที่มีคุณภาพออกสู่ สงั คม ถือเป็ นคุณูปการอันยิง่ ใหญ่ของ
วิชาชีพครู

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
จากการศึกษาภาวะผูน้ าํ ในศตวรรษที่ 21 ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึ กษา
เขต 2 พบว่าอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเปรี ยบเทียบแต่ละคุณลักษณะ พบว่า คุณลักษณะที่ได้ค่าเฉลี่ยมากที่สุด
คือ ความร่ วมมือ และคุณลักษณะที่ ได้ค่าเฉลี่ยน้อยที่ สุด คือ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ดังนั้นผูบ้ ริ หารจึ งควร
พัฒนาตนเองในเรื่ องความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และการนํานวัตกรรม และเทคโนโลยี ใหม่ ๆ ที่ เป็ น
ประโยชน์เข้ามาใช้ในการบริ หารงานและการจัดการเรี ยนการสอน
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) ควรมีการศึกษาปั ญหา อุปสรรค ของการพัฒนาภาวะผูน้ าํ ในศตวรรษที่ 21 เพิ่มเติม
(2) เนื่ องจากการวิจยั ครั้งนี้เป็ นการศึกษาเชิงปริ มาณ (Quantitative Research) ควรเพิ่มการวิจยั เชิง
คุ ณ ภาพ (Qualitative Research) ได้แ ก่ การสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก (In-depth interview) การสั ม ภาษณ์ ก ลุ่ ม (Group
interview) หรื อ การสนทนากลุ่ม (Focus group) เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเชิงลึกมากยิง่ ขึ้น
(3) ในครั้งนี้ได้ศึกษาเรื่ องภาวะผูน้ าํ และตัวแปรที่มีผลต่อภาวะผูน้ าํ ไปแล้ว ต่อไปควรศึกษาถึงผล
ของการใช้ภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ต่อความสําเร็ จในการพัฒนาสถานศึกษาเพิ่มเติม เพื่อให้เห็นถึงผล
การนําภาวะผูน้ าํ ไปใช้อย่างเป็ นรู ปธรรม

8. เอกสารอ้ างอิง
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การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษา 1) ความรู ้ของตนเองในกลุ่มเรี ยนระดับปริ ญญาตรี และ 2) ระดับ
ความพึงพอใจในความรู ้ของตนเองในกลุ่มผูเ้ รี ยนระดับปริ ญญาตรี ที่ กาํ หนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง จากนิ สิ ต มหาวิ ท ยาลัย นเรศวรที่ ล งทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช า 001231 ปรั ช ญาชี วิ ต เพื่ อ วิ ถี พ อเพี ย งใน
ชี วิตประจําวัน ภาคเรี ยนต้น ประจําปี การศึ กษา 2562 โดยใช้แบบสอบถามในระบบการสอนออนไลน์ เป็ น
เครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า ความรู ้ ไม่ใช่สิ่งที่ได้จากระบบ
การศึ กษาเท่านั้น ประสบการณ์ในชี วิตช่วยสร้างความรู ้ อีกทั้งยังมีค่านิ ยมของการเรี ยนว่า ทําให้เกิ ดการเลื่อน
ฐานะทางเศรษฐกิจ ทําให้มีเกียรติและศักดิ์ศรี นอกจากนี้ ผลการศึกษายังพบว่า มีความพึงพอใจในความรู ้ของตน
ระดับน้อยกว่า ความต้องการเสริ มสร้างความรู ้ของตน ผลจากการวิจยั นี้ สามารถนําไปเป็ นแนวทางการปรับปรุ ง
การเรี ยนการสอนที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนคิดวิเคราะห์ และทักษะชีวติ ในทางปฏิบตั ิอย่างแท้จริ ง
คําสําคัญ: ความรู ้, ความพึงพอใจในความรู ้, ผูเ้ รี ยนระดับปริ ญญาตรี

ABSTRACT

The objectives of this research title as “Literacy and Satisfaction on their knowledge among
Undergraduate Students” were 1) to study undergraduate students’ perception on their knowledge and 2) to study
satisfaction of knowledge among undergraduate students. The target populations and samples of the study were
undergraduate students at Naresuan University who enrolled in (001231) Philosophy of Life for Sufficient Living
course in the first semester of the academic year, 2019 via answering the online questionnaires.
Based on the statistics analysis, it’s found that; the participants believed that formal education cannot
provide them with knowledge, but life enhancing experience is also creating their knowledge. In addition, there
is a belief that a value of education would lead to high economic status, social honor and prestige. Moreover, the
participant’s satisfaction of their knowledge were lower than satisfaction to improve their knowledge. The result
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of this study can be an idea for improve the learning procedure that focus on cultivating critical thinking and
personal life skills to truly action.
Keywords: Literacy, satisfaction on their knowledge, undergraduate Students

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

จากผลการวิจัยและข้อเสนอการปรั บปรุ งและพัฒนาการศึ กษาของไทย ส่ งผลให้ เกิ ดการพิจารณา
ปรับปรุ งระบบการศึกษา ทั้งด้านปรัชญา แนวคิด จุดมุ่งหมายหลักสูตร กระบวนการเรี ยนการสอน การประเมินผล
ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา และรู ปแบบการจัดการศึกษาแนวใหม่ ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ในยุคโลกาภิวตั น์ รวมทั้งให้ความสําคัญกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจยั และพัฒนา เพื่อการเรี ยนรู ้และสร้าง
องค์ความรู ้ใหม่ ในฐานะของเครื่ องมือในการเรี ยนรู ้ มากกว่าการเน้นการสอนเนื้อหาวิชา
ประกอบกับแนวคิดกระแสโลกในเรื่ องของทักษะการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 วาระการศึกษาหลัง ค.ศ.
2030 ของยูเนสโก ปฏิญญาอินชอน และยุทธศาสตร์ ประเทศไทย 20 ปี ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และ
เท่าเทียมกันทางสังคม การให้ความสําคัญต่อการศึกษา เน้นการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ อันเป็ นเป้ าประสงค์หลัก จนเกิด
กลไกสําคัญที่เน้นในการ ส่งเสริ ม ปลูกฝัง ความคิด ความรู ้ ทัศนคติ และทักษะแก่ประชาชนในสังคมโดยรวมเพื่อ
นําไปสู่ การพัฒนาประเทศในระยะยาว โดยมีผลลัพธ์หรื อสมรรถนะเพื่อสร้างให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ทกั ษะที่จาํ เป็ น
สําหรับโลกศตวรรษที่ 21 เช่น การอยากรู ้อยากเห็น รักการอ่าน การเรี ยนรู ้ เรี ยนด้วยตนเอง มีความคิดริ เริ่ ม มีความ
เป็ นผูร้ ับผิดชอบ มีความยืดหยุน่ และความสามารถในการปรับตัว
จากแนวคิ ด ข้า งต้น ทํา ให้เ กิ ด การปฏิ รู ป การศึ ก ษา และกํา หนดมาตรฐานการเรี ย นรู ้ ข องผูเ้ รี ย น ที่
กําหนดให้การเรี ยนการสอนของครู อาจารย์ไม่เพียงแต่เน้นการถ่ายทอดวิชาความรู ้ แต่ตอ้ งส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยน
สามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา การฝึ กให้ผูเ้ รี ยนใฝ่ รู ้ มีคุณธรรม จริ ยธรรม ตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคม
และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี การนําความรู ้มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับการเปลี่ยนแปลงของโลกปั จจุบนั
โดยความเร่ งรัดดังกล่าวนี้ ได้ถูกนํามาสู่ การปฏิ บตั ิของสถานศึ กษาทุกระดับชั้นในประเทศไทย มีองค์กรและ
บุคลากรการติดตามสนับสนุนฝึ กอบรมให้ครู อาจารย์เข้าใจ มีความรู ้ทกั ษะที่สามารถทําตามหลักสู ตรที่ปฏิรูปได้
จริ ง รวมทั้ง การปฏิ รู ป วิธี ก ารเรี ย นการสอน และการประเมิ น ผลผูเ้ รี ย นเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ผูเ้ รี ย นคิ ด วิเ คราะห์
ประยุกต์ใช้และแก้ปัญหาเป็ นอย่างสอดคล้องกับหลักสูตรใหม่
จากที่ กล่าวมาข้างต้น พอจะสะท้อนให้เห็ นความพยายามของฝ่ ายออกแบบและจัดการการเรี ยนรู ้เป็ น
อย่างดี แต่การทําความเข้าใจในมุมมองและความต้องการของกลุ่มผูเ้ รี ยน ก็จะช่วยให้แนวคิดดังกล่าวดําเนินไปได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลมากยิง่ ขึ้นเช่นกัน
ดังนั้น คณะผูว้ ิจยั เห็นควรให้มีการจัดทําการวิจยั เรื่ อง “ความรู ้และความพึงพอใจในความรู ้ของตนเอง
ของผูเ้ รี ยนระดับปริ ญญาตรี ” เพื่อทราบถึงความเท่าทันต่อความรู ้ และความพึงพอใจในความรู ้ของผูเ้ รี ยนระดับ
ปริ ญญาตรี อันเป็ นข้อมูลพื้นฐานในการจัดเตรี ยมแผนการจัดการศึกษาให้มีความสมบูรณ์พร้อมในทุก ๆ ด้าน อัน
เป็ นปฏิรูประบบการสร้างกลไก แนวทางการปฏิบตั ิดา้ นการเรี ยนการสอนที่เกิดการบูรณาการอย่างเป็ นรู ปธรรม
มากขึ้น
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2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) ศึกษาความรู ้ของตนเองในกลุม่ ผูเ้ รี ยนระดับปริ ญญาตรี
(2) ศึกษาระดับความพึงพอใจในความรู ้ของตนเองในกลุ่มผูเ้ รี ยนระดับปริ ญญาตรี

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 แบบแผนการวิจยั จากฐานคิดที่ คณะผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดขอบเขตของการวิจยั โดยเฉพาะเจาะจงขึ้น และ
พยายามเปลี่ ยนปั ญหาที่ คลุมเครื อเป็ นปั ญหาที่ ชัดเจนขึ้ น โดยเชื่ อว่าหลังจากการศึ กษาและทราบข้อมู ล แล้ว
สามารถทําให้แนวความคิดชัดเจนยิง่ ขึ้น ดังนั้น จึงตัดสิ นใจเลือกเทคนิคการวิจยั เชิงสํารวจ (Survey Research)
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากรในการวิจยั นี้ คือ นิ สิตชั้นปริ ญญาตรี ที่ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาปรัชญาชีวิตเพื่อวิถีพอเพียงใน
ชีวติ ประจําวัน ภาคเรี ยนต้น ปี การศึกษา 2562 จํานวนทั้งสิ้น 390 คน
เพื่อให้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ ศึกษาเป็ นตัวแทนที่ สามารถให้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับประชากรที่ เชื่ อถือได้
คณะผูว้ จิ ยั ได้อา้ งอิงจากการเปิ ดตาราง Krejcie & Morgan (1970) ได้จาํ นวนกลุ่มตัวอย่างที่นอ้ ยที่สุดที่สามารถเป็ น
ตัวแทนของประชากรได้ จํานวน 196 แต่คนคณะผูว้ ิจยั จึงรวบรวมข้อมูลจากประชากรทั้งหมด โดยแจ้งให้นิสิต
ผูเ้ รี ย นในรายวิช าฯ ทั้ง สิ้ น จํา นวน 400 คน เข้า ไปตอบแบบสอบถาม ในระบบการเรี ย นการสอนออนไลน์
(e-Learning) พบว่า มีผทู ้ ี่ให้ความร่ วมมือในการตอบแบบสํารวจจํานวน 398 คน คิดเป็ นร้อยละ 99.5
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรต้น ได้แก่ รู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนในหัวข้อเศรษฐกิจพอเพียง ความรู ้ และ การจัดการ
ความรู ้ ในรายวิชาปรัชญาชีวติ เพื่อวิถีพอเพียงในชีวติ ประจําวัน ภาคเรี ยนต้น ปี การศึกษา 2562
ตัวแปรตาม ได้แก่ ความเท่าทันต่อความรู ้ และ ระดับความพึงพอใจในความรู ้ของตน ของผูเ้ รี ยนใน
รายวิชาปรัชญาชีวติ เพื่อวิถีพอเพียงในชีวติ ประจําวัน ภาคเรี ยนต้น ปี การศึกษา 2562
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4.4 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
ได้มาจากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ที่คณะผูว้ ิจยั ได้นาํ มาประมวลเป็ นแนวทางในการ
สร้างแบบสอบถามมีท้ งั แบบปลายปิ ด (Close-ended Questionnaire) ชนิดแบบสํารวจรายการ (Checklist) สอบถาม
เกี่ยวกับข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ และ แบบปลายเปิ ด (Open-ended Questionnaire) ที่เกี่ยวกับความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของการสํารวจนี้
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
กําหนดให้นิสิตที่เรี ยนได้เข้าไปทําแบบสอบถามในระบบการสอนออนไลน์ (e-Learning) โดยแจ้งให้
ผูเ้ รี ยนในรายวิชาดังกล่าวเข้าทําในระหว่างวันจันทร์ที่ 15 สิ งหาคม 2562 ถึงวันศุกร์ที่ 30 สิ งหาคม 2562
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
แบบสอบถามที่ ผูเ้ รี ยน ให้ความร่ วมมื อในการเข้า ไปตอบแบบสํารวจจากระบบการเรี ยนการสอน
ออนไลน์ (e-Learning) ได้ถูกนําออกจากระบบแล้วคณะผูว้ จิ ยั ได้จดั กระทําดังต่อไปนี้
1 นําข้อมูลที่ได้มาสร้างแฟ้มข้อมูลใหม่ โดยโปรแกรม Microsoft Access Databases
2 ข้อ มู ล จากข้อ 1 มาตรวจสอบความถู ก ต้อ งของข้อ มู ล และลงรหัสข้อ มู ล โดยใช้โ ปรแกรม
Microsoft Access Databases
3 วิเคราะห์ขอ้ มูลแต่ละข้อด้วยโปรแกรม SPSS for Windows ด้วยวิธีการสถิติเชิ งบรรยาย ได้แก่
การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน บรรยายด้วยตาราง แผนภาพ ประกอบความเรี ยง

5. สรุ ปผลการวิจัย

ผลการวิจยั สามารถนําเสนอโดยสรุ ปเป็ น 2 ส่วน คือ
1 ข้ อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่ าง
ผูต้ อบแบบสอบถามมีจาํ นวนทั้งสิ้ น 398 คน เป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย คือเป็ นเพศหญิงจํานวน 280
คน คิดเป็ นร้อยละ 70.4 ในขณะที่เป็ นเพศชายมีจาํ นวน 118 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.6 โดยทั้งสิ้ นมีอายุระหว่าง 18 22 ปี โดยมีอายุ19 ปี มากที่สุด 178 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.7 รองลงมา ได้แก่ อายุ 20 ปี และ 18 ปี จํานวน 146 คน
และ 59 คน และผูต้ อบแบบสอบถามสังกัดคณะบริ หารธุ รกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่ อสาร สู งสุ ด จํานวน 134
คน คิดเป็ นร้อยละ 33.7 รองลงมาได้แก่ คณะศึกษาศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ จํานวน 77 คน และ 66 คน คิด
เป็ นร้อยละ 19.3 และ 16.6 ตามลําดับ กลุ่มตัวอย่างได้ใช้เวลาในระบบการศึกษาสู งสุ ด 16 ปี จํานวน 134 คน คิด
เป็ นร้อยละ 33.7 อีกทั้งยังเป็ นผูท้ ี่เคยเรี ยนพิเศษหรื อกวดวิชามาแล้ว สูงถึง 228 คน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 82.4
2 ความเท่ าทันและระดับความพึงพอใจต่ อความรู้ ของตน
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างจํานวน 338 คน คิดเป็ นร้อยละ 84.9 เห็นด้วยกับประโยค
ที่ ว่า การเรี ยนในชั้นเรี ยนทําให้มนุษย์มีความรู ้ แต่ยงั เห็ นด้วยกับประโยคที่ว่า “ความรู ้ ไม่ใช่สิ่งที่ ได้จากระบบ
การศึกษาเท่านั้น” สูงถึง 225 คน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 56.5 ยิง่ ไปกว่านั้น ได้มีการสอบถามถึงค่านิยมของการศึ กษา
พบได้วา่ กลุ่มตัวอย่าง เห็นด้วยกับค่านิยมของการศึกษาที่จะทําให้เกิดการเลื่อนฐานะทางเศรษฐกิจ สูงถึง 287 คน
คิดเป็ นร้อยละ 72.1 รองลงมาคือ การศึกษาทําให้มีเกี ยรติและมีศกั ดิ์ศรี จํานวน 248 คน และ 217 คิดเป็ นร้อยละ
62.3 และ 54.5 ตามลําดับ
ในส่ วนของการนิ ยามความรู ้ ที่ มาของความรู ้ และ การใช้ประโยชน์จากความรู ้ ปรากฏผลว่า กลุ่ม
ตัวอย่างเห็นด้วยกับการนิ ยามความรู ้ที่ว่า “ความรู ้ คือ สิ่ งที่ ตอ้ งแสวงหา” สู งสุ ดถึง 391 คน คิดเป็ นร้อยละ 98.7
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รองลงมาเห็นด้วยกับประเด็นที่วา่ ความรู ้ เป็ นสิ่ งที่ถ่ายโอนกันได้ จํานวน 369 คน คิดเป็ นร้อยละ 92.7 แต่ความ
คิดเห็นที่น่าสนใจคือ กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยกับเรื่ องของการมีประสบการณ์ชีวติ ที่ช่วยสร้างความรู ้ เป็ นจํานวน 366
คน คิดเป็ นร้อยละ 92.0 ในส่วนของความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ของความรู ้ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง เห็นด้วย
กับประโยคที่วา่ “ผูม้ ีปัญญาเท่านั้น ที่สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้ให้เกิดประโยชน์” จํานวน 245 คน ซึ่งคิดเป็ น 61.6
เท่านั้น ดังผลรายละเอียดแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามการนิยามความรู ้ ที่มาของความรู ้ และ
การใช้ประโยชน์จากความรู ้
ประเด็นความคิดเห็น
เห็นด้ วย
ไม่ เห็นด้ วย
จํานวน ร้ อยละ จํานวน ร้ อยละ
ความรู ้ คือ สิ่ งที่ตอ้ งแสวงหา
391
98.2
7
1.8
ความรู ้ คือ สิ่ งที่รอการค้นพบ
290
72.9
108
27.1
ความรู ้ เป็ นสิ่ งที่ถ่ายโอนกันได้
369
92.7
29
7.3
มนุษย์ มักตอบไม่ได้วา่ เรามีความรู ้มาได้อย่างไร
197
49.5
201
50.5
มนุษย์รู้วา่ เราได้ความรู ้มาอย่างไร
361
90.7
37
9.3
การเรี ยน เป็ นการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
350
87.9
48
12.1
ประสบการณ์ใหม่ของชีวติ คือ การมีความรู ้
366
92.0
32
8.0
การสะสมหรื อรวบรวมความรู ้ ไม่ทาํ ให้เกิดปั ญญา
185
46.5
213
53.5
245
61.6
153
38.4
ผูม้ ีปัญญาเท่านั้น ที่สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้ให้เกิด
ประโยชน์
เมื่อสอบถามถึงความพึงพอใจในการเรี ยนโดยอิงเกณฑ์มาตรฐานการเรี ยนรู ้ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีความพึงพอใจในการเรี ยนรู ้ของตนอยูใ่ นระดับ ปานกลาง แต่เมื่อให้ประเมินความพอใจในความรู ้ตนเอง
โดยจําแนกตามสาระวิชาในการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 พบว่า ส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับพึงพอใจน้อย ยกเว้น ความรู ้
เฉพาะสาขา ความรู ้ดา้ นการเป็ นพลเมืองที่ดี และความรู ้ดา้ นสิ่ งแวดล้อม ที่พึงพอใจในระดับปานกลาง ตามระดับ
ความต้องการในการสร้างเสริ มความรู ้ของกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างมีระดับความต้องการในสร้างเสริ มความรู ้
ของตนในระดับปานกลาง ดังแสดงในตารางที่ 2 – 4
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ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ จําแนกตามความความสามารถ
ประเด็น / เนื้อหา

15
(3.8%)
16
(4.0%)
16
(4.0%)
15
(3.8%)

58
(14.6%)
49
(12.3%)
48
(12.1%)
49
(12.3%)

176
(44.2%)
153
(38.4%)
142
(35.7%)
161
(40.5%)

115
(28.9%)
140
(34.2%)
141
(35.4%)
134
(33.7%)

34
(8.5%)
40
(10.1%)
51
(12.8%)
39
(9.8%)

3.24

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(SD)
0.934

3.35

0.958

ปานกลาง

3.41

0.991

ปานกลาง

3.33

0.945

ปานกลาง

13
(3.3%)

48
(12.1%)

129
(32.4%)

151
(37.9%)

57
(14.3%)

3.48

0.988

ปานกลาง

ค่ าเฉลีย่
(x̄)

ค่ าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(SD)

ความหมาย

3.67

0.849

ปานกลาง

3.36

0.805

น้ อย

3.23

0.923

น้ อย

3.60

0.818

ปานกลาง

3.46

0.847

น้ อย

3.54

0.841

ปานกลาง

3.23

0.862

น้ อย

3.17

1.069

น้ อย

น้ อย
ที่สุด
ความสามารถคิดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์
ความสามารถคิดใช้เหตุ
ผลได้อย่างเป็ นระบบ
ความสามารถสื่ อสาร
และร่ วมมือกับผูอ้ ื่นได้
ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ
ความสามารถในการ
ทํางานเป็ นทีม

ระดับความพึงพอใจ
น้ อย
ปาน
มาก
กลาง

มาก
ที่สุด

ค่ าเฉลีย่
(x̄)

ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ จําแนกตามความรู ้
ประเด็น / เนื้อหา

4
(1.0%)
8
(2.0%)

ระดับความพึงพอใจ
น้ อย
ปาน
มาก
กลาง
23
161
138
(5.8%) (40.5%) (34.7%)
38
201
122
(9.5%) (50.5%) (30.7%)
72
177
103
(18.1%) (44.5%) (25.9%)

มาก
ที่สุด
76
(19.1%)
33
(8.3%)
38
(9.5%)

2
(0.5%)
2
(0.5%)
4
(1.0%)
7
(1.8%)
28
(7.0%)

21
(5.3%)
41
(10.3%)
25
(6.3%)
61
(15.3%)
67
(16.8%)

58
(14.6%)
46
(11.6%)
54
(13.6%)
30
(7.5%)
48
(12.1%)

น้ อย
ทีส่ ุ ด

ด้านความรู ้ในสาขาวิชา
เฉพาะของตน
ด้านความรู ้เกี่ยวกับโลก
ด้านความรู ้เกี่ยวกับการเงิน
เศรษฐศาสตร์ ธุ รกิจ และ
การเป็ นผูป้ ระกอบการ
ด้านความรู ้เกี่ยวกับการเป็ น
พลเมืองที่ดี
ด้านความรู ้เกี่ยวกับสุ ขภาพ
ด้านความรู ้เกี่ยวกับ
สิ่ งแวดล้อม
ด้านความรู ้เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์
ด้านความรู ้เกี่ยวกับ
ภาษาต่างประเทศ

169
(42.5%)
174
(43.7%)
174
(43.7%)
193
(48.5%)
161
(40.5%)

148
(37.2%)
135
(33.9%)
141
(35.4%)
107
(26.9%)
94
(23.6%)
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ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความต้องการเสริ มสร้างความรู ้
ประเด็น / เนื้อหา

การสร้างเสริ มความรู้ใน
สาขาวิชาเฉพาะของตน
การสร้างเสริ มความรู้
เกี่ยวกับโลก
การสร้างเสริ มความรู้
เกี่ยวกับการเงิน
เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ และ
การเป็ นผูป้ ระกอบการ
การสร้างเสริ มความรู้
เกี่ยวกับการเป็ นพลเมือง
ที่ดี
การสร้างเสริ มความรู้
เกี่ยวกับสุขภาพ

2
(0.5%)
3
(0.8%)
7
(1.8%)

9
(2.3%)
31
(7.8%)
56
(14.1%)

128
(32.2%)
163
(41.0%)
135
(33.9%)

154
(38.7%)
153
(38.4%)
128
(32.2%)

105
(26.4%)
48
(12.1%)
72
(18.1%)

3.88

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(SD)
0.842

3.53

0.832

ปานกลาง

3.51

1.000

ปานกลาง

4
(1.0%)

18
(4.5%)

141
(35.4%)

169
(42.5%)

66
(16.6%)

3.69

0.835

ปานกลาง

5
(1.3%)

26
(6.5%)

136
(34.2%)

154
(38.7%)

77
(19.3%)

3.68

0.900

ปานกลาง

การสร้างเสริ มความรู้
เกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อม
การสร้างเสริ มความรู้
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
การสร้างเสริ มความรู้
เกี่ยวกับภาษาต่างประเทศ

4
(1.0%)
7
(1.8%)
17
(4.3%)

22
(5.5%)
41
(10.3%)
42
10.6%)

139
(34.9%)
148
(37.2%)
110
(27.6%)

150
(37.7%)
141
(35.4%)
113
(28.4%)

83
(20.9%)
61
(15.3%)
116
(29.1)

3.72

0.890

ปานกลาง

3.52

0.932

ปานกลาง

3.68

1.128

ปานกลาง

ระดับความต้องการสร้ างเสริ มความรู ้
น้ อย
น้ อย
ปาน
มาก
มาก
ที่สุด
กลาง
ที่สุด

6. อภิปรายผล

ค่ าเฉลีย่
(x̄)
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ความหมาย

ปานกลาง

จากวัต ถุ ป ระสงค์ขอ้ ที่ 1 แม้ก ลุ่ ม ตัว อย่า งเห็ น ด้ว ยกับประโยคว่า “ความรู ้ ไม่ ใ ช่ สิ่ ง ที่ ไ ด้จ ากระบบ
การศึกษาเท่านั้น” แต่ขอ้ ค้นพบด้านค่านิยมของการศึกษาที่วา่ การศึกษาจะทําให้เกิดการเลื่อนฐานะทางเศรษฐกิจ
ทําให้มีเกียรติ และมีศกั ดิ์ศรี จึงได้มีการเรี ยนในระบบการศึกษานาน ดังข้อมูลของการศึกษาที่กลุ่มตัวอย่างอยูใ่ น
ระบบการศึกษานานสู งสุ ด 16 ปี จํานวน 134 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.7 อีกทั้งยังเป็ นผูท้ ี่เคยเรี ยนพิเศษหรื อกวดวิชา
มาแล้ว สูงถึง 228 คน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 82.4
คณะผูว้ ิจยั ตั้งข้อสังเกตว่า ลักษณะข้างต้นสอดรับกับสภาพความเป็ นจริ งในสังคมไทย ที่ท้ งั ผูป้ กครอง
และเด็กนักเรี ยนต้องพึ่งพาโรงเรี ยนกวดวิชา โดยส่ วนใหญ่ พ่อแม่ และบรรดาผูเ้ รี ยนเอง ยังไม่เชื่อมัน่ ว่า การเรี ยน
ในระบบโรงเรี ยน จะสามารถทําให้มีความรู ้ที่สามารถในการแข่งขันได้ จึงต้องหาวิธีการเรี ยนเสริ ม เช่น การเรี ยน
พิ เ ศษ เพื่ อ ให้เ ข้า สู่ ส นามการแข่ ง ขัน ได้อ ย่า งมี ค วามมัน่ ใจมากขึ้ น ยิ่ง ไปกว่า นั้น เหตุ ผ ลหรื อ เป้ า หมายของ
ผูป้ กครองส่วนใหญ่ที่ยอมลงทุนเพื่อการกวดวิชา คือ อยากเห็นลูกเรี ยนดี มีความรู ้ สอบเข้าแข่งขัน ได้โรงเรี ยนดี มี
ชื่ อเสี ยง หรื อบางคนกลัวลูกเรี ยนไม่ทนั เพื่อน หรื อมองว่าใคร ๆ เขาเรี ยนกัน จึ งเกิ ดความกลัวว่า ลูกของตนจะ
แข่งขันกับคนอื่นไม่ได้
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ผลการศึกษายังปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่างมีคาํ ตอบเห็นด้วยกับเรื่ องที่วา่ การมีประสบการณ์ชีวิตช่วยสร้าง
ความรู ้ จํา นวน 366 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 92.0 และในการศึ ก ษานี้ ได้ส อบถามถึ ง ความคิ ดเห็ น เกี่ ย วกับ การใช้
ประโยชน์ของความรู ้ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง เห็ นด้วยกับประโยคที่ ว่า “ผูม้ ี ปัญญาเท่านั้น ที่ สามารถประยุกต์ใช้
ความรู ้ให้เกิดประโยชน์” จํานวน 245 คน คิดเป็ น 61.6 ข้อค้นพบนี้ ช่วยสะท้อนให้เห็นได้วา่ หลักสู ตรการศึกษา
ส่ วนใหญ่ ยังมุ่งเน้นและวัดคุณค่าของผูเ้ รี ยนโดยดูจากผลการสอบเป็ นหลัก แต่ในความเป็ นจริ ง กระบวนการ
เรี ยนรู ้มนั เป็ นกระบวนการสร้างคนที่ตอ้ งผ่านขั้นตอนหลายอย่าง และประชากรในสังคมควรเปลี่ยนวิธีคิด และ
การสร้างทักษะของผูเ้ รี ยน ให้สอดรับและเท่าทันกับโลกยุคใหม่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว โดยเฉพาะสถานการณ์
การศึ ก ษาของโลกในปั จ จุ บัน กํา ลัง ถู ก Disruption และก่ อ ให้เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลง จนเกิ ด รู ป แบบใหม่ ข อง
การศึกษาได้แก่
Highly Actively Learning คือ ผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางของการเรี ยนรู ้
Highly Adaptive ผูเ้ รี ยนปรับตัวเพื่อเรี ยนรู ้สิ่งใหม่ ๆ
Highly Globalized การแลกเปลี่ยนการเรี ยนรู ้และหลักสูตรในระดับประเทศ
Highly Personalized การเลือกเรี ยนและปรับเปลี่ยนตามรู ปแบบความสนใจของแต่ละบุคคล
Highly Focused yet Flexible การเรี ยนแบบโฟกัสแต่ยงั ยืดหยุน่
ข้อค้นพบจากผลการศึกษาอีกประเด็นคือ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ของความรู ้ พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างเห็นด้วยกับประโยคที่วา่ “ผูม้ ีปัญญาเท่านั้น ที่สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้ให้เกิดประโยชน์” จํานวน 245
คน คิดเป็ น 61.6 คณะผูว้ ิจยั มีความเห็นว่า เป็ นสิ่ งที่ดีที่กลุ่มตัวอย่างเห็นความสําคัญของความรู ้ อย่างไรก็ตาม การ
ใช้วิธีการหาความรู ้และประโยชน์จากความรู ้ ยังต้องให้ความสําคัญกับการมีวิจารณาญาณในการคิด วิเคราะห์
อย่างมาก เพื่อให้เกิ ดความเท่าทันกับข้อมูล และสารสนเทศที่ได้รับอยู่ดว้ ยเช่นกัน ซึ่ งเป็ นเงื่ อนไขสําคัญในการ
จัดการเรี ยนการสอนของสถานศึกษา ที่ตอ้ งให้การสนับสนุนและส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเกิดทักษะการเรี ยนรู ้และการ
ประยุกต์ใช้ประโยชน์จากความรู ้ มากกว่าการเน้นให้มีความรู ้เท่านั้น
เมื่อพิจารณาวัตถุประสงค์ที่ 2 ของการวิจยั ปรากฏผลการศึกษาว่า ระดับความพึงพอใจในความรู ้ของ
กลุ่มตัวอย่าง มีความพึงพอใจในการเรี ยนตามเกณฑ์มาตรฐานการเรี ยนรู ้ อยู่ในระดับ ปานกลาง เป็ นสิ่ งที่ ช่วย
สะท้อนให้เห็นว่า รู ปแบบการศึกษาที่กลุ่มตัวอย่างได้รับมานั้น ยังไม่ส่งเสริ มและสร้างให้ผูเ้ รี ยนมีศกั ยภาพและ
ความพร้อมในการเรี ยนรู ้ ขณะที่ การเปลี่ยนแปลงของสังคมปั จจุบนั และระบบการศึ กษาไทย ต้องการให้มีการ
สร้างและพัฒนาทักษะให้กบั ผูเ้ รี ยนเกิดพร้อมในการแข่งขันเป็ นสิ่ งที่จาํ เป็ นอย่างยิง่
นอกจากนี้ ผลการประเมินความพอใจในความรู ้ของตนเอง โดยจําแนกตามสาระวิชาในการเรี ยนรู ้ใน
ศตวรรษที่ 21 พบว่า ส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับพึงพอใจน้อย ยกเว้น ความพอใจในความรู ้ของตนเองด้านความรู ้เฉพาะ
สาขา, ด้านการเป็ นพลเมืองที่ดี, และด้านสิ่ งแวดล้อม ที่ มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง และผลการศึกษายัง
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความต้องการในสร้างเสริ มความรู ้ของตนในระดับปานกลาง
คณะผูว้ ิจยั มีความเห็นว่า เนื่ องจากกลุ่มตัวอย่างอยูใ่ นบริ บทของการศึกษา ที่ส่วนใหญ่ยึดติดกับค่านิ ยม
มุ่งเน้นความเป็ นเลิศทางวิชาการ(คะแนนผลการเรี ยน) ทําให้ผเู ้ รี ยนที่มีความสามารถหรื อเก่งด้านอื่น ๆ เช่น ดนตรี
ศิลปะ กีฬา ฯลฯ ไม่ได้รับการยอมรับ และไม่มีความสุ ขจากการเรี ยนเพื่อความเป็ นเลิศทางวิชาการ หากพิจารณา
ในการดําเนิ นชีวิตจริ ง ผูท้ ี่ความเก่งแต่ดา้ นวิชาการสามารถเชื่อมโยงความรู ้ของตนเข้ากับทักษะอาชีพ และทักษะ
ชีวติ หรื อเข้ากับโลกและสังคมที่มีความหลากหลายได้ อีกทั้งยังพบอีกว่า ผูท้ ี่ม่งุ หมายเน้นผลทางการศึกษาที่ระดับ
คะแนนผลการเรี ยนและปริ ญญาบัตรนั้น มักเป็ นผูเ้ รี ยนที่เน้นความเป็ นเลิศทางวิชาการจนบัน่ ทอนคุณภาพชี วิต
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และสังคมของตนเอง อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาที่ปรากฏกว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความต้องการในสร้างเสริ ม
ความรู ้ของตนในระดับปานกลาง ทั้งที่ในสภาพสังคมปั จจุบนั การศึกษาควรสร้างผูเ้ รี ยนที่มีคุณลักษณะที่สามารถ
ตอบสนองกับชุดความท้าทายใหม่ได้ เช่น ทักษะชีวิต ทักษะการทํางานร่ วมกัน และการจัดการความขัดแย้ง จึง
เป็ นสิ่ งที่ สถานศึกษา หน่ วยงานและผูท้ ่ีเกี่ ยวข้องกับระบบการศึกษา การจัดการเรี ยนการสอน ต้องปรับเปลี่ยน
รู ปแบบที่ จะช่วยในการสร้างและพัฒนาให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลของการศึ กษา ตลอดจนมี
คุณลักษณะเป็ นบัณฑิตที่พร้อมในทักษะการทํางาน การใช้ชีวติ ในสังคมได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช้ ผลจากการวิจยั นี้ ทําให้เห็นแนวทางในการจัดการการเรี ยนการ
สอนให้ได้ประสิ ทธิ ผลและสัมฤทธิ ผล ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของผูเ้ รี ยน ที่ไม่
เพียงมุ่งเน้นด้านการวัดผลทางวิชาการ แต่ควรสร้างผูเ้ รี ยนที่มีคุณลักษณะที่สามารถตอบสนองกับชุดความท้าทาย
ใหม่ได้ เช่น ทักษะชีวติ ทักษะการทํางานร่ วมกัน และการจัดการความขัดแย้ง ที่เกิดขึ้นจริ งในสังคมด้วย
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป การวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั ที่เจาะจงกลุ่มผูเ้ รี ยนจาก 1 รายวิชา ยังไม่
ได้ผลการศึกษาที่มากจากกลุ่มผูเ้ รี ยนในระดับปริ ญญาตรี ท้ งั หมด ดังนั้นควรมีงานวิจยั ที่ครอบคลุมจํานวนผูเ้ รี ยน
ในระดับปริ ญญาตรี เพื่อได้ขอ้ มูลเชิงประจักษ์จาํ นวนมากขึ้น ที่สามารถนําไปสรุ ปผลได้อย่างชัดเจน ที่จะใช้ใน
การจัดการวางแผน ปรับปรุ ง รู ปแบบการเรี ยนการสอน ตลอดจนสาระความรู ้ต่าง ๆ ให้สอดคล้องและตรงตามที่
ผูเ้ รี ยนควรได้รับและต้องการ จนก่อให้เกิดประสิ ทธิผลและผลสัมฤทธิ์ของการเรี ยนรู ้ได้
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บทความวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ การจัดการเรี ยนการสอนภาษาจี นกลาง โดยมีกลุ่ม
ตัวอย่างนักเรี ยนชาวไทยระดับชั้นมัธยมต้นและระดับชั้นมัธยมปลายที่อยู่ในเครื อข่ายโรงเรี ยนจังหวัดสุ ราษฎร์
ธานี จํานวน 48 คน เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั คือ แผนการจัดการเรี ยนการสอนภาษาจี นกลางโดยใช้โปรแกรม
Kahoot เครื่ องคอมพิวเตอร์ ระบบเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ ต สมาร์ ทโฟนของนักเรี ยน คะแนนความพึงพอใจของ
นักเรี ยนจะใช้วธิ ีการสัมภาษณ์ และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลคือ ความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย
ผลการวิจยั พบว่า การตอบคําถามผ่านโปรแกรม Kahoot นักเรี ยนตอบคําถามถูกมากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ
74.05 โดยนักเรี ยนตอบคําถามได้คะแนนสูงสุ ด 14,438 คะแนน ได้คะแนนรวมตํ่าสุ ด 2,298 คะแนน คะแนนรวม
เฉลี่ย 8,595.81 คะแนน นักเรี ยนชาวไทยมีความเห็นว่าการจัดกิ จกรรมการเรี ยนภาษาจีนด้วยโปรแกรม Kahoot
ผูเ้ รี ยนมีความพึงพอใจในระดับดี มาก นักเรี ยนไม่รู้สึกง่วงนอน สนุ กสนาน เพลิดเพลิน และทําให้รักการเรี ยน
ภาษาจีนมากยิง่ ขึ้น
คําสําคัญ: การจัดการเรี ยนรู ้ ภาษาจีนกลาง โปรแกรม Kahoot

ABSTRACT

This research article aims to study the result of learning management Mandarin in the classroom. The
sample group in this study comprised of 47 Thai Junior high and Senior high school in Surattani Province. The
research instruments used in this research were a lesson plan for Chinese using Kahoot program, computer,
internet connection, student’ smartphones. The student satisfaction score using personal interview and the
statistical techniques were frequency, percentage and mean value.
The results showed that the mean score of students who answered the questions on the Kahoot program
correctly was 74.05%. The highest score was 14,438. The lowest score was 2,298. The average score was
8,595.81. Thai Student’ opinions that learning activities in Mandarin of using the Kahoot program in classroom
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has satisfaction at the highest level. They didn’t feel sleep, fun, enjoyable and they would love to learn Chinese
more than before.
Keywords: Learning Management, Mandarin, Kahoot Program

1. บทนํา

จากแผนพัฒนายุทศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ ราษฎร์ ธานี เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 20 ปี (2560 2579) ได้ก ํา หนดยุท ศาสตร์ ที่ 3 ว่า ด้ว ยเรื่ อ งการยกระดับ คุ ณ ภาพการศึ ก ษา โดยมี กํา หนดเป้ า หมายไว้ว่า
“มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ ราษฎร์ ธานี มีความเป็ นเลิศในการสร้างความมัน่ คงให้กบั ประเทศ ด้วยการบูรณาการองค์
ความรู ้สู่นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาเชิ งพื้นที่” และมีการเชื่ อมโยงกับการพัฒนาแบบบูรณาการที่เน้นในเรื่ องการ
ยกระดับคุณภาพบัณฑิต ศตวรรษที่ 21 ให้สอดคล้องกับทักษะทางวิชาการในมิติกลุ่มวิชาหลัก เช่น ภาษาแม่และ
ภาษาที่สาํ คัญของโลก และกลุ่มด้านสารสนเทศ เช่น ความรู ้ดา้ นเทคโนโลยี (ยุทศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น 2561:39) จากแผนพัฒนา ยุทศาสาตร์ ดงั กล่าว มีความสอดคล้องกับหัวข้อบทความในครั้งนี้
กล่าวคือ “การจัดการเรี ยนรู ้ภาษาจีนกลางโดยใช้โปรแกรม Kahoot ” คือบทความวิชาการที่เกิดขึ้นจากการบริ การ
วิชาการให้กบั ศูนย์เครื อข่ายส่งเสริ มการเรี ยนการสอนภาษาจีนกลาง จัดขึ้นโดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรี ยนสุ ราษฎร์ พิทยา ซึ่ งผูเ้ ขียนได้เข้าร่ วมเป็ นวิทยากรในหัวข้อเรื่ อง “กิ จกรรมเกมเพื่อ การ
เรี ยนรู ้” โดยใช้วธิ ีการสอนภาษาจีนกลางร่ วมกับการใช้โปรแกรม Kahoot เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กบั นักเรี ยน
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผูเ้ ขียนมีความสนใจที่จะนําเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการจัดการเรี ยนการสอน
ภาษาจี นกลางของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุ ราษฎร์ ธานี หลักสู ตรศิ ลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจี น รายวิชา
CHN0104 การฟั งและการพูดภาษาจี น เพื่อเป็ นการบูรณาการการเรี ยนการสอนวิชาภาษาจี นกลาง โดยนํากลุ่ม
ตัวอย่างนักเรี ยนในเขตพื้นที่ โรงเรี ยนจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี มุ่งเน้นพัฒนาผลการเรี ยนภาษาจีนกลางของนักเรี ยน
ชาวไทยให้มีความรู ้ที่ดีข้ ึนและก้าวทันเทคโนโลยีที่กาํ ลังเกิดขึ้นในยุคปั จจุบนั

2. กรอบแนวคิดและทฤษฎี

2.1 แนวคิดการสอนเพื่อการสื่ อสาร (Communicative Language Teaching - CLT)
แนวคิดการสอนเพื่อการสื่ อสาร คือ แนวคิดการสอนที่ได้รับความนิยมในยุคปั จจุบนั เนื่องจากการเรี ยน
การสอนภาษาต่ า งประเทศที่ ผ่า นมานั้น ยัง ไม่ ส ามารถทํา ให้ ผูเ้ รี ย นใช้ภ าษาในสถาณการณ์ จ ริ ง ได้อ ย่า งมี
ประสิ ทธิ ผล แนวคิดการสอนเพื่อการสื่ อสารนี้ มีลาํ ดับการเรี ยนรู ้ภาษาที่ เป็ นขั้นตอน และมีเป้ าหมายเพื่อเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพการนําความรู ้ไปใช้ได้จริ งมากกว่าการท่องจําเพียงอย่างเดี ยว เกรี ยงศักดิ์ ฐานะกอง (2560: 56) ได้
กล่าวถึ งคํานิ ยามศัพท์เฉพาะของกิ จกรรมการสอนเพื่อการสื่ อสารประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นบอก
วัตถุประสงค์ (Setting Objectives) 2) ขั้นนําเสนอเนื้ อหา (Presentation) 3) ขั้นการฝึ ก (Practice) 4) ขั้นการ
นําไปใช้ (Transfer) แต่บทความนี้ ใช้แนวคิดการสอนเพื่อการสื่ อสาร ซึ่ งมีข้ นั ตอนการสอน 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1)
ขั้นการนําเสนอเนื้ อหา (Presentation) 2) ขั้นการฝึ กฝน (Practice) 3) ขั้นการนําภาษาไปใช้ (Production) เพื่อ
เชื่อมโยงกับการเรี ยนการสอนภาษาจีนกลางโดยใช้โปรแกรม Kahoot ให้มีความน่าสนใจมากยิง่ ขึ้น
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3. วรรณกรรมและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง

ผูเ้ ขียนได้ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการให้คาํ นิยามคําว่า “ Kahoot” ไว้ดงั นี้
พร้ อมเพื่อน จันทร์ นวล นิ ภาพร เฉลิ มนิ รันดร (2560: 94) อธิ บายคําว่า “ Kahoot” คื ออุปกรณ์ แ ละ
เครื่ องมือที่ ทนั สมัยและเป็ นเกมตอบคําถามที่ มีความสนุ กสนาน น่ าตื่นเต้นและท้าทาย เป็ นวิธีการใช้งานที่ ง่าย
เหมาะนําไปใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน
รุ จ าภา เพชรเจริ ญ วรสิ ท ธิ์ เจริ ญ ศิ ล ป์ (2561: 166) อธิ บ ายคํา ว่า “ Kahoot” คื อ เกมออนไลน์ ฟ รี ที่
ตอบสนองต่อผูเ้ รี ยนในยุคปั จจุบนั โดยผูเ้ รี ยนสามารถนําเทคโนโลยีดงั กล่าวมาใช้ในการสนับสนุนการเรี ยนการ
สอนได้ดว้ ยการสร้างชุดคําถามของเกม ซึ่งรู ปแบบของเกมจากโปรแกรม Kahoot มีส่วนช่วยทําให้บรรยากาศการ
เรี ยนเกิดความสนุกสนาน
วัลภา คงพัวะ (2562: 116) ได้อธิ บายคําว่า “ Kahoot” เป็ นแอปพลิเคชันที่สามารถใช้ในการจัดการเรี ยน
การสอนแบบออนไลน์ สามารถใช้ได้ท้ งั บนเครื่ องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ต่าง ๆ (สมาร์ ทโฟน
และแท็บเล็ต) เพื่อเพิ่มความสนุกสนาน กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดความต้องการที่จะเรี ยนรู ้
จากคํานิ ยามของนักวิชาการข้างต้น ผูเ้ ขียนสรุ ปได้วา่ “ Kahoot” คือโปรแกรมฟรี ออนไลน์ชนิ ดหนึ่ งที่
สามารถใช้กนั ได้ทวั่ โลก การใช้งานจากโปรแกรมดังกล่าวสามารถวัดความรู ้ก่อนและหลังเรี ยนหรื อทบทวน
เนื้อหาในบทเรี ยนได้ นอกจากนั้นโปรแกรม “ Kahoot ” ยังสามารถใช้งานได้กบั เครื่ องคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน
และแท็บแล็ต โดยดาวน์โหลดการติดตั้งได้จากแอปพลิเคชัน Google play store สําหรับ Android และจากแอปพิล
เคชัน App store สําหรับ IOS หรื อสามารถเข้าใช้งานโดยตรงจากเว็บไซด์ของ kahoot.com เพื่อเป็ นการส่งเสริ มให้
ผูเ้ รี ยนได้มีทกั ษะด้านการใช้งานเทคโนโลยีกบั การเรี ยนการสอนภาษาจี นกลางให้มีประสิ ทธิ ผลมากยิ่งขึ้ นใน
ศตวรรษที่ 21 นัน่ เอง

4. วัตถุประสงค์

(1) เพื่ อ ศึ ก ษาผลสัม ฤทธิ์ การเรี ย นรู ้ ภาษาจี น กลางหลัง ใช้โ ปรแกรม Kahoot ของนัก เรี ย นชาวไทย
ระดับชั้นมัธยมต้นและระดับชั้นมัธยมปลายที่อยูใ่ นเครื อข่ายโรงเรี ยนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จํานวน 48 คน
(2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนชาวไทยในเขตพื้นที่จงั หวัดสุราษฎร์ ธานี ที่มีการเรี ยนภาษาจีน
กลาง โดยการศึกษาผ่านโปรแกรม Kahoot

5. สมมติฐานของการวิจัย

นัก เรี ย นกลุ่ ม ตัว อย่า งจากเครื อ ข่ า ยโรงเรี ย นในจัง หวัด สุ ร าษฎร์ ธ านี จํา นวน 48 คน สามารถทํา
แบบทดสอบภาษาจีนกลางโดยใช้โปรแกรม Kahoot ผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 60 ขึ้นไป

6. วิธีการดําเนินการวิจัย

6.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
นักเรี ยนศิลป์ ภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมตอนต้นและระดับชั้นมัธยมตอนปลาย จํานวน 48 คน จากโรงเรี ยน
เมื องสุ ราษฎร์ ธานี โรงเรี ยนสุ ราษฎร์ พิทยา โรงเรี ยนละแมวิทยา โรงเรี ยนเกาะสมุย โรงเรี ยนพระแสงวิทยา
โรงเรี ยนบ้านนาสาร และโรงเรี ยนพุนพินพิทยาคม ซึ่ งได้มาโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive
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Selection) จากความร่ วมมือกับศูนย์เครื อข่ายส่ งเสริ มการเรี ยนการสอนภาษาจีนกลาง สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
6.2 เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
6.2.1 แผนการเรี ยนรู ้ภาษาจีนกลางเป็ นจํานวน 3 แผน มีเรื่ องการแนะนําตัวเอง (自我价绍) การ
ทักทายถามไถ่ทุกข์สุข (问候) และการซื้ อของ (购物) เนื้ อหาด้านคําศัพท์และบทสนทนาที่ใช้ในการทดลองครั้ง
นี้เป็ นการดัดแปลงบทเรี ยนจากตําราภาษาจีนเพื่อการใช้งานแนวใหม่ โดยศาสตราจารย์ Liu Xun ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่ง
ในการเรี ยนการสอนรายวิชา CHN0104 การฟั งและการพูดภาษาจี น หลักสู ตรศิ ลปศาสตร์ บัณฑิ ต สาขาวิช า
ภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปี การศึกษา 2562
6.2.2 โปรแกรม Kahoot จากเว็บไซด์ https://kahoot.com/ และ https://kahoot.it/
6.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
6.3.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้โปรแกรม Kahoot
6.3.2 เก็บรวบรวมข้อมูลสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คะแนนการตอบคําถามผ่านโปรแกรม Kahoot
จากการบันทึกผลในรู ปแบบไฟล์ Excel
6.3.3 การวิจยั ความพึงพอใจที่มีต่อการใช้โปรแกรม Kahoot นําวิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยวิธีสาํ รวจ
แบบสัมภาษณ์ 1
0

7. ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ ภาษาจีนกลางและผลการตอบคําถามผ่ านโปรแกรม Kahoot

จากการวิจยั ในหัวข้อเรื่ อง “การจัดการเรี ยนรู ้ภาษาจีนกลางโดยใช้โปรแกรม “Kahoot” เป็ นการบูรณา
การการเรี ยนการสอนภาษาจีนกลางเข้ากับเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ งสอดคล้องกับบทความวิชาการของศศิณฎั ฐ์
สรรคบุรานุรักษ์ (2560: 1242-1243 ) ที่ได้กล่าวไว้วา่ “การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและสาขาวิชาอื่น ๆ ถือ
เป็ นหนึ่ งในเนื้ อหาพื้นฐานของการปฏิ รูปการศึ กษาในศตวรรษที่ 21 และจากแนวคิ ดเกี่ ยวกับการศึ กษาและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ รั ฐ บาลสหรั ฐ อเมริ ก าได้เ สนอแผนที่ เรี ย กว่า "ข้อ มู ล ซุ ป เปอร์ ไ ฮเวย์" คื อ การพัฒ นา
อินเทอร์ เน็ตเป็ นแกนหลักของระบบบริ การข้อมูลแบบบูรณาการ เพื่อส่ งเสริ มเทคโนโลยีสารสนเทศในสาขาต่าง
ๆ ของสังคม”
ขั้นตอนการจัดการเรี ยนรู ้ภาษาจีนกลางในการวิจยั ครั้งนี้ ผูเ้ ขียนได้กาํ หนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั
คือ นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมตอนต้นและนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมตอนปลาย จํานวน 48 คน มาจากโรงเรี ยนเมืองสุ
ราษฎร์ธานี โรงเรี ยนสุราษฎร์พิทยา โรงเรี ยนละแมวิทยา โรงเรี ยนเกาะสมุย โรงเรี ยนพระแสงวิทยา โรงเรี ยนบ้าน
นาสาร และโรงเรี ยนพุนพินพิทยาคม ซึ่ งได้มาจากความร่ วมมื อ กับศู นย์เครื อข่ายส่ งเสริ มการเรี ยนการสอน
ภาษาจีนกลาง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรี ยนสุ ราษฎร์ พิทยา ผูเ้ ขียนได้จดั ทําแผนการ
เรี ยนรู ้ภาษาจีนกลางเป็ นจํานวน 3 แผน มีเรื่ องการแนะนําตัวเอง (自我价绍) การทักทายถามไถ่ทุกข์สุข (问候)
และการซื้ อของ (购物) และใช้วิธีการสัมภาษณ์ ในการสอบถามความคิ ดเห็ นด้านความพึง พอใจของผูเ้ รี ย น
หลังจากจบการทําแบบทดสอบออนไลน์แล้ว
1 แบบสัมภาษณ์เป็ นเครื่ องมือที่ช่วยให้นก
ั วิจยั ทราบข้อมูลที่แอบแฝงอยูใ่ นใจของผูร้ ับการสัมภาษณ์ได้ โดยใช้เทคนิ คการพูดคุย

ที่ฉลาดจะทําให้ผูถ้ ูกสัมภาษณ์ยอมเปิ ดเผยข้อมูลออกมา แต่วิธีการนี้ มีขอ้ จํากัดในเรื่ องการได้ขอ้ มูลจากการสัมภาษณ์ค่อนข้างเป็ น
อัตนัย ความเที่ ยงตรงของข้อมูลจึ งขึ้ นอยู่กบั ความสามารถในการตี ความ และสรุ ปความของผูส้ ัมภาษณ์ (จิ ตติ รัตน์ แสงเลิ ศอุทยั ,
2558: 17)
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การจัดการเรี ยนรู ้ภาษาจี นกลางโดยใช้โปรแกรม Kahoot ของนักเรี ยนชาวไทยเมื่อวันที่ 16 กันยายน
2562 คุ ณครู ผูส้ อนเข้าสู่ บทเรี ยนโดยวิธีการปูพ้ืนฐานสร้างความเข้าใจทางภาษาจี นกลางตามแผนที่ ผูส้ อนได้
เตรี ยมไว้คือ เรื่ องการแนะนําตัวเอง (自我价绍) การทักทายถามไถ่ทุกข์สุข (问候) และการซื้ อของ (购物) โดย
ใช้แ นวคิ ด การสอนเพื่ อ การสื่ อ สาร (Communicative Language Teaching) เข้า สู่ บ ทเรี ย น เริ่ ม ต้น ด้ว ยขั้นการ
นําเสนอเนื้ อหา (Presentation) โดยอธิ บายคําศัพท์ภาษาจีนกลาง ตามด้วยขั้นการฝึ กฝน (Practice) ใช้วิธีการอ่าน
ออกเสี ยงบทสนทนาจีนและฝึ กปฏิบตั ิพดู ด้วยตนเอง และสุดท้ายคือขั้นการนําไปใช้ (Production) โดยให้นกั เรี ยน
พูดแนะนําตัวเองเป็ นภาษาจีนกลางหน้าชั้นเรี ยน การเตรี ยมแผนการสอนดังกล่าวมีความสอดคล้องกับแนวคิดการ
สอนเพื่อการสื่ อสารของอาภรณ์ มณี รัตน์ (2560: 17) ที่ กล่าวไว้ว่า “การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร (The
Communicative English Approach)” เป็ นวิธีการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ โดยมีข้ นั ตอนกระบวนการ
เริ่ มจากการฟั งไปสู่ การพูด การอ่าน เป็ นต้น ซึ่ งเป็ นวิธีการจัดการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสมแก่การฝึ กปฏิ บตั ิทกั ษะทาง
ภาษา โดยแบ่งการสอนไว้ 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่หนึ่ งคือการนําเสนอเนื้ อหา (Presentation) ขั้นที่สองคือการฝึ ก
ทักษะ (Practice) และขั้นที่ สามคือการนําไปใช้ (Production) บทความนี้ ผูเ้ ขียนได้นาํ แนวคิดการสอนเพื่อการ
สื่ อสารทั้ง 3 ขั้นตอน นํามาใช้กบั การเตรี ยมความพร้อมในเรื่ องของแผนการเรี ยนรู ้การสอนภาษาจีนกลางและใช้
เวลาในการถ่ายทอดความรู ้เป็ นเวลา 2 ชัว่ โมง เมื่อผูเ้ รี ยนพักครึ่ งรับประทานของว่างเสร็ จแล้ว ผูส้ อนเริ่ มกิจกรรม
เกมตอบคําถามการวิเคราะห์คาํ ศัพท์ภาษาจีนกลางโดยจัดกิจกรรมเป็ นกลุ่ม คุณครู ผสู ้ อนจะให้คาํ ถามกลุ่มละ 1
คําถาม เพื่อให้ผูเ้ รี ยนปรึ กษาหารื อกันและเตรี ยมตัวในการตอบคําถามจากแผ่นกระดาษที่จบั ฉลากได้ ตัวอย่าง
คําถามเช่น คําถามการทักทายในภาษาจีนกลาง “您好” และ “你好” มีความหมายแตกต่างกันอย่างไร เป็ นต้น
ผูเ้ ขียนมีความเห็นว่าการใช้กิจกรรมเกมในการตอบคําถามภาษาจีนกลางที่ทาํ กันเป็ นกลุ่ม เป็ นกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ทางสังคมอย่างหนึ่ งที่ช่วยในเรื่ องการทํางานร่ วมกันเป็ นทีม สามารถถกเถียงแลกเปลี่ยนความคิดเพื่อ
การวิเคราะห์ปัญหา 2 และเพิ่มประสิ ทธิภาพในการเรี ยนรู ้ภาษาจีนกลางในสถานการณ์จริ งได้ ตัวอย่างเช่น คําถาม “
不好意思” เป็ นการขอโทษที่ ใช้ในสถานการณ์แบบไหน นักเรี ยนสามารถตอบคําถามในเชิ งวิเคราะห์ได้วา่ เป็ น
การกล่าวขอโทษที่ใช้ในสถานการณ์ขอให้อีกฝ่ ายช่วยทําอะไรบางอย่างให้ บ่งบอกถึงลักษณะความรู ้สึกเกรงใจ
เมื่อต้องรบกวนผูอ้ ื่นให้ช่วยเหลือตนเอง เช่น บอกให้ผอู ้ ื่นช่วยหยิบส่งสิ่ งของให้ตอ้ งใช้คาํ ว่า“不好意思” เป็ นต้น
จากตัวอย่างการตอบคําถามของนักเรี ยนข้างต้น ผูเ้ ขียนพบว่าการใช้กิจกรรมเกมในการตอบคําถามยังสามารถ
สร้างการคิดเชิงมีเหตุผลได้อีกด้วย กล่าวคือ ความสามารถที่จะคิดเชิงเหตุผลจากเรื่ องราวต่าง ๆ ผูเ้ รี ยนควรได้ใช้
ความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ มาเป็ นเหตุผลในการโต้แย้งหรื อสนับสนุน ความคิดเชิงเหตุผลเป็ นความคิดจากความเชื่อ
หลักฐาน หรื อข้ออ้างที่มีอยูแ่ ล้วนํามาเชื่อมโยงเป็ นข้อสรุ ปเพื่อนํามาช่วยแก้ไขปั ญหาในการตัดสิ นใจ (ศยามน อิน
สะอาด, 2561: 116)
1

2

การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) คือ แนวคิดที่เกี่ยวกับการจําแนก รวบรวมเป็ นหมวดหมู่ โดยการระบุเรื่ องหรื อปั ญหา
การจําแนกแยกแยะ การเปรี ยบเทียบข้อมูลอื่น ๆ และตรวจสอบข้อมูลอย่างชํานาญหรื อหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้แม่นยําเพียงพอต่อ
การตัดสิ นใจ (ศยามน อินสะอาด, 2561: 115)
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รู ปภาพที่ 2 กิจกรรมเกมตอบคําถามภาษาจีนกลางเพื่อการวิเคราะห์
แหล่ งทีม่ า: ถ่ายโดยนางสาวอารี ยา กองมณี โรงเรี ยนสุราษฎร์พิทยา
จากนั้น ผูส้ อนเข้า สู่ กิ จ กรรมการเรี ยนการสอนภาษาจี น กลางโดยการใช้โ ปรแกรม Kahoot ซึ่ ง เป็ น
กิจกรรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ผูเ้ รี ยนจะต้องใช้สมาร์ทโฟนหรื อแท็บแล็ตสําหรับการแสดงผลบนมือถือเพื่อให้รู้สึก
ว่าการใช้งานง่าย อีกทั้งยังเป็ นเกมเพื่อการศึ กษาที่ มีวตั ุประสงค์เพื่อให้ความรู ้หรื ออบรมแก่ผูเ้ ล่น มุ่งเน้นการ
เรี ยนรู ้ การพัฒนาทักษะใหม่ และการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผูเ้ ล่นไปในแนววัตถุประสงค์ที่เกมวางไว้มากกว่า
แค่การเล่นเกมเพื่อความบันเทิ ง (ศยามน อิ นสะอาด 2561: 122-123) นอกจากนั้นโปรแกรม Kahoot ยังเป็ น
เครื่ องมือในการทบทวนความรู ้ทา้ ยคาบ เพื่อกระตุน้ ความสนใจให้ผูเ้ รี ยนไม่รู้สึกน่าเบื่อหน่าย กล่าวคือ เป็ นการ
นําเสนอเนื้ อหาบทเรี ยนในรู ปแบบการใช้ภาพ แสง สี และเสี ยง และกําหนดกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนมีปฏิสัมพันธ์ผา่ น
อุปกรณ์โดยการป้ อนข้อมูล อาจใช้กดแป้ น Enter หรื อแป้ นพิมพ์ตวั ใดตัวหนึ่ ง เป็ นต้น การเร้าความสนใจควร
เลือกภาพกราฟิ กที่มีขนาดใหญ่ชดั เจน อ่านง่าย ไม่ซบั ซ้อน (ศยามน อินสะอาด 2561: 66) ดังตัวอย่างภาพข้างล่าง
ต่อไปนี้
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รู ปภาพที่ 3 กิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนมีปฏิสมั พันธ์ผา่ นอุปกรณ์การป้ อนข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Kahoot
แหล่ งทีม่ า: https://create.kahoot.it/details/5e46efe1-8b93-45a8-9f73-408466b65eb9

รู ปภาพที่ 4 กิจกรรมการเรี ยนการสอนภาษาจีนกลางโดยใช้โปรแกรม Kahoot
แหล่ งทีม่ า: ถ่ายโดยนางสาวอารี ยา กองมณี โรงเรี ยนสุราษฎร์พิทยา
เมื่อกิจกรรมการเรี ยนการสอนภาษาจีนกลางที่ใช้โปรแกรม Kahoot เสร็ จสิ้ นลง ผูเ้ ขียนได้รวบรวมผล
คะแนนการตอบคําถามของนักเรี ยนผ่านโปรแกรม Kahoot จากการบันทึกผลในรู ปแบบไฟล์ Excel ไว้ดงั นี้
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รู ปภาพที่ 5 คะแนนการตอบคําถามผ่านโปรแกรม Kahoot จากการบันทึกผลในรู ปแบบไฟล์ Excel
แหล่ งทีม่ า: https://create.kahoot.it/reports/my-reports
ผลการวิเคราะห์ในรู ปภาพที่ 5 พบว่า การจัดการเรี ยนรู ้ ภาษาจี นกลางโดยใช้โปรแกรม Kahoot ของ
นักเรี ยนจํานวน 48 คน มีการตอบคําถามถูกมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 74.05 ได้คะแนนรวมตํ่าสุ ดคิดเป็ นร้อยละ
25.95 ได้คะแนนตํ่าสุ ด 2,298 คะแนน ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 8,595.81 คะแนน จากการวิเคราะห์ผลข้างต้นได้ขอ้
สรุ ปว่านักเรี ยนมีคะแนนผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 60 ตามที่ผเู ้ ขียนตั้งสมมุติฐานไว้ และจากการสัมภาษณ์ความ
พึงพอใจของผูเ้ รี ยนพบว่า ผูเ้ รี ยนมีความพึงพอใจในการเรี ยนรู ้ภาษาจีนกลางโดยใช้โปรแกรม Kahoot อยูใ่ นระดับ
ดีมาก เพราะการเรี ยนการสอนในรู ปแบบนี้ ทาํ ให้นักเรี ยนได้รู้คาํ ศัพท์ใหม่ได้เร็ วขึ้น มีความตื่นตัวในการเรี ยนรู ้
ภาษาจีนกลาง ถึงแม้วา่ ภาษาจีนจะเป็ นภาษาที่เรี ยนยาก แต่ถา้ หากผูส้ อนนําโปรแกรม Kahoot เข้ามาสอนร่ วมกับ
การเรี ย นภาษาจี น กลางโดยผ่า นระบบเกมออนไลน์ จะมี ส่ ว นช่ ว ยให้ ผูเ้ รี ย นไม่ รู้ สึ ก ง่ ว งนอน สนุ ก สนาน
เพลิดเพลิน และทําให้รักการเรี ยนภาษาจีนมากยิง่ ขึ้น

8. บทสรุ ป

ผลจากการวิจัยในหัวข้อเรื่ อง “การจัดการเรี ยนรู ้ ภาษาจี น กลางโดยใช้โปรแกรม Kahoot” ที่ ได้ผล
อภิปรายข้างต้น ผูเ้ ขียนพบว่าการเรี ยนการสอนภาษาจีนกลางในรู ปแบบคําศัพท์และบทสนทนา นอกจากการฝึ ก
เขียนคําศัพท์ภาษาจีนกลางโดยใช้สมุดคัดจีน การเรี ยนแบบท่องจําและวิธีการฝึ กพูดบทสนาทนาจีนในหน้าชั้น
เรี ยนแล้วนั้น ยังมีการสอนแนวใหม่เพื่อให้สอคดล้องกับการเรี ยนการสอนภาษาจีนในศตวรรษที่ 21 นัน่ ก็คือ การ
นําเทคนิคการสอนรู ปแบบการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและวิชาสาขาภาษาจีนเข้ามาประยุกต์ใช้ในการจัด
เรี ยนการสอนเพื่อการบริ การวิชาการเพื่อสังคม ซึ่ งเป็ นหนึ่ งในภารกิ จหลักของอาจารย์ระดับสถาบันอุดมศึกษา
ส่ งผลให้บทความฉบับนี้ สะท้อนมุมมองด้านการศึกษาที่ ได้จากการนําเทคโนโลยีและแนวคิดการสอนเพื่อการ
สื่ อสารมาประยุกต์ใช้ร่วมกับการเรี ยนการสอนภาษาจีนกลางในระดับชั้นเรี ยน เพื่อส่งเสริ มเทคนิคการจัดการเรี ยน
การสอนภาษาจีนกลางให้ทนั สมัย อีกทั้งใช้วิธีการสัมภาษณ์ความคิดเห็นเพื่อเพิ่มระดับการวิเคราะห์ขอ้ มูลในเชิง
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ลึก นักเรี ยนส่ วนใหญ่มีความเห็นว่า การเรี ยนภาษาจีนเป็ นภาษาที่ยาก การท่องจําบทสนทนาและฝึ กเขียนคําศัพท์
ตัวอักษรจี นต้องใช้เวลาหลายชัว่ โมง การใช้กิจกรรมการเรี ยนภาษาจี นด้วยโปรแกรม Kahoot สามารถกระตุน้
ความสนใจให้นกั เรี ยนไม่รู้สึกน่าเบื่อหน่าย และช่วยเพิ่มระดับการจดจําคําศัพท์ได้มากยิง่ ขึ้น และยังเป็ นอุปกรณ์ที่
นําเสนอแบบฝึ กหัดในรู ปแบบการใช้ภาพและเสี ยงเพลงประกอบ ทําให้นกั เรี ยนมีความเพลิดเพลินในขณะการทํา
แบบฝึ กหัดด้วยวิธีการเลือกคําตอบบนเครื่ องมือสมาร์ ทโฟน จากวิธีการเรี ยนภาษาจี นกลางดังกล่าว นักเรี ยนมี
ความรู ้สึกอยากเรี ยนภาษาจีนให้ดีมากยิง่ ขึ้น

9. ข้ อเสนอแนะ

ผูเ้ ขียนมีความเห็นว่าการจัดการเรี ยนรู ้ภาษาจีนกลางสามารถเพิ่มนวัตกรรมการบูรณาการการเรี ยนการ
สอนภาษาจีนกลางให้เข้ากับเทคโนโลยีสารสนเทศในระบบอื่น ๆ ได้ ตัวอย่างเช่น การจัดการเรี ยนการสอนใน
รู ป แบบของ Google Sheets เพื่ อ สร้ า งเทคนิ ค วิธี ก าร หรื อ สื่ อ การสอนใหม่ ๆ มาใช้ร่ ว มกับ การสอนรายวิช า
ภาษาจีนกลาง เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ดา้ นภาษาจีนกลางและเทคโนโลยีมากยิง่ ขึ้น
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การศึกษาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
โดยการจัดการเรียนรู้ แบบแสดงบทบาทสมมติ (Role Play)
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การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาและเปรี ยบเที ยบทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 5 ระหว่างก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้แบบแสดงบทบาทสมมติ (Role Play) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจยั คือ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนเทพอักษร ที่กาํ ลังศึกษาในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2562
1 ห้องเรี ยน จํานวน 35 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ (1) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ จํานวน 8 แผน มีความ
เหมาะสมของแผนอยูใ่ นระดับมากที่สุด (2) แบบประเมินทักษะการพูดภาษาอังกฤษ มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.97
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน
t-test แบบ dependent sample ผลการวิจยั พบว่า (1) ทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
โดยการจัดการเรี ยนรู ้แบบแสดงบทบาทสมมติ (Role Play) นักเรี ยนมีคะแนนผ่านเกณฑ์ที่ระดับ ดี ขึ้นไป ร้อยละ
85.71 ของนักเรี ยนทั้งหมด (2) ทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ภายหลังการจัดการ
เรี ยนรู ้แบบแสดงบทบาทสมมติ (Role Play) สูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ: ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ การจัดการเรี ยนรู ้แบบแสดงบทบาทสมมติ (Role Play)

ABSTRACT

The purposes of this research were to study and compare English speaking skills of Prathomsuksa 5
students by learning management using Role Play. The sample group was 35 students in Prathomsuksa 5. The
instruments used in this study were 8 lesson plans focusing on Role Play, English speaking skills evaluation form
which reliability was 0.97. The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation and
t-test for dependent sample.
The results were as follows: 1) The English speaking skills of Prathomsuksa 5 students after learning
management using Role Play was higher than good rate, 30 students passed the criterion provided 85.71 percent
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of all students. 2) The English speaking skills of Prathomsuksa 5 students after learning management using Role
Play was higher than before learning at the .05 level of significance.
Keywords: English speaking skills, Role Play learning management

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาสากลที่ใช้กนั ทัว่ โลก เป็ นภาษาที่ใช้ในการติดต่อสื่ อสารในหลาย ๆ ด้าน ไม่วา่
จะเป็ นด้านสังคม การเมื อง การทู ต และการทหาร อี กทั้งภาษาอังกฤษยังเป็ นเครื่ องมื อในการแสวงหาข้อมูล
ข่ า วสาร และความรู ้ เ กื อบทุ ก แขนง โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง ในการถ่ า ยทอดวิท ยาการทางด้า นวิท ยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ซึ่ งเผยแพร่ โดยใช้ภาษาอังกฤษแทบทั้งสิ้ น เพื่อเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน จึ งมีความจําเป็ นอย่างยิ่งที่
จะต้องสร้ างศักยภาพให้แก่ สถานศึ กษาและเขตพื้นที่ การศึ กษา เพื่อเตรี ยมความพร้ อมในการเป็ นประชาคม
อาเซี ยน โดยภาษาที่ใช้ในการทํางานของอาเซี ยน คือ ภาษาอังกฤษ ดังนั้น ภาษาอังกฤษจึงมีความสําคัญมาก เพื่อ
ประโยชน์ในการติดต่อสื่ อสาร การศึกษา แสวงหาความรู ้เพิ่มเติม และเพื่อการประกอบอาชีพ ตลอดจนเพื่อการอยู่
ร่ วมกับประชาชนของประเทศต่าง ๆ ในประชาคมอาเซี ยนในปี 2558 (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึ กษา
กระทรวงศึกษาธิการ, 2554)
ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ เป็ นทักษะที่ทุกคนมุ่งหวังจะให้ประสบความสําเร็ จ เพราะการเรี ยนภาษา
ใด ๆ ก็ตาม หากสามารถสื่ อสารด้วยการพูดสนทนาในชีวิตประจําวันได้ ถือว่าเป็ นการใช้ประโยชน์จากการเรี ยน
ภาษานั้น ๆ ได้อย่างแท้จริ ง คนไทยส่ วนมากได้เรี ยนภาษาอังกฤษมาเป็ นระยะเวลาหลายปี แต่ก็ยงั ไม่สามารถพูด
หรื อสนทนากับชาวต่างชาติ ได้อย่างคล่องแคล่ว ซึ่ งในการเรี ยนภาษาอังกฤษในอดี ตนั้น จะเน้นที่ การเรี ยนรู ้
กฎเกณฑ์ของภาษา การจําโครงสร้างของประโยคเสี ยเป็ นส่ วนใหญ่ นวพร ชลารักษ์ (2558: 12) กล่าวว่า ทักษะใน
การเรี ยนภาษา เริ่ มแรกครู ควรจะฝึ กทักษะในการฟังและพูดเสี ยก่อน เมื่อนักเรี ยนมีความแม่นยําแล้ว จึงฝึ กทักษะ
การอ่านและเขียน ทั้งนี้ เพื่อจะให้เป็ นไปตามธรรมชาติของการเรี ยนภาษาของมนุษย์ ปั ญหาและแนวทางแก้ไข
ปั ญหาการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ คือ นักเรี ยนมีความรู ้ที่แตกต่างกัน ทําให้จดั การเรี ยนการสอนค่อนข้างยาก
โดยแนวทางการแก้ไขปั ญหา คือ ครู จดั กิจกรรมการเรี ยนการสอนให้เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน เพื่อให้ผูเ้ รี ยนสามารถ
ร่ ว มกิ จ กรรมอย่า งทั่ว ถึ ง จู ง ใจให้นัก เรี ย นรั ก เรี ย น มี วิธี ก ารสอนที่ ใ ช้ก ารสื่ อ สาร โดยเน้น การสนทนาตาม
สถานการณ์เป็ นหลัก เพื่อให้นกั เรี ยนคุน้ เคยกับคําศัพท์ และรู ปประโยคต่าง ๆ เกิดการเรี ยนรู ้และสามารถนําไปใช้
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั พบว่า วิธีแก้ปัญหาทักษะการพูดภาษาอังกฤษข้างต้น สามารถทําได้
โดยการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนให้เ ป็ นรู ป ธรรมมากขึ้ น ซึ่ ง ผูว้ ิจัย เห็ น ว่า วิธี ก ารแสดงบทบาทสมมติ
(Role Play) เป็ นอีกวิธีหนึ่ งที่สามารถพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรี ยนได้ดี เป็ นกิจกรรมที่น่าสนใจ
ในการนํามาพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรี ยน และช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดแรงจูงในการเรี ยน เนื่องจากเป็ น
กิ จกรรมที่ สร้างความสนุกสนาน และการช่วยเหลือร่ วมมือกันภายในกลุ่ม เป็ นเทคนิ คการสอนกึ่ งเรี ยนปนเล่น
กิจกรรมบทบาทสมมติ (Role Play) เป็ นกิจกรรมที่สมมติข้ ึนจากสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกับความเป็ นจริ ง ซึ่ งช่วย
ให้ผเู ้ รี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมด้วยตนเอง อีกทั้งยังทําให้เกิดความมัน่ ใจในการใช้ภาษาอังกฤษมากเพิ่มขึ้น ซึ่ ง
งานวิจยั ของ พิชญาภา กล้าวิจารณ์ (2560) ได้วิจยั เรื่ อง การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั้น
ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 โดยใช้กิ จ กรรมบทบาทสมมติ (Role Play) ผลการวิ จัย พบว่า ผลสั ม ฤทธิ์ ด้า นการพู ด
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ภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 หลังการใช้กิจกรรมบทบาทสมมติ สู งกว่าก่อนการใช้กิจกรรม
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และจากงานวิจยั ของ กรรณิ กา สร้อยบุดดา (2553) ได้ศึกษาเรื่ อง การใช้
กิ จกรรมบทบาทสมมติในการพัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 4
ผลการวิจยั พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่เรี ยนโดยการจัดกิจกรรมการพัฒนา
ความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติหลังเรี ยน เพิ่มขึ้นจากก่อนเรี ยน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 รวมทั้งงานวิจยั ของ เกศสุ ดา ปงลังกา (2550) ที่ ได้ศึกษาเรื่ อง การศึ กษาการใช้
กิ จกรรมบทบาทสมมติในการพัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 5
ผลการวิจยั พบว่า ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารโดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติของผูเ้ รี ยน
สูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และผูเ้ รี ยนมีการพัฒนาด้านการพูดภาษาอังกฤษอย่าง
ต่อเนื่อง และมีความมัน่ ใจในการพูดภาษาอังกฤษมากขึ้น
จากที่กล่าวมาข้างต้น ผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษาเรื่ อง ทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 5 โรงเรี ยนเทพอักษร โดยการจัดการเรี ยนรู ้แบบแสดงบทบาทสมมติ (Role Play)

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่อศึกษาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โดยการจัดการเรี ยนรู ้แบบ
แสดงบทบาทสมมติ (Role Play)
(2) เพื่อเปรี ยบเทียบทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ระหว่างก่อนและ
หลังการจัดการเรี ยนรู ้แบบแสดงบทบาทสมมติ (Role Play)

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
การจัดการเรี ยนรู ้แบบแสดงบทบาทสมมติ
(Role Play) มี 4 ขั้นตอนดังนี้
1. ขั้นเตรี ยมการใช้บทบาทสมมติ
2. ขั้นแสดงบทบาทสมมติ
3. ขั้นวิเคราะห์และอภิปรายผล
4. ขั้นแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสรุ ป

ตัวแปรตาม
ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. สมมติฐานในการวิจัย

ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดสมมติฐานในการวิจยั ไว้ ดังนี้
1. ทักษะการพูดภาษาอังกฤษจากการจัดการเรี ยนรู ้แบบแสดงบทบาทสมมติ (Role Play) นักเรี ยนผ่าน
เกณฑ์ในระดับดี ขึ้นไป ไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 80 ของนักเรี ยนทั้งหมด
2. ทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 5 หลังการจัดการเรี ยนรู ้ แบบแสดง
บทบาทสมมติ (Role Play) สูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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5. วิธีดําเนินการวิจัย

5.1 แบบแผนการวิจยั
การวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั กึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research)
5.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนเทพอักษร เขตมีนบุรี
กรุ งเทพมหานคร ปี การศึกษา 2562 ที่เรี ยนวิชา ภาษาอังกฤษ จํานวน 6 ห้องเรี ยน จํานวนนักเรี ยน 180 คน ซึ่ งได้
จัดกลุ่มแบบคละความสามารถและมีจาํ นวนใกล้เคียงกัน
กลุ่มตัวอย่ างทีใ่ ช้ ในการวิจยั
กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ ใช้ในการวิจัย ในครั้ งนี้ เป็ นนักเรี ย นชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนเทพอักษร
ปี การศึกษา 2562 ที่เรี ยนวิชา ภาษาอังกฤษ จํานวน 1 ห้องเรี ยน จํานวนนักเรี ยน 35 คน ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม
(Cluster Random Sampling) โดยใช้หอ้ งเรี ยนเป็ นหน่วยของการสุ่ม
5.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรตาม ได้แก่ ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การจัดการเรี ยนรู ้แบบแสดงบทบาทสมมติ (Role Play)
5.4 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ วิชา ภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบแสดงบทบาทสมมติ (Role Play) แบบประเมิน
ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
5.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
(1) ผูว้ ิจัยชี้ แจง ขอความร่ วมมื อกับนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง เกี่ ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้ แบบแสดง
บทบาทสมมติ (Role Play) เพื่อการวิจยั
(2) ดําเนินการประเมินทักษะการพูดภาษาอังกฤษทางก่อนเรี ยน (Pretest) และให้คะแนนตามเกณฑ์
การให้คะแนน
(3) ดําเนินการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบแสดงบทบาทสมมติ (Role Play)
(4) เมื่อสิ้ นสุ ดการจัดการเรี ยนรู ้ตามกําหนดแล้ว จึงทําการประเมินทักษะการพูดภาษาอังกฤษหลัง
เรี ยน (Posttest)
(5) นําผลคะแนนที่ได้จากการประเมินทักษะการพูดภาษาอังกฤษก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน มาทําการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ เพื่อทดสอบสมมติฐาน
5.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. การศึ กษาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โดยการจัดการเรี ยนรู ้
แบบแสดงบทบาทสมมติ (Role Play) โดยใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (X�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2. การเปรี ยบเทียบผลการประเมินทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
ระหว่า งก่ อ นและหลัง การจัด การเรี ย นรู ้ แ บบแสดงบทบาทสมมติ (Role Play) โดยใช้ t-test แบบ dependent
Sample
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6. สรุ ปผลการวิจัย

1. ทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 5 โดยการจัดการเรี ยนรู ้ แบบแสดง
บทบาทสมมติ (Role Play) นักเรี ยนมีคะแนนผ่านเกณฑ์ที่ระดับ ดี ขึ้นไป ร้อยละ 85.71 ของนักเรี ยนทั้งหมด
2. ทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ภายหลังการจัดการเรี ยนรู ้แบบแสดง
บทบาทสมมติ (Role Play) สูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเปรี ยบเทียบทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
ภายหลังการจัดการเรี ยนรู ้แบบแสดงบทบาทสมมติ (Role Play) ระหว่างก่อนและหลังการจัดการ
เรี ยนรู ้แบบแสดงบทบาทสมมติ (Role Play)
การทดสอบ

คะแนนตํ่าสุด

ก่อนเรี ยน
0
หลังเรี ยน
5
* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

คะแนนสูงสุด
15
15

�
X
7.91
11.94

S.D.

t

sig

3.29
2.27

12.14*

.00

จากตารางที่ 1 พบว่า นักเรี ยนมีทกั ษะการพูดภาษาอังกฤษ โดยการจัดการเรี ยนรู ้แบบแสดงบทบาท
สมมติ (Role Play) ก่อนเรี ยน มีคะแนนตํ่าสุ ด เท่ากับ 0 คะแนน คะแนนสู งสุ ด เท่ากับ 15 คะแนน ค่าเฉลี่ย เท่ากับ
7.91 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 3.29 ส่ วนทักษะการพูดภาษาอังกฤษ โดยการจัดการเรี ยนรู ้แบบแสดง
บทบาทสมมติ (Role Play) หลังเรี ยน มีคะแนนตํ่าสุด เท่ากับ 5 คะแนน คะแนนสู งสุ ด เท่ากับ 15 คะแนน ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 11.94 และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.27 ผลการศึ กษาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 5 โดยการจัดการเรี ยนรู ้แบบแสดงบทบาทสมมติ (Role Play) หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t =12.14)

7. อภิปรายผล

1. ทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 5 โดยการจัดการเรี ยนรู ้ แบบแสดง
บทบาทสมมติ (Role Play) นักเรี ยนมีคะแนนผ่านเกณฑ์ที่ระดับ ดี ขึ้นไป ร้อยละ 85.71 ของนักเรี ยนทั้งหมด ซึ่ ง
เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจากการจัดการเรี ยนรู ้แบบแสดงบทบาทสมมติ (Role Play) มีการ
กําหนดเป้ าหมายในการพูดภาษาอังกฤษอย่างชัดเจน มีการทบทวนโครงสร้างของประโยคในเรื่ องที่กาํ หนดก่อน
จะเริ่ มกิจกรรม ทําให้นกั เรี ยนได้ทาํ ความเข้าใจในการใช้โครงสร้างของประโยคนั้น ๆ โดยในครั้งแรกผูว้ ิจยั จะ
ตรวจสอบความเข้าใจของนักเรี ยน เพื่อยํ้าความมัน่ ใจของนักเรี ยนว่าในแต่ละกิจกรรมบทบาทสมมติน้ นั จะต้อง
พูดอะไรบ้าง การเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้ฝึกฝนและแสดงความสามารถโดยการพูด จะช่วยให้นกั เรี ยนเกิดความ
เข้าใจในการสื่ อสารได้อย่างอิสระ สมาชิ กกลุ่มสามารถเรี ยนรู ้และทําความเข้าใจร่ วมกันในเนื้ อหาสาระที่ผวู ้ ิจยั
จัดเตรี ยมไว้ ช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน แล้วทําการออกมาแสดงบทบาทสมมติ ตามบทบาทที่ได้รับ หากกลุ่มใดทํา
คะแนนได้สู ง ขึ้ น ผูว้ ิจัย ให้ร างวัล และกล่ า วคํา ชมเชย เป็ นการกระตุ น้ ให้นัก เรี ย นร่ ว มมื อ กัน ซึ่ ง ผลการวิจัย
สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ กนกพร ภู่ประสาทพร (2555) ที่ได้ศึกษาเรื่ อง การใช้ภาพยนตร์ และบทบาทสมมติ
เพื่อส่ งเสริ มความสามารถการฟั ง พูดภาษาอังกฤษและความมัน่ ใจในตนเองของนักศึกษาชั้นปี ที่ 1 ผลการวิจยั
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พบว่า นักศึกษามีคะแนนความสามารถในการฟัง พูดภาษาอังกฤษ ผ่านเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ คือ ร้อยละ 60 และมี
ความมัน่ ใจในตนเองสู งขึ้น และผลการวิจยั ของ ศศิ ภา ไชยวงศ์ (2553) ที่ ได้ศึกษาเรื่ อง การใช้การสอนแบบ
ชักชวนร่ วมกับกิจกรรมบทบาทสมมติ เพื่อเพิ่มพูนการฟัง พูดภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่ อสาร และลดความวิตกกังวล
ของนักเรี ยนในชมรมมัคคุเทศก์นอ้ ย ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนที่ได้รับการสอน
แบบชักชวนร่ วมกับกิจกรรมบทบาทสมมติ มีความสามารถทางการฟัง พูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร ผ่านเกณฑ์
ร้ อยละ 60 อยู่ในระดับดี และมี ความสามารถการฟั ง พูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารเพิ่มขึ้ นหลังการทดลอง
รวมถึงนักเรี ยนมีระดับความวิตกกังวลลดลง
2. ทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 5 หลังการจัดการเรี ยนรู ้ แบบแสดง
บทบาทสมมติ (Role Play) พบว่า สูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐาน
ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจาก การจัดการเรี ยนรู ้แบบแสดงบทบาทสมมติ (Role Play) เป็ นการเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มและเปิ ด
โอกาสให้นักเรี ยนได้ปฏิ บตั ิจริ งเกี่ ยวกับทักษะการพูดภาษาอังกฤษ นักเรี ยนสามารถฝึ กการพูด คุย ในกลุ่มย่อย
และนํามาปรับใช้ในสถานการณ์จริ ง ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้อย่างสนุกสนาน เป็ นกิจกรรมการสอนแบบเรี ยน
ปนเล่น เป็ นลักษณะของการจัดการเรี ยนรู ้ที่มาภาพใกล้เคียงกับความจริ ง ช่วยพัฒนาให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดความเข้าใจใน
สถานการณ์ ความคิ ด ความรู ้ สึกของผูอ้ ื่ น นักเรี ยนจึ งเกิ ดความเข้าใจในการใช้ภาษาและมองเห็ นประโยชน์ที่จะ
นําไปใช้ได้อย่างชัดเจน ซึ่ งผลการวิจยั สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ พิชญาภา กล้าวิจารณ์ (2560) ได้วิจยั เรื่ อง การ
พัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติ (Role Play)
ผลการวิจยั พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ด้านการพูดภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 หลังการใช้กิจกรรม
บทบาทสมมติ สูงกว่าก่อนการใช้กิจกรรม อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ
กาญจนา ครุ ฑ มณี (2558) ได้ศึ ก ษาเรื่ อ ง การพัฒ นาทัก ษะการฟั งและการพูด ภาษาอังกฤษ ของนัก เรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 2 โดยใช้วธิ ีการสอนแบบบทบาทสมมติ ผลการวิจยั พบว่า การเปรี ยบเทียบคะแนนทักษะการฟัง
และการพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้แบบบทบาทสมมติ หลังการทดลองพบว่านักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์
หลังการเรี ยนสู งกว่าก่ อนเรี ยน และค่า t มี ความแตกต่างอย่างมี นัย สําคัญที่ ระดับ .05 รวมถึ งผลการวิจัย ของ
กรรณิ กา สร้อยบุดดา (2553) ได้ศึกษาเรื่ อง การใช้กิจกรรมบทบาทสมมติในการพัฒนาความสามารถด้านการพูด
ภาษาอัง กฤษ ของนัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 ผลการวิจัย พบว่า ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นของนัก เรี ยนชั้น
มัธยมศึ กษาปี ที่ 4 ที่ เรี ยนโดยการจัดกิ จกรรมการพัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้กิจกรรม
บทบาทสมมติหลังเรี ยน เพิ่มขึ้นจากก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อีกทั้งสอดคล้องกับผลการวิจยั
ของ เกศสุดา ปงลงกา (2550) ที่ได้ศึกษาเรื่ อง การศึกษาการใช้กิจกรรมบทบาทสมมติในการพัฒนาความสามารถ
ด้านการพูดภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ผลการวิจยั พบว่า ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่ อสารโดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติของผูเ้ รี ยน สู งกว่าก่ อนการทดลอง อย่างมี นัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 และผูเ้ รี ยนมีการพัฒนาด้านการพูดภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง และมีความมัน่ ใจในการพูดภาษาอังกฤษ
มากขึ้น

8. ข้ อเสนอแนะ

8.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยการจัดการเรี ยนรู ้แบบแสดงบทบาทสมมติ (Role Play)
ควรเลือกเนื้อหาให้แตกต่างกัน และเหมาะสมกับระดับชั้น
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(2) ครู ผสู ้ อนควรจัดกิจกรรมที่เปิ ดโอกาสและเอื้อให้นกั เรี ยนได้ใช้ทกั ษะการพูดภาษาอังกฤษใน
สถานการณ์จริ ง หรื อจัดสถานการณ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริ ง เช่น การเชิญครู ต่างชาติมาร่ วมในกิจกรรม
หรื อ การพานักเรี ยนออกไปใช้ทกั ษะการพูดภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริ งภายในท้องถิ่น
(3) นักเรี ยนที่แสดงกิจกรรมบทบาทสมมติ (Role Play) ได้ดี ควรให้คาํ ชมเชยหรื อรางวัล เพื่อเป็ น
การเสริ มแรงให้นกั เรี ยนเกิดความกระตือรื อร้นในการทํากิจกรรม
(4) การจัดการเรี ยนรู ้แบบแสดงบทบาทสมมติ (Role Play) ควรสร้างบรรยากาศให้สนุกสนาน เป็ น
กันเองให้เกิดความคุน้ เคยกับสมาชิกในกลุ่มก่อน เพื่อช่วยเหลือนักเรี ยนที่ยงั ไม่กล้าแสดงออก
8.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
ควรศึ กษาการจัดการเรี ยนรู ้แบบแสดงบทบาทสมมติ (Role Play) ในระดับชั้นที่ มีปัญหาด้านการ
เรี ยนภาษาอังกฤษ

9. กิตติกรรมประกาศ

สารนิพนธ์ฉบับนี้สาํ เร็ จลุล่วงลงได้ ด้วยความกรุ ณาจาก ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทยั วรรณ สายพัฒนะ
อาจารย์ที่ปรึ กษาสารนิ พนธ์ที่กรุ ณาเสี ยสละเวลาอันมีค่าในการให้คาํ ปรึ กษา แนะนํา ในการจัดทําสารนิ พนธ์ทุก
ขั้นตอน พร้อมทั้งตรวจสอบและให้ขอ้ เสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ต่อการทําสารนิ พนธ์ ผูว้ ิจยั รู ้สึกซาบซึ้ งและขอ
กราบขอบพระคุณท่านเป็ นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
ขอกราบขอบพระคุณ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นลินี ณ นคร, ดร.นวริ นทร์ ตาทองก้อน, อาจารย์บุปผา
หลีสิน, อาจารย์ประภาพร ทันบุญ และอาจารย์ศุภชั กาญจน์ ขําไข ที่กรุ ณาเสี ยสละเวลาเป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญในการ
ตรวจสอบเครื่ องมือและให้คาํ แนะนําในการปรับปรุ งแก้ไขเครื่ องมือ
ขอขอบพระคุณ ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนเทพอักษร สังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึ กษา
เอกชน คณะครู ที่ให้ความอนุเคราะห์และขอบใจนักเรี ยนที่ให้ความร่ วมมือในการวิจยั เป็ นอย่างดี
ท้ายสุ ดนี้ ขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา คณาจารย์ผูม้ ีพระคุณทุกท่าน ผูบ้ งั คับบัญชา และขอบคุณ
เพื่อนร่ วมงาน เพื่อนร่ วมชั้นเรี ยนทุกท่านที่ให้กาํ ลังใจด้วยดีมาโดยตลอด
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การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาวิทยาการคํานวณและเปรี ยบเที ยบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาวิทยาการคํานวณ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ระหว่างก่อนและหลังการจัดการ
เรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั เป็ นนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนแสนสุ ขศึกษา
ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึ กษา 2562 จํานวน 1 ห้องเรี ยน มีนักเรี ยน 32 คน ได้จากการสุ่ มอย่างง่าย (Sample Random
Sampling) เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั (1) แผนการจัดการเรี ยนรู ้วิชาวิทยาการคํานวณจากการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บ
เสาะหาความรู ้ มี 10 แผนจํานวน 20 ชัว่ โมง (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาวิทยาการคํานวณ มีค่า
ความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.72 (3) แบบประเมินทักษะปฏิบตั ิการสร้างนิทานจากโปรแกรม Scratch มีความสอดคล้อง
เท่ากับ 1.00 การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยใช้
สถิติทดสอบที (t-test Dependent) ผลการวิจยั พบว่าผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาวิทยาการคํานวณของนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนแสนสุ ขศึกษาภายหลังจากการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ ด้านความรู ้ความ
เข้าใจอยูใ่ นระดับพอใช้ ( X = 18.34) ผลด้านการปฏิบตั ิการสร้างนิทานจากโปรแกรม Scratch อยูใ่ นระดับดีมาก
( X = 7.66) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาวิทยาการคํานวณด้านความรู ้ความเข้าใจของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่
4 โรงเรี ยนแสนสุ ขศึกษาภายหลังจากการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้สูงขึ้นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
คําสําคัญ: การจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาวิทยาการคํานวณ
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ABSTRACT

The objectives of this study were to study on the learning achievement on computational science, and
to compare the learning achievement on computational science of Prathomsuksa 4 students’ between before and
after learning through learning management with inquiry method. The sampling of this study was Pratomsuksa 4
students’ from Sansuksueksa school, in the first semester in 2019 academic year, one class consisted of 32
students. The data sampling was selected by Simple Random Sampling. The instruments in this research
comprised (1) 10 lesson management plans on computational science through learning management with inquiry
method for 20 hours (2) the scholastic achievement test on computational science that had the reliability on 0.72
(3) the performance assessment on the tale creation with Scratch program had the Index of ItemObjective Congruence (IOC) on 1.00. The data was analyzed by percentage, mean, standard deviation, and
compare the average score by t-test dependence. The results of this study revealed that the scholastic achievement
on computational science of Prathomsuksa 4 students from Sansuksueksa school after learning through learning
management with inquiry method was at a fair level (x� = 18.34), the performance assessment on the tale creation
with Scratch program was at the excellence level (x� = 7.66), and the scholastic achievement in comprehension
aspect on computational science of Prathomsuksa 4th students after learning through learning management with
inquiry method was higher at the .05 level of significance.
Keywords: Learning management with inquiry method, Scholastic achievement on computational science

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

ในปี พ.ศ. 2551 กระทรวงศึ กษาธิ การประกาศใช้หลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้นฐานซึ่ งกําหนด
มาตรฐานการเรี ยนรู ้ ตัวชี้ วดั ชั้นปี ตัวชี้ วดั ช่ วงชั้น และสาระการเรี ยนรู ้ แกนกลางให้สถานศึ กษาและท้องถิ่ น
นําไปใช้เป็ นแนวทางในการจัดทําหลักสูตร โดยสาระเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร เป็ นสาระที่ 3 ในกลุ่ม
สาระการเรี ยนรู ้ การงานอาชี พและเทคโนโลยีการจัดทําตัวชี้ วดั ชั้นปี และตัวชี้ วดั ช่ วงชั้นสําหรั บสาระนี้ ได้นาํ
มาตรฐานการเรี ยนรู ้ช่วงชั้นเดิมจากหลักสูตร ปี พ.ศ. 2544 มาพิจารณาและจัดแบ่งเนื้อหาแต่ละชั้นปี ตามความยาก
ง่ายและศักยภาพของเด็กในแต่ละช่วงวัย เน้นให้ผเู ้ รี ยนนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวติ ประจําวัน สามารถค้นหาข้อมูลและสร้างชิ้นงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพมีจริ ยธรรม และมีความรู ้พ้ืนฐานด้าน
การเขียนโปรแกรมเพื่อการศึ กษาต่อในระดับที่สูงขึ้นซึ่ งสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อสารเริ่ มเข้ามามีบทบาทกับการทํางานและการดําเนิ นชี วิตประจําวันมากขึ้ น(สถาบันส่ งเสริ มการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2562: 1)
ปั จ จุ บัน เศรษฐกิ จ สัง คมโลก เปลี่ ย นแปลงไปจากเดิ ม มาก มี ก ารนํา เทคโนโลยีม าประยุก ต์ใ ช้ใ น
ชีวติ ประจําวัน และใช้ในด้านอุตสาหกรรมการผลิต การบริ การ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวติ ให้ดีข้ ึน ส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวติ สังคม มีการทําธุรกรรมออนไลน์ การเข้าถึงติดต่อสื่ อสาร นําเสนอข้อมูลข่าวสาร ผ่านสื่ อต่าง
ๆ ส่วนการพัฒนาด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่ อสารก็ได้รับการนําไปใช้เป็ นเครื่ องมือ ช่วยในการทํางาน
การศึ ก ษา การเรี ย นรู ้ ใ ห้มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและสะดวกสบายมากขึ้ น เพื่ อ การพัฒ นาประเทศให้ก้า วทัน ต่อ การ
เปลี่ยนแปลงนี้ รัฐจึงได้วางนโยบาย ประเทศไทย4.0 ที่เน้นขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ เป็ นโมเดล
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เศรษฐกิจที่จะนําพาประเทศไทยให้เปลี่ยนผ่านไปสู่ “ประเทศในโลกที่หนึ่ ง” ที่มีความมัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืน ใน
บริ บทของการปฏิวตั ิอุตสาหกรรมยุคที่ 4 อย่างเป็ นรู ปธรรม ตามแนวทางแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้วยการสร้าง
ความเข้มแข็งจากภายใน ควบคู่ไปกับการเชื่อมโยงกับประชาคมโลก ตามแนวคิด“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
(สถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2562: 1)
การเรี ยนรู ้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารจึงอาจไม่เพียงพอสําหรับการดําเนินชีวติ ในยุค
เศรษฐกิจดิจิทลั ที่ตอ้ งมีพ้ืนฐานความรู ้และทักษะเพื่อแก้ปัญหาในชีวติ จริ งหรื อพัฒนานวัตกรรม และใช้ทรัพยากร
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารในการสร้างองค์ความรู ้หรื อสร้างมูลค่าให้เกิดขึ้นได้อย่างสร้างสรรค์
(สถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2562: 3)
สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการ
พัฒนาทักษะของผูเ้ รี ยนให้ดาํ รงชี วิตอยู่ได้อย่างมีคุณภาพในศตวรรษที่ 21 รวมถึงสร้างความรู ้ ความเข้าใจ และ
ส่ งเสริ มทักษะขั้นพื้นฐานในการนําเทคโนโลยีไปสร้างนวัตกรรมอย่างมีความคิดสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองต่อ
โมเดลประเทศไทย 4.0 ที่ ใ ช้เ ป็ นเครื่ อ งมื อ ในการก้า วไปสู่ ป ระเทศที่ มี ค วามมั่น คง มั่ง คั่ง และยัง่ ยืน จึ ง ได้
ปรับเปลี่ยนหลักสู ตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารไปสู่ หลักสู ตรวิทยาการคํานวณ ที่มุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนได้
พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาอย่างเป็ นขั้นตอนและเป็ นระบบ มีทกั ษะการคิดเชิ งคํานวณ ซึ่ งผูเ้ รี ยน
สามารถนําทักษะนี้ ไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาในชี วิตจริ งได้ดว้ ย เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้พฒั นาแอปพลิเคชัน่
และหรื อโครงงานด้านคอมพิวเตอร์ที่สนับสนุนงานในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้ าหมายของประเทศ สร้างทักษะในการ
รวบรวม ประมวลผล ประเมินผล นําเสนอสารสนเทศ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารในการทํางาน ให้
สามารถออกแบบวิธีการที่เหมาะสมและสร้างสารสนเทศที่เป็ นประโยชน์หรื อเกิดมูลค่าได้ รวมถึงให้ความรู ้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการปกป้ องข้อมูลส่ วนตัวและรู ้เท่าทันต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร จะเห็นได้วา่
ความรู ้และทักษะดังกล่าวนี้ ลว้ นมีความสําคัญต่อการดําเนิ นชีวิตในศตวรรษที่ 21 อีกทั้งยังเป็ นการเตรี ยมเยาวชน
ให้เป็ น พลเมื องที่ มีความพร้ อมในยุคเศรษฐกิ จดิ จิทัล ซึ่ งจะเป็ นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศต่อ ไปได้
(สถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2562: 3)
ตัวชี้วดั และสาระการเรี ยนรู ้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) ตาม
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2561 นี้ ได้กาํ หนดสาระการเรี ยนรู ้ออกเป็ น 4 สาระ ได้แก่
สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพสาระที่ 4วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ และสาระที่ 4
เทคโนโลยี ได้กาํ หนดให้นกั เรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที 4 ได้เรี ยนวิชาวิทยาการคํานวณ สาระที่ 4 คือ เทคโนโลยี
โดยกําหนดตัวชี้วดั ให้ผเู ้ รี ยนใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การอธิ บายการทํางาน การคาดการณ์ผลลัพธ์
จากปั ญหาออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์ หรื อสื่ อ และตรวจหาข้อผิดพลาดและแก้ไข
อย่างง่าย ใช้อินเทอร์ เน็ตค้นหาความรู ้และประเมินความน่าเชื่ อถือของข้อมูล รวบรวม ประเมิน นําเสนอข้อมูล
และสารสนเทศโดยใช้ซอฟต์แวร์ ที่หลากหลาย เพื่อแก้ปัญหาในชี วิตประจําวัน ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
ปลอดภัย เข้าใจสิ ทธิ และหน้าที่ ของตน เคารพในสิ ทธิ ของผูอ้ ื่ นแจ้งผูเ้ กี่ ยวข้องเมื่ อพบข้อมูลหรื อบุ คคลที่ ไม่
เหมาะสม (กระทรวงศึกษาธิการ. 2560: 122-125)
จากแบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน การจัดการเรี ยนการสอนวิชาวิทยาการคํานวณ ของนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนแสนสุขศึกษา พบว่า มีปัญหาสําคัญ ได้แก่ คะแนน ร้อยละ 66 ของนักเรี ยนทั้งหมด
อยูใ่ นเกณฑ์ค่อนข้างตํ่าซึ่งเป็ นเกณฑ์ที่ไม่น่าพึงพอใจ เนื่องจากนักเรี ยนขาดทักษะองค์ความรู ้ โดยใช้ กระบวนการ
ในการสื บเสาะหาความรู ้และแก้ปัญหาที่หลากหลาย การคิดเชิงคํานวณ การคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา ซึ่ งอาจเป็ นผล
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มาจากวิธีการสอนของครู ทําให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนอยู่ในเกณฑ์ที่ ไม่น่ า พอใจ (งานวัดและประเมิ น ผล
โรงเรี ยนแสนสุขศึกษา:2561)
จากปั ญหาดังกล่าวเป็ นสิ่ งสําคัญที่ ครู และผูเ้ กี่ ยวข้องกับการจัดการศึ กษาในทุ กระดับควรตระหนัก
ร่ วมกันรับผิดชอบ และคิดหาแนวทางแก้ไขปั ญหาที่จะเกิ ดขึ้น จากหลักสู ตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน ที่ กาํ หนดให้
นักเรี ยนได้เรี ยนวิชาวิทยาการคํานวณซึ่ งเป็ นการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับการคิดเชิงคํานวณ การคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา เป็ น
ขั้นตอนและเป็ นระบบ ประยุกต์ใช้ความรู ้ดา้ นวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่ อสาร
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้มีทกั ษะการคิดวิเคราะห์ รู ้จกั การแก้ปัญหาในชีวิตประจําวัน การจัดการเรี ยนรู ้ในชั้นเรี ยนเป็ นสิ่ ง
สําคัญอย่างยิ่งจําเป็ นต้องเลือกให้เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนในเรื่ องทักษะการคิดวิเคราะห์ ให้ผูเ้ รี ยนได้ใช้ความคิด การ
พัฒนาทักษะการคิดและสามารถนําไปใช้ในชีวติ ประจําวัน
การจัดการเรี ยนรู ้อีกวิธีหนึ่ งที่ได้รับการยอมรับว่า สามารถพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ได้
เป็ นอย่างดีคือ การจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ ซึ่ งเป็ นวิธีการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ผูเ้ รี ยน
เป็ นศูนย์กลางของการปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้อย่างแท้จริ ง การพัฒนาความคิดขั้นสู งนี้ ทาํ ได้ในกิ จกรรมการ
เรี ยนการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ (สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี, 2554:25)
เพราะผูส้ อนจะกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดคําถาม เกิดความคิด และลงมือสื บเสาะแสวงหาความรู ้เพื่อนํามาหาคําตอบ
หรื อข้อสรุ ปด้วยตนเอง โดยที่ครู ผสู ้ อนช่วยอํานวยความสะดวกในการเรี ยนรู ้ดา้ นต่างๆ เท่านั้น
ข้อดี การสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้ก็คือ นักเรี ยนมีโอกาสได้ฝึกพัฒนาความคิดอย่างเต็มที่ ได้ศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง จึงมีความอยากเรี ยนรู ้ตลอดเวลา นักเรี ยนมีโอกาสได้ฝึกความคิด ฝึ กการกระทํา ทําให้ได้เรี ยนรู ้
วิธีการจัดการระบบความคิดและวิธีเสาะแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเอง ทําให้ความรู ้คงทนและถ่ายโยงการเรี ยนรู ้ได้
กล่าวคือ ทําให้สามารถจดจําได้นานและนําไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ได้ นักเรี ยนสามารถเรี ยนรู ้ มโนมติ และ
หลักการได้เร็ วขึ้น รวมทั้งมีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ (ภพ เลาหไพบูลย์ 2542 : 156-157) ดังนั้นถ้ามีการศึกษาวิจยั
เกี่ ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ เพื่อศึ กษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาวิทยาการคํานวณ ของ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนแสนสุขศึกษา น่าจะเป็ นประโยชน์พฒั นาการเรี ยนของนักเรี ยนให้ดีข้ ึน

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

1.เพื่ อ การศึ ก ษาผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นวิช าวิทยาการคํา นวณ ของนัก เรี ย นชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4
โรงเรี ยนแสนสุขศึกษา จากการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้
2. เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาวิทยาการคํานวณ ของนักเรี ยนชั้น ประถมศึ กษาปี ที่ 4
ระหว่างก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้สูงกว่าก่อนเรี ยน
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3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
สื บเสาะหาความรู้

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
วิชาวิทยาการคํานวณ

ขั้นที่ 1.ขั้นสร้างความสนใจ
ขั้นที่ 2.ขั้นสํารวจและค้นหา
ขั้นที่ 3.ขั้นอธิบายและลงข้อสรุ ป
ขั้นที่ 4.ขั้นขยายความรู ้
ขั้นที่ 5.ขั้นประเมิน

1.ความรู ้ความเข้าใจวิชา
วิทยาการคํานวณ
2.ทักษะการปฏิบตั ิ

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 แบบแผนการวิจยั
การวิจยั เรื่ องนี้ได้ทาํ การทดลองโดยใช้แบบแผนการทดลองชนิด แบบกลุ่มเดียวสอบก่อนเรี ยนและหลัง
เรี ยน (One Group Pretest-Posttest Design) (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2538: 249) ดังนี้
T1
X
T2
เมื่อ
T1 แทน การทดสอบก่อนเรี ยน
T2 แทน การทดสอบหลังเรี ยน
X แทน การจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้
4.2 ประชากรและตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนแสนสุขศึกษา
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนแสนสุ ขศึกษา ที่กาํ ลังศึกษาอยู่
ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2562 จํานวน 1 ห้องเรี ยน ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) จาก
การจับฉลาก โดยใช้หอ้ งเรี ยนเป็ นหน่วยการสุ่ม เป็ นห้องเรี ยนที่ 1 มีนกั เรี ยนจํานวน 32 คน
4.3 ตัวแปรที่ศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาวิทยาการคํานวณ
4.3.1 ความรู ้ความเข้าใจ วิชาวิทยาการคํานวณ
4.3.2 ทักษะปฏิบตั ิ การสร้างนิทานจากโปรแกรม scratch
4.4 ระยะเวลาที่ ใ ช้ในการวิจัย จํา นวน 5 เดื อ น (พฤษภาคม-ตุ ล าคม 2562) มี ก ารทดสอบก่ อ นเรี ยน
ดําเนินการจัดการเรี ยนรู ้ตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ และทดสอบหลังเรี ยน
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4.5 เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
(1) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ วิชาวิทยาการคํานวณ จากการจัดการเรี ยนรู ้ แบบสื บเสาะหาความรู ้
ประกอบด้วย แผนการจัดการเรี ยนรู ้จาํ นวน 10 แผน คิดเป็ นเวลา 20 ชัว่ โมง แผนการจัดการเรี ยนรู ้มีคุณภาพอยูใ่ น
ระดับมาก (x� = 4.00)
(2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน วิชาวิทยาการคํานวณ ประกอบด้วย แบบทดสอบชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ มีค่าความสอดคล้อง IOC เป็ นรายข้อระหว่าง 0.67 – 1.00 มีค่าความยากง่าย
ระหว่าง 0.35 – 0.72 ค่าอํานาจจําแนกระหว่าง 0.20 – 0.70
(3) แบบประเมินทักษะปฏิบตั ิการสร้างนิทานจากโปรแกรม scratch มีค่าความสอดคล้อง IOC เป็ น
รายข้อระหว่าง 0.67 – 1.00
4.6 การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิจยั เป็ นแบบการทดลองชนิ ดกลุ่มเดี ยว สอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
(One Group Pretest – Posttest Design) มีลาํ ดับขั้นดังนี้
4.6.1 ทดสอบความรู ้ความเข้าใจของนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างก่อนเรี ยน (Pre-test) โดยใช้แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาวิทยาการคํานวณด้านความรู ้ความเข้าใจ
4.6.2 ดํา เนิ น การจัด กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ แบบสื บ เสาะหาความรู ้ ต ามแผนการจัดการเรี ย นรู ้ วิชา
วิทยาการคํานวณ จํานวน 10 แผน 20 ชัว่ โมง สอนครั้งละ 2 ชัว่ โมง มีข้ นั ตอนดังนี้ 1) ขั้นสร้างความสนใจ 2) ขั้น
สํารวจและค้นหา 3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุ ป 4) ขั้นขยายความรู ้ 5) ขั้นประเมิน แต่ละขั้นมีกิจกรรมการเรี ยนรู ้ให้
ผูเ้ รี ยนได้ฝึกทักษะการคิด และการแก้ปัญหา
4.6.3 สอบวัด ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นวิ ช าวิ ท ยาการคํา นวณด้า นความรู ้ ค วามเข้า ใจโดยใช้
แบบทดสอบฉบับเดี ยวกับแบบทดสอบก่อนเรี ยน และสอบวัดทักษะการปฏิ บตั ิการสร้างนิ ทานจากโปรแกรม
scratch ภายหลังการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้
4.7 การวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานและสถิติทดสอบที
(t-test Dependent)

5. สรุ ปผลการวิจัย

1) ผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาการคํานวณของนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนแสนสุ ข
ศึกษา จากการจัดการเรียนรู้ แบบสื บเสาะหาความรู้ จําแนกตามเกณฑ์ ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ปรากฏดัง
ตาราง 1-2
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ตารางที่ 1 จํานวนร้อยละ ร้อยละสะสม ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
วิชาวิทยาการคํานวณด้านความรู ้ความเข้าใจของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนแสนสุขศึกษา
จากจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ จําแนกตามเกณฑ์ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)
เกณฑ์การประเมินผลการเรี ยนรู ้
ระดับ
คะแนน (30)
จํานวน ร้อยละ ร้อยละสะสม
ของ สพฐ.
80 – 100
ดีเยีย่ ม
24 – 30
2
6.25
6.25
75 – 79
ดีมาก
22.5 – 23.99
4
12.5
18.75
70 – 74
ดี
21 - 22.49
7
21.87
40.62
65 – 69
ค่อนข้างดี
19.5- 20.99
0
0
40.62
60 – 64
พอใช้
18 – 19.49
5
15.63
56.25
55 – 59
ค่อนข้างตํ่า
16.5 – 17.99
3
9.37
65.62
50 – 54
ตํ่า
15 – 16.49
6
18.75
84.37
0 - 49
ปรับปรุ ง
0 – 14.99
5
15.63
100.00
รวม x� = 18.34 SD = 4.19 ระดับคุณภาพ พอใช้

จากตารางที่ 1 พบว่าผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาวิทยาการคํานวณของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
โรงเรี ยนแสนสุ ขศึ กษา จากจัดการเรี ยนรู ้ แบบสื บเสาะหาความรู ้ อยู่ในระดับคุ ณภาพ พอใช้ (x� =18.34) และ
นักเรี ยนร้อยละ 56.25 มีผลสัมฤทธิ์อยูใ่ นระดับ พอใช้ข้ ึนไป

ตารางที่ 2 จํานวนร้อยละ ร้อยละสะสม ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชา
วิทยาการคํานวณด้านการปฏิบตั ิการสร้างนิทานจากโปรแกรม Scratch ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 4 โรงเรี ยนแสนสุขศึกษา จากจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ จําแนกตามเกณฑ์ของการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ)
เกณฑ์การประเมินผลการเรี ยนรู ้
ระดับ
คะแนน (10)
จํานวน ร้อยละ ร้อยละสะสม
ของ สพฐ.
80 – 100
ดีเยีย่ ม
8 – 10
18
56.25
56.25
75 – 79
ดีมาก
7.5 – 7.99
0
0
56.25
70 – 74
ดี
7 - 7.49
9
28.13
84.38
65 – 69
ค่อนข้างดี
6.5 – 6.95
0
0
84.38
60 – 64
พอใช้
6 – 6.49
3
9.37
93.75
55 – 59
ค่อนข้างตํ่า
5.5 – 5.99
0
0
93.75
50 – 54
ตํ่า
5 – 5.49
2
6.25
100.00
0 - 49
ปรับปรุ ง
0 – 4.99
0
0
100.00
รวม x� = 7.66 SD = 1.29 ระดับคุณภาพ ดีมาก
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จากตารางที่ 2 พบว่า การปฏิบตั ิการสร้างนิทานจากโปรแกรม Scratch ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 4 โรงเรี ยนแสนสุ ขศึกษา จากจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ อยูใ่ นระดับคุณภาพดีมาก ( X =7.66) และ
นักเรี ยนร้อยละ 84.38 มีผลสัมฤทธิ์อยูใ่ นระดับค่อนข้างดีข้ ึนไป
2) การเปรียบเทียบผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาการคํานวณด้ านความรู้ ความเข้ าใจ ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรียนแสนสุ ขศึกษา ระหว่ างก่ อนและหลังจากจัดการเรียนรู้ แบบสื บเสาะหาความรู้
ตารางที่ 3 การเปรี ยบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาวิทยาการคํานวณด้านความรู ้ความเข้าใจของ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนแสนสุขศึกษา ระหว่างก่อนและหลังจากจัดการเรี ยนรู ้แบบ
สื บเสาะหาความรู ้
การทดสอบ
n
คะแนนเต็ม
SD
t
p-value
X�
ก่อนเรี ยน
32
30
12.53
4.63
9.64
.000
หลังเรี ยน
32
30
18.34
4.19
จากตารางที่ 3 พบว่าผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาวิทยาการคํานวณของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
โรงเรี ยนแสนสุ ขศึกษา ภายหลังจากการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้สูงขึ้น อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05

6. อภิปรายผล

1) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาวิทยาการคํานวณ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนแสนสุ ข
ศึ กษา จากการจัดการเรี ยนรู ้ แบบสื บเสาะหาความรู ้ พบว่าผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาวิทยาการคํานวณของ
นักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนแสนสุ ขศึ กษา จากจัดการเรี ยนรู ้ แบบสื บเสาะหาความรู ้ อยู่ในระดับ
คุณภาพ พอใช้ (x�=18.34) ผลเป็ นเช่นนี้เพราะ จากการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ผูเ้ รี ยนมีส่วน
ร่ วมในกิ จกรรมเป็ นการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ที่เน้นให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ ฝึ กคิด ฝึ กปฏิ บตั ิ ฝึ กแก้ปัญหาด้วย
ตนเอง รู ้จกั การวางแผนในการทํากิจกรรมต่าง ๆ สร้างองค์ความรู ้ของตัวเอง ผูส้ อนเป็ นเพียงผูส้ นับสนุนในการทํา
กิจกรรมการเรี ยนการสอนซึ่ งวิธีการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ที่ผวู ้ ิจยั ได้นาํ มาใช้ในรายวิชาวิทยาการ
คํา นวณมี ท้ ัง หมดทั้ง 5 ขั้น ตอน ขั้น ที่ 1 สร้ า งความสนใจ ผูว้ ิจัย ได้ด ํา เนิ น การทบทวนความรู ้ แ ละนํา เสนอ
เนื้ อหาวิชาและโปรแกรมโดยใช้สถานการณ์ และภาพประกอบการนําเสนอ บอกวัตถุประสงค์ในการเรี ยนรู ้
ประโยชน์ความสําคัญ ขั้นที่ 2 ขั้นสํารวจและค้นหา บอกหลักการของเนื้ อหาวิชาในเรื่ องที่ เรี ยน ยกตัวอย่า ง
ประกอบเนื้ อหาวิชาที่ เรี ยนซึ่ งเกี่ ย วข้องกับการแก้ปัญหาในชี วิตประจํา วัน ผูเ้ รี ยนได้คน้ หาความรู ้ เพิ่ม เติ ม ที่
เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชา ฝึ กปฏิบตั ิการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับชีวติ ประจําวัน ขั้นที่ 3 ขั้นอธิบายและลงข้อสรุ ป การ
อธิ บายหลักการแก้ปั ญหาในโจทย์ปัญหาที่ ได้รับ โดยการใช้การใช้เหตุผลเชิ งตรรกะในการแก้ปัญหา สรุ ป
หลักการแก้ปัญหาจากโจทย์ปัญหาที่ ได้รับ ขั้นที่ 4 ขั้นขยายความรู ้ ให้ผูเ้ รี ยนรู ้วิเคราะห์ปัญหาโจทย์ปัญหากับ
สถานการณ์ต่างๆได้ ขั้นที่ 5 ขั้นประเมิน จําลองสถานการณ์การแก้ปัญหาในชีวติ ประจําวันเมื่อผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้จน
จบ จึงทําการประเมินผลด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาวิทยาการคํานวณด้านความรู ้ความเข้าใจ
และประเมิ นทักษะปฏิ บัติการสร้ างนิ ทานจากโปรแกรม Scratch ซึ่ งสอดคล้องกับการจัดการเรี ยนรู ้ แ บบสื บ
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เสาะหาความรู ้ (ชาตรี เกิ ดธรรม, 2545) เป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ ที่เน้นการสื บเสาะหาความรู ้ โดยพัฒนามาจาก
กิ จกรรมการสอนวิทยาศาสตร์ มุ่งให้ผูเ้ รี ยนได้ใช้กระบวนการทางความคิด หาเหตุผลทําให้คน้ พบความรู ้หรื อ
แนวทางในการแก้ไขปั ญหาด้วยตนเอง สอดคล้องกับงานวิจยั ของ พนิดา ภู่แพ (2553) ที่พบว่า นักเรี ยนที่ได้รับการ
จัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนการเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญ
ที่ระดับ .05
2) เปรี ย บเที ย บผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นวิช าวิทยาการคํา นวณ ของนัก เรี ย นชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4
ระหว่างก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาวิทยาการคํานวณ
ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนแสนสุ ขศึกษา ภายหลังจากการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้
สู งขึ้น อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานที่วา่ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาวิทยาการ
คํานวณ ของนักเรี ยนชั้นประถมปี ที่ 4 โรงเรี ยนแสนสุ ขศึกษา ภายหลังการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้
สู งขึ้ น ซึ่ งพบว่าในการจัดการเรี ยนการสอน นักเรี ยนเกิ ดกระบวนการเรี ยนรู ้ ด้วยตนเอง ได้ฝึกพัฒนาทักษะ
กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา สอดคล้องกับงานวิจยั สอดคล้องกับงานวิจยั ของ อาซิ ดราแม (2558) ที่ศึกษาผล
การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ (5E) ร่ วมกับวิธีแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา พบว่านักเรี ยน
ที่ ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้กระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ ร่ วมกับวิธีก ารแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา มี
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ องไฟฟ้าสถิต หลังการจัดการเรี ยนรู ้สูงกว่าก่อนการจัดการเรี ยนรู ้อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับ สุ จิตรา ไกรศรี วรรธนะ (2557) ที่พบว่านักเรี ยนที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบ
สื บ เสาะหาความรู ้ มี เ จตคติ ต่ อ วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ห ลัง เรี ยนสู ง กว่ า ก่ อ นเรี ยนอย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ
ที่ระดับ .05

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) ควรนํา การจัด การเรี ย นรู ้ แ บบสื บ เสาะหาความรู ้ ไปใช้พ ัฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนครู ควรกําหนดโจทย์สถานการณ์ต่างๆในการจัดการเรี ยนการสอน
ให้มีความหลากหลายมากยิง่ ขึ้น เพื่อให้นกั เรี ยนสามารถคิดวิเคราะห์และนําไปปรับใช้ได้ในชีวติ จริ ง
7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
(1) ควรมีการศึกษาเปรี ยบเทียบการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ กับการจัดการเรี ยนรู ้แบบ
อื่นๆในระดับชั้นอื่นๆต่อไป
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ระบบการศึ กษาต้องพัฒนาให้สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 ซึ่ งจะ
มุ่งเน้นแนวคิดเรื่ องการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองเพื่อนําไปสู่ การเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต โดยผูส้ อนต้องเปลี่ยนแปลงตนเองจาก
ศูนย์กลางความรู ้ไปเป็ นผูส้ นับสนุนจัดการเรี ยนรู ้ เพื่อส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเกิดการพัฒนากระบวนการคิด มีทกั ษะ
ความสามารถในการศึกษาค้นคว้าแสวงหาความรู ้เพิ่มเติมได้ดว้ ยตนเองอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้น การจัดการเรี ยนการสอนให้สอดคล้องกับปั จจัยที่ทาํ ให้เกิดการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง จึงเป็ นวิธีการที่
สําคัญในการเรี ยนการสอนระดับอุดมศึกษา ผูเ้ ขียนทําการศึกษาและสรุ ปปั จจัยที่ทาํ ให้เกิดการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองใน
การเรี ยนการสอนทางการออกแบบแฟชัน่ เพื่อประยุกต์ใช้กบั การออกแบบการเรี ยนการสอนทางการออกแบบ
แฟชัน่ หรื อศิลปศึกษา โดยเริ่ มจากการสร้างแรงจูงใจจากภายใน เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงจากประสบการณ์ สิ่งที่
สนใจเดิมหรื อสิ่ งที่ถนัดของตนเอง จากนั้นสร้างวัฒนธรรมการสื บค้น ผ่านการฝึ กฝนในการสื บค้น ค้นหาข้อมูล
ไปเรื่ อยๆ และลงมือทําด้วยตนเองอย่างมีวินยั จนเกิดเป็ นทักษะและความรู ้ที่สามารถสร้างสรรค์ส่ิ งใหม่จากการ
ผสมผสานความรู ้เดิมกับความรู ้ใหม่ได้ดว้ ยตนเอง
คําสําคัญ : การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง การเรี ยนการสอน การออกแบบแฟชัน่
ABSTRACT
The education system needs to be adopted to keep consistency with the current global changing of the
world in the 21st century which will focus on the concept of Self-Directed Learning to continually lead to Lifelong
Learning. The instructors have to change themselves from the knowledge center to be facilitators in order to
encourage learners to develop thinking processes, have skills and ability to continuously seek knowledge and
seek methods of Self- directed Learning by oneself.
Therefore, teaching and learning design which is in accordance with the factors for self-learning is an
important method of teaching and learning in higher education. The author studied and summarized factors for
self-directed learning used for teaching and learning in Fashion Design to apply for teaching and learning design
in fashion design or art education. To begin with, creating the intrinsic motivation to make connections to prior
learning and experience. After that, create a culture of inquiry through asking, searching continuously and kept
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coming up repeatedly. Working hard and spending effort practicing with self-discipline until becoming a skill.
Then learn to construct new things by combining prior knowledge with new ones by oneself.
Keywords: Self-directed Learning, Teaching and Learning, Fashion Design

1. บทนํา

โลกในศตวรรษที่ 21 เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างรวดเร็ วในทุกด้าน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ชีวิต
ความเป็ นอยู่ เทคโนโลยี และสิ่ งแวดล้อม ส่ งผลให้เกิดความต้องการในทักษะแห่ งยุคใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม
ระบบการศึกษาจึงต้องพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิ ดขึ้น โดยวิจารณ์ พานิ ช
(2555, น. 3-4) ตั้งข้อสังเกตว่าการเรี ยนรู ้สาํ หรับศตวรรษที่ 21 มีความแตกต่างจากการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 19และ
20 อย่างสิ้นเชิง วิธีการหลายอย่างที่เคยใช้ได้ผลดีถือเป็ นวิธีการที่ลา้ สมัยที่ เช่น การสอนหน้าชั้น โดยครู บอกสาระ
วิชาให้นักเรี ยนจด หรื อการสอนแบบบรรยายหน้าชั้น ในมหาวิทยาลัยถือเป็ นวิธีการเรี ยนแบบผูเ้ รี ยนเป็ นผูร้ ับ
ถ่ายทอดสาระเนื้อหาความรู ้ดว้ ยเหตุผลหลายประการ หากแต่การเรี ยนรู ้ที่ได้ผลดีตอ้ งเป็ นวิธีการที่นกั เรี ยนเป็ นผู ้
ลงมือทํา มิใช่นกั เรี ยนเป็ นผูฟ้ ังและจดจํา อีกทั้งโลกยุคปั จจุบนั ความรู ้น้ นั ไม่จาํ กัดเพียงแค่ในห้องเรี ยน ประกอบ
กับพฤติกรรม ลักษณะของผูเ้ รี ยนและสิ่ งแวดล้อมที่ ส่งผลกระทบเป็ นปั จจัยสําคัญที่ก่อให้เกิ ดการเปลี่ยนแปลง
กล่าวคือ ผูเ้ รี ยนสามารถหาความรู ้ได้จากแหล่งต่างๆ มากมาย มีความสามารถในการประยุกต์ประมวลผลและ
สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีเป็ นผูส้ นับสนุ นช่ วยเหลือให้นักเรี ยนสามารถเปลี่ยนสารสนเทศเป็ นความรู ้ และนํา
ความรู ้ไปเป็ นเครื่ องมือสู่การปฏิบตั ิและก่อให้เป็ นประโยชน์ เตรี ยมตัวเพื่อไปใช้ในชีวติ จริ ง
จากแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)ที่วา่ ส่งเสริ มให้คนไทย
มี ก ารเรี ย นรู ้ อ ย่า งต่ อ เนื่ อ งตลอดชี วิต พร้ อ มรั บ การเปลี่ ย นแปลงทั้ง ภายในและภายนอกประเทศ อี ก ทั้ง ยัง
สอดคล้อ งกับ Kek & Huijser (2011) ที่ ก ล่ า วว่า ในโลกที่ มีก ารเปลี่ ย นแปลงและไม่ม ั่นคงอย่า งรวดเร็ วใบนี้
หลายๆประเทศมุ่งมัน่ ที่ จะรักษาระดับการแข่งขันทางการศึ กษาให้ดีข้ ึนโดยการปรับปรุ งประเทศและกลยุทธ์
การศึกษาของชาติ แนวทางการเรี ยนการสอนในปั จจุบนั จึงต้องปรับเปลี่ยนไป กล่าวคือ ผูส้ อนต้องมีการกระตุน้
ให้ผเู ้ รี ยนอยากรู ้อยากลองตลอดเวลา โดยความสนใจใคร่ รู้น้ นั จะก่อให้เกิดการค้นหาข้อมูลความรู ้ดว้ ยตนเอง ทั้งนี้
ต้องมีการสร้างวัฒนธรรมสื บค้นที่มีระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อจูงใจให้ผเู ้ รี ยนเกิดความเป็ นคนเจ้าความคิด เจ้าปั ญหา
เกิดเป็ นคนเจ้าปั ญญา และแสวงหาความรู ้ได้ดว้ ยตนเองต่อไปเรื่ อยๆ
จากข้อมูลที่ กล่าวมาข้างต้น การเรี ยนรู ้ ด้วยตนเองจึ งเป็ นวิธีการที่ สําคัญในการเรี ยนการสอนระดับ
อุดมศึ กษา เพื่อให้ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะความสามารถในการศึ กษาค้นคว้าแสวงหาความรู ้เพิ่มเติมได้ดว้ ยตนเองอย่าง
ต่อเนื่ อง ปนิ ดา ทวีชาติ,ประเสริ ฐ เรื อนนะการ และเชาว์ อินใย (2560) แนวทางในการจัดการเรี ยนการสอนใน
ระดับอุดมศึกษาทางศาสตร์ดา้ นการออกแบบแฟชัน่ เป็ นการเรี ยนการสอนควบคู่กนั ไประหว่าง ทฤษฎีที่สร้างให้
ผูเ้ รี ยนเกิด “องค์ความรู ้” และการฝึ กฝนปฏิบตั ิการจนเกิดเป็ น “ทักษะ” เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดความคิดสร้างสรรค์หรื อ
สามารถคิดแก้ปัญหาประยุกต์สิ่งแวดล้อมหรื อศาสตร์ อื่นๆเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ได้ ดังนั้น แนวทางการจัดการ
เรี ยนการสอนในรายวิชานี้ให้สอดคล้องกับปั จจัยที่ทาํ ให้เกิดการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง เพื่อให้ผเู ้ รี ยนค้นคว้าข้อมูลและ
ประยุกต์ส่ิ งที่ คน้ พบไปสร้ างสรรค์เป็ นสิ่ งใหม่ เกิ ดเป็ นความเข้าใจมากกว่าการจํา สามารถใช้ประโยชน์จาก
การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองได้ดีกว่าและยาวนานกว่า เพื่อนําไปสู่การศึกษาตลอดชีวติ
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2. วัตถุประสงค์

(1) เพื่อนําเสนอปัจจัยที่ทาํ ให้เกิดการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองในการเรี ยนการสอนทางการออกแบบแฟชัน่

3. การเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง

3.1 ความหมายของการเรียนรู้ ด้วยตนเอง (Self-Directed Learning: SDL)
Knowles (1990) กล่าวว่า การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองถูกกําหนดให้เป็ นกระบวนการใช้ความคิดริ เริ่ มของแต่
ละคน โดยจะมีหรื อไม่มีความช่วยเหลือจากผูอ้ ื่นเพื่อวินิจฉัยความต้องการในการเรี ยนรู ้ของแต่ละบุคคลก็เป็ นได้
และการเรี ยนรู ้ ด้วยตนเองเป็ นกระบวนการที่ ใช้กาํ หนดเป้ าหมายในการเรี ยนรู ้ โดยระบุ แหล่งข้อมูลสําหรับ
การเรี ยนรู ้ เลือกและใช้กลยุทธ์การเรี ยนรู ้และประเมินผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
Candy (1991) กล่าวว่า การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองนั้นต้องฝึ กการควบคุมตนเองให้ได้ ซึ่งสิ่ งที่จาํ เป็ นที่ให้เพื่อ
ทําความเข้าใจในความต้องการในสิ่ งที่แต่ละคนต้องการเรี ยนรู ้ โดยมีการระบุเป้ าหมายสําหรับการเรี ยนรู ้ และ
การค้นหาแหล่งข้อมูลที่เหมาะสมสําหรับตนเองเพื่อที่จะบรรลุเป้ าหมายในการเรี ยน
สรุ ป การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง คือ กระบวนการเรี ยนรู ้ที่ผูเ้ รี ยนริ เริ่ มการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ตามความสนใจ
ความถนัดและความต้องการของตนเอง มีการกําหนดเป้ าหมายในการเรี ยนรู ้ รู ้จกั แสวงหาแหล่งข้อมูลสําหรับ
การเรี ยนรู ้ เลือกวิธีการเรี ยนรู ้ จนถึงการประเมินความก้าวหน้าและประเมินผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง โดยจะ
ดําเนิ นการด้วยตนเองหรื อร่ วมมื อช่ วยเหลื อกับผูอ้ ื่ นหรื อไม่ก็ได้ กระบวนการทั้งหมด ผูเ้ รี ยนเลื อกรู ปแบบที่
เหมาะสมสําหรับตนเองเพื่อที่ จะบรรลุเป้ าหมายในการเรี ยน ซึ่ งสิ่ งนี้ มีความจําเป็ นอย่างยิ่งสําหรับการศึกษาใน
ปั จจุบนั เพื่อเป็ นพื้นฐานในการศึกษาตลอดชีวติ ต่อไป
3.2. วิธีแสวงหาความรู้ ด้วยตนเองของมนุษย์
นับตั้งแต่อดีตกาลจนถึงปั จจุบนั การรับความรู ้ของมนุษย์เป็ นกระบวนการที่ตอ้ งอาศัยแนวทางในการ
จัดหาความรู ้ โดยเริ่ มจากการทําตามกันมา จนเกิดการสนใจใคร่ รู้หรื อรู ้สึกสงสัยเกี่ ยวกับสิ่ งต่างๆ ที่ต่างออกไป
จากเดิม ความสงสัยส่งผลให้ เกิดเป็ นการแสวงหาเพิ่มเติม เกิดการค้นหาโดยการใช้สติปัญญาและการฝึ กฝนต่างๆ
เกิดการประยุกต์ความรู ้เดิมมาพัฒนาเพิ่มเติม การแก้ไขหรื อปรับปรุ งให้ดีข้ ึน ซึ่ งมีหลากหลายรู ปแบบที่ ตอ้ ง
อาศัยการฝึ กฝนและค้นหา รู ้จกั แสวงหาคําตอบเพื่ออธิ บายความเป็ นไปของสิ่ งต่างๆ อย่างมีลาํ ดับขั้นตอน วิธี
แสวงหาความรู ้ของมนุษย์ โดยสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2561) จําแนกหัวข้อไว้ และผูเ้ ขียนยกตัวอย่าง
ประกอบ ดังนี้
3.2.1 การศึ ก ษาจากขนบธรรมเนีย มประเพณี (By Tradition) การศึ ก ษาจากขนบธรรมเนี ยม
ประเพณี หรื อวัฒนธรรมต่างๆ เช่น การทําความเคารพ การแต่งกายประจําชาติหรื อชนเผ่าต่างๆ การเขียนหรื อวาด
ภาพเพื่อบันทึกเรื่ องราวต่างๆบนฝาผนัง การเขียนสี หรื อการเจาะสักร่ างกาย การสื บทอดภูมิปัญญาของชาวบ้าน
การทอผ้าจากรุ่ นสู่ รุ่ น ซึ่ งอาจเป็ นสิ่ งที่ ได้ยดึ ถือปฏิ บตั ิกนั มาหลายปี อาจมีขอ้ ปฏิ บตั ิหรื อแนวทางที่ ปรับเปลี่ยน
ระหว่างทาง ซึ่งผูใ้ ช้วธิ ีการแสวงหาความรู ้แบบนี้ตอ้ งตระหนักและทําการศึกษาข้อมูลอย่างดี อาจพบข้อเท็จจริ งที่
บิดเบือนอันเกิดจากกาลเวลา ควรประเมินอย่างรอบคอบเสี ยก่อน
3.2.2 การสอบถามจากผู้รู้ หรื อผู้เชี่ยวชาญ (By Authority or By Expert) เช่นในสมัยโบราณ เมื่อ
เกิ ดโรคระบาด ผูค้ นก็จะถามผูท้ ี่ เกิ ดก่อนว่าควรจะทําการรักษาอย่างไร หรื อถามพระ ถามพ่อมดหมอผีในการ
รักษา หรื อผูท้ ี่มีอาํ นาจที่ถือได้วา่ เป็ นผูท้ ี่ได้รับการยอมรับจากสังคม ซึ่ งในสมัยนั้นผูท้ ี่เกิดก่อนก็จะแนะนําให้ทาํ
พิธีสวดมนต์ออ้ นวอนสิ่ งศักดิ์ สิ ทธิ์ ต่างๆ หรื อทําพิธีกรรมเพื่อปลดปล่อย แต่ปัจจุบนั มีการแสวงหาความรู ้ที่ใช้
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วิธีการสอบถามจากผูร้ ู ้ เช่น ครู บาอาจารย์ผูเ้ ชี่ ยวชาญในศาสตร์ ต่างๆ หรื อผูป้ ระสบในเหตุการณ์ หากแต่ควร
ระมัดระวังในการเสาะแสวงหาความรู ้โดยการสอบถามจากผูร้ ู ้คือต้องมัน่ ใจว่าผูร้ ู ้น้ นั เป็ นผูร้ ู ้ในเรื่ องที่จะสอบถาม
อย่างแท้จริ ง
3.2.3 การค้ นพบโดยบังเอิญ (By Chance) เช่น การค้นพบแรงลอยตัวของอาคิมิดีสในอ่างอาบนํ้า หรื
ออเลกซานเดอร์ เฟลมมิง ค้นพบยาเพนิซิลินในโหลเพาะเชื้อราที่ลืมเปิ ดฝาทิ้งไว้ หรื อ ประเสริ ฐศักดิ์ เดชอุดม
(2011) กล่าวว่าการค้นพบ Post it ผลิตภัณฑ์ของ3M โดยสเปนเซอร์ ซิลเวอร์ ที่เกิดจากความล้มเหลวในการ
พยายามคิดค้นกาวติดพลังงานสูงแต่กลับได้กาวที่ไม่มีความเหนียว ทําให้ได้กาวที่ใช้ติดกระดาษโน้ต สามารถลอก
ไปติดซํ้าได้และไม่ทิ้งรอยคราบให้พ้ืนผิวที่ติดเกิดความเสี ยหาย
3.2.4 การใช้ ประสบการณ์ (By Personal Experience) คือการหาความรู ้โดยการใช้ประสบการณ์
ตรงของตนเอง กล่าวคื อ เมื่ อมนุ ษย์พยายามที่ จะค้นคว้าหาคําตอบในการแก้ปัญหา มักจะถามผูท้ ี่ เคยประสบ
เหตุการณ์ตรงนั้นมา หรื อทดลองทําด้วยตนเอง จนเกิดเป็ นแนวทางการแก้ปัญหา โดยวิธีที่ได้ผลดีจะใช้ความรู ้น้ นั
ต่อ โดย Honey และ Mumford (1992, p.1-6) ให้ความสําคัญกับการเรี ยนรู ้จากประสบการณ์ เพราะการเรี ยนรู ้จาก
ประสบการณ์ เป็ นกระบวนการขั้นพื้นฐานแต่มีความสําคัญยิ่งต่อการแสวงหาความรู ้ ถ้าหากผูเ้ รี ยนไม่สามารถ
เรี ยนรู ้จากประสบการณ์ผเู ้ รี ยนจะไม่สามารถแสวงหาความรู ้หรื อฝึ กฝนทักษะต่างๆได้ และอาจจะทําผิดพลาดซํ้า
แล้วซํ้าเล่า ในที่สุดก็จะไม่สามารถปรับตัวให้ทนั กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้
3.2.5. วิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific method) วิธีน้ ี เป็ นวิธีที่ดีสาํ หรับการแก้ ปั ญหาต่างๆ ที่
สามารถประยุกต์จากการแก้ปัญหาในห้องปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์ ที่ทดลองทํา จดบันทึกสิ่ งที่ใช้ได้ไม่ได้ และยัง
สามารถนําไปใช้ในการแก้ปัญหาทางการศึกษาได้ดว้ ย โดยมีข้ นั ตอน ได้แก่ กําหนดปั ญหาและขอบเขตของปัญหา
ตั้งสมมติฐาน เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูล ขั้นที่ 4 วิเคราะห์และตีความข้อมูล และตรวจสอบผล และ
ขั้นที่ 5 สรุ ปผล
จากข้อมูลข้างต้น ผูเ้ ขียนสสรุ ปประเภทของวิธีแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเองของมนุษย์ จะสามารถแบ่งได้
สองรู ปแบบ โดยแบ่งตามลักษณะของการสื บค้น ดังนี้
ตารางที่ 1: วิธีแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเองของมนุษย์ แบ่งตามลักษณะของการสื บค้น
รู ปแบบที่ 1:
รู ปแบบที่ 2:
การสื บค้ นหาข้ อมูล ด้ วยการค้ นหา หรื อการสอบถาม
การคิดและทดลองลงมือทํา
 การศึกษาจากขนบธรรมเนียมประเพณี (By
 การค้นพบโดยบังเอิญ (By Chance)
Tradition)
 การใช้ประสบการณ์ (By Personal Experience)
 การสอบถามจากผูร้ ู ้หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญ
(By
 วิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific method)
Authority or By Expert)
3.3 ลักษณะของผู้เรียนทีเ่ รียนรู้ ด้วยตนเอง
Perry, Phillips, & Hutchinson (2006) กล่าวว่า ลักษณะของผูเ้ รี ยนที่เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองจะชอบการทํางาน
ที่ ทา้ ทาย ฝึ กฝนเรี ยนรู ้ และพัฒนาความเข้าใจอย่างลึกซึ้ งในสิ่ งที่ เรี ยนและใช้ความพยายามพิเศษซึ่ งจะนําไปสู่
การศึกษาที่ประสบความสําเร็ จ
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Keetam D. F. Alkahtani (2013) กล่าวว่า ความสามารถของแต่ละบุคคลในการเป็ นเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองจะ
อยู่ในธรรมชาติของการเรี ยนรู ้ของแต่ละคน เป็ นการแสวงหาความรู ้ตลอดชี วิตซึ่ งเป็ นเป้ าหมายการศึกษาที่พึง
ประสงค์อย่างสูง
ดังนั้น ผูเ้ รี ยนที่เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองจะมีความใฝ่ ฝึ กฝนเรี ยนรู ้ และความพยายามที่จะแสวงหาความรู ้ด้วย
ตนเองอย่างที่สุดตามธรรมชาติของการเรี ยนรู ้ของแต่ละคน เพื่อที่จะประสบความสําเร็ จ และแสวงหาความรู ้ดว้ ย
ตนเองไปตลอดชีวติ
3.4 รู ปแบบกิจกรรมทีส่ ่ งเสริมการเรียนรู้ ด้วยตนเอง
รู ปแบบกิจกรรมที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองนั้น มีหลักการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ดว้ ย
ตนเอง ที่ เสนอโดยวัฒนาพร ระงับทุกข์ (2545, น. 50-51) จํานวน 5 ประการ ได้แก่ ศึ กษาผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล
การจัดให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนรับผิดชอบในการเรี ยน การพัฒนาทักษะการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน การพัฒนาทักษะการเรี ยนรู ้
ร่ วมกับผูอ้ ื่น และพัฒนาทักษะการประเมินตนเอง ซึ่งสามารถแบ่งตามขั้นตอนการสอนและอธิบายโดยสังเขปด้วย
ตาราง ดังนี้
ตารางที่ 2: รู ปแบบกิจกรรมที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองตามขั้นตอนการสอน

4. การเรียนการสอนทางการออกแบบแฟชั่ น

ในการเรี ยนการสอนในหลักสูตรที่เกี่ยวกับการออกแบบแฟชัน่ จะมีรายวิชาการออกแบบเครื่ องแต่งกาย
หรื อ การออกแบบแฟชั่น ที่ ก ระจายอยู่ใ นรายวิ ช าที่ เ ป็ นความรู ้ ท างการออกแบบแฟชั่น ระดับ พื้ น ฐานและ
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การออกแบบแฟชั่น ขั้น สู ง ซึ่ ง การเรี ย นการสอนการออกแบบแฟชั่น นั้น ต้อ งทํา การศึ ก ษาข้อ มู ล ต่ า งๆ อาทิ
การออกแบบเครื่ องแต่งกายและกระบวนการออกแบบสร้างสรรค์ แนวความคิ ดทางการออกแบบ การศึ กษา
รู ป แบบเครื่ อ งแต่ ง กาย (Style) การเลื อ กใช้สี การเลื อ กใช้ว ตั ถุ ดิ บ การศึ ก ษาเรื่ อ งรสนิ ย มและแนวโน้ ม
การออกแบบตามฤดู กาล ประกอบกับต้องศึ กษาข้อมูลทางการตลาดแฟชั่น ศึ กษาความต้องการของผูบ้ ริ โภค
วัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเป็ นอยู่ ตลอดจนแนวคิด สิ่ งที่ สะท้อนความคิดความเชื่ อ ปั ญหาสภาพการณ์เบื้ องต้น
ควบคู่กบั การสังเกตงานออกแบบเครื่ องแต่งกาย และมีความซับซ้อนมากขึ้นในรายวิชาขั้นสู ง ซึ่ งจะเห็ นได้วา่
ผูเ้ รี ยนต้องทําการศึกษาเนื้อหาในส่ วนของทฤษฎีและต้องทําการสื บค้นข้อมูลเป็ นจํานวนมาก จนกว่าจะสามารถ
ทําการออกแบบเครื่ องแต่งกายได้ ประกอบกับรู ปแบบการเรี ยนการสอนสําหรับกลุ่มผูเ้ รี ยนในปั จจุบนั นี้ที่ไม่ควร
เน้นการเรี ยนแบบท่องจําเพียงอย่างเดียว แต่ควรเปลี่ยนการทฤษฎี แบบการเลคเชอร์ ไปเป็ นการให้นกั ศึกษาหา
ข้อมูลด้วยตนเองควบคู่กบั การปฏิบตั ิงาน อีกทั้งธรรมชาติของการออกแบบงานสร้างสรรค์ในแต่ละคนมีความ
แตกต่างกันออกไป กล่าวคือ ผูอ้ อกแบบแต่ละคนจะมีความชื่นชอบในรู ปแบบเฉพาะตน และแสดงออกในผลงาน
ที่ สร้ างสรรค์ต่างกัน ดังนั้น แนวทางการจัดการเรี ยนการสอนในรายวิชานี้ ที่สามารถสนองความต้องการของ
ผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคลได้ คือการจัดให้สอดคล้องกับวิธีการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง เช่น การค้นหาความต้องการในตัวตน
หรื อหัวข้อที่ผเู ้ รี ยนสนใจ จากนั้นลงพื้นที่ สอบถามกลุ่มเป้ าหมายหรื อชุมชน หรื อการทําแฟชัน่ สเก็ตบุ๊ก(Fashion
sketchbook) เพื่อจดบันทึกและสะสมข้อมูลเอกสารและข้อมูลภาพที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องราวต่างๆ ทีละเล็กละน้อย
ที่ได้คน้ คว้าด้วยตนเองด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อเป็ นแนวทางในการศึกษาเพิ่มเติมที่กว้างออกไป
ขั้นตอนในการเรี ยนออกแบบแฟชัน่ ที่ใช้กระบวนการคิดในการออกแบบ ได้แก่ ขั้นที่ 1 การทําความ
เข้า ใจ(Understand) หรื อ การศึ ก ษาข้อ มู ลเกี่ ยวกับปั ญหาและความต้อ งการของผูบ้ ริ โ ภค ขั้น ที่ 2 การค้นคว้า
(Explore) ค้นคว้าหาข้อมูลในการแก้ปัญหา ระดมความคิด และขั้นที่ 3 (Prototype) การทดลองหรื อสร้างตัวอย่าง
ต้นแบบผลิตภัณฑ์ โดยความสัมพันธ์ของแต่ละขั้น จะสามารถกลับไปทําซํ้าในขั้นก่อนหน้าได้ หากต้องการข้อมูล
เพิ่มเติมหรื อไม่ได้ผลสรุ ปหรื องานออกแบบที่ชดั เจน ดังแผนภาพความเชื่อมโยง ดังนี้

ภาพที่ 1: ขั้นตอนในการเรี ยนออกแบบแฟชัน่ ที่ใช้กระบวนการคิดในการออกแบบ
ที่มาของภาพ : https://www.slideshare.net/ktphinnovation/design-thinking-workshop-notes

5. สรุ ปและข้ อเสนอแนะ

จากการศึ กษาข้อมูลข้างต้นทั้งหมด ผูเ้ ขียนสรุ ปจจัยที่ทาํ ให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองที่ใช้สําหรับการ
เรี ยนการสอนทางการออกแบบแฟชัน่ ได้ดงั นี้
5.1 แรงจูงใจจากภายใน (Intrinsic motives) พระครู วสิ ุทธิ์ธรรมานุวตั ร และอนุวตั กระสังข์ (2019) ให้
นิ ยามของแรงจูงใจจากภายใน ว่าคือแรงขับเคลื่อนที่อยูภ่ ายในตัวบุคคลที่จะกระตุน้ ให้บุคคลนั้นเกิดการกระทํา
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แรงขับดังกล่าวเกิ ดจากความต้องการพื้นฐาน แรงผลักพลังกดดัน หรื อความปรารถนา อันเนื่ องมาจากสิ่ งล่อ
ใจความคาดหวัง หรื อการตั้งเป้ าหมา ย ทําให้บุคคลพยายามดิ้นรนเพื่อให้บรรลุผลสําเร็ จตามวัตถุประสงค์น้ นั
โดยบุคคลที่มีแรงจูงใจจากภายใน จะเป็ นผูท้ ี่จะประสบความสําเร็ จในการทํางาน เป็ นคนที่มีหวั ใจของการพัฒนา
อยูเ่ สมอ เป็ นผูท้ ี่มีการสํารวจและประเมินความสามารถของตนเองอยูต่ ลอดเวลาการมองโลกในแง่ดี และแสวงหา
โอกาสในการทําางานมีความคิดไม่หยุดนิ่งพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างไร้ขีดจํากัด นอกจากนั้นยังมี
ความสนใจใฝ่ รู ้ส่ิ งใหม่ๆสร้างผลงานด้วยใจรัก ตัวอย่างกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ เช่น การให้ผูเ้ รี ยนเลือกหัวข้อหรื อ
แนวทางที่ชอบ หรื อการเริ่ มต้นออกแบบผลงานจากประสบการณ์เดิมที่มี ซึ่ งสอดคล้องกับลักษณะของผูเ้ รี ยนที่
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองที่กล่าวไว้ขา้ งต้น
5.2 มีวัฒ นธรรมการสื บ ค้ น (Culture of Inquiry) มาจากวิธี ก ารเรี ย นรู ้ แ บบสื บ เสาะ(Inquiry-Based
Learning) ซึ่ งภพ เลาหไพบู ล ย์ (2542: 119) กล่ า วว่ า การสอนแบบสื บ เสาะหาความรู ้ เ ป็ นการสอนที่ เ น้น
กระบวนการแสวงหาความรู ้ที่จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้คน้ พบความจริ งต่างๆด้วยตนเองให้ผเู ้ รี ยนได้มีประสบการณ์
ตรงในการเรี ยนรู ้เนื้ อหาวิชาและเปลี่ยนแนวความคิดจากการที่ เป็ นผูร้ ับความรู ้มาเป็ นผูแ้ สวงหาความรู ้และใช้
ความรู ้ สอดคล้องกับที่ Freach, j. (2011). นักออกแบบผูเ้ ขียนบทความในหัวข้อ The Art of Design Research (and Why
It Matters) หรื อ ศิลปะในการวิจยั (และทําไมถึงสําคัญ) กล่าวไว้วา่ “Design can exist without "the research." But
if we don't study the world, we don't always know how or what to create.” หรื อ การออกแบบสามารถทําได้โดย
ไม่ตอ้ งผ่านกระบวนการวิจยั แต่หากไม่สืบค้นหาข้อมูลในโลกนี้ เราก็จะไม่รู้วา่ จะสามารถสร้างสรรค์ส่ิ งใหม่ได้
อย่างไร โดยวิธีการสร้ างวัฒนธรรมในการสื บค้นนั้น Miller, A. (2015). กล่าวไว้ว่า ควรเริ่ มจากในห้องเรี ยน
เริ่ มต้นด้วยบรรยากาศการเรี ยนที่อบอุ่น เป็ นมิตรและไว้วางใจได้ ทําให้ผเู ้ รี ยนจะเข้าใจถึงคุณค่าของคําถาม รู ้สึกมี
พลังอยากค้นคว้าหาคําตอบและเกิดทัศนคติที่ดีในการเรี ยน ซึ่ งกิจกรรมที่ผูส้ อนสร้างหรื อคิดขึ้นมา เช่น การถาม
คําถาม การให้โจทย์ที่ทา้ ทาย กิจกรรมที่สนุก เร้าอารมณ์ หรื อกิจกรรมที่ผเู ้ รี ยนได้มีโอกาสแบ่งปั นความสนใจใคร่
รู ้ส่วนตัวกับรู ปแบบที่ตนชอบ จะทําให้สามารถตรวจสอบทิศทางความสนใจของผูเ้ รี ยนได้ อย่างไรก็ตามการสร้าง
วัฒนธรรมของการสื บค้นต้องเป็ นไปอย่างต่อเนื่ องตั้งแต่วนั แรกในห้องเรี ยนและมีกิจกรรมต่อเนื่ องไปตลอด ซึ่ง
กลยุทธ์การสอนนั้นควรมีหลากหลายและไม่ซ้ าํ กัน ควรมีการประเมินผลหรื อตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง และมีการ
เสริ มแรงบวก เช่นการเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้สร้างสรรค์งานศิลปะในรู ปแบบที่ตนเองต้องการ หรื อให้นาํ เสนอ
การสื บค้นในหัวข้อที่สนใจอย่างต่อเนื่ องและให้คาํ ชมเชย ทั้งนี้การสร้างวัฒนธรรมในการสื บค้นที่ดีควรเป็ นส่ วน
หนึ่งของชีวติ กล่าวคือไม่ได้ใช้แค่ทาํ กิจกรรมในชั้นเรี ยน แต่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจําวัน เนื่องจาก
การฝึ กการสร้างวัฒนธรรมการสื บค้นเป็ นครั้งคราวนั้นจะไม่สร้างนิสัยในการสื บค้นได้ ทั้งนี้ การจัดสิ่ งแวดล้อม
เพื่อเอื้อต่อการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง เป็ นสิ่ งสําคัญอย่างยิง่ อาทิ ห้องสมุด ห้องเรี ยน ครู หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญประจําศูนย์การ
เรี ยนรู ้เพื่ออํานวยความสะดวกให้การแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเอง
5.3 การมีวนิ ัยในตนเอง (Self-Discipline) ความมีวนิ ยั ในตนเองนําไปสู่การสร้างผลงานที่ยอดเยีย่ มของ
ผูส้ ร้างหรื อนวัตกรผูเ้ ชี่ยวชาญในศาสตร์ต่างๆทั้งหลายต้องใช้การฝึ กฝนเป็ นประจําจนกว่าจะได้รับการยอมรับ
เช่น นักวิง่ มาราธอนที่ตอ้ งฝึ กฝนในการวิง่ อยูเ่ ป็ นประจํา ส่วนในการทํางานทางศิลปะ วินเซนต์ แวนโก๊ะ(Vincent
Van Gogh) เป็ นตัวอย่างของศิลปิ นระดับโลกผูท้ ี่มีวนิ ยั ในตนเองอย่างดีเยีย่ ม ในการสร้างผลงานศิลปะของเขาสัก
หนึ่งชิ้น เขาจะเริ่ มร่ างภาพขนาดเล็กมากกว่า 100 ภาพ ก่อนที่จะลงสี จริ ง และทดลองลงสี ในแบบต่างๆก่อนที่จะลง
บนเฟรม แสดงให้เห็นถึงการมีวนิ ยั อย่างไม่หยุดยั้ง มีการใคร่ ครวญถอดบทเรี ยนจากสิ่ งที่เรี ยนรู ้จากประสบการณ์
เพื่อพัฒนาไปสู่การทํางานที่ดีข้ ึนในครั้งต่อไป ซึ่งวิธีการทํางานและฝึ กทักษะทางการวาดภาพอย่างมีวนิ ยั ของวิน
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เซนต์สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในทางการออกแบบแฟชัน่ ได้ ด้วยการฝึ กปฏิบตั ิการออกแบบ วาดภาพ สร้าง
รายละเอียดการตัดเย็บอยูเ่ ป็ นประจํา จนสามารถสร้างสรรค์ผลงานออกแบบได้อย่างสวยงาม การมีวนิ ยั ในตนเอง
จะทําให้เรามีจิตใจที่แน่วแน่ ไม่เปลี่ยนแปลงซึ่งเป็ นสิ่ งสําคัญที่จะทําให้ประสบความสําเร็ จในสิ่ งที่ต้ งั ไว้
5.4 การสร้ างความรู้ ใหม่ ด้วยตนเอง (Learn to Construct) เป็ นการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองผ่านทฤษฎี ทดลอง
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้และลงมือปฏิบตั ิจริ ง ค้นพบสาระสําคัญหรื อองค์การความรู ้ใหม่ดว้ ยตนเอง หรื อเกิ ดจากการ
เชื่ อมโยงจากประสบการณ์ สิ่ งที่ สนใจเดิมหรื อสิ่ งที่ถนัดของตนเอง ผ่านการฝึ กฝนในการสื บค้น ลงมือทําด้วย
ตนเองซึ่งจะเป็ นการส่งเสริ มมีประสบการณ์ตรง (John dewey,1993 อ้างถึงในสกนธ์ ภู่งามดี) จากนั้นถอดบทเรี ยน
แล้วสร้างสรรค์เป็ นสิ่ งใหม่ ซึ่ งเป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองขั้นสู ง สอดคล้องกับแนวทางจัดการเรี ยนรู ้ใน
ศตวรรษที่ 21 โดยสํานักพัฒนาการศึ กษามัธยมตอนปลาย (2019) ที่ ให้ความสําคัญกับกระบวนทัศน์การเรี ยนรู ้
การจัดการเรี ยนรู ้ให้ผูเ้ รี ยนเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนไปสู่ ผูม้ ีความรู ้ ทักษะกระบวนการ และเจตคติที่พึงประสงค์ เป็ น
บุคคลที่มีคุณภาพ มีทกั ษะในการค้นคว้าแสวงหาความรู ้ มีความรู ้พ้ืนฐานที่จาํ เป็ น สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
สร้างสรรค์ สามารถสร้างสื่ อได้อย่างมีประสิ ทธิ ผล นําไปสู่ การเป็ นบุคคลแห่ งการเรี ยนรู ้ (Learning Man) ที่ พึง
ประสงค์
ปั จจัยที่ทาํ ให้เกิดการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองที่ใช้สาํ หรับการเรี ยนการสอนทางการออกแบบแฟชัน่ ที่กล่าวมา
ข้างต้นนั้นมีความสัมพันธ์กนั ตามลําดับขั้น โดยเริ่ มต้นจากตนเองต้องมีแรงจูงใจจากภายใจ แล้วจึงรับผลกระทบ
จากปั จจัยภายนอกได้แก่ บรรยากาศ สิ่ งแวดล้อม และรู ปแบบกิจกรรมที่ผสู ้ อนจัดให้เพื่อส่งเสริ มให้เกิดการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง จากนั้นสร้างวัฒนธรรมการสื บค้น โดยการฝึ กฝนการค้นหาข้อมูลไปเรื่ อยๆ ทดลองทําซํ้าๆ อย่างมีวนิ ยั
ในตนเอง จนเกิ ดเป็ นความรู ้ที่สามารถสร้ างสรรค์สิ่งใหม่จากการผสมผสานความรู ้เดิ มกับความรู ้ใหม่ได้ด้วย
ตนเอง โดยสามารถสรุ ปเป็ นแผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยที่จะช่วยให้เกิดการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองที่ใช้ในการ
เรี ยนการสอนทางการออกแบบแฟชัน่ กับกิจกรรมการเรี ยนการสอนได้ ดังนี้
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ภาพที่ 2 : แผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยที่ทาํ ให้เกิดการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
ในการเรี ยนการสอนทางการออกแบบแฟชัน่ กับกิจกรรมการเรี ยนการสอน
ที่มาของภาพ : ผูเ้ ขียน
ข้ อเสนอแนะ ปั จจัยที่ทาํ ให้เกิดการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองในการเรี ยนการสอนทางการออกแบบแฟชัน่ ควร
ส่ งเสริ มและพัฒนาปั จจัยทุกข้อควบคู่กนั ไปจึ งจะสามารถประสบผลสําเร็ จในการเรี ยนได้ โดยผูส้ อนหรื อผูท้ ี่
เกี่ยวข้องกับการจัดการเรี ยนการสอนทางแฟชัน่ หรื อศิลปศึกษาสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ตามความเหมาะสม
อันจะส่งผลให้ผเู ้ รี ยนเกิดเป็ นบุคคลที่เรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเองเมื่อจบการศึกษา และต่อเนื่องเป็ นการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ
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แนวทางพัฒนาการบริหารงานระบบการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาในจังหวัดกําแพงเพชร
สั งกัดสํ านักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
DEVELOPMENT ADMINISTRATIONGUIDELINE OF INTERNAL
QUALITY ASSURANCE SYSTEM OF EDUCATIONSCHOOLS IN
KAMPHAENG PHET UNDER THE OFFICE OF SECONDARY
EDUCATIONAL SERVICE AREA 41
กฤษณะ อรัญสาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
E-mail: Kitsana_ars@hotmail.com
บทคัดย่ อ

การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพการบริ หารงานระบบการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาในจังหวัดกําแพงเพชร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต 41 2) เพื่อศึกษาปั ญหา
การบริ หารงานระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในจังหวัดกําแพงเพชร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต 41 3) เพื่อหาแนวทางพัฒนาการบริ หารงานระบบการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาในจังหวัดกําแพงเพชร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ประชากรที่ใช้ในการ
วิจยั ตามวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1 และ 2 ได้แก่ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบตั ิงานในสถานศึกษา
จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 1,357 คน กลุ่มตัวอย่างจํานวน 303 คน เป็ นผูบ้ ริ หารสถานศึกษา จํานวน 56 คน
และครู ผูส้ อน จํานวน 247 คน กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตาราง ของเครจ์ซีและมอร์ แกน (Krejcie&
Morgan, อ้างถึ งใน บุ ญชม ศรี สะอาด, 2535, หน้า40) กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยวิธีการสุ่ มแบบชั้นภูมิ(Stratified
Random Sampling) เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถาม แบบให้เลือกตอบเพียงข้อเดียว
(Check one choice)และแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating scale)5 ระดับ ของลิเคอร์ ท (Likert five’s Rating
scale) มีค่าความเที่ยง (Reliability) เท่ากับ 0.98 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและผูใ้ ห้ขอ้ มูล (Informant) ตามวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 3 ได้แก่ ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จํานวน 11 คน รวบรวมข้อมูล
โดยการสนทนากลุ่ม(Focus group discussion) และวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
ผลการวิจยั พบว่า
1. สภาพการบริ หารงานระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึ กษาในจังหวัดกําแพงเพชร
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต 41 การดําเนิ นงานที่ ปฏิ บตั ิมากที่ สุดคือ ด้านการกําหนด
มาตรฐานการศึ กษาของสถานศึ กษาได้แก่ การแต่งตั้งคณะทํางานกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ด้านการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึ กษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาได้แก่
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จัดทําแผนปฏิ บตั ิการประจําปี ด้านการดําเนิ นงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึ กษาของสถานศึ กษาได้แก่ การ
กําหนดปฏิทินการปฏิบตั ิและการรายงานผลและดําเนิ นโครงการตามแผนปฏิบตั ิการประจําปี และด้านการจัดให้
การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ได้แก่ การแต่งตั้งคณะทํางานและกําหนด
บทบาทหน้าที่และนําผลการประเมินคุณภาพภายในเป็ นข้อมูลในการจัดทํารายงานประจําปี (SAR)คิดเป็ นร้อยละ
99.34 ขณะที่ การดําเนิ นงานที่ ไม่ปฏิ บตั ิมากที่ สุด คือ ด้านการจัดระบบบริ หารและสารสนเทศได้แก่การนิ เทศ
ภายใน คิดเป็ นร้อยละ 10.56
2. ปั ญหาการบริ หารงานระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึ กษาในจังหวัดกําแพงเพชร
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย อยูใ่ นระดับน้อย (x� = 1.75, S.D. =
0.65) และทุกด้านอยูใ่ นระดับน้อยพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือด้านการจัดทํารายงานประจําปี ที่เป็ นรายงาน
ประเมินคุณภาพภายใน (x� = 1.85, S.D. = 0.67)
3. แนวทางพัฒ นาการบริ ห ารงานระบบการประกัน คุ ณ ภาพภายในของสถานศึ ก ษาในจัง หวัด
กําแพงเพชร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ควรนํามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ไปใช้เป็ นแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึ กษาของสถานศึ กษา ควรให้ทุกคนมีส่วนร่ วมควรจัด
ประชุมเชิงปฏิบตั ิการการจัดทําแผนร่ วมกัน(SWOT)มีการวิเคราะห์ปัญหาให้ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาควร
กระจายอํานาจการบริ หารแก่บุคลากรตามโครงสร้างบริ หาร และปรับปรุ งระบบสารสนเทศให้มีความสะดวก
และรวดเร็ วในการใช้งาน ควรมีการนิเทศภายในอย่างต่อเนื่องและเป็ นควรวิเคราะห์ผลการดําเนินงานเปรี ยบเทียบ
กับ เป้ า หมายและตัว ชี้ ว ดั ความสํา เร็ จของแผนพัฒ นาการจัด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา ทุ ก ครั้ งเมื่ อเสร็ จสิ้ น
โครงการ ควรดําเนิ นการตรวจสอบ ทบทวนคุณภาพการศึกษาให้เป็ นปั จจุบนั และผลการตรวจสอบมาแก้ไข
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มากขึ้น ควรสร้าง/มีเครื่ องมือประเมินคุณภาพภายใน ที่ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึ ก ษา ครบทุ ก มาตรฐานและครบทุ ก ตัว บ่ ง ชี้ ควรรวบรวมข้อ มูล สารสนเทศ การดํา เนิ น งานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และแผนปฏิบตั ิการประจําปี ให้ครอบคลุมทุกรายการ ทุกด้านและ
ทุ ก มาตรฐาน และ ควรวิเ คราะห์ สัง เคราะห์ ข้อ มู ล สารสนเทศ จากผลการประเมิ น คุ ณ ภาพภายในของ
สถานศึกษา และนําไปใช้ให้เป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริ หารและการเรี ยนการสอนอย่างต่อเนื่อง
คําสําคัญ : ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา / สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

ABSTRACT
The objective of this research aim. 1) To study the conditions of the administration of the internal
quality assurance system of schools in KamphaengPhet Province under the Office of Secondary Educational
Service Area 41. 2) To study the problems of the administration of internal quality assurance system of schools
in KamphaengPhet Province under the Office of Secondary Educational Service Area 41. 3) To find the ways
to improve the internal quality assurance system administration of schools in Kamphaeng Phet Provinceunder the
Office of Secondary Educational Service Area 41. The population used in the research according to the objectives
1 and 2, including teacher civil service and educational personnel working in Kamphaeng Phet educational
institutions a total of 1,357 people. The sample consisted of 303persons, consisting of 56school administrators
and 247 teachers, specifying the sample size using Crescent's table and Morgan (Krejcie& Morgan, quoted in
Bunjom Si Sa-at, 1992, page 40). The samples were obtained by Stratified Random Sampling. The tools used
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for data collection were questionnaires and check one choice and 5 rating scales of Likert five's Rating scale has
reliability. is equal to 0.98. The statistics used in data analysis are percentage, mean, standard deviation. And
informant to according to objective 3, including government teachers and educational personnel under the
Office of Secondary Educational Service Area 41. 11 people are compiled by focus group discussion and data
analysis by content analysis.
The research found that
1. The condition of the administration of the internal quality assurance system of schools in
Kamphaeng Phet Province under the Office of Secondary Educational Service Area 41. The most practical
operation is the educational standard setting of the schools are appointment of the working group to set the
educational standard of the school in the formulation of educational development plans of educational institutions
that focus on quality according to educational standards of the institution, including the annual action plan. The
operation according to the educational development plan of the educational institutions were defining action
calendars and reporting results and project implementation according to the annual action plan,and for providing
internal quality assessment in accordance with educational standards of the institution, including the appointment
of a working group and determining the roles and responsibilities and using the internal quality assessment results
as information in the preparation of annual reports (SAR), representing 99.34 percent. The operations that do not
perform the most are management and information systems. Internal supervision accounting for 10.56 percent.
2. The Problems of the administration of internal quality assurance system of schools in Kamphaeng
Phet Provinceunder the Office of Secondary Educational Service Area 41. The overall average (��= 1.75, S.D. =
0.65) and all aspects were at a low level. It was found that the aspect with the highest mean was the preparation
of the annual report that is an internal quality assessment report (��= 1.85, S.D. = 0.67)
3. The Guidelines for the development of internal quality assurance system administration for schools
in Kamphaeng Phet Province under the Office of Secondary Educational Service Areas 41. Educational standards
of educational institutions should be used as guidelines for creating educational quality development plans of
schools. Everyone should be involved in a joint plan making workshop (SWOT) with problem analysis to cover
educational standards. Should decentralize the administration to personnel according to the administrative
structure and improve the information system to be convenient and quick to use. There should be on going
internal supervision and the operational results should be compared with the goals and indicators of the success
of the educational development plan of the school. Every time when the project is finished. The project should
carry out an investigation. Review quality of education to be up to date, and the result of the examination to
correct improve the quality of education. Should build / have internal quality assessment tools. That covers the
educational standards of schools complete all standards and all indicators. Should gather information the
implementation of the educational quality development plan of the school and the annual action plan to cover all
items. Every aspect and every standard and should analyze the synthesis of information from the internal quality
assessment of the school, and use it to benefit the development of administration and teaching continuously.
Key words: Internal quality assurance system of schools / Under the Office of Secondary Educational Service
Area 41
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1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

ตามพระราชบัญ ญัติ ก ารศึ ก ษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบัญญัติก ารศึ กษา
แห่ งชาติ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2553 (2553 หน้า 134-135) หมวด 6 ได้กาํ หนดการดําเนิ นงานในเรื่ อง มาตรฐานและ
การประกันคุณภาพการศึกษา ไว้ในมาตรา 47 ว่า ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึ กษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพ
ภายนอก ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ให้เป็ นไปตามที่กาํ หนดในกฎกระทรวง
จากรายงานการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึ กษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 41 ประจําปี 2557 (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41, 2558, หน้า 15-61) ซึ่ งผล
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา พบว่า โดยภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.46 ระดับคุณภาพ 3 แปล
ผลระดับดี เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ผลการติดตามตรวจสอบคุ ณภาพการศึ กษา ที่ อยู่ในระดับสู งสุ ด
ได้แก่ ด้านที่ 3 จัดระบบบริ หารและสารสนเทศคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.66 ระดับคุณภาพ 5 แปลผลระดับดีเยี่ยม
และผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอยูใ่ นระดับตํ่าสุด ได้แก่ ด้านที่ 1 การกําหนดมาตรฐานการศึ กษา
ของสถานศึกษา คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.75 ระดับคุณภาพ 2 แปลผลระดับพอใช้
ทั้งนี้ จะเห็นได้วา่ โรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 การดําเนิ นการ
ประกันคุณภาพภายในอาจมีปัญหา ทําให้คุณภาพการจัดการศึกษาบางด้านมีผลการประเมินระดับพอใช้ ผูศ้ ึกษา
จึงสนใจที่จะทราบถึงสภาพ ปั ญหาที่มีอยู่ และแนวทางพัฒนาการบริ หารงานระบบการประกันคุณภาพภายในที่
ควรจะเป็ นของสถานศึกษา เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

2.1 เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพการบริ ห ารงานระบบการประกันคุ ณ ภาพภายในของสถานศึ ก ษาในจังหวัด
กําแพงเพชร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
2.2 เพื่ อ ศึ ก ษาปั ญหาการบริ หารงานระบบการประกันคุ ณ ภาพภายในของสถานศึ ก ษาในจังหวัด
กําแพงเพชร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
2.3 เพื่อหาแนวทางพัฒนาการบริ หารงานระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในจังหวัด
กําแพงเพชร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย

ผูว้ ิจยั จึงได้กาํ หนดเป็ นกรอบแนวคิดหลักของการวิจยั ตามกฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และ
วิ ธี ก ารประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษา พ.ศ. 2553 ระดับ การศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน มี อ งค์ป ระกอบ 8 ประการดัง นี้
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2554, หน้า 6)
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สภาพและปัญหาการบริหารงาน
ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา8 องค์ ประกอบ
กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
จัดระบบบริ หารและสารสนเทศ
 ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
 จัดให้มีการการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
 จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
จัดทํารายงานประจําปี ที่เป็ นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
 จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
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แนวทาง
พัฒนาการ
บริหารงาน
ระบบการ
ประกัน
คุณภาพ
ภายในของ
สถานศึกษา

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 ประชากรและตัวอย่ าง
4.1.1 ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย ได้แก่ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบตั ิงานใน
สถานศึกษาจังหวัดกําแพงเพชร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 ปี การศึกษา 2558 จํานวน
ทั้งสิ้น 1,357 คน ประกอบด้วย (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41, 2558, หน้า 4)
4.1.2 กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย ได้แก่ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบตั ิงาน
ในสถานศึ กษาจังหวัดกําแพงเพชร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต 41 ปี การศึ กษา 2558
จํานวน 303 คน ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางของเครจ์ซีและมอร์ แกน (Krejcie& Morgan,
อ้างถึ งใน บุ ญชม ศรี สะอาด, 2535, หน้า 40) กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยวิธีการสุ่ มแบบชั้นภูมิ (Stratified Random
Sampling) (สมชาย วรกิจเกษมสกุล, 2553,หน้า 163)
4.2 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริ มาณ เป็ นแบบสอบถาม ได้
ค่า IOC ระหว่าง 0.80-1.00นํามาเป็ นแบบสอบถาม นําเครื่ องมื อไปทดลองใช้กับข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ใช้มาหาค่าความเที่ยง (Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา ตามวิธี
ของครอนบาค (อ้างถึงใน บุญชม ศรี สะอาด, 2535, หน้า 96)ได้ค่าความเที่ยง (Reliability)เท่ากับ 0.98 และเก็บ
ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยใช้เทคนิคการสนทนากลุ่ม (Focus group discussion)
4.3 การเก็บรวบรวมข้ อมูลผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิ งปริ มาณ โดยใช้แบบสอบถาม
เกี่ยวกับสภาพและปั ญหาการบริ หารงานระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในจังหวัดกําแพงเพชร
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41ซึ่งแบบสอบถามได้กลับคืนมาทั้งหมด 303 ฉบับ และผูว้ จิ ยั
ได้ด ํา เนิ นการเก็ บรวบรวมข้อ มูล เชิ ง คุ ณ ภาพ โดยใช้ก ารสนทนากลุ่ ม (Focus group discussion)โดยมี ผูร้ ่ วม
สนทนากลุ่มจํานวน 11 คน
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4.4 การวิเคราะห์ ข้อมู ลผูว้ ิจัยนําข้อมูลที่ ได้รับจากแบบสอบถามมาประมวลผลข้อมูล โปรแกรม
สําเร็ จรู ป SPSS เพื่อคํานวณค่าสถิติต่าง ๆ ทั้งสถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์ขอ้ มูล เช่น ค่าร้อยละ โดยแสดง
ในรู ปตารางแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย (x�) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และวิเคราะห์เนื้ อหาจาก
การสนทนากลุ่มแล้วจัดหมวดหมู่ขอ้ มูล จากนั้นเขียนรายงานสรุ ปผลการสนทนากลุ่มเป็ นความเรี ยง

5. สรุ ปผลการวิจัย

5.1 สภาพการบริ หารงานระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึ กษาในจังหวัดกําแพงเพชร
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 พบว่าการดําเนินงานที่ปฏิบตั ิมากที่สุดคือด้านที่ 1 ด้านการ
กํา หนดมาตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาได้แ ก่ ก ารแต่ ง ตั้ง คณะทํา งานกํา หนดมาตรฐานการศึ ก ษาของ
สถานศึ กษา ด้านที่ 2 การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึ กษาของ
สถานศึ กษาได้แก่ จัดทําแผนปฏิ บตั ิการประจําปี ด้านที่ 4 การดําเนิ นงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึ กษาของ
สถานศึ กษาได้แก่ การกําหนดปฏิ ทินการปฏิ บตั ิ และการรายงานผลและดําเนิ นโครงการตามแผนปฏิ บตั ิ การ
ประจําปี และการดําเนิ นงานที่ ปฏิ บัติน้อยที่ สุดคื อด้านที่ 3 การจัดระบบบริ หารและสารสนเทศได้แก่ การใช้
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาเป็ นเครื่ องมือในการบริ หารงาน ด้านที่ 7 การจัดทํารายงานประจําปี ที่เป็ นรายงาน
ประเมินคุณภาพภายใน ได้แก่การรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึ กษา รายงานต่อต้นสังกัดและเผยแพร่ ต่อ
สาธารณชน และด้านที่ 8การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องได้แก่วางแผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา คิดเป็ นร้อยละ 99.01
ขณะที่การดําเนินงานที่ไม่ปฏิบตั ิมากที่สุด คือ ด้านที่ 3 การจัดระบบบริ หารและสารสนเทศพบว่า การ
นิ เทศภายใน คิดเป็ นร้อยละ 10.56และการดําเนิ นงานที่ไม่ปฏิบตั ินอ้ ยที่สุดคือ ด้านที่ 8 การจัดให้มีการพัฒนา
คุณภาพการศึ กษาอย่างต่อเนื่ องพบว่า วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา คิดเป็ นร้อยละ 0.99
5.2 ปั ญหาการบริ หารงานระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึ กษาในจังหวัดกําแพงเพชร
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41ทั้ง 8ด้านโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย อยูใ่ นระดับน้อย (x� = 1.75,
S.D. = 0.65) ด้านที่ มีค่าเฉลี่ยมากที่ สุดคือด้านการจัดทํารายงานประจําปี ที่ เป็ นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
(x� = 1.85, S.D. = 0.67)
5.3 แนวทางพัฒ นาการบริ ห ารงานระบบการประกัน คุ ณ ภาพภายในของสถานศึ ก ษาในจัง หวัด
กําแพงเพชร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 พบว่า 1) ด้านการกําหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาควรจัดทํามาตรฐานการศึกษาให้เหมาะสมตามศักยภาพของผูเ้ รี ยนและให้สอดคล้องกับหลักสู ตร
หรื อสภาพของท้องถิ่น 2) ด้านการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ควรให้ทุกคนมีส่วนร่ วมควรจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการการจัดทําแผนร่ วมกันทีละฝ่ าย
โดยเริ่ ม จาก SWOT หรื อ มี ก ารวิเ คราะห์ ปั ญ หาควรวิเ คราะห์ / การจัดทํา รายละเอี ย ดโครงการ/กิ จ กรรม ให้
ครอบคลุมมาตรฐานการศึ กษา3) ด้านการจัดระบบบริ หารและสารสนเทศควรกระจายอํานาจการบริ หารแก่
บุคลากรตามโครงสร้างบริ หาร และปรับปรุ งระบบสารสนเทศให้มีความสะดวกและรวดเร็ วในการใช้งาน ควร
มอบหมายบุคลากรดําเนินงานให้เหมาะสมกับบุคคลและงานที่รับผิดชอบควรมีการนิเทศภายในอย่างต่อเนื่องและ
เป็ นระบบ4) ด้านการดําเนิ นงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาควรวิเคราะห์ผลการดําเนิ นงาน
เปรี ยบเทียบกับเป้ าหมายและตัวชี้วดั ความสําเร็ จของแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ทุกครั้งเมื่อเสร็ จ
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สิ้ นโครงการ 5) ด้านการจัดให้มีการติ ดตามตรวจสอบคุณภาพการศึ กษาควรดําเนิ นการตรวจสอบ ทบทวน
คุณภาพการศึกษาให้เป็ นปั จจุบนั ควรให้มีการตรวจสอบที่จริ งจังและควรนําผลการตรวจสอบมาแก้ไข พัฒนา
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาให้ม ากขึ้ น 6) ด้า นการจัด ให้มี ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพภายในตามมาตรฐานการศึ ก ษาของ
สถานศึกษาควรสร้าง/มีเครื่ องมือประเมินคุณภาพภายใน ที่ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ครบ
ทุกมาตรฐานและครบทุกตัวบ่งชี้ควรกําหนดการประเมินให้มีความหลากหลายและประเมินตามสภาพจริ ง7) ด้าน
การจัดทํารายงานประจําปี ที่เป็ นรายงานประเมินคุณภาพภายในควรรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ การดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และแผนปฏิบตั ิการประจําปี ให้ครอบคลุมและเก็บรวบรวมข้อมูล
ตามสภาพความเป็ นจริ ง และ 8) ด้า นการจัด ให้มี ก ารพัฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาอย่า งต่ อเนื่ อ งควรวิเคราะห์
สังเคราะห์ ข้อมูลสารสนเทศ จากผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา และนําไปใช้ให้เป็ นประโยชน์
ต่อการพัฒนาการบริ หารและการเรี ยนการสอนอย่างต่อเนื่องควรส่งเสริ มให้มีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในอย่างต่อเนื่ อง และนําเสนอข้อมูลมาปรับปรุ งระบบการดําเนินงานและจัดทําแผนปฏิบตั ิการในปี
ต่อไปให้มีประสิ ทธิภาพและเหมาะสมกับสถานศึกษา

6. อภิปรายผล

6.1 สภาพการบริ หารงานระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึ กษาในจังหวัดกําแพงเพชร
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 พบว่า การดําเนิ นงานที่ปฏิบตั ิมากที่สุดคือด้านที่ 1 ด้าน
การกําหนดมาตรฐานการศึ กษาของสถานศึ กษาได้แก่ การแต่งตั้งคณะทํางานกําหนดมาตรฐานการศึ กษาของ
สถานศึ กษา ด้านที่ 2 การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึ กษาของ
สถานศึกษา ได้แก่ จัดทําแผนปฏิบตั ิการประจําปี และด้านที่ 4 การดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึ กษาได้แก่ การกําหนดปฏิ ทินการปฏิ บตั ิ และการรายงานผลและดําเนิ นโครงการตามแผนปฏิ บตั ิ การ
ประจําปี มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ทั้งนี้ อาจเนื่ องจาก ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษามีการแต่งตั้งคณะทํางานกําหนดมาตรฐาน
การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา สอดคล้อ งกับ มาตรฐานการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานผู ้บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา มี ก ารจัด
กระบวนการศึ กษาและร่ วมมื อกับหน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้องในการปรั บปรุ งแผนการจัดการเรี ยนรู ้ อย่างต่อ เนื่ อ ง
เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในสถานศึกษาอย่างชัดเจน รวมทั้งความร่ วมมือจากบุคลากรที่มีส่วนร่ วมทุกส่ วน
เพื่อดําเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษา ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาร่ วมกับครู บุคลากรที่เกี่ยวข้องกําหนดปฏิทิน
การปฏิ บัติ แ ละการรายงานผลและดํา เนิ น โครงการตามแผนปฏิ บัติ ก ารประจํา ปี ทุ ก ปี ครู มี ทัศ นคติ ที่ ดี ต่ อ
กระบวนการประกันคุณภาพภายในและแผนพัฒนาการจัดการศึ กษาของสถานศึกษา ดังที่ กรมวิชาการ (2554,
หน้า 17-19) ที่กล่าวไว้ ดังนี้ 1) มีการวางแผนต่อเนื่อง แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาต้องมีความ
ต่อเนื่ องทุกปี เพื่อสามารถเปรี ยบเทียบความสําเร็ จของผูเ้ รี ยนแต่ละปี และเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง 2) มีการ
กําหนดระดับความก้าวหน้าที่พอเพียงอย่างชัดเจนแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาต้องเป็ นแหล่งเพื่อการตรวจสอบ
และเปรี ยบเทียบความก้าวหน้าผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนในแต่ละปี โดยกําหนดตัวบ่งชี้ความสําเร็ จของผูเ้ รี ยนให้
ชัดเจน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ เขมจิรา บริ ภารักษ์ (2553, หน้า 64) ที่ศึกษาเรื่ อง การบริ หารจัดการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรี ยนในโครงการหนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรี ยนในฝัน จังหวัดลําพูน ด้านการกําหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาพบว่า มีการปฏิบตั ิในระดับมากทุกข้อและสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Atria
(Atriaม,1999, P.60, อ้างถึงในอุดม พงษ์อินทร์ , 2551,หน้า75)ที่ศึกษาเรื่ อง ผลกระทบของกระบวนการประกัน
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คุณภาพและแผนพัฒนาของมลรัฐอิลลินอยซ์ ต่อทัศนคติของครู โรงเรี ยนรัฐบาลในการทําแผนพัฒนาโรงเรี ยน ใน
รัฐชิคาโก พบว่า ครู มีทศั นคติที่ดีต่อกระบวนการประกันคุณภาพและแผนพัฒนาของมลรัฐอิลลินอยซ์
ขณะที่ การดําเนิ นงานที่ ไม่ปฏิ บตั ิมากที่ สุด คือ ด้านที่ 3 การจัดระบบบริ หารและสารสนเทศพบว่า
การนิเทศภายใน ทั้งนี้อาจเนื่องจาก ผูบ้ ริ หารขาดการติดตาม นิเทศการนิเทศภายในการรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ไม่เป็ นปั จจุบนั ซึ่ งใกล้เคียงกับงานวิจยั ของ เขมจิรา บริ ภารักษ์ (2553, หน้า
64) ที่ ศึกษาเรื่ อง การบริ หารจัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรี ยนในโครงการหนึ่ งอําเภอหนึ่ ง
โรงเรี ยนในฝัน จังหวัดลําพูน ด้านการจัดระบบบริ หารและสารสนเทศ พบว่า ส่วนใหญ่มีการปฏิบตั ิในระดับมาก
และใกล้เคียงกับงานวิจยั ของ ชีวนิ ทองศรี (2551, หน้า 190) ที่ศึกษาเรื่ อง การศึกษาการดําเนินงานตามระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ ด้านการผดุงระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พบว่า โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
6.2 ปั ญหาการบริ หารงานระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึ กษาในจังหวัดกําแพงเพชร
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย อยูใ่ นระดับน้อย และทุกด้านอยูใ่ น
ระดับ น้อ ย ทั้ง นี้ อาจเนื่ อ งจาก ผูบ้ ริ หารและครู ใ ห้ความสําคัญ กับงานระบบการประกัน คุ ณ ภาพภายในของ
สถานศึ กษา ซึ่ งผลการวิจยั ดังกล่าวใกล้เคียงกับงานวิจยั ของวิชุดาแก้ววรรณดี (2554, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่ อง
ปั ญหาและแนวทางพัฒนาการดําเนิ นงานประกันคุณภาพภายในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาขนาดเล็กจังหวัดเชี ยงราย
พบว่าการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรี ยนอยูใ่ นระดับปานกลาง
6.3 แนวทางพัฒ นาการบริ ห ารงานระบบการประกัน คุ ณ ภาพภายในของสถานศึ ก ษาในจัง หวัด
กําแพงเพชร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ควรนํามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ไปใช้เป็ นแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึ กษาของสถานศึ กษา ควรให้ทุกคนมีส่วนร่ วมในการ
ประชุมเชิงปฏิบตั ิการการจัดทําแผนร่ วมกัน(SWOT) มีการวิเคราะห์ปัญหาให้ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาควร
กระจายอํานาจการบริ หารแก่บุคลากรตามโครงสร้างบริ หาร และปรับปรุ งระบบสารสนเทศให้มีความสะดวก
และรวดเร็ วในการใช้งาน ควรมีการนิเทศภายในอย่างต่อเนื่องและเป็ นควรวิเคราะห์ผลการดําเนินงานเปรี ยบเทียบ
กับ เป้ า หมายและตัว ชี้ ว ดั ความสํา เร็ จของแผนพัฒ นาการจัด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา ทุ ก ครั้ งเมื่ อเสร็ จสิ้ น
โครงการ ควรดําเนิ นการตรวจสอบ ทบทวนคุณภาพการศึกษาให้เป็ นปั จจุบนั และผลการตรวจสอบมาแก้ไข
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มากขึ้น ควรสร้าง/มีเครื่ องมือประเมินคุณภาพภายใน ที่ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึ ก ษา ครบทุ ก มาตรฐานและครบทุ ก ตัว บ่ ง ชี้ ควรรวบรวมข้อ มูล สารสนเทศ การดํา เนิ น งานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และแผนปฏิบตั ิการประจําปี ให้ครอบคลุมทุกรายการ ทุกด้านและ
ทุ ก มาตรฐาน และ ควรวิเ คราะห์ สัง เคราะห์ ข้อ มู ล สารสนเทศ จากผลการประเมิ น คุ ณ ภาพภายในของ
สถานศึกษา และนําไปใช้ให้เป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริ หารและการเรี ยนการสอนอย่างต่อเนื่อง

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
7.1.1 ควรนํามาตรฐานการศึ กษาของสถานศึ กษาไปใช้เป็ นแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
7.1.2 ควรให้ทุกคนมีส่วนร่ วมในการประชุมเชิงปฏิบตั ิการการจัดทําแผนร่ วมกัน(SWOT) มีการ
วิเคราะห์ปัญหาให้ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษา
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7.1.3 ควรกระจายอํานาจการบริ หารแก่ บุคลากรตามโครงสร้ างบริ หาร และปรั บปรุ งระบบ
สารสนเทศให้มีความสะดวกและรวดเร็ วในการใช้งาน ควรมีการนิเทศภายในอย่างต่อเนื่องและเป็ น
7.1.4 ควรวิเคราะห์ ผลการดําเนิ น งานเปรี ยบเที ยบกับเป้ าหมายและตัว ชี้ วดั ความสําเร็ จ ของ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ทุกครั้งเมื่อเสร็ จสิ้นโครงการ
7.1.5 ควรดําเนินการตรวจสอบ ทบทวนคุณภาพการศึกษาให้เป็ นปั จจุบนั และผลการตรวจสอบ
มาแก้ไข พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มากขึ้น
7.1.6 ควรสร้ า งเครื่ องมื อ ประเมิ น คุ ณ ภาพภายใน ที่ ค รอบคลุ ม มาตรฐานการศึ ก ษาของ
สถานศึกษา ครบทุกมาตรฐานและครบทุกตัวบ่งชี้
7.1.7 ควรรวบรวมข้อ มูล สารสนเทศ การดํา เนิ น งานตามแผนพัฒนาคุ ณ ภาพการศึ กษาของ
สถานศึกษา และแผนปฏิบตั ิการประจําปี ให้ครอบคลุมทุกรายการ ทุกด้านและทุกมาตรฐาน
7.1.8 ควรวิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลสารสนเทศ จากผลการประเมิ นคุ ณภาพภายในของ
สถานศึกษา และนําไปใช้ให้เป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริ หารและการเรี ยนการสอนอย่างต่อเนื่อง
7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
7.2.1 ควรมีการศึกษาแนวทางในการส่งเสริ มและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา เพื่อให้เกิดประสิ ทธิภาพในการประกันคุณภาพภายใน
7.2.2 ควรนํากฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 มาพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา
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บทคัดย่ อ
การวิจยั เรื่ องนี้มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่ อง
การทํา รายงานและการนํา เสนอผลการศึ ก ษาค้น คว้า สํา หรั บ นัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 2) เพื่ อ ศึ ก ษา
ประสิ ทธิผลของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนบนเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต ดังนี้ ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ อง
การทํารายงานและการนําเสนอผลการศึกษาค้นคว้า และเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ องการทํารายงาน
และการนําเสนอผลการศึกษาค้นคว้า ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ระหว่างก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้
โดยใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั เป็ นนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษา ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2562 จํานวนนักเรี ยน 40 คน เครื่ องมือที่
ใช้ คื อ 1. บทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอนบนเครื อข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต เรื่ อ งการทํา รายงานและการนํา เสนอผล
การศึ ก ษาค้น คว้า หน่ ว ยที่ 1 การทํา รายงานการศึ ก ษาค้น คว้า หน่ ว ยที่ 2 การรวบรวมและเขี ย นอ้า งอิ ง
แหล่งสารนิเทศ และหน่วยที่ 3 การเรี ยบเรี ยงและเขียนรายงาน 2. แผนการจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ องการทํารายงานและ
การนําเสนอผลการศึกษาค้นคว้า จํานวน 14 แผน เวลา 24 ชัว่ โมง 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ อง
การทํารายงานและการนําเสนอผลการศึกษาค้นคว้า มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.73 การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้ ร้อยละ
ค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และค่ า สถิ ติ ที (t-test dependent samples) ผลการวิ จัย พบว่ า 1) บทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนบนเครื อข่ายอิ นเทอร์ เน็ ต เรื่ องการทํารายงานและการนําเสนอผลการศึ กษาค้นคว้า มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ E1/E2 เท่ า กับ 80.13/82.63 ซึ่ ง เป็ นไปตามเกณฑ์ที่ ก ํา หนด 80/80 2) ประสิ ท ธิ ผ ลของบทเรี ย น
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต เรื่ องผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน การทํารายงานและการนําเสนอผล
การศึกษาค้นคว้า อยูใ่ นระดับ ดีมาก (X� = 33.05) และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน การทํารายงานและการนําเสนอผล
การศึกษาค้นคว้า ภายหลังเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครื อข่ายอินเทอร์เน็ตสูงขึ้นอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ : บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต การทํารายงานและการนําเสนอ
ผลการศึกษาค้นคว้า
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ABSTRACT

The purposes of this study were 1) to develop Web-based instruction on writing report and research
results presentation for Mathayomsuksa 6th students 2) to examine the effective of Web-based instruction on
writing report and research results presentation, and to compare the scholastic achievement on reporting and
research results presentation for Mathayomsuksa 6th students between pre-test and post-test by learning
management Web-based instruction. The sampling of this research consisted of 40 Mathayomsuksa 6th students
from Triam Udom Suksa school, in the first semester in 2019 academic year. The research instruments were
1) Web-based instruction on writing report and research results presentation which divided into 3 units, unit 1
Searching for report, unit 2 Collecting and Writing for references, and unit 3 Editing and Writing report 2) The
14 lesson plans for 24 hours, and 3) A scholastic achievement test on writing report and research results
presentation. The reliability was 0.73. The data was analyzed by percentage, mean, standard deviation and t-test
for dependent samples. The finding showed that 1) Web-based instruction on reporting and research results
presentation had the efficiency E1/E2 (80.13/82.63) that base on the criteria 80/80 2) The effective of Web-based
instruction on scholastic achievement on writing report and research results presentation was at the excellence
level (X� = 33.05), and scholastic achievement on writing report and research results presentation in the post-test
was higher at the.05 level of statistically significance.
Keywords: Web-based instruction, Writing report and research results presentation

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะไอซี ทีเข้ามามีส่วนร่ วมในการกระจายการศึกษา แนวคิดการจัด
การศึ ก ษา การสร้ า งหลัก สู ต รการศึ ก ษา และการสร้ า งองค์ค วามรู ้ จะต้อ งยืด หยุ่น และปรั บ ตัว ได้ ต้อ งมอง
สิ่ งแวดล้อมภายนอกที่เคลื่อนไหวตลอดเวลา มีวธิ ีการนําเนื้ อหาวิชามาจัดกลุ่มเข้าด้วยกันหรื อหาวิธีการบูรณาการ
เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้ ลักษณะขององค์ความรู ้จึงอยูท่ ี่การเลือกปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการ
ของผูเ้ รี ยนได้ดียิ่งขึ้น จากแนวโน้มสภาวะทางเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอยูต่ ลอดเวลา สังคมได้เปลี่ยนแปลงเข้าสู่
สังคมใหม่ ที่เป็ นสังคมแห่ งความรู ้ และภูมิปัญญา มีการใช้ภูมิปัญญา และความรู ้ในการดําเนิ นกิจการต่าง ๆ มาก
ขึ้น การสร้างสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้ ต้องใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารโทรคมนาคม โดย
การดําเนิ นกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ต่าง ๆ ร่ วมกันผ่านทางเครื อข่ายอิ นเทอร์ เน็ต (e-Collaborative Learning) อันจะ
ก่อให้เกิดกิจกรรมทางด้านการศึกษาที่สาํ คัญบนเครื อข่ายในรู ปแบบอิเล็กทรอนิ กส์มากมาย การนําคอมพิวเตอร์
เข้า ใช้ใ นการเรี ย นการสอนเป็ นการนํา คอมพิ ว เตอร์ ม าใช้เ พื่ อ เป็ นเครื่ อ งมื อ ในการเรี ย นการสอน โดยที่
เนื้ อหาวิชา แบบฝึ กหัด และการทดสอบ จะถูกพัฒนาขึ้ นในรู ปของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน แต่ใน
ปั จจุบนั เทคโนโลยี ในระบบเครื อข่ายพัฒนาสู งมากจนถึงระบบ ไร้สาย ดังนั้นสื่ อการเรี ยนรู ้จึงต้องปรับไปตาม
พัฒนาการของเทคโนโลยี สื่ อที่นกั พัฒนานิ ยมทําจากมือสมัครเล่น ไปจนถึงนักลงทุน หลายพันล้าน ที่กล่าวถึงก็
คือ Web-Based Instruction : WBI ผูเ้ รี ยนจะเรี ยนบทเรี ยนจากคอมพิวเตอร์ ในระบบเครื อข่าย โดยคอมพิวเตอร์
จะเสนอเนื้ อหาวิชาที่ อาจจะเป็ นรู ปภาพ ตัวหนังสื อ และเสี ยง ในรู ป เว็บเพจ Web Page ผูเ้ รี ยนสามารถตรวจ
คําตอบได้ ส่ งเสริ มให้นักเรี ยนเรี ยนตามเอกัตบุ คคล สามารถเรี ยนตามความสามารถของตนเองได้ เพราะ
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บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ เป็ นสื่ อการสอนที่มีความยืดหยุน่ มากกว่าสื่ อการสอนประเภทอื่น ๆ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะ
ตอบสนองในเรื่ องความแตกต่างระหว่างบุคคลของผูเ้ รี ยน เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์เป็ นรายบุคคล นักเรี ยน
สามารถเรี ยนได้ตามเวลาที่ สะดวก โดยไม่ตอ้ งมี ใครบังคับจะเรี ยนช้าหรื อเร็ วขึ้ นอยู่กับความรู ้ พ้ืนฐาน และ
ความสามารถของผูเ้ รี ยนเอง (บุพชาติ ทัฬหิ กรณ์, 2557)
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารได้ถู ก นํา มาใช้เ ป็ นส่ ว นหนึ่ งของการเรี ย นการสอน ซึ่ งมี
จุดประสงค์เพื่อลดระยะเวลาการเรี ยนรู ้ซ่ ึ งทําให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนได้ดว้ ยตนเอง สามารถโต้ตอบกับสื่ อได้อย่างแท้จริ ง
สามารถตรวจสอบความคืบหน้าของตนเองได้ทนั ที ผูเ้ รี ยนสามารถทบทวนบทเรี ยนได้ตลอดเวลา จึงนํามาสู่ การ
พัฒนาการเรี ยนการสอนในรู ปแบบการเรี ยนผ่านเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต WBI คือ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบน
อินเทอร์เน็ตที่มีเนื้อหาบทเรี ยนประกอบด้วย ข้อความ รู ปภาพ เสี ยง วีดิทศั น์ (Video) และมัลติมีเดียอื่น ๆ เพื่อช่วย
ให้บทเรี ยนมีความน่าสนใจดึงดูดผูเ้ รี ยน ในขณะที่เรี ยนผูเ้ รี ยนสามารถมีปฏิสมั พันธ์กบั บทเรี ยน ผูเ้ รี ยนอื่น ๆ หรื อ
กั บ ผู ้ส อนได้ แ บบเรี ยลไทม์ (Real-time) โดยอาศั ย เครื่ องมื อ การติ ด ต่ อ สื่ อ สารที่ ทัน สมัย เช่ น จดหมาย
อิ เล็กทรอนิ กส์ (E-mail) กระดานถามตอบ(Web board) และห้องสนทนา (Chartroom) เป็ นต้น การเรี ยนผ่า น
เครื อข่ายอินเทอร์เน็ตจะช่วยเสริ มสร้างศักยภาพทางสติปัญญา ทําให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
และเป็ นการนําอินเทอร์ เน็ตมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตซึ่ งสอดคล้องกับ
กลยุทธ์เพราะเป็ นการเรี ยนรู ้ที่ผูเ้ รี ยนสนใจ (ศู นย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิ กส์ และคอมพิวเตอร์ แห่ งชาติ , 2552)
บทเรี ยนบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตจึ งเป็ นอีกทางเลื อกหนึ่ งที่ เหมาะกับสังคมการเรี ยนรู ้ แบบออนไลน์ที่จะช่ วย
ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเกิดการศึกษาเรี ยนรู ้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และเหมาะสมกับยุคปั จจุบนั ที่การสื่ อสารด้านข้อมูล
ข่าวสารผ่านทางอินเทอร์ เน็ตกําลังเป็ นที่นิยมและแพร่ หลายอย่างกว้างขวางทั้งในสถาบันการศึกษาและทุกสาขา
อาชีพ (กรมวิชาการ, 2555)
การพัฒนาและศึกษาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต เรื่ องการทํารายงานและ
การนําเสนอผลการศึ กษาค้นคว้า สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 6 เพื่อพัฒนาและศึ กษาประสิ ทธิ ภาพของ
บทเรี ยนผ่านเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต ควบคู่กบั การเรี ยนการสอนแบบปกติ โดยใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบน
เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต ที่ จะช่วยพัฒนาด้านการเรี ยนรู ้ ซึ่ งเป็ นการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึ กษาที่
ส่ งเสริ มและสนับสนุ นการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึ กษา และได้บทเรี ยนที่ มี
ประสิ ทธิภาพสําหรับใช้เป็ นสื่ อการเรี ยนรู ้ในอนาคตต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่อออกแบบและสร้างบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนบนเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่ องการทํารายงาน
และการนําเสนอผลการศึกษาค้นคว้า สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
(2) เพื่อศึกษาประสิ ทธิผลของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต
(2.1) เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ องการทํารายงานและการนําเสนอผลการศึกษาค้นคว้า
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 กับเกณฑ์ที่กาํ หนด
(2.2) เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ องการทํารายงานและการนําเสนอผลการศึกษาค้นคว้า
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ระหว่างก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบน
เครื อข่ายอินเทอร์เน็ต
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3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
การจัดการเรียนรู้ ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนบนเครื อข่ าย
อินเทอร์ เน็ต

ขั้นนําเข้ าสู่ บทเรียน
1. แนะนําเนื้อหาที่จะสอน 2. บอกจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ประจําหน่วย 3. ทบทวนความรู ้เดิม
ขั้นการเสนอเนื้อหา
1. นําเสนอบทเรี ยนและแนะนําวิธีการใช้บทเรี ยน 2. ทําแบบทดสอบก่อนเรี ยน 3. อธิ บายเนื้อหา
ที่เกี่ยวข้องกับบทเรี ยน
4. มอบหมายให้แบบฝึ กหัด และค้นคว้าจากบทเรี ยน
ขั้นคําถามและคําตอบ
1. นักเรี ยนตรวจแบบฝึ กหัดและบันทึกปัญหาจากบทเรี ยน 2. นําเสนอปัญหา ชี้แจงข้อสงสัยโดย
การอภิปรายร่ วมกัน
ขั้นการปิ ดบทเรียน
1. ผูส้ อนให้ขอ้ เสนอแนะกับผูเ้ รี ยนรายบุคคลผ่านบทเรี ยน 2. อภิปรายเกี่ยวกับเนื้อหา ความรู ้ที่
ได้รับหลังเรี ยนด้วยบทเรี ยน
3. ผูเ้ รี ยนและผูส้ อนสรุ ปเนื้อหาร่ วมกัน 4. มอบหมายงานให้เขียนตามเรื่ องที่สอน
5. เขียนงานที่ได้รับมอบหมายโดยค้นคว้าจากบทเรี ยนเรื่ องถัดไป
ขั้นการเขียนรายงาน
1. นักเรี ยนนําเสนอเรื่ องที่สนใจ พร้อมกําหนดโครงเรื่ องและขอบเขตของเนื้อหา 2. จัดทํารู ปเล่ม
และนําเสนองาน

คุณภาพของบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนบน
เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต

ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
เรื่ องการทํารายงานและการ
นําเสนอผลการศึกษา
ค้นคว้า
1. ด้านความรู ้ความเข้าใจ
2. ด้านการเขียนรายงาน

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 แบบแผนการวิจยั
การวิจยั เรื่ องนี้ออกแบบโดยใช้การวิจยั กึ่งทดลอง (Quasi-experimental design) ที่ศึกษากลุ่มทดลองกลุ่ม
เดียว โดยการวัดผลก่อนและหลังการทดลอง (One-Group Pretest-Posttest Design)
4.2 กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย คื อ กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัย คื อ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 6
โรงเรี ย นเตรี ย มอุ ด มศึ ก ษา สํา นัก เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษา เขต 1 ในภาคเรี ย นที่ 1 ปี การศึ ก ษา 2562
1 ห้องเรี ยน ได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster sampling) โดยการจับฉลาก มีนกั เรี ยนจํานวน 40 คน
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
(1) ประสิ ทธิภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต
(2) ประสิ ทธิผลของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต
(2.1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเรื่ องการทํารายงานและการนําเสนอผลการศึกษาค้นคว้า
4.4 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั มี 4 ฉบับ ได้แก่
(1) บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต เรื่ องการทํารายงานและการนําเสนอ
ผลการศึ กษาค้นคว้า ประกอบด้วย บทเรี ยน จํานวน 3 หน่ วย ได้แก่ หน่ วยที่ 1 เรื่ อง การทํารายงานการศึ กษา
ค้นคว้า หน่วยที่ 2 เรื่ อง การรวบรวมและเขียนอ้างอิงแหล่งสารนิเทศ และหน่วยที่ 3 เรื่ อง การเรี ยบเรี ยงและเขียน
รายงาน โดยใช้โครงสร้างแบบลําดับขั้น (Hierarchical Structure) โดยแบ่งเนื้ อหา ออกเป็ นส่ วนต่าง ๆ ในแต่ละ
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ส่ วนลดหลัน่ กันมา ลักษณะเด่นคือการมีจุดเริ่ มต้นที่จุดร่ วมจุดเดี ยว นั่นคือ โฮมเพจ (Homepage) และเชื่ อมโยง
ไปสู่เนื้อหาในลักษณะเป็ นลําดับจากบนลงล่าง ซึ่งมีผลการประเมินโดยรวม มีค่าเฉลี่ย 4.38 ถือว่ามีความเหมาะสม
มาก
(2) แผนการจัด การเรี ย นรู ้ เรื่ อ งการทํา รายงานและการนํา เสนอผลการศึ ก ษาค้น คว้า โดยเป็ น
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ จํานวน 14 แผน คิดเป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง
(3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ องการทํารายงานและการนําเสนอผลการศึ กษา
ค้นคว้า แบ่งออกเป็ น 2 ด้าน ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนด้านความรู ้ความเข้าใจ เรื่ องการทํา
รายงานและการนําเสนอผลการศึกษาค้นคว้า แบบเลือกตอบ ชนิ ด 4 ตัวเลือก แบบ 0,1 จํานวน 40 ข้อ มีค่าความ
เชื่ อมัน่ 0.72และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนด้านการเขี ยนรายงาน เรื่ องการทํารายงานและการ
นําเสนอผลการศึกษาค้นคว้า เกณฑ์การให้คะแนน เรื่ องการจัดรู ปแบบรายงาน, เนื้ อหาและความครบถ้วนของ
หัวข้อที่นาํ เสนอ,คุณภาพของงานเขียน /คําอธิ บาย ,ภาพประกอบ /ตาราง และเอกสารอ้างอิง กําหนดมาตราส่ วน
ประมาณค่าเกณฑ์ 4 ระดับ มีค่าความเชื่อมัน่ 0.84
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
(1) การออกแบบและสร้ างบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต เรื่ องการทํา
รายงานและการนําเสนอผลการศึกษาค้นคว้า จํานวน 3 หน่ วย หน่ วยที่ 1 เรื่ อง การทํารายงานการศึกษาค้นคว้า
หน่วยที่ 2 เรื่ อง การรวบรวมและเขียนอ้างอิงแหล่งสารนิเทศ และหน่วยที่ 3 เรื่ อง การเรี ยบเรี ยงและเขียนรายงาน
ซึ่งประสิ ทธิภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนบนเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่ องการทํารายงานและการนําเสนอ
ผลการศึกษาค้นคว้า กําหนดไว้ที่ 80/80 โดย 80 ตัวแรก คือ ผลลัพธ์แบบฝึ กหัดระหว่างเรี ยน และ 80 ตัวหลัง คือ
ผลลัพธ์จากการทดสอบหลังเรี ยนเมื่อเรี ยนผ่านบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต
(2) การศึกษาประสิ ทธิผลของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต เก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน และแบบประเมินการทํารายงานที่ สร้างขึ้นโดยใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่าง คื อ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 6 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึ กษา 2562 โดยวิธีการสุ่ มแบบกลุ่ ม (Cluster
sampling) จากการจับฉลากใช้หอ้ งเรี ยนเป็ นหน่วยในการสุ่ม
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการทดลองสมมติ ฐาน
ได้แก่ การวิเคราะห์ ประสิ ทธิ ภาพ ตามเกณฑ์ 80/80 และเปรี ยบเที ยบค่าเฉลี่ ยโดยใช้สถิ ติ ที (t-test dependent
samples) (บุญชม ศรี สะอาด, 2545)

5. สรุ ปผลการวิจัย

1. การออกแบบและสร้างบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต เรื่ องการทํารายงาน
และการนําเสนอผลการศึ กษาค้นคว้า จํานวน 3 หน่ วย ได้แก่ หน่ วยที่ 1 เรื่ อง การทํารายงานการศึ กษาค้นคว้า
หน่วยที่ 2 เรื่ อง การรวบรวมและเขียนอ้างอิงแหล่งสารนิเทศ และหน่วยที่ 3 เรื่ อง การเรี ยบเรี ยงและเขียนรายงาน
โดยใช้โครงสร้างแบบลําดับขั้น (Hierarchical Structure) โดยแบ่งเนื้ อหา ออกเป็ นส่ วนต่าง ๆ และมีรายละเอียด
ย่อย ๆ ในแต่ละส่วนลดหลัน่ กันมาในลักษณะแนวคิดเดียวกับ แผนภูมิองค์กร จึงเป็ นการง่ายต่อการทําความเข้าใจ
กับโครงสร้ างของเนื้ อหา ลักษณะเด่ นคื อการมี จุดเริ่ มต้นที่ จุดร่ วมจุ ดเดี ยว นั่นคื อ โฮมเพจ (Homepage) และ
เชื่อมโยงไปสู่เนื้อหาในลักษณะเป็ นลําดับจากบนลงล่าง โดยมีคุณภาพของบทเรี ยนดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 คุณภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่ องการทํารายงานและ
การนําเสนอผลการศึกษาค้นคว้า สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
การทดสอบ
N
ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย
เกณฑ์ประสิ ทธิภาพ
ระหว่างเรี ยน (E1)
40
80.13
32.05
80
หลังเรี ยน (E2)
40
82.63
33.05
80
ประสิ ทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 80.13/82.63
จากตาราง 1 พบว่า บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนบนเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่ องการทํารายงานและการ
นําเสนอผลการศึกษาค้นคว้า สําหรับนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 6 มีคะแนนระหว่างเรี ยน (E1) คิดเป็ นร้อยละ
80.13 และคะแนนหลัง เรี ย น (E2) คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 82.63 ดัง นั้น บทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอนบนเครื อ ข่ า ย
อินเทอร์ เน็ต เรื่ องการทํารายงานและการนําเสนอผลการศึกษาค้นคว้า สําหรับนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 6 มี
ประสิ ทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 80.13/82.63 ซึ่งเป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาํ หนด 80/80
ตอนที่ 2 การศึกษาประสิ ทธิผลของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต
2.1 ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ องการทํารายงานและการนําเสนอผลการศึกษาค้นคว้า ของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ผลดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ องการทํารายงานและการนําเสนอผลการศึกษาค้นคว้า ด้านความรู ้
ความเข้าใจ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ภายหลังการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้บทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต
เกณฑ์การประเมินผลการ
ระดับ
คะแนน
จํานวน
ร้อยละ
ร้อยละสะสม
เรี ยนรู ้ของ สพฐ.
(40)
80 – 100
ดีเยีย่ ม
36-40
8
20.00
20.00
75 – 79
ดีมาก
31-35
25
62.50
82.50
70 – 74
ดี
26-30
7
17.50
100.00
65 – 69
ค่อนข้างดี
21-25
0
0.00
100.00
60 – 64
พอใช้
16-20
0
0.00
100.00
55 – 59
ค่อนข้างตํ่า
11-15
0
0.00
100.00
50 – 54
ตํ่า
6-10
0
0.00
100.00
0 - 49
ปรับปรุ ง
0-5
0
0.00
100.00
รวม
X�= 33.05
SD = 2.57
ระดับคุณภาพ ดีมาก

จากตารางที่ 2 พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ องการทํารายงานและการนําเสนอผลการศึกษา
ค้นคว้า ด้านความรู ้ความเข้าใจ ภาพรวมอยูใ่ นระดับ ดีมาก (X�= 33.05) โดยที่มีนกั เรี ยนร้อยละ 82.50 อยูใ่ นระดับ
ดีมาก ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานที่วา่ ร้อยละ 80 ของจํานวนนักเรี ยนทั้งหมด มีผลสัมฤทธิ์อยูใ่ นระดับดีข้ ึนไป
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ตารางที่ 3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ องการทํารายงานและการนําเสนอผลการศึกษาค้นคว้า ด้านการเขียนรายงาน
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ภายหลังการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนบนเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต
การทดสอบ n
คะแนนเต็ม
SD % of Mean
t
Sig(1-tailed)
X�
หลังเรี ยน 40
30
32.00 2.63
106.67
19.23
0.0000
จากตารางที่ 3 พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ องการทํารายงานและการนําเสนอผลการศึกษา
ค้นคว้า ด้านการเขียนรายงาน มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 32.00 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 106.67 และเมื่อเปรี ยบเทียบ
ระหว่างเกณฑ์กบั คะแนนสอบหลังเรี ยนของนักเรี ยน พบว่า คะแนนสอบหลังเรี ยนสู งกว่าเกณฑ์อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
2.2 การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ องการทํารายงานและการนําเสนอผลการศึ กษาค้นคว้า
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ระหว่างก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบน
เครื อข่ายอินเทอร์เน็ต
ตารางที่ 4 เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ องการทํารายงานและการนําเสนอผลการศึกษาค้นคว้า โดยรวม
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ระหว่างก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนบนเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต
การทดสอบ
n
คะแนนเต็ม
SD
t
p-value
X�
ก่อนเรี ยน
40
40
16.48
3.91
22.48
.000
หลังเรี ยน
40
40
33.05
2.57
จากตารางที่ 4 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ องการทํารายงานและการนําเสนอผลการศึกษาค้นคว้า
ระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนโดยใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต หลังเรี ยนสู งกว่า
ก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

6. อภิปรายผล

จากการพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต เรื่ องการทํารายงานและการ
นําเสนอผลการศึกษาค้นคว้า สําหรับนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 6 มีประเด็นที่นาํ มาอภิปรายดังนี้
6.1 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนบนเครื อข่ ายอินเทอร์ เน็ต
คุ ณ ภาพของบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ วยสอนบนเครื อข่า ยอิ นเทอร์ เน็ ต เรื่ อ งการทํา รายงานและการ
นําเสนอผลการศึกษาค้นคว้า สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 6 มีประสิ ทธิ ภาพ E1/E2 เท่ากับ 80.13/82.63 ซึ่ ง
เป็ นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํ หนด 80/80 ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะการวางโครงสร้างของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนบน
เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็ นหน่วยย่อย และการจัดวางเนื้ อหาอย่างเป็ นระบบ ซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ สมพร แพวขุนทด (2558) ที่ได้ศึกษาเรื่ องการพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ การ สอนวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศเบื้องต้น ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ป.ว.ส.) ผลการวิจยั พบว่า บทเรี ยนคอมพิวเตอร์การสอน
ที่ พฒ
ั นาขึ้นมี ประสิ ทธิ ภาพ 84.08/81.67 สู งกว่าเกณฑ์ที่กาํ หนด 80/80 และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ เอกภูมิ
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ชูนิตย์ (2559) ที่ได้ศึกษาเรื่ อง การพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่ อง ทวีปเอเชีย ที่สรุ ปบทเรี ยนด้วยแผนที่
ความคิด สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ผลการวิจยั พบว่า ประสิ ทธิภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เรื่ อง ทวีปเอเชีย มีประสิ ทธิภาพเท่ากับ 81.60/82.82 ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
6.2 ประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนบนเครื อข่ ายอินเทอร์ เน็ต
6.2.1 ศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ องการทํารายงานและการนําเสนอผลการศึกษาค้นคว้า ของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 6 อยู่ในระดับ ดี มาก อาจเป็ นเพราะนักเรี ยนได้ใช้เวลาศึ กษา และทําความเข้าใจ
หลักการทํารายงานและการนําเสนอผลการศึกษาค้นคว้าอย่างเพียงพอ โดยใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนบน
เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต ซึ่ งสามารถเข้าใช้งานบทเรี ยนผ่านโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์ เน็ตจาก
สถานที่ใด หรื อเวลาใดก็ได้ และนักเรี ยนสามารถควบคุมการเรี ยนของตนเอง สามารถเรี ยนตามความต้องการของ
ตนเอง ตามที่ ศุ ภ ชัย โชติ กิ ต ภิ ว าทย์ (2559) ได้ท ํา การวิจัย เรื่ อ ง ผลของบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ผ่า นเว็บ วิช า
ประวัติศาสตร์ การออกแบบที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและความพึงพอใจของนักศึกษาปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ สงขลา ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึ ก ษา 2558 จํา นวน 30 คน พบว่ า บทเรี ยนคอมพิ ว เตอร์ ผ่ า นเว็บ วิ ช า
ประวัติ ศ าสตร์ ก ารออกแบบสํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาปริ ญญาตรี มี ป ระสิ ทธิ ภ าพ 80.11/84.55 สู ง กว่ า เกณฑ์ ที่
กําหนด 80/80 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นักศึกษามี
ความพึงพอใจต่อการเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ผ่านเว็บ วิชาประวัติศาสตร์ การออกแบบ สําหรับนักศึกษา
ปริ ญญาตรี ในระดับมากที่สุด
6.2.2 เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ องการทํารายงานและการนําเสนอผลการศึกษาค้นคว้า
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 โดยใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนบนเครื อข่ายอินเทอร์เน็ตหลังเรี ยนสู งกว่า
ก่อนเรี ยน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะนักเรี ยนได้ใช้เวลาศึกษาและทําความเข้าใจ
เนื้อหาของการทํารายงานและการนําเสนอผลการศึกษาค้นคว้าอย่างเพียงพอ นักเรี ยนรู ้หลักในการทํารายงาน และ
หลักการของการนําเสนอผลการศึกษาค้นคว้า สามารถวิเคราะห์เนื้ อหาและค้นคว้าข้อมูลเพื่อนํามาทํารายงานได้
อย่างถูกต้อง นอกจากนั้นยังสามารถย้อนกลับหรื อทบทวนเนื้ อหาที่เรี ยนบนบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนบน
เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตหลังเรี ยนจากสถานที่และเวลาใดก็ได้ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ นริ นทร์ อินทรี (2558)
ได้ศึกษาผลการใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง การสร้างเว็บเพจ สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
พบว่าผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับ
งานวิ จั ย ของ จั น ทร์ ข าว สายแปลง (2560) ได้ ศึ ก ษางานวิ จั ย เรื่ อง การพัฒ นาบทเรี ยนออนไลน์ ผ่ า น
โทรศัพท์เคลื่อนที่เรื่ อง แบบจําลองกระบวนการ วิชาวิเคราะห์และออกแบบระบบ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
หลังเรี ยนด้วยบทเรี ยนออนไลน์ สูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) แนวทางการพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต ในรายวิชาอื่น ๆ ได้
โดยผูส้ อนต้องวิเคราะห์ เนื้ อหาให้เหมาะสมกับบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนบนเครื อข่ายอิ นเทอร์ เน็ ตก่อน
นําไปใช้
(2) ในการเรี ยนผ่านเครื อข่ายอินเทอร์เน็ตที่สนับสนุนให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองนั้น จําเป็ นอย่าง
ยิง่ ที่จะต้องอธิบายความรู ้ความเข้าใจให้ชดั เจน
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7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) ควรมีการพัฒนาและต่อยอดบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครื อข่ายอินเทอร์เน็ตในรายวิชา
อื่น ๆ เพื่อให้การเรี ยนการสอนบรรลุวตั ถุประสงค์ของหลักสูตรอย่างมีประสิ ทธิภาพ
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ผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ ของบัณฑิ ตที่ สามารถส่ งต่อ ไปถึ งผูใ้ ช้บัณ ฑิ ตซึ่ ง สอดคล้องกับคุ ณลักษณะของ
บัณฑิตในศตวรรษที่ 21 มีหลายข้อซึ่ งสถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการเรี ยนการสอนโดยบูรณาการผ่านรายวิชา
ศึกษาทัว่ ไปได้ โดยวิชาศึกษาทัว่ ไปต้องสร้างความฉลาดรู ้ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ส่ งเสริ มลักษณะนิ สยั
ความอยากรู ้อยากเห็นจนถึงการลงมือสื บค้นจากสารสนเทศ สามารถตีความและวิเคราะห์ขอ้ มูลสามารถนําสิ่ ง
ต่าง ๆที่ได้มาสังเคราะห์และประมวลข้อโต้แย้งได้ มีลกั ษณะนิสยั ที่ยดื หยุน่ มีทกั ษะความร่ วมมือ โดยเฉพาะความ
ร่ วมมือผ่านทางดิ จิทลั มีความมุ่งมัน่ พยายามเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายสามารถการปรับตัวได้ดีแก้ปัญหาต่าง ๆที่
เกิ ดขึ้นในชี วิตประจําวันได้ นอกจากนั้นผูเ้ รี ยนจะต้องมีความฉลาดรู ้ทางวัฒนธรรมและความเป็ นพลเมือง ใช้
เศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อการรักษาสิ่ งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยงั่ ยืนมีการรับรู ้ทางสังคมและวัฒนธรรมสร้างทั้ง
ความรับผิดชอบและผลงาน เกิดสํานึ กรับผิดชอบและการสะท้อนป้ อนกลับที่เป็ นประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ความฉลาดรู ้ ท างการเงิ น ในส่ ว นของความคิ ด แบบองค์ร วม วิ ช าศึ ก ษาทั่ว ไปจะต้อ งสร้ า งการคิ ด อย่า งมี
วิจารณญาณ การคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล การคิดเชิงระบบ ความคิดสร้างสรรค์ มีการทํางานอย่างอย่างสร้างสรรค์
กับผูอ้ ื่น การไม่ติดกรอบและกล้าที่จะเรี ยนรู ้สิ่งใหม่ เกิดการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ หรื อสร้างนวัตกรรม มีการ
ริ เริ่ มสิ่ งใหม่ เกิดไอเดียใหม่ ๆ และนําไอเดียมาออกแบบหรื อต่อยอด ในส่วนของการสื่ อสาร เริ่ มจากการฟังอย่าง
มีประสิ ทธิ ภาพ ฝึ กการสื่ อสารโดยใช้สื่อดิจิทลั สามารถสื่ อสารได้แม้สิ่งแวดล้อมจะแตกต่างหลากหลาย ฝึ กการ
สนทนาและอภิปราย รวมถึงการนําเสนอได้อย่างมีบุคลิกภาพซึ่ งผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ต่าง ๆ เหล่านี้ จะเสริ มสร้างให้
บัณฑิตเป็ นที่ตอ้ งการของสังคมไทยและสังคมโลกได้อย่างสมบูรณ์ในศตวรรษที่ 21
คําสําคัญ: ผลลัพธ์การเรี ยนรู ้,คุณลักษณะบัณฑิตในศตวรรษที่ 21,วิชาศึกษาทัว่ ไป

ABSTRACT

Undergraduate student learning outcomes can be forwarded to entrepreneur corresponds to the 21stcentury of undergraduate students characteristics. There are many topics where higher education institutions can
organize teaching by integrating through general education courses. They need to be carefully selected and
designed together how to apply potential in any subject or in any form of teaching activity. It requires a clear
measurement to see the development and success of the learning results on each side of the undergraduate
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characteristics. General Education needs to create a scientific literacy by encouraging the curious traits through
the information search engine can interpret and analyze the data bring out the synthesis and process the arguments
have flexible personality , cooperation skills , collaborate using digital media , strive to achieve goals and can be
adjusted well solve the problem in everyday life. In addition the learner must have cultural and civic literacy ,
using circular economy for environmental protection to sustainable development goals and have social and
cultural awareness .Create both responsibility and productivity, responsible and helpful feedback reflection
especially financial literacy. In part of a holistic thinking General Education is required to establish critical
thinking, reasoning ,systematic thinking ,creativity work and creativity with others ,openness and courage to
explore ,create new products or innovate have initiative idea generation and bring ideas to the new design. In the
communication section learner can start listening effectively, practice communicate by using digital media can
communicating in diverse environments , engaging in conversation and discussion Include delivering oral
presentation with good personality. These learning outcomes will strengthen graduates to be the preferred of Thai
and global society in the 21st century.
Keywords: Learning outcomes,21st century graduate features, General education Courses

บทนํา

วิชาศึกษาทั่วไป (General Education) เป็ นกลุ่มวิชาหนึ่ งที่มีความสําคัญในหลักสู ตรการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี ความหมายของ “หมวดวิชาศึกษาทั่วไป” คือ หมวดวิชาที่เสริ มสร้างความเป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ให้มี
ความรอบรู ้อย่างกว้างขวาง เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผูอ้ ื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ ใส่ ใจต่อ
ความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ ง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่ อง ดําเนิ นชีวิตอย่างมีคุณธรรมพร้อมให้ความช่วยเหลือ
เพื่อนมนุษย์ และเป็ นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก ทําให้การจัดวิชาศึกษาทัว่ ไปในหลักสู ตร
ระดับปริ ญญาตรี มีความชัดเจน ตามความมุ่งหมาย โดยให้ผเู ้ รี ยนสามารถบูรณาการองค์ความรู ้โดยเชื่อมโยงกับ
ชี วิตและวิถีความเปลี่ ยนแปลงของโลกยุคปั จจุ บันและในอนาคต เป็ นการเตรี ยมความพร้ อมเพื่อบ่ มเพาะให้
นักศึ กษามีจิตวิญญาณของการเรี ยนรู ้ตลอดชี วิต มีการปรับเปลี่ยนตนเองและมีชีวิตอย่างมีความสุ ขท่ามกลาง
สังคมในศตวรรษที่ 21
รายวิชาศึกษาทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึ กษานิ ยมทําในรู ปแบบการบูรณาการวิชาหลากหลายสาขาเข้า
ด้วยกัน อีกทั้งรายวิชาศึกษาทัว่ ไปผนวกกับให้เข้ากับอัตลักษณ์ของสถาบัน โดยให้ครอบคลุมผลการเรี ยนรู ้ตาม
คุณลักษณ์ที่พึงประสงค์ คือ ด้านคุณธรรมจริ ยธรรม ด้านความรู ้ ด้านทักษะทางปั ญญา ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดย
บู รณาการเนื้ อหากลุ่มวิชาภาษามนุ ษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ เข้าด้วยกันใน
สัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อให้การจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาศึกษาทัว่ ไปของสถาบันมีประสิ ทธิ ภาพสูงสุดตรงตาม
วัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในปั จจุบนั
ความยากในการจัดการศึกษาทัว่ ไปคือ ผูส้ อนต้องเผชิญต่อวิธีคิดของสังคมและนักศึกษา ซึ่งมักเห็นว่า
ศาสตร์ และศิลป์ ในสาขาการศึกษาทัว่ ไปเหล่านี้ มีความสําคัญน้อย และเป็ นศาสตร์ ที่มีบริ บท อิงอยูก่ บั โลกทัศน์
ทางสังคมวัฒนธรรม ในขณะที่ระบบการศึกษาปั จจุบนั จะเตรี ยมคนให้มีความรู ้ที่มีความทันสมัย ซึ่ งมีความเป็ น
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บูรณาการอย่างสู ง ความรู ้และทักษะปฏิบตั ิในสถาบันอุดมศึกษาไม่เพียงพอที่จะทําให้บณ
ั ฑิตทํางานกับผูค้ นใน
หลากวัฒนธรรมได้ วิชาศึกษาทัว่ ไปจึงจําเป็ นต้องส่ งมอบชุดผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ที่เน้น (1) Ethic: การเป็ นคนดีมี
คุณธรรม (2) Thainess: ความเป็ นไทย (3) Globalization: การมีโลกทัศน์ กว้ างไกล (4) Lifelong learning: การ
เรี ย นรู้ ตลอดชี วิ ต (5) Holistic thinking: การมี ค วามคิ ด แบบองค์ ร วม (6) Public mind: การมี จิ ต อาสา จิ ต
สาธารณะ (7) Digital literacy: การฉลาดรู้ เรื่ องดิจิทัล และ (8) Communication : การติดต่ อสื่ อสาร ซึ่ งทั้ง 8
เรื่ องเป็ นผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ที่ได้จากงานวิจยั ของเครื อข่ายการศึกษาทัว่ ไปแห่ งประเทศไทย แต่เนื่ องจากโลกเกิ ด
กระแสการไม่ หยุดนิ่งของการพัฒนา (Disruption)ที่ รวดเร็ วและรุ นแรงมากทําให้ชุดผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ ของ
บัณฑิตในศตวรรษที่ 21 เกิดการเปลี่ยนแปลงและเป็ นสิ่ งจําเป็ นที่สถาบันอุดมศึกษาต้องปรับเพิม่ ให้สอดคล้องกับ
ความต้อ งการของผู ้ป ระกอบการซึ่ งรอการส่ ง มอบบัณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ลัก ษณะตรงตามความต้อ งการและมี
ประสิ ทธิ ภาพในการทํางานสู งตรงตามยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี Sustainable Development Goals และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ของประเทศไทย

ความสํ าคัญของผลลัพธ์ การเรียนรู้

ผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ คือความคาดหมายว่าผูเ้ รี ยนจะมีความสามารถที่จะทําได้ตามผลลัพธ์ของการเรี ยนรู ้
จากกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ การให้ความสําคัญกับผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ กระบวนการในการเจาะจงผลลัพธ์จะเป็ น
สิ่ งควบคุ มกิ จกรรมการเรี ยนการสอนในการศึ กษาเชิ งผลลัพธ์ (Outcome-Based Learning) ทุ กหลักสู ตรและ
การเรี ยนการสอนถูกกําหนดมาเพื่อผลิตลักษณะเฉพาะของผูเ้ รี ยนเมื่อจบการศึกษาไปแล้วเพราะผลลัพธ์การเรี ยนรู ้
มีความสัมพันธ์กบั ความสามารถในการทํางาน (Farouq, A., & Adilovic, S,2014)
ผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ ตามกรอบคุ ณวุฒิแห่ งชาติ NQF ฉบับปรั บปรุ ง พ.ศ. 2560 หมายถึ ง เกณฑ์บ่งชี้
คุ ณลักษณะการเรี ยนรู ้และผลของการเรี ยนรู ้ ท้ งั ที่ เกิ ดขึ้นจากกระบวนการเรี ยนรู ้ตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้ของ
หลักสู ตรที่กาํ หนดไว้ในแต่ละระดับและประเภทการศึ กษา และ/หรื อประสบการณ์ที่เกิ ดขึ้นจากฝึ กปฏิบตั ิ และ/
หรื อจากการทํางาน ประกอบด้วย 3 มิติ ได้แก่
1) ความรู้ (Knowledge) หมายถึง ความรู ้เกี่ยวกับข้อเท็จจริ ง หลักการ ทฤษฎี และแนวปฏิบตั ิต่าง ๆที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรี ยน/ท างาน โดยเน้นความรู ้เชิงทฤษฎีและ/หรื อข้อเท็จจริ งเป็ นหลัก(Theoretical and/or
factual)
2) ทักษะ (Skills) หมายถึง ความสามารถปฏิบตั ิงานซึ่ งบุคคลนั้นควรทําได้เมื่อได้รับมอบหมาย โดย
สามารถเลื อกใช้วิธีการจัดการและแก้ปัญหาการท างาน ด้วยทักษะด้านกระบวนการคิด (Cognitive Skills) ที่
เกี่ ยวข้องกับการใช้ตรรกะ ทักษะการหยัง่ รู ้และความคิดสร้างสรรค์ (Logical, Intuitive, and Creative Thinking)
หรื อทักษะการปฏิบตั ิ/วิธีปฏิบตั ิที่มีความคล่องแคล่วและความช านาญในการปฏิบตั ิตามกรอบคุณวุฒิแต่ละระดับ
3) ความสามารถในการประยุกต์ ใช้ และความรับผิดชอบ (Application and Responsibility) หมายถึง
ความสามารถของบุคคลที่เกิดจากกระบวนการเรี ยนรู ้ การใช้ความรู ้ ทักษะทางสังคม ในการท างาน/ศึกษาอบรม
เพื่อการพัฒนาวิชาชี พของบุคคล ซึ่ งประกอบไปด้วยความสามารถในการสื่ อสาร ภาวะผูน้ ําความรับผิดชอบ
(Responsibility) และความเป็ นอิสระ (Autonomy) ในการดําเนิ นการต่าง ๆ ได้ดว้ ยตนเอง เช่นความสามารถใน
การตัดสิ นใจและความรับผิดชอบต่อตนเองและผูอ้ ื่น
ผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ประกอบด้วย ผลลัพธ์ชดั เจนที่จะได้จากหลักสู ตรเฉพาะเจาะจง กับความสัมพันธ์ที่
ชัดเจนระหว่างทุกประสบการณ์การเรี ยนรู ้และผลลัพธ์สุดท้าย บทบาทของผูส้ อนในกิ จกรรมการเรี ยนรู ้จะเป็ น
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ผูฝ้ ึ กสอนหรื อผูช้ ่วย มีเป้ าหมายเพื่อช่วยให้นกั ศึกษาแต่ละคนเป็ นอย่างผลลัพธ์ที่ต้ งั ไว้มากกว่าการพยายามส่งผ่าน
ความรู ้ ความรู ้ สึก ทัศ นคติ แ ละทักษะ เช่ น การเรี ย นรู ้ ที่จะทํางานร่ ว มกันเป็ นกลุ่ม จะเป็ นสิ่ ง ที่ มีความสําคัญ
เช่นเดียวกันกับเนื้อหาสาระการเรี ยนรู ้ หรื ออาจกล่าวได้วา่ มีความสําคัญมากกว่า เมื่อหลักสูตรที่ทาํ ต่อกันมามุ่งไป
ที่ อดี ต แต่ทฤษฎี ผลลัพธ์การเรี ยนรู ้เป็ นการเตรี ยมนักศึ กษาสําหรับอนาคตและการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่ องที่
หลีกเลี่ยงไม่ได้ในสังคมและเป็ นสิ่ งที่มีเหตุผลและเข้าถึงได้ง่ายในการเรี ยนรู ้
ผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ช่วยผูส้ อนให้สามารถบอกผูเ้ รี ยนได้อย่างชัดเจนว่าต้องการให้ผูเ้ รี ยนเป็ นอย่างไร
ด้วยวิธีการนี้จึงสามารถยืนยันว่าผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ (1) ช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ พวกเขารู ้วา่
ต้องทําอย่างไรและหลักสู ตรถูกทําให้เปิ ดกว้างมากขึ้น (2) ทําให้มีความชัดเจนว่าอะไรคือสิ่ งที่ ผูเ้ รี ยนสามารถ
คาดหวังว่าจะได้รับจากแต่ละวิชา (3) ช่วยผูส้ อนให้สามารถออกแบบสื่ อการสอนให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นด้วย
การทําให้เห็นเป็ นต้นแบบ (4) ช่วยผูส้ อนให้สามารถเลือกวิธีการสอนที่เหมาะสม เช่น การบรรยาย สัมมนา การ
ทดลองปฏิ บตั ิ การสาธิ ต (5) ช่วยผูส้ อนบอกได้ว่ากิ จกรรมใดที่ ถูกออกแบบมาเพื่อให้บรรลุผล (6) ช่วยในการ
จัดทําการทดสอบหรื อการประเมินผลโดยมีพ้ืนฐานจากสื่ อการเรี ยนการสอนที่ใช้และ(7) ทําให้มนั่ ใจว่ามีการใช้
หลักการประเมินผลที่เหมาะสม
การแบ่งกลุ่มผลลัพธ์การเรี ยนรู ้สามารถแบ่งในเบื้องต้นได้ดงั นี้
1) ความรู้ (Knowledge) การอธิ บ ายครอบคลุ ม เนื้ อ หาความรู ้ ที่ สํา คัญ และความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้ ความรู ้ การอธิ บายความรู ้หรื อความเข้าใจทําให้สามารถจดจําข้อเท็จจริ งและข้อมูล แยกแยะระหว่าง
วัตถุและแนวคิด แสดงความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดทฤษฎี ต่าง ๆ การประยุกต์ใช้ทฤษฎี ในสถานการณ์ใหม่ ๆ
อธิบายเหตุการณ์ อนุมานสาเหตุหรื อผลกระทบและคาดการณ์ผลลัพธ์
2) ทักษะพิสัย /การฝึ กฝน/ทักษะทางเทคนิค (Psychomotor/Practical/Technical Skills) พฤติกรรม
การเรี ยนรู ้ที่เกี่ยวกับความสามารถในการปฏิบตั ิงาน การมีความรู ้ทางเทคนิค ทักษะและทัศนคติต่าง ๆ สําหรับการ
ฝึ กที่มีประสิ ทธิภาพ
3) ทักษะทางสังคมและความรับผิดชอบ (Social Skills and Responsibility) อธิบายการทําความเข้าใจ
และยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรมและความเชื่อ ความพยายามให้เข้าร่ วมในการต่อต้านและสนับสนุนการ
กระทําที่ดีและเหมาะสมในสังคม การยอมรับภาวการณ์เป็ นผูน้ าํ เมื่อมีความจําเป็ น
4) ทักษะจรรยาบรรณวิชาชี พ ค่ านิยม ทัศนคติและจริ ยธรรม (Professionalism, Values, Attitudes
and Ethics) การมีความรู ้และทักษะควบคู่ไปกับการใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม มีศีลธรรมจริ ยธรรม เพื่อให้เกิ ด
ประโยชน์กบั ทั้งตนเองและสังคม และมีการพัฒนาความรู ้ความสามารถอยูเ่ สมอ
5) การเรี ย นรู้ ตลอดชี วิ ต และการจั ด การสารสนเทศ (Life Long Learning and Information
Management )การใช้ขอ้ มูลและเทคโนโลยีการสื่ อสารเพื่อช่วยในกระบวนการเรี ยนการสอน การวิเคราะห์สื่อ
จากแหล่งต่าง ๆ การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง สามารถแก้ไขปั ญหา ตัดสิ นใจ และมีความคิดริ เริ่ ม
6) ทั ก ษะการสื่ อ สาร (Communication Skills) สร้ า งบรรยากาศที่ ช่ ว ยสนับ สนุ น ให้ก ารสื่ อ สารมี
ประสิ ทธิภาพ พัฒนาการมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างกัน การฟังเพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่เหมาะสมและเข้าใจเนื้อหา รับฟังความ
คิดเห็นของผูอ้ ื่น การทํางานเป็ นกลุ่ม การเขียน บันทึกข้อมูล และการน าเสนอข้อมูลอย่างเหมาะสม
7) ความคิ ด เชิ ง วิ พ ากษ์ แ ละกระบวนการคิ ด ทางวิ ท ยาศาสตร์ (Critical Thinking and Scientific
Approach) การประยุกต์กระบวนการแก้ไขปั ญหาในการเรี ยน สร้ างสมมติ ฐาน ตั้งปั ญหา พิสูจน์ด้วยตนเอง
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ตรวจสอบที่ มาและประเภทของข้อมูล รวบรวมข้อมูล สังเคราะห์ขอ้ มูลจากแหล่งต่าง ๆ นํามาประยุกต์เพื่อแก้
สมมติฐานและแก้ปัญหาเพื่อนําไปใช้ในการตัดสิ นใจ
8) ทักษะทางการจัดการและการเป็ นผู้ประกอบการ (Managerial and Entrepreneurial Skills)
ความสามารถในการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการจัดการในกิจกรรมทางธุรกิจต่าง ๆ สามารถวิเคราะห์สถานการณ์โลก
การใช้ขอ้ มูลที่เหมาะสมจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหา ตัดสิ นใจและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ เพื่อให้กระบวนการและ
ผลลัพธ์มีความถูกต้อง มีประสิ ทธิภาพและคุณภาพ

ผลลัพธ์ การเรียนรู้ ในระดับมหาวิทยาลัย

จากการสังเคราะห์กรอบแนวคิดของผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อหาจุดร่ วมและสร้าง
ขอบเขตของความรู ้โดย Markleและคณะ(2013) พบว่าผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ที่ถูกใช้ในนิยามแต่ละขอบเขตความคิด
สามารถระบุถึงองค์ความรู ้ ทักษะ และความสามารถที่เป็ นตัวนิยามขอบเขตความคิดเหล่านั้นประกอบด้วย
1) ความคิดสร้ างสรรค์ (Creativity)คือความสามารถในการสร้างความคิดใหม่ๆ เป็ นความคิดที่สาํ คัญ
ที่นกั ศึกษามหาวิทยาลัยจะต้องมีในขณะเดียวกันความสามารถของนักศึกษาในการประยุกต์ความคิดเหล่านี้ไปใช้
แก้ปัญหาในชีวติ ก็เป็ นสิ่ งที่สาํ คัญ
2) ความคิดในเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) การคิดในเชิงวิพากษ์ การแก้ปัญหาและการตัดสิ นใจ
เป็ นสิ่ งสําคัญในหลักสูตรการศึกษาในหลายประเทศ
3) การทํางานเป็ นกลุ่ม(Teamwork) ทั้งในด้านการเรี ยนและการทํางานซึ่งการทํางานเป็ นกลุ่มและ
ความร่ วมมือถือเป็ นสิ่ งสําคัญของการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย
4) การสื่ อสารทีม่ ปี ระสิทธิภาพ(Effective Communication) เป็ นการสื่ อสารในหลายรู ปแบบโดยมี
การสํารวจที่ระบุวา่ นายจ้างมองว่า “ความสามรถในการสื่ อสาร”เป็ นสิ่ งสําคัญมากในการทํางานโดยนิยาม
ความสามารถในการสื่ อสารประกอบไปด้วยการสื่ อข้อความในหลากหลายรู ปแบบสื่ อไปยังผูร้ ับสารที่หลากหลาย
ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
5) การรู้ เท่ าทันสื่ อดิจทิ ลั และข้ อมูลข่ าวสาร(Digital and Information Technology) ประกอบด้วย
การวิเคราะห์และประเมินข้อมูล การใช้และการบริ หารข้อมูล รวมถึงการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิ ทธิภาพ
6) การรู้ หน้ าทีพ่ ลเมือง(Citizenship) เป็ นหนึ่งในผลลัพธ์การเรี ยนรู ้นะดับมหาวิทยาลัยมาเป็ น
เวลานาน แม้วา่ การรู ้หน้าที่พลเมืองอาจดูเหมือนไม่ใช่หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาทักษะของการทํางาน การรู ้
หน้าที่พลเมืองในที่น้ ีประกอบด้วย การเข้าร่ วมกระบวนการเกี่ยวกับสังคมการลงมือและการรวมกลุ่มเพื่อ
ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลง การเคารพผูอ้ ื่น มีจรรยาบรรณและความซื่อสัตย์
7) ทักษะการใช้ ชีวติ (Life Skill) หมายถึงความสามรถของบุคคลในการบริ หารจัดการการทํางานของ
ตนเพื่อก้าวไปสู่ความสําเร็ จได้ ประกอบด้วยการเป็ นคนที่พ่ งึ ตนเองและสามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองสามารถบริ หาร
จัดการเวลาสามารถตั้งเป้ าหมายอละมีความยืดหยุน่

ผลลัพธ์ การเรียนรู้ในวิชาศึกษาทัว่ ไปของบัณฑิตในศตวรรษที่ 21

ผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ ของบัณฑิ ตที่ สามารถส่ งต่อ ไปถึ งผูใ้ ช้บัณ ฑิ ตซึ่ ง สอดคล้องกับคุ ณลักษณะของ
บัณฑิตในศตวรรษที่ 21 มีหลายข้อซึ่ งสถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการเรี ยนการสอนโดยบูรณาการผ่านรายวิชา
ศึกษาทัว่ ไปได้โดยจะต้องเลือกและออกแบบร่ วมกันอย่างรัดกุมว่าจะนําศักยภาพต่าง ๆ เหล่านี้ไปใส่ในรายวิชาใด
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หรื อใช้กิจกรรมการเรี ยนการสอนรู ปแบบใด และต้องมีการวัดที่ชดั เจนเพื่อดูพฒั นาการและผลสําเร็ จของผลลัพธ์
การเรี ยนรู ้ในแต่ละด้านของบัณฑิต
การจัดการศึ กษาวิชาศึ กษาทัว่ ไปต้องกําหนดมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้และการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
(Learning Process) ให้สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 และประยุกต์รวมกับงานวิจยั ของ
เครื อข่ายการศึ กษาทั่วไปแห่ งประเทศไทยเรื่ อง กรอบแนวคิ ดหมวดวิชาศึ กษาทั่วไปที่ สอดคล้องตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF : HEd) โดยการจัดการเรี ยนการสอนควรมุ่งเน้นให้
ครอบคลุมใน 8 ประเด็นย่อยซึ่งผูเ้ ขียนได้ทาํ การปรับปรุ งและประยุกต์แนวคิดใหม่ของการศึกษาในศตวรรษที่ 21
เพื่อนําเสนอเป็ นแนวทางใหม่สาํ หรับผูบ้ ริ หารและผูส้ อนในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ดังนี้
1. การมีคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวติ บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งการนํา
หลั ก การของเศรษฐกิ จ หมุ น เวี ย นมาร่ วมสร้ างการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ตามเป้ า หมายของ SDG (Sustainable
Development Goals)
สร้างบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริ ยธรรมในการดําเนินชีวติ ที่สามารถนําแนวปฏิบตั ิที่ชดั เจนของหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิ จพอเพียง(Sufficiency Economy)มาใช้ในชี วิตประจําวันและการทํางาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความ
ฉลาดรู ้ทางการเงิน (financial literacy)สามารถประยุกต์ใช้หลักการของเศรษฐกิจหมุนเวียน(Circular Economy)ทั้ง
ในเรื่ องของการเลือกใช้วตั ถุดิบที่มีประโยชน์ไม่เกิดโทษต่อสิ่ งแวดล้อม การเลือกใช้พลังานที่สามารถหมุนเวียน
นํา กลับ มาใช้ใ หม่ มี ค วามตระหนัก ในเรื่ อ งการรั ก ษาความหลากหลายทางชี ว ภาพ ร่ ว มอนุ รั ก ษ์ว ฒ
ั นธรรม
ขนบธรรมเนียมอย่างยัง่ ยืน การไม่ทาํ ลายแหล่งที่อยูอ่ าศัยของสิ่ งมีชีวติ ชนิดต่าง ๆ ใช้ตวั บ่งชี้ทางจิตใจมาร่ วมสร้าง
และวัดการทํางาน สิ่ งที่สาํ คัญสําหรับเศรษฐกิจหมุนเวียนอีกอย่างก็คือการปรับเปลี่ยนระบบการทํางานต่าง ๆให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับสถารการณ์ เป้ าหมายของการพัฒนาที่ยงั่ ยืน(Sustainable development) ก็จะเกิดขึ้น
2. การตระหนักและสํานึกในความเป็ นไทย
สร้างบัณฑิตที่คาํ นึงถึงคุณค่าและธํารงเอกลักษณ์ที่ดีงามของไทย โดยเฉพาะในเรื่ องบุคลิกภาพ การใช้
ภาษา การแต่งกาย กิริยามารยาทอันดีงาม รวมทั้งคุณธรรม ความกตัญ�ูกตเวที มีความภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่น
สามารถนํานวัตกรรมต่าง ๆ มาปรับใช้เพื่อแก้ปัญหาของประเทศไทยได้
3. การมีความรอบรู้ อย่ างกว้ างขวาง มีโลกทัศน์ กว้ างไกล เข้ าใจและเห็นคุณค่ าของตนเอง ผู้อื่น สั งคม
ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ
สร้ างบัณฑิ ตที่ มีความฉลาดรู ้ ทางวิทยาศาสตร์ (scientific literacy) มี ความมุ่งมัน่ พยายามเพื่อบรรลุ
เป้ าหมาย (persistent /grit) สามารถการปรับตัวได้ดี (adaptability)แก้ปัญหา (problem solving) ต่าง ๆที่เกิดขึ้นใน
ชี วิตประจําวันได้ มี วิสัยทัศน์เคารพและเห็ นคุณค่าของสิ่ งมี ชีวิต กรอบแนวคิ ดที่ มีสิทธิ มนุ ษยชนเป็ นพื้นฐาน
เทคโนโลยีประมวลผลใหม่ เทคโนโลยีบญ
ั ชี ธุรกรรมแบบกระจายและบล็อกเชน อิ นเทอร์ เน็ ตของสรรพสิ่ ง
จริ ยธรรมเชิ งข้อมูลที่ สําคัญ ปั ญญาประดิ ษฐ์และวิทยาการหุ่ นยนต์ วัสดุล้ าํ สมัย การพิมพ์หลายมิติ ข้อดี และ
ข้อเสี ยของโดรน เทคโนโลยีชีวภาพ ประสาทเทคโนโลยี ความจริ งเสมือนและความจริ งเสริ ม การดักจับ กักเก็บ
และจัดส่งพลังงาน เทคโนโลยีอวกาศ
4. การมีทกั ษะแสวงหาความรู้ ตลอดชีวติ เพื่อพัฒนาตนเองอย่ างต่ อเนื่อง
สร้างบัณฑิตที่สามารถประเมินตนเองและกําหนดเป้ าหมายที่ตอ้ งการพัฒนาซึ่ งอาจเป็ นการเรี ยนเพื่อรู ้
เรี ยนเพื่อทําได้ เรี ยนเพื่ออยูร่ ่ วมกับบุคคลอื่น และเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาตนเองทั้งร่ างกาย จิตใจ ความเฉลียวฉลาด ความ
อ่อนไหว ความมีสุนทรี ยะ และมิติทางจิ ตวิญญาณส่ วนความสามารถที่ จะช่วยให้บรรลุเป้ าหมายคือทักษะการ
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วางแผน และดํา เนิ น การแสวงหาข้อ มู ล ความรู ้ จ ากแหล่ ง และวิ ธี ก ารที่ ห ลากหลายทั้ง ในและนอกระบบ
สถาบันการศึกษา
การพัฒนาการเรี ยนรู ้ตลอดชี วิตด้วยตนเองจะต้องกําหนดเป้ าหมายในการเรี ยนรู ้ซ่ ึ งเป็ นการคิดและ
ตัดสิ นใจของบัณฑิตเพื่อตอบตนเองว่าตนเองต้องการเรี ยนรู ้อะไรและมีเป้ าหมายของการเรี ยนรู ้ไปเพื่ออะไร ต้อง
วางแผนการเรี ยนรู ้ เมื่อบัณฑิตกําหนดเป้ าหมายในการเรี ยนรู ้แล้ว บัณฑิตต้องวางแผนการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองเช่น
การเลือกวิธีการเรี ยนรู ้ การเลือกแหล่งเรี ยนรู ้ มีการดําเนินการตามแผนที่กาํ หนด ในการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองทั้งหมด
จะไม่สามารถเกิ ดขึ้นได้หากบัณฑิตไม่ดาํ เนิ นการตามแผนการเรี ยนรู ้ที่กาํ หนด และมีการประเมินเพื่อสะท้อน
ปรับปรุ งการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองหากบัณฑิตต้องการพัฒนาการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองอย่างต่อเนื่องก็ควรที่จะประเมินเพือ่
สะท้อนปรับปรุ งการเรี ยนรู ้ของตนเพื่อพิจารณาว่าอะไรคือสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้ตามเป้ าหมายทที่กาํ หนดหรื ออะไรคือสิ่ ง
ที่ยงั ไม่บรรลุเป้ าหมายหากจะดําเนินการให้บรรลุเป้ าหมายที่กาํ หนดแล้วควรทําอย่างไร
5. การมีทกั ษะการคิดแบบองค์ รวม
สร้างบัณฑิตที่มีความคิดแบบองค์รวม วิชาศึกษาทัว่ ไปจะต้องสร้างการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ (critical
thinking) การคิ ดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล (reasoning) การคิ ดเชิ งระบบ (systematic thinking)ความคิ ดสร้ างสรรค์
(creativity) มีการทํางานอย่างอย่างสร้างสรรค์กบั ผูอ้ ื่น(work creativity with others) การไม่ติดกรอบและกล้าที่จะ
เรี ย นรู ้ ส่ิ ง ใหม่ (openness and courage to explore) เกิ ด การสร้ า งสรรค์ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ใ หม่ ๆ หรื อ สร้ า งนวัต กรรม
(creative production & Innovation) มีการริ เริ่ มสิ่ งใหม่ (initiative) เกิดไอเดียใหม่ๆ (idea generation) และนําไอเดีย
มาออกแบบใหม่ ห รื อ ต่ อ ยอด (idea design and retreatment) พื้ น ฐานกระบวนการคิ ด ด้า นการออกแบบและ
โครงสร้างการออกแบบ ความคิดเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่าใหม่ ฝึ กการทํางานร่ วมกันเพื่อการเป็ นนักสร้างสรรค์
ทดลองใช้ความคิดสร้างสรรค์ทาํ ความเข้าใจมนุษย์และบริ บทต่างๆ การวิเคราะห์สรุ ปประเด็นเพื่อหาโอกาสใน
การพัฒนาและสร้างความคิด การทําต้นแบบและผลิตผลลัพธ์ที่สามารถสร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้น การทดสอบ
ผลเพื่อนําไปสู่ การต่อยอดในอนาคตสามารถใช้ทกั ษะการคิดพัฒนาให้เกิ ดเป็ นปั ญญาผลของการคิดคือ การ
เปลี่ยนแปลงตนเอง
6. มีจติ อาสาและสํานึกสาธารณะ เป็ นพลเมืองทีม่ คี ุณค่ าของสังคมไทยและสังคมโลก
สร้างบัณฑิตที่ มีความฉลาดรู ้ทางวัฒนธรรมและความเป็ นพลเมือง (cultural and civic literacy) เพื่อ
การรักษาสิ่ งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยงั่ ยืน(save environment and) มีการรับรู ้ทางสังคมและวัฒนธรรม (social
and cultural awareness) สร้ า งทั้ งความรั บ ผิ ด ชอบและผลงาน (responsibility and productivity) เกิ ด สํ า นึ ก
รั บ ผิ ด ชอบและการสะท้อ นป้ อ นกลับ ที่ เ ป็ นประโยชน์ (responsiveness and constructive feedback) การเป็ น
พลเมืองที่ดีตอ้ งสามารถออกแบบชีวติ และออกแบบงานที่คาดหวัง การเสริ มสร้างวิถีชีวติ ที่ดีและการหลุดออกจาก
กับดักความคิด มีภูมิคุม้ กันเมื่อพบความล้มเหลวของชีวติ ส่วนการเป็ นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคม
โลก คือ การที่บุคคลสามารถเป็ นที่พ่ ึงของตนเองและของสังคมไทยและสังคมโลกได้ ใฝ่ รู ้ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล
เข้า ใจและยอมรั บ ความเปลี่ ย นแปลงของสังคม และวิท ยาการต่า ง ๆพร้ อ มปฏิ บัติ ตนได้อ ย่า งเหมาะสมตาม
สถานภาพและบทบาททางสังคม ณ เวลานั้นด้วยความกล้าหาญ บนพื้นฐานคุณธรรม ความรับผิดชอบ รวมทั้ง
เข้าใจยอมรับ และตระหนักในคุณค่าและความเท่าเทียมในศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์และวัฒนธรรมที่แตกต่าง
พร้อมปฏิบตั ิต่อกันด้วยความเคารพ ยุติธรรม และเสมอภาค
สําหรับการเป็ นพลเมืองดิจิทลั นั้นสิ่ งที่ควรตระหนักคือเรื่ องแอพพลิเคชันสําคัญเพื่อการใช้ชีวิตและ
แก้ปัญหาที่ เกิ ดขึ้นสําหรับพลเมืองดิ จิทลั การใช้แอพพลิเคชันเพื่อเสริ มสร้างทักษะในการรักษาข้อมูลส่ วนตัว
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(Privacy Management) ทักษะในการจัดสรรเวลาหน้าจอ (Screen Time Management) ทักษะในการรับมือกับการ
คุ กคามทางโลกออนไลน์ (Cyberbullying Management) ทักษะในการรั กษาความปลอดภัยของตนเองในโลก
ออนไลน์ (Cybersecurity Management) และทักษะในการใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริ ยธรรม (Digital Empathy) เพื่อ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูอ้ ื่นในสังคมออนไลน์
7. มีความฉลาดรู้ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจทิ ลั
สร้างบัณฑิตที่มีลกั ษณะนิ สยั ความอยากรู ้อยากเห็น (curiosity) จนถึงการลงมือสื บค้นจากสารสนเทศ
(information discovery)สามารถตี ค วามและวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล (interpretation & analysis) นํา สิ่ ง ต่ า ง ๆ ที่ ไ ด้ม า
สังเคราะห์และประมวลข้อโต้แย้ง (constructing arguments) ได้ มีลกั ษณะนิ สัยที่ ยืดหยุ่น (Flexibility) มีทกั ษะ
ความร่ วมมือ (collaboration) โดยเฉพาะความร่ วมมือผ่านทางดิจิทลั (collaborate using digital media) สามารถใช้
ดิจิทลั เพิม่ คุณค่าของชีวติ ในศตวรรษที่ 21 ดิจิทลั เพื่อความมัน่ คงปลอดภัย การบริ หารจัดการไฟล์ขอ้ มูล การสร้าง
แบบสอบถาม การระดมความคิดเห็น การสร้างความสุขและสนุกกับสื่ อดิจิทลั ประโยชน์ของความเป็ นจริ งเสริ ม
(Augmented Reality หรื อ AR) และคุณค่าในชีวติ ประจําวัน การนําเสนองานโดยใช้สื่อดิจิทลั อย่างมีประสิ ทธิภาพ
การแสดงผลงานดิจิทลั เชิงสร้างสรรค์
มีความรู ้พ้ืนฐานระบบปั ญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligent: AI) เทคโนโลยีอจั ฉริ ยะ สมองกลแบบ
แยกส่ วน ระบบประมวลผล การวิเคราะห์ขอ้ มูล ระบบฐานข้อมูลแบบคราวด์ ระบบการสื่ อสารข้อมูล ระบบการ
ตัด สิ น ใจ กระบวนการ วิธี ก ารและการประยุก ต์ใ ช้ง านระบบปั ญ ญาประดิ ษฐ์ การเรี ย นรู ้ ต ลอดชี วิต โดยใช้
ปั ญญาประดิษฐ์เป็ นฐาน กรณี ศึกษาการสร้างชีวติ ที่เป็ นสุขและสนุกจากแพลทฟอร์มปั ญญาประดิษฐ์
8. ใช้ ภาษาในการสื่ อสารอย่ างมีประสิทธิภาพ
สร้างบัณฑิตที่ สามารถสื่ อสารได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพโดยในส่ วนของการสื่ อสาร (communication)
เริ่ ม จากการฟั ง อย่า งมี ประสิ ทธิ ภ าพ (effective listening) ฝึ กการสื่ อ สารโดยใช้สื่ อดิ จิทัล (communicate using
digital media)สามารถสื่ อสารได้แม้สิ่งแวดล้อมจะแตกต่างหลากหลาย (communicating in diverse environments)
ฝึ กการสนทนาและอภิ ป ราย (engaging in conversation & discussion) รวมถึ ง การนํ า เสนอ (delivering oral
presentation) อย่างมี บุคลิ กภาพ (personality)ซึ่ งผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ต่าง ๆ เหล่านี้ จะเสริ มสร้างให้บณ
ั ฑิตเป็ นที่
ต้องการของสังคมไทยและสังคมโลกได้อย่างสมบูรณ์ในศตวรรษที่ 21

บทสรุ ป

หมวดวิชาศึ กษาทัว่ ไปคือ หมวดวิชาที่ เสริ มสร้ างความเป็ นมนุ ษย์ที่สมบูรณ์ให้มีความรอบรู ้อย่าง
กว้างขวาง เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผูอ้ ื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลง
ของสรรพสิ่ ง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่ อง ดําเนิ นชี วิตอย่างมีคุณธรรมพร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุ ษย์ และ
เป็ นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก รายวิชาศึกษาทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษานิยมทําในรู ปแบบ
การบูรณาการวิชาหลากหลายสาขาเข้าด้วยกัน อีกทั้งรายวิชาศึกษาทัว่ ไปผนวกกับให้เข้ากับอัตลักษณ์ของสถาบัน
วิชาศึกษาทัว่ ไปจึงจําเป็ นต้องส่งมอบชุดผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ที่เน้น (1) Ethic: การเป็ นคนดีมีคุณธรรม (2) Thainess:
ความเป็ นไทย (3) Globalization: การมีโลกทัศน์กว้างไกล (4) Lifelong learning: การเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ (5) Holistic
thinking: การมีความคิดแบบองค์รวม (6) Public mind: การมีจิตอาสา จิตสาธารณะ (7) Digital literacy: การฉลาด
รู ้เรื่ องดิจิทลั และ (8) Communication : การติดต่อสื่ อสาร ข้อเสนอแนะที่ผเู ้ ขียนเสนอให้เพิ่มเติมเข้าไปในผลลัพธ์
การเรี ยนรู ้ของบัณฑิตที่จะสามารถส่ งต่อไปถึงผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตซึ่ งสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตในศตวรรษที่
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21 มีหลายข้อโดยวิชาศึ กษาทัว่ ไปต้องสร้างความฉลาดรู ้ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ส่ งเสริ มลักษณะนิ สัย
ความอยากรู ้อยากเห็นจนถึงการลงมือสื บค้นจากสารสนเทศ สามารถตีความและวิเคราะห์ขอ้ มูลสามารถนําสิ่ ง
ต่าง ๆที่ได้มาสังเคราะห์และประมวลข้อโต้แย้งได้ มีลกั ษณะนิสยั ที่ยดื หยุน่ มีทกั ษะความร่ วมมือ โดยเฉพาะความ
ร่ วมมือผ่านทางดิ จิทลั มีความมุ่งมัน่ พยายามเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายสามารถการปรับตัวได้ดีแก้ปัญหาต่าง ๆที่
เกิ ดขึ้นในชี วิตประจําวันได้ นอกจากนั้นผูเ้ รี ยนจะต้องมีความฉลาดรู ้ทางวัฒนธรรมและความเป็ นพลเมือง ใช้
เศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อการรักษาสิ่ งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยง่ั ยืนมีการรับรู ้ทางสังคมและวัฒนธรรมสร้างทั้ง
ความรับผิดชอบและผลงาน เกิดสํานึ กรับผิดชอบและการสะท้อนป้ อนกลับที่เป็ นประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ความฉลาดรู ้ ท างการเงิ น ในส่ ว นของความคิ ด แบบองค์ร วม วิ ช าศึ ก ษาทั่ว ไปจะต้อ งสร้ า งการคิ ด อย่า งมี
วิจารณญาณ การคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล การคิดเชิงระบบ ความคิดสร้างสรรค์ มีการทํางานอย่างอย่างสร้างสรรค์
กับผูอ้ ื่น การไม่ติดกรอบและกล้าที่จะเรี ยนรู ้สิ่งใหม่ เกิดการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ หรื อสร้างนวัตกรรม มีการ
ริ เริ่ มสิ่ งใหม่ เกิดไอเดียใหม่ ๆ และนําไอเดียมาออกแบบหรื อต่อยอด ในส่วนของการสื่ อสาร เริ่ มจากการฟังอย่าง
มีประสิ ทธิ ภาพ ฝึ กการสื่ อสารโดยใช้สื่อดิจิทลั สามารถสื่ อสารได้แม้สิ่งแวดล้อมจะแตกต่างหลากหลาย ฝึ กการ
สนทนาและอภิปราย รวมถึงการนําเสนอได้อย่างมีบุคลิกภาพซึ่ งผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ต่าง ๆ เหล่านี้ จะเสริ มสร้างให้
บัณฑิตเป็ นที่ตอ้ งการของสังคมไทยและสังคมโลกได้อย่างสมบูรณ์ในศตวรรษที่ 21
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การวิจยั เรื่ องนี้ มีวตั ถุประสงค์ 2 ข้อ คือ (1) เพื่อพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้วิชาคอมพิวเตอร์ และ
สารสนเทศสําหรับนักเรี ยนนายสิ บทหารบก และ (2) เพื่อทดลองใช้และศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้
ที่ พฒั นาขึ้น โดยมีวตั ถุประสงค์ย่อยเพื่อเปรี ยบเที ยบผลการเรี ยนรู ้หลังเรี ยนกับเกณฑ์ร้อยละ 70 และเพื่อศึ กษา
สมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ขนาดกลุ่มตัวอย่างใช้ตารางสําเร็ จรู ปของยามาเน่ คือ นักเรี ยนนายสิ บ
ทหารบก รุ่ นที่ 23 ปี การศึกษา 2562 จํานวน 330 คน จากการสุ่ มแบบยกกลุ่ม ดําเนิ นการตามขั้นตอนการวิจยั และ
พัฒนา 3 ขั้นตอนหลัก คื อ (1) การวิจัยศึ กษาและพัฒนาต้นฉบับเครื่ องมื อ (2) การวิจัยทําแผนการพัฒนาและ
ปรับปรุ งเครื่ องมือ และ (3) การวิจยั ทดลองแบบศึกษากลุ่มเดียววัดผลเฉพาะหลังการทดลอง เครื่ องมือที่ใช้ในการ
วิจยั มี 3 ฉบับ คือ (1) แผนการเรี ยนรู ้ (2) แบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้ และ (3) แบบตรวจสอบสมรรถนะและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที
ผลการวิจยั พบว่า (1) รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศที่พฒั นาตามทฤษฎีการเรี ยนรู ้ดว้ ย
ตนเองผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ท่ี สร้างขึ้นตามทฤษฎี เงื่ อนไขการเรี ยนรู ้จากการมีปฏิ สัมพันธ์ และแนวคิดการใช้
โครงงานเป็ นฐาน ผลการตรวจสอบคุณภาพโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ พบว่ามีคุณภาพดีและสามารถนําไปใช้ได้เหมาะสม
และ (2) ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ที่ผ่านกระบวนการสังเคราะห์เนื้ อหา ศึ กษาวิธีการสอน สร้างและ
ตรวจสอบคุณภาพต้นฉบับเครื่ องมือ ปรับปรุ งตามแผนการพัฒนาจากสภาพจริ ง พบว่าผลการเรี ยนรู ้ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 70 นักเรี ยนนายสิ บทหารบกสามารถร่ วมกันพัฒนาสื่ อมัลติมีเดียที่ทนั สมัย นําเสนอถ่ายทอดได้อย่างเข้าใจ
อยูใ่ นระดับมากที่สุด และปรากฏคุณลักษณะเด่นทางทหารที่ สําคัญจากการแสดงออกถึงความมีวินยั มีความรัก
ชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ ซื่อสัตย์สุจริ ต มีจิตสาธารณะ ใฝ่ เรี ยนรู ้ และมุ่งมัน่ ในการทํางาน อยูใ่ นระดับมากที่สุด
คําสําคัญ: รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้วชิ าคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ, สมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
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ABSTRACT

The purposes of this research were (1) to develop a learning management model on Computer and
Information Course for Student in Army Non-Commissioned Officer School, and (2) to implementing and testing
the model. Which has a sub-purposes were to compare learning outcomes after learning with the criteria of 70%
and to study the students’desirable ability and trait. The research sample were 330 from using Yamane sample
size of the Batch 23rd students, in Army Non-Commissioned Officer School in the academic year 2019, select by
using cluster random sampling method. Using 3 primary research and development steps; (1) the research to study
the principles and develop the original equipment, (2) the experimental research to develop development plans
and tools improvement, and (3) the experimental research was a one group posttest-only design. The research
tools were learning management plans, a multiple choice test for learning outcomes, and a rating scale ability and
trait form. The data were analyzed by using percentage, mean, standard deviation and t-test for one sample. The
research results were as follows (1) the learning management model developed is good quality and can be used
appropriately, and (2) the effect of using the learning management model were as follows the learning outcomes
passed the criteria of 70%, the students had the desired ability and trait at the highest level.
Keywords: Learning management model in Computer and Information Courses, Desirable ability and trait

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 ดังความว่า “การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐาน
ให้แก่ผเู ้ รี ยน 4 ด้าน ได้แก่ มีทศั นคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพ้ืนฐานชีวติ ที่มนั่ คง มีคุณธรรม มีงานทํา มีอาชีพ และ
เป็ นพลเมืองดี” โดยศาสตราจารย์นายแพทย์เกษม วัฒนชัย เป็ นผูบ้ นั ทึกไว้ เป็ นพระบรมราโชบายที่ครู ทุกคนควร
ทราบและน้อมนํามาปฏิบตั ิ อีกทั้งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2545 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 กําหนดแนวทางโดยยึดหลักผูเ้ รี ยนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการ
ศึกษาต้องส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ เปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมได้ลง
มือปฏิ บตั ิ และจัดสภาพบรรยากาศสิ่ งแวดล้อมที่เอื้ออํานวยทําให้เกิ ดแรงจูงใจไปสู่ การเรี ยนรู ้ ซึ่ งสอดคล้องกับ
ระบบการศึ กษาและนโยบายด้านการศึ กษาของกองทัพบก พุทธศักราช 2560-2564 (กรมยุทธศึ กษาทหารบก,
2561 : 18) ที่ ยึดหลักผูเ้ ข้ารับการศึ กษาเป็ นศูนย์กลาง กําหนดให้บูรณาการทั้งการฝึ กและศึ กษาทางทหารให้ได้
มาตรฐานสามารถประเมินผลอย่างเป็ นธรรม เพื่อผลิตกําลังพลให้มีความพร้อมในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามตําแหน่ง
ได้รับการพัฒนาทางความคิดมีความรู ้กา้ วทันการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนา
กองทัพบกไปสู่ความทันสมัย
กองทัพ บกได้อ นุ ม ัติป รั บ ปรุ งหลัก สู ตรใหม่ หมายเลข 7-ช.-111 สํา หรั บ นัก เรี ย นนายสิ บ ทหารบก
ประจําปี การศึ กษา 2562 (กองทัพบก, 2562 : 1-3) โรงเรี ยนนายสิ บทหารบกมีหน้าที่ ดาํ เนิ นการจัดการเรี ยนการ
สอนให้กบั นักเรี ยนนายสิ บทหารบกตามที่ กาํ หนด เสริ มสร้างสมรรถนะ และพัฒนาคุณลักษณะที่ พึงประสงค์
วิชาคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ เป็ นวิชาการศึ กษาทัว่ ไปตามโครงสร้างหลักสู ตร (กองทัพบก, 2562 : 85-86)
ซึ่ งมีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านระยะเวลา เนื้ อหา ความมุ่งหมาย และขอบเขตการสอนรายวิชา จึงได้ศึกษารู ปแบบ
วิธีการสอนที่หลากหลายเพื่อพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ให้มีความสอดคล้องกับสาระการเรี ยนรู ้ จุดประสงค์
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และเป้ าหมายสมรรถนะของรายวิชา พบว่าการเรี ยนรู ้แบบเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองสามารถนํามาใช้ได้อย่างเหมาะสม
ดังที่ทิศนา แขมมณี (2553 : 125) กล่าวถึงการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองเป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ที่ให้โอกาสผูเ้ รี ยนสามารถ
วางแผนการจัดการเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเอง เป็ นเทคนิคการเรี ยนรู ้ที่สอดคล้องกับการปฏิรูปการเรี ยนรู ้และเป็ นการจัด
ประสบการณ์เฉพาะบุคคล โดยการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองตามแนวคิดของสุรางค์ โค้วตระกูล
(2544 : 331-336) เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วม และจัดสภาพบรรยากาศที่เอื้ออํานวยให้เกิดแรงจูงใจไปสู่ การ
เรี ยนรู ้ โดยสร้างสื่ อการสอนตามทฤษฎีเงื่อนไขการเรี ยนรู ้จากการมีปฏิ สัมพันธ์ของกาเย่ 9 ขั้น คือ เร่ งเร้าความ
สนใจ บอกวัตถุประสงค์ ทบทวนความรู ้เดิม นําเสนอเนื้ อหาใหม่ ชี้แนะแนวทาง กระตุน้ การตอบสนองบทเรี ยน
ให้ขอ้ มูลย้อนกลับ ทดสอบความรู ้ใหม่ และสรุ ปนําไปใช้ ซึ่ งสอดคล้องกับชัยยุทธ ชัยปั ญญา (2557 : 10-11) ได้
สรุ ปแนวคิดการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษาเป็ นการเรี ยนรู ้บนฐานเทคโนโลยีแบบใหม่ มีประโยชน์ช่วยให้
การเรี ยนการสอนมีความน่าสนใจ ใช้เรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเอง และใช้เป็ นเครื่ องมือสอนเสริ มหรื อทบทวนได้ดี
การประเมินผลอย่างเป็ นธรรมตามนโยบายด้านการศึ กษาของกองทัพบก ได้ศึกษาทฤษฎี การเรี ยนรู ้
ของบลูม โดยมุ่งวัดด้านพุทธิพิสยั และจิตพิสยั ที่สาํ คัญไปกว่านั้นวิธีการวัดทักษะและตรวจผลการเรี ยนรู ้รวบยอด
เสริ มสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรี ยนนายสิ บทหารบกได้อย่างชัดเจน นอกเหนื อจาก
แบบทดสอบและแบบตรวจสอบแล้ว รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้โครงงานเป็ นฐานที่เน้นให้นกั เรี ยนได้รับ
ทักษะและประสบการณ์ ต่าง ๆ ขณะที่ เรี ยนตามหลักพัฒนาการคิดของบลูมที่ ปรับปรุ งใหม่ 6 ขั้น คื อ ความรู ้
ความจํา ความเข้าใจ การประยุกต์ใช้ การวิเคราะห์ การประเมิ นค่า และการคิ ดสร้ างสรรค์ โดยใช้ข้ นั ตอนที่
ปรับปรุ งจากแนวคิดของดุษฎี โยเหลา และคณะ (2557: 20-23) 6 ขั้น คือ ให้ความรู ้พ้ืนฐาน กระตุน้ ความสนใจ
จัดกลุ่มร่ วมมือ แสวงหาความรู ้ สรุ ปสิ่ งที่เรี ยนรู ้ และนําเสนอผลงาน ซึ่งสอดคล้องกับ McDonell (2007, อ้างถึงใน
จิตราภรณ์ สอนเขียว, 2560 : 2) ได้กล่าวว่าการเรี ยนรู ้แบบโครงงานเป็ นรู ปแบบหนึ่ งที่เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้
ทํางานตามระดับทักษะที่มีอยู่ โดยครู ทาํ หน้าที่เป็ นผูส้ นับสนุน จัดประสบการณ์ และสร้างแรงจูงใจให้แก่นกั เรี ยน
จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ทําให้ผวู ้ จิ ยั สนใจที่จะพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้วชิ าคอมพิวเตอร์ และ
สารสนเทศ เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ของนักเรี ยนนายสิ บทหารบก ให้มีความรู ้
ความสามารถปฏิบตั ิงานได้ตามตําแหน่งหน้าที่ เป็ นกําลังพลที่ทรงคุณค่าของกองทัพบก มีทศั นคติ มีคุณธรรมและ
เป็ นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สื บไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
ทหารบก

(1) เพื่ อ พัฒ นารู ป แบบการจัด การเรี ย นรู ้ วิช าคอมพิ ว เตอร์ แ ละสารสนเทศสํา หรั บ นัก เรี ย นนายสิ บ

(2) เพื่อทดลองใช้และศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ที่พฒั นาขึ้น โดยมีวตั ถุประสงค์ยอ่ ยเพื่อ
เปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู ้หลังเรี ยนกับเกณฑ์ ร้อยละ 70 และเพื่อศึกษาสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของนักเรี ยนนายสิ บทหารบก

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย

การวิจยั เรื่ องนี้ ใช้ข้ นั ตอนการวิจยั และพัฒนา (R&D) ตัวแปรอิสระ คือ การพัฒนารู ปแบบการจัดการ
เรี ยนรู ้ที่พฒั นาตามทฤษฎีการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างขึ้นตามทฤษฎีเงื่อนไขการเรี ยนรู ้จาก
การมีปฏิ สัมพันธ์ของกาเย่ 9 ขั้น และแนวคิดการใช้โครงงานเป็ นฐาน 6 ขั้น ตัวแปรตาม คือ คุณภาพและความ
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เหมาะสมของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ และผลการใช้ที่สะท้อนมาจากผลการเรี ยนรู ้ ความสามารถและลักษณะ
นิสยั ที่ปรากฏของนักเรี ยนนายสิ บทหารบก
 การพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้
: ที่พฒั นาขึ้นจากการศึกษา ค้นคว้า
o ทฤษฎีการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
(Self-directed learning)
o ทฤษฎีเงื่อนไขการเรี ยนรู ้
(Condition of Learning)
o แนวคิดการใช้โครงงานเป็ นฐาน
(Project-based learning)

 คุณภาพและความเหมาะสม
(Quality and Appropriately)
 ผลการใช้ (The effect)
o ผลการเรี ยนรู ้ (Learning outcome)
o สมรรถนะที่พึงประสงค์
(Desirable ability)
o คุณลักษณะที่พึงประสงค์
(Desirable trait)

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 แบบแผนการวิจยั
การวิจยั เรื่ องนี้ใช้ข้ นั ตอนการวิจยั และพัฒนา R&D (นงลักษณ์ วิรัชชัย และสุ วิมล ว่องวาณิ ช, 2544 : 12)
3 ขั้นตอนหลัก คือ ขั้นตอนที่ 1 การวิจยั ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี (R1) และพัฒนาต้นฉบับเครื่ องมือ (D1) ขั้นตอนที่ 2
การวิจยั ทดลองทําแผนการพัฒนา (R2) และปรับปรุ งเครื่ องมือ (D2) และขั้นตอนที่ 3 วิจยั ทดลอง (R3) แบบศึกษา
กลุ่มเดียววัดผลเฉพาะหลังการทดลอง (one group posttest – only design) (วรรณี แกมเกตุ, 2551 : 140)
R2

R1
D1

R3
D2

แผนภาพที่ 2 ขั้นตอนการวิจยั และพัฒนา

D3

4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากร คือ นักเรี ยนนายสิ บทหารบกที่กาํ ลังศึกษาในรุ่ นที่ 23 ประจําปี การศึกษา 2562 จํานวน 1,980
คน แบ่งเป็ น 18 กลุ่มเรี ยน ๆ ละ 110 คน กลุ่มตัวอย่าง (R2) จํานวน 30 คน ที่ได้รับการสุ่ ม 2 ขั้นตอน คือ (1) การ
สุ่ มยกกลุ่ม และ (2) สุ่ มแบ่งชั้นตามประเภทโควตาอัตราส่ วน 3.6 : 1 กลุ่มตัวอย่าง (R3) กําหนดขนาดตามตาราง
สําเร็ จรู ปของ Yamane (วรรณี แกมเกตุ, 2551 : 285) จํานวน 330 ที่ได้รับการสุ่มยกกลุ่มด้วยวิธีจบั สลาก
4.3 ตัวแปรที่ใช้ ในการวิจัย ได้แก่ ตัวแปรอิสระมี 1 ตัวแปร คือ การพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ที่
พัฒนาตามทฤษฎี การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ที่สร้างขึ้นตามทฤษฎี เงื่อนไขการเรี ยนรู ้จากการมี
ปฏิสมั พันธ์ของกาเย่ 9 ขั้น และแนวคิดการใช้โครงงานเป็ นฐาน 6 ขั้น ตัวแปรตาม มี 2 ตัวแปร คือ (1) คุณภาพและ
ความเหมาะสมของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ และ (2) ผลการใช้ มี 3 ตัวแปรย่อย คือ (2.1) ผลการเรี ยนรู ้ (2.2)
สมรรถนะที่ พึงประสงค์ ได้แก่ ทักษะการพัฒนาองค์ความรู ้ที่ทนั สมัย ทักษะการถ่ายทอดสื่ อความเข้าใจ และ
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ทักษะการปฏิบตั ิงานร่ วมกัน และ (2.3) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่ ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ ความซื่อสัตย์
สุจริ ต ความมีวนิ ยั การใฝ่ เรี ยนรู ้ ความมุ่งมัน่ ในการทํางาน และการมีจิตสาธารณะ
4.4 เครื่ องมือที่ใช้ มีจาํ นวน 2 ชนิ ด ได้แก่ (1) เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แผนการเรี ยนรู ้ 12 แผน จาก
ขั้นตอน R1&D1 ค่า IOC=0.67-1.00 หลังการหาประสิ ทธิภาพในขั้นตอน R2 และปรับปรุ งต้นฉบับในขั้นตอน D2
ค่า IOC=1.00 ทุกรายการ และ (2) เครื่ องมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มี 2 ชนิ ด ได้แก่ (2.1) แบบทดสอบ
วัดผลการเรี ยนรู ้ แบบปรนัยชนิ ดเลื อกตอบ 4 ตัวเลื อก จํานวน 30 ข้อ จากขั้นตอน R1&D1 ค่า IOC=0.67-1.00
หาประสิ ท ธิ ภ าพในขั้น ตอน R2 ค่ า p=0.39-0.78 ค่ า r=0.26-0.69 และค่ า rtt=0.80 และ (2.2) แบบตรวจสอบ
สมรรถนะและคุณลักษณะที่ พึงประสงค์แบบมาตรประมาณค่าเกณฑ์ 4 ระดับ จํานวน 9 รายการ จากขั้นตอน
R1&D1 ค่า IOC=0.67-1.00 หาประสิ ทธิภาพในขั้นตอน R2 ค่า α=0.71
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล ผูว้ ิจยั ดําเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองทุกขั้นตอนโดยใช้แผนการ
เรี ยนรู ้และเครื่ องมือที่พฒั นาขึ้นเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 330 คน ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลการ
เรี ยนรู ้ และแบบตรวจสอบสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล ดําเนิ นการเมื่อเสร็ จสิ้ นขั้นตอนการวิจยั ทดลอง R3 เพื่อตรวจสอบวัตถุประสงค์
ได้แก่ (1) วิเคราะห์เปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู ้หลังเรี ยนกับเกณฑ์ ร้อยละ 70 โดยใช้การวิเคราะห์ดว้ ยสถิติ t-test for
one sample และ (2) วิเคราะห์สมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

5. สรุ ปผลการวิจัย

5.1 การพัฒ นารู ป แบบการจัด การเรี ย นรู้ วิช าคอมพิวเตอร์ แ ละสารสนเทศสํ า หรั บ นักเรี ยนนายสิ บ
ทหารบก ตามขั้นตอนการวิจยั และพัฒนาโดยเข้าฝึ กอบรมพัฒนาสมรรถนะครู เตรี ยมความพร้อมก่อนการสอน
ศึกษานโยบายหน่วยเหนือ เป้ าหมายของสถานศึกษา โครงสร้างขอบเขตการสอนรายวิชา เรี ยบเรี ยงเนื้ อหาพัฒนา
คู่มือสร้างสื่ อการสอน 10 บทเรี ยน เขียนแผนการจัดกิ จกรรมตามแนวคิด ทฤษฎี การเรี ยนรู ้ 2 รู ปแบบ 12 แผน
สร้างเครื่ องมือวัดผลประเมินผล 2 ชนิด และตรวจสอบคุณภาพต้นฉบับเครื่ องมือโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ จํานวน 3 ท่าน
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ที่พฒั นาขึ้น โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ 3 ท่าน
รายการตรวจสอบคุณภาพ
𝐱𝐱� S.D. แปลผล ผลการประเมิน
ด้านคู่มือการสอน แบบฝึ กหัด และสื่ อการสอน (10 บทเรี ยน) 3.83 0.11
ดี
เหมาะสม
ด้านขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ( 2 รู ปแบบ)
4.00 0.33
ดี
เหมาะสม
ด้านเครื่ องมือวัดผลประเมินผล (2 ชนิด)
4.16 0.57
ดี
เหมาะสม
รวมทั้ง 3 ด้ าน
4.00 0.28
ดี
เหมาะสม
จากข้อมูลในตารางที่ 1 จะเห็นได้วา่ ผลการวิเคราะห์คุณภาพโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ จํานวน 3 ท่าน ในภาพรวม
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ที่พฒั นาขึ้นมีคุณภาพดี (x� = 4.00, S.D. = 0.28)ทั้ งด้านคู่มือการสอน แบบฝึ กหัดและสื่ อ
การสอน (x� = 3.83, S.D. = 0.11) ด้า นขั้น ตอนการจัด กิ จ กรรมการเรี ยนรู ้ (x� = 4.00, S.D. = 0.33) และด้า น
เครื่ องมือวัดผลประเมินผล (x� = 4.16, S.D. = 0.57) สามารถนําไปใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนได้เหมาะสม
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5.2 การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ หลังเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศกับเกณฑ์ ร้ อยละ 70
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู ้หลังเรี ยนกับเกณฑ์ ร้อยละ 70 จําแนกตามกลุ่มโควตา
หลังเรียน
คะแนนเกณฑ์
กลุ่ม
t
p
(ร้ อยละ 70)
x�
n
k
S.D.
โควตาพลเรื อน
193
30 21.19 5.26
21
.492
.623
โควตาพลทหาร
137
30 20.63 4.95
21
-.880
.380
รวมทั้ง 2 กลุ่ม
330
30 20.95 5.13
21
-.161
.872
จากข้อมูลในตารางที่ 2 จะเห็ นได้ว่าผลการเรี ยนรู ้ ของกลุ่มตัวอย่าง หลังเรี ยน (x�=20.95, S.D.=5.13)
น้อยกว่าคะแนนเกณฑ์ 0.05 คลาดเคลื่อนไม่เกิน 5% ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 เมื่อพิจารณาโควตาพลเรื อน 193 คน
หลังเรี ยน (x�=21.19, S.D.=5.26) สูงกว่าคะแนนเกณฑ์เล็กน้อย ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 และโควตาพลทหาร 137 คน
หลังเรี ยน (x�=20.63, S.D.=4.95) น้อยกว่าคะแนนเกณฑ์ 0.37 คลาดเคลื่อนไม่เกิน 5% ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70
5.3 การศึกษาสมรรถนะและคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ ของนักเรียนนายสิบทหารบก
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์สมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยผูต้ รวจสอบ 2 ท่าน
รายการตรวจสอบ
x�
ด้ านสมรรถนะทีพ่ งึ ประสงค์
2.51
- ทักษะการพัฒนาองค์ความรู ้ที่ทนั สมัย (ทันสมัย,น่าสนใจ,เหมาะสม,สมบูรณ์) 2.74
- ทักษะการปฏิบตั ิงานร่ วมกัน (แบ่งมอบหน้าที่,ความร่ วมมือ,ทํางานเป็ นทีม)
2.30
- ทักษะการถ่ายทอดและสื่ อความเข้าใจ (การนําเสนอ,ท่าทาง,นํ้าเสี ยง,ภาษา)
2.48
ด้ านคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
2.83
- ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ (การแสดงออกทั้งโดยตรงและโดยอ้อม)
2.96
- ความซื่อสัตย์สุจริ ต (มีคุณธรรมจริ ยธรรม, จรรยาบรรณ ,ไม่คดั ลอกผลงาน)
2.96
- ความมีวนิ ยั (การปฏิบตั ิตนตามแบบธรรมเนียมทหาร,กฎระเบียบ, ข้อบังคับ)
2.96
- การใฝ่ เรี ยนรู ้ (ความคิดสร้างสรรค์,จํานวนครั้งการพบที่ปรึ กษาโครงงาน)
2.68
- ความมุ่งมัน่ ในการทํางาน (สําเร็จตามเวลาที่กาํ หนด, คุณภาพผลงานดี)
2.51
- การมีจิตสาธารณะ (การช่วยเหลือเพื่อนนักเรี ยน, ช่วยเหลือครู อาจารย์ ,ส่วนรวม) 2.92
รวมทั้ง 2 ด้ าน
2.67

S.D.
0.22
0.32
0.38
0.46
0.13
0.17
0.17
0.11
0.29
0.45
0.17
0.15

แปลผล
มากทีส่ ุ ด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากทีส่ ุ ด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากทีส่ ุ ด

จากข้อมูลในตารางที่ 3 จะเห็ นได้ว่าผลการวิเคราะห์สมรรถนะและคุณลักษณะที่ พึงประสงค์โดยผู ้
ตรวจสอบ 2 ท่าน ในภาพรวมทั้ง 2 ด้าน อยูใ่ นระดับมากที่สุด (x�=2.67, S.D.=0.15) เมื่อพิจารณารายด้านจะเห็นได้
ว่า นัก เรี ย นนายสิ บ ทหารบกได้รั บ การเสริ ม สร้ า งสมรรถนะที่ พึ ง ประสงค์ อยู่ใ นระดับ มากที่ สุ ด (x�=2.51,
S.D.=0.22) และได้รับการเสริ มสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ อยูใ่ นระดับมากที่สุด (x�=2.83, S.D.=0.13)
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6.1 ผลการพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ วิชาคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศสํ าหรั บนักเรี ยนนายสิ บ
ทหารบกที่พัฒนาขึ้นตามหลักสู ตรใหม่ จากผลการตรวจสอบคุณภาพโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญ พบว่ารู ปแบบการจัดการ
เรี ยนรู ้ที่พฒั นาขึ้นมีคุณภาพดีและสามารถนําไปใช้ได้เหมาะสม เป็ นผลมาจากผูว้ ิจยั ได้นอ้ มนําพระบรมราโชบาย
ด้า นการศึ ก ษาของในหลวงรั ช กาลที่ 10 จัด การศึ ก ษามุ่ ง สร้ า งพื้ น ฐานให้แ ก่ ผูเ้ รี ย น และจัด การเรี ย นรู ้ ต าม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2553 โดยยึดหลักผูเ้ รี ยนมี ความสําคัญที่ สุด ซึ่ งสอดคล้องกับระบบการศึ กษาและนโยบายด้านการศึ กษาของ
กองทัพบก ที่ยึดหลักว่าผูเ้ ข้ารับการศึกษาเป็ นศูนย์กลางของการเรี ยนรู ้ โดยได้ศึกษารู ปแบบการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
ผ่านบทเรี ยนสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ที่สร้างขึ้นตามทฤษฎี เงื่ อนไขการเรี ยนรู ้จากการมีปฏิสัมพันธ์ของกาเย่ 9 ขั้น คือ
การเร่ งเร้าความสนใจ การบอกวัตถุประสงค์ การทบทวนความรู ้เดิ ม การนําเสนอเนื้ อหาใหม่ การชี้ แนะแนว
ทางการเรี ยนรู ้ การกระตุน้ การตอบสนองบทเรี ยน การให้ขอ้ มูลย้อนกลับ การทดสอบความรู ้ใหม่ และการสรุ ป
และนําไปใช้โดยยึดหลักการนําเสนอเนื้อหาและจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ทั้งนี้สอดคล้องกับชัยยุทธ ชัยปั ญญา (2557
: 10-11)ได้สรุ ปแนวคิ ดการใช้สื่ออิ เล็กทรอนิ กส์ เพื่อการศึ กษาเป็ นการเรี ยนรู ้ บนฐานเทคโนโลยีแบบใหม่ มี
ประโยชน์ช่วยให้การเรี ยนการสอนมีความน่าสนใจ ใช้เรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเอง และใช้เป็ นเครื่ องมือสอนเสริ มหรื อ
ทบทวนได้ดี ร่ วมกับการศึกษาแนวคิดการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้โครงงานเป็ นฐานมาพัฒนารู ปแบบการเรี ยนรู ้ที่เน้น
ให้นักเรี ยนได้รับประสบการณ์ชีวิตขณะที่ เรี ยน ได้พฒั นาทักษะต่าง ๆ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ McDonell
(2007, อ้างถึงในจิตราภรณ์ สอนเขียว, 2560 : 2) ได้กล่าวว่า การเรี ยนรู ้แบบโครงงานเป็ นการจัดการเรี ยนการสอน
รู ปแบบหนึ่ งของ Child- centered Approach ที่เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้ทาํ งานตามระดับทักษะที่ตนเองมีอยู่ เป็ น
เรื่ องที่สนใจ นักเรี ยนได้รับสิ ทธิ ในการเลือกและต้องการผลผลิตจากการทํางาน โดยครู ทาํ หน้าที่เป็ นผูส้ นับสนุน
อุปกรณ์ สนับสนุนการแก้ไขปั ญหา จัดประสบการณ์ และสร้างแรงจูงใจให้แก่นกั เรี ยน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั
ของสุ ทธิ นี ทองหล่อ (2552 : 94-100) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง ความสัมพันธ์และค่านํ้าหนักความสําคัญของปั จจัยด้าน
การจัดการเรี ยนรู ้ กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนและปั จจัยด้านผูเ้ รี ยน ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยด้านการจัดการ
เรี ยนรู ้ ปั จจัยด้านผูเ้ รี ยนมีความสัมพันธ์กนั และส่งผลต่อความสามารถในการเรี ยนรู ้ของนิสิต
6.2 ผลการทดลองใช้ และศึ กษาผลการใช้ รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ ที่พัฒนาขึ้น มี 3 วัตถุประสงค์ย่อย
ได้ แ ก่ (1) ผลการเรี ยนรู ้ ข องกลุ่ ม ตัว อย่ า งหลัง เรี ยน (x�=20.95, S.D.=5.13) น้ อ ยกว่ า คะแนนเกณฑ์ 0.05
คลาดเคลื่อนไม่เกิ น 5% ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 เป็ นผลมาจากการดําเนิ นการวิจยั ตามขั้นตอนการวิจยั และพัฒนา
และทดลองแบบศึกษากลุ่มเดียววัดผลเฉพาะหลังการทดลอง (วรรณี แกมเกตุ, 2551 : 140) เป็ นกระบวนการวิจยั
และพัฒนาที่มีคุณภาพ โดยสร้างเครื่ องมือวัดผลประเมินผลตามทฤษฎีของบลูมที่มุ่งวัดพฤติกรรมด้านพุทธิ พิสยั
และทักษะพิสัย โดยเลือกมา จํานวน 4 ด้าน คือ ความรู ้ความจํา ความเข้าใจ การนําไปใช้ และการวิเคราะห์ ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของเอกนฤน บางท่าไม้ (2561 : 191-208) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง การพัฒนารู ปแบบการสอนด้วย
กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงานเป็ นฐานเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและความสามารถในการ
ถ่ า ยภาพสํา หรั บ นัก ศึ ก ษาระดับปริ ญ ญาตรี ผลการวิจัย พบว่า ผลสัม ฤทธิ์ หลัง เรี ย นสู งกว่า ก่ อ นเรี ย น (2) ผล
การศึกษาสมรรถนะที่พึงประสงค์ พบว่านักเรี ยนนายสิ บทหารบกมีระดับทักษะการพัฒนาองค์ความรู ้ที่ทนั สมัย
ทักษะการถ่ายทอดสื่ อความเข้าใจ และทักษะการปฏิบตั ิงานร่ วมกัน อยูใ่ นระดับมากที่สุด (x�=2.51, S.D.=0.22) ซึ่ง
เป็ นผลสะท้อนมาจากรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ที่พฒั นาขึ้นมีคุณภาพ สามารถเสริ มสร้างระดับทักษะความสามารถ
ของนักเรี ยนนายสิ บทหารบกสูงขึ้นเป็ นลําดับขั้น ตามหลักพัฒนาการคิดของบลูมที่ปรับปรุ งใหม่ 6 ขั้น คือ ความรู ้
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ความจํา ความเข้าใจ การประยุกต์ใช้ การวิเคราะห์ การประเมินค่า และการคิดสร้างสรรค์ และแนวคิดการใช้
โครงงานเป็ นฐานที่เน้นให้นกั เรี ยนได้รับประสบการณ์ได้พฒั นาทักษะตามแนวคิดที่ปรับปรุ งจากดุษฎี โยเหลา
และคณะ (2557 : 20-23) 6 ขั้น คือ ให้ความรู ้พ้นื ฐาน กระตุน้ ความสนใจ จัดกลุ่มร่ วมมือ แสวงหาความรู ้ สรุ ปสิ่ งที่
เรี ยนรู ้ และนําเสนอผลงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของอาทิตยา อินยง (2558 : 62) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง การพัฒนา
กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้โครงงานเป็ นฐานตามแนวการเรี ยนรู ้เพื่อสร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญาเพื่อเพิ่มสร้าง
ความสามารถในการออกแบบการเรี ยนการสอนของครู ปฐมวัยโรงเรี ยนสาธิ ต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลการวิจยั
พบว่า ผลการใช้คะแนนพฤติกรรมความสามารถในการออกแบบสู งกว่าก่อนการทดลอง และ (3) ผลการศึกษา
คุ ณลักษณะที่ พึงประสงค์ พบว่านักเรี ยนนายสิ บทหารบกปรากฏคุ ณลักษณะเด่ นทางทหารที่ สําคัญจากการ
แสดงออกถึงความมีวินยั มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ ซื่ อสัตย์สุจริ ต มีจิตสาธารณะ ใฝ่ เรี ยนรู ้ และมุ่งมัน่ ในการ
ทํางาน อยูใ่ นระดับมากที่สุด (x�=2.83, S.D.=0.13) เป็ นผลสะท้อนมาจากรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ที่พฒั นาขึ้นมี
คุณภาพ สามารถเสริ มสร้างคุณลักษณ์ที่พึงประสงค์ซ่ ึ งเป็ นคุณลักษณะเด่นของนักเรี ยนทหารได้เป็ นอย่างดี (กรม
ยุท ธศึ ก ษาทหารบก, 2551 : 423) อี ก ทั้ง ยัง สอดคล้อ งกับ คุ ณ ลัก ษณะอัน พึ ง ประสงค์ข องหลัก สู ต รแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553 : 2-3) และงานวิจยั ของชัยยุทธ ชัยปั ญญา และ
ปั ญญา ทองนิ ล (2556 : 82-84) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง ผลการเรี ยนรู ้ด้วยตนเองผ่านบทเรี ยนสื่ ออิ เล็กทรอนิ กส์ วิชา
คอมพิวเตอร์ ของนักเรี ยนโรงเรี ยน นายสิ บทหารบก ค่ายธนะรัชต์ ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนมีพฤติกรรมการ
เรี ยนรู ้ที่มีความรับผิดชอบ ซื่ อสัตย์สุจริ ต มีวินัยต่อการเรี ยน และมีความตั้งใจปฏิ บตั ิตามกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ที่
กําหนด อยูใ่ นระดับมาก

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) ควรตรวจสอบระดับความรู ้พ้ืนฐานก่อนเรี ยนเสมอเพื่อศึกษาสภาพปั ญหาของผูเ้ รี ยนเป็ น
รายบุคคลและจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนให้สอดคล้องกับระดับความรู ้พ้ืนฐานของผูเ้ รี ยนให้มากที่สุด
(2) ควรบันทึกทําแผนการพัฒนาให้ครอบคลุมทั้งรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ แผนการสอน คู่มือการ
สอน สื่ อการสอน และเครื่ องมือวัดประเมินผล เพื่อค้นหาสภาพปั ญหาและนํามาปรับปรุ งพัฒนาคุณภาพให้ดียงิ่ ขึ้น
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) ควรพัฒนากิจกรรมการจัดการเรี ยนการสอนตามสภาพปั ญหาที่คน้ พบให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น เพื่อ
พัฒนาผลการเรี ยนรู ้หลังเรี ยนให้สูงกว่าร้อยละ 70 ขึ้นไป
(2) ควรศึ กษาความคงทนของผลการเรี ยนรู ้เป็ นระยะหลังจากเสร็ จสิ้ นกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้
เพื่อเป็ นการตรวจสอบรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ที่พฒั นาขึ้นได้ชดั เจนยิง่ ขึ้น
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การวิจยั เรื่ องนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อหาประสิ ทธิ ภาพของชุดกิจกรรม ศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนโดยใช้
ชุดกิจกรรม และเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้วิชาภาษาไทยเบื้องต้นสําหรับ
นักเรี ยนชาวต่างชาติ โดยประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนนานาชาติฮีทฟิ วด์
กรุ งเทพมหานคร จํานวน 6 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั มี 3 ฉบับ ได้แก่ ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ แผนการจัดการ
เรี ยนรู ้วิชาภาษาไทยเบื้องต้น สําหรับนักเรี ยนชาวต่างชาติ และแบบประเมินความสามารถทักษะด้านการฟัง การ
พูด การอ่าน และการเขียน และทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ร้อยละค่าเฉลี่ย (µ) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ)
และสถิติที่ไม่ใช่พารามิเตอร์ (Non Parametric) ด้วยวิธี Wilcoxon Signed–Rank Test ผลการวิจยั พบว่า
1. ชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ วิชาภาษาไทยเบื้ องต้น สําหรั บนักเรี ยนชาวต่างชาติ มี ประสิ ทธิ ภาพ เท่ ากับ
80.36/87.28 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ที่ 80/80
2. นักเรี ยนชาวต่างชาติท้ งั 6 คน มีคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการทําแบบประเมินความสามารถทักษะด้านการ
ฟั ง การพูด การอ่าน และการเขี ยนหลังการเรี ยนโดยใช้ชุดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ วิชาภาษาไทยเบื้ องต้น สําหรั บ
นักเรี ยนชาวต่างชาติอยูใ่ นเกณฑ์ระดับดีมาก
3. นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาไทย หลังเรี ยนสู ง
กว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ : ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้วชิ าภาษาไทยเบื้องต้น, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน, นักเรี ยนชาวต่างชาติ โรงเรี ยน
นานาชาติฮีทฟิ วด์

ABSTRACT

This research aims to determine the effectiveness of the activity. Educational achievement using a series
of activities. And to compare student achievement using a series of learning activities in Thailand for elementary

1205

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 14 ประจําปี 2562

วันที่ 19 ธันวาคม 2562

students. The population used in research is the Prathomsuksa 2 students at Heathfield International School in
Bangkok.
The instrument used in this study includes the third series of learning activities. Thailand preliminary
study plans subjects. For foreign students And assesses the skills of listening, speaking, reading and writing, and
analyzed using percentages (μ) and standard deviation (σ) and a statistically non-parameter by Wilcoxon Signed.
-Rank Test results showed that.
1. Thailand Language learning activities for elementary students efficiency of 80.36 / 87.28, which is
higher than the threshold set at 80/80.
2. Six foreigner students The average score of listening, speaking, reading and writing ability evaluation
activity package. Foreigner students learning basic Thai language are at a good level.
3. Students have a successful study on listening to speaking, reading and writing in Thai after a higher
degree of statistical significance at the .05 levels.
Keywords: Thai language learning activities, Achievement of study, International students at Heathfield
International School

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

การเข้า สู่ ป ระชาคมอาเซี ย นของประเทศไทย ก็ เ ป็ นอี ก ส่ ว นสํา คัญ ส่ ว นหนึ่ งที่ ม ทํา ให้ เ กิ ด การ
แลกเปลี่ยนของแรงงาน ทําให้ปัจจุบนั ประเทศไทยถือเป็ นอีกหนึ่ งประเทศที่มีนกั ธุ รกิ จชาวต่างชาติ เดิ นทางมา
พํานักเพื่อดําเนิ นธุรกิจด้านต่าง ๆ จํานวนมาก ซึ่ งนักธุรกิจและแรงงานบางส่ วนที่เดินทางมาอาศัยที่ประเทศไทย
บางส่ วนได้มีการนําครอบครั วมาพักอาศัยอยู่ด้วย ทําให้ในปั จจุบนั มี นักเรี ยนชาวต่างชาติ เข้าทําการศึ กษาใน
ประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย สิ่ งที่ตามมาก็คือ ความต้องการเรี ยนรู ้ภาษาไทย เพื่อใช้ในการติดต่อสื่ อสาร
ประจําวัน ทั้งนี้ การเรี ยนรู ้ภาษาไทย มีความสําคัญและจําเป็ นอย่างยิ่งในชี วิตประจําวันของนักเรี ยนชาวต่างชาติ
(นภาลักษณ์ ตั้งอรุ ณศิ ลป์ , 2559, น.2) แต่อย่างไรก็ดีการเรี ยนภาษาไทยสําหรับนักเรี ยนต่างชาติเป็ นไปค่อนข้าง
ยาก เนื่ องจากมีพยัญชนะ และสระอยูม่ าก ดังนั้นการเรี ยนภาษาไทยสําหรับนักเรี ยนชาวต่างชาติ จึงต้องใช้ความ
พยายาม ความอดทน ความเข้าใจ หากนักเรี ยนที่ไม่มีความพยายามมากพอ ก็จะเกิดความเบื่อหน่ายและส่ งผลให้
ไม่อยากเรี ยนในวิชาภาษาไทย และไม่มีแรงจูงใจในการเรี ยน
โรงเรี ยนนานาชาติฮีทฟิ วด์ กรุ งเทพมหานคร ก็เป็ นอีกโรงเรี ยนหนึ่ งที่มีจาํ นวนนักเรี ยนชาวต่างชาติ
เข้ามาศึกษาจํานวนเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี ซึ่งผูว้ จิ ยั เป็ นหนึ่งในคณะครู ผสู ้ อนภาษาไทยให้กบั นักเรี ยนชาวต่างชาติ
ของโรงเรี ยนดังกล่าว และเมื่อได้ทาํ การศึ กษาปั ญหาการจัดการเรี ยนการสอนวิชาภาษาไทยขั้นพื้นฐานสําหรับ
นักเรี ยนชาวต่างชาติ โรงเรี ยนนานาชาติฮีทฟิ วด์ พบปั ญหาสําคัญหลายประการ เช่ น นักเรี ยนชาวต่างชาติไม่
สามารถสื่ อสารกับครู เพื่อนๆ ร่ วมชั้นเรี ยน และพนักงานในโรงเรี ยนได้ นักเรี ยนขาดความมัน่ ใจในการใช้
ชีวิตประจําวัน เพราะนักเรี ยนชาวต่างชาติไม่เข้าใจในภาษาไทย มีปัญหาด้านการสื่ อสาร (โรงเรี ยนนานาชาติฮีท
ฟิ วด์, 2560)
จากปั ญหาการเรี ยนการสอนภาษาไทยให้นกั เรี ยนชาวต่างชาติที่พบ ทําให้ผวู ้ จิ ยั เล็งเห็นความสําคัญถึง
ความจําเป็ นที่ จะต้องมี ชุดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ แผนการจัดการเรี ยนรู ้ วิชาภาษาไทยเบื้ องต้น สําหรั บนักเรี ยน
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ชาวต่ า งชาติ ที่เหมาะสม ทั้ง นี้ ชุ ด กิ จกรรมการเรี ย นรู ้ ที่ดีน้ ัน จะต้อ งสามารถตอบวัต ถุประสงค์ของหลักสู ตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เน้นการฝึ กทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และประยุกต์ความรู ้มา
ใช้ป้องกันและแก้ไขปั ญหา ทําให้สามารถแก้ปัญหาทางการศึ กษาเกี่ ยวกับการเรี ยนการสอนได้ เป็ นการจัด
กิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้จากประสบการณ์จริ ง ฝึ กการปฏิบตั ิให้ทาํ ได้ คิดเป็ น ทําเป็ น ใฝ่ รู ้ ใฝ่ เรี ยนอย่างต่อเนื่อง
ผสมผสานสาระการเรี ยนรู ้ดา้ นต่างๆ อย่างได้สดั ส่วนและสมดุลกัน (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2557)
ดังนั้นในการศึ กษาวิจยั ครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั จึ งมีความสนใจที่ จะทําการศึ กษาถึ ง การสร้างชุดกิ จกรรมการ
เรี ยนรู ้วิชาภาษาไทยเบื้ องต้น สําหรับนักเรี ยนชาวต่างชาติ เพื่อสร้างชุดกิ จกรรม และหาประสิ ทธิ ภาพของชุ ด
กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ วิชาภาษาไทยเบื้ องต้น สําหรั บนักเรี ยนชาวต่างชาติ โรงเรี ยนนานาชาติฮีทฟิ วด์ โดยผูว้ ิจยั
ตั้ง สมมติ ฐ านไว้ว่า ความสามารถในการเรี ย นรู ้ วิช าภาษาไทยของนัก เรี ยนชาวต่า งชาติ ห ลังเรี ย นสู ง ขึ้ น กว่า
ความสามารถในการเรี ยนรู ้วิชาภาษาไทยของนักเรี ยนชาวต่างชาติก่อนการเรี ยนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้วชิ า
ภาษาไทยเบื้องต้น สําหรับนักเรี ยนชาวต่างชาติ ซึ่ งหากผลการศึกษเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ จึงจะถือว่า ชุด
กิ จกรรมการเรี ยนรู ้วิชาภาษาไทยเบื้องต้น สําหรับนักเรี ยนชาวต่างชาติที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น มีประสิ ทธิ ภาพ มีความ
เหมาะสมที่จะนํามาใช้ในการเรี ยนการสอนนักเรี ยนชาวต่างชาติ โรงเรี ยนนานาชาติฮีทฟิ วด์ได้จริ ง

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

1. เพื่อหาประสิ ทธิ ภาพของชุดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้วิชาภาษาไทยเบื้องต้น สําหรับนักเรี ยนชาวต่างชาติ
โรงเรี ยนนานาชาติฮีทฟิ วด์
2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้วชิ าภาษาไทยเบื้องต้นสําหรับนักเรี ยน
ชาวต่างชาติ โรงเรี ยนนานาชาติฮีทฟิ วด์
3. เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้วิชาภาษาไทยเบื้องต้นสําหรับ
นักเรี ยนชาวต่างชาติ โรงเรี ยนนานาชาติฮีทฟิ วด์

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย

สําหรับการวิจยั ครั้งนี้ ได้เสนอกรอบแนวคิดดังนี้
ประสิ ทธิ ภาพชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้

การสร้างชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ วิชาภาษาไทยเบื้องต้น
สําหรับนักเรี ยนต่างชาวชาติโรงเรี ยนนานาชาติฮีทฟิ วด์

ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยน
ชาวต่างชาติโรงเรี ยนนานาชาติฮีทฟิ วด์

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. การทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง

4.1 แนวคิดเกีย่ วกับหลักในการเลือกกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย
(วรรณี โสมประยูร , 2544, น.193-194)ได้อ ธิ บ ายถึ ง การจัด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนเป็ นการจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอนภาษาไทยในระดับประถมศึกษาควรคํานึ งถึงจุดประสงค์ความพร้อมของผูเ้ รี ยนควรให้
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ผูเ้ รี ยนมีพฒั นาการทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน และมีการฝึ กฝนทางภาษา มีการบูรณาการสอนกับวิชาอื่นๆ
ตามความเหมาะสม เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนร่ วมกิจกรรมการเรี ยนการสอนมากที่สุด เน้นให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั คิดตัดสิ นใจ
เอง รู ้จกั แก้ปัญหาด้วยตนเองอยู่เสมอ ควรใช้การสอนหลายๆ วิธี โดยด้านตัวผูส้ อน ควรสอนให้สอดคล้องกับ
ธรรมชาติของผูเ้ รี ยน ผูส้ อนควรเป็ นแบบอย่างที่ ดีในการใช้ภาษา ด้านผูเ้ รี ยน ควรมีความพร้อมในการเรี ยนมี
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และมีการฝึ กฝนอยูเ่ สมอ และด้านสื่ อการเรี ยนการสอน ควรมีการใช้สื่อการเรี ยนการ
สอนเพื่อให้ผเู ้ รี ยนรู ้คาํ
4.2 แนวคิดเกีย่ วกับการสร้ างชุดกิจกรรม
(สุวทิ ย์ มูลคํา และอรทัย มูลคํา,2551, น.51) ให้ความหมายไว้วา่ ชุดกิจกรรมเป็ นสื่ อการสอนชนิดหนึ่ งที่
เป็ นลักษณะของสื่ อประสม และเป็ นการใช้สื่อตั้งแต่สองชนิ ดขึ้นไปรวมกัน เพื่อให้นกั เรี ยนได้รับความต้องการ
โดยอาจจัดทําขึ้นสําหรับหน่วยการเรี ยนตามหัวข้อเรื่ องและประสบการณ์ของแต่ละหน่วยที่ตอ้ งการจะให้นกั เรี ยน
ได้เรี ยนรู ้ ซึ่ ง (บุ ญชม ศรี สะอาด, 2556, น. 50) กล่าวว่า องค์ประกอบของชุ ดกิ จกรรม ต้องประกอบด้วย คู่มือ
สําหรับครู และนักเรี ยนที่ใช้ชุดกิจกรรม คําสั่ง เพื่อเป็ นแนวทางในการเรี ยน เนื้ อหาบทเรี ยนที่อยูใ่ นรู ปแบบต่าง ๆ
กิจกรรมที่กาํ หนดให้นกั เรี ยนได้ทาํ หรื อค้นคว้าต่อจากที่เรี ยนแล้ว และแบบทดสอบ สําหรับประเมินผลเกี่ยวกับ
เนื้อหาของบทเรี ยนนั้น
4.3 การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้
(ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2556) ให้ความหมายของการทดสอบประสิ ทธิภาพว่า การนําสื่ อหรื อชุดการสอนไป
ทดสอบด้ว ยกระบวนการสองขั้น ตอน คื อ การทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพใช้เ บื้ อ งต้น (Try Out) และทดสอบ
ประสิ ทธิภาพสอนจริ ง (Trial Run) เพื่อหาคุณภาพของสื่ อตามขั้นตอนที่กาํ หนดใน 3 ประเด็น คือ การทําให้ผเู ้ รี ยน
มีความรู ้เพิ่มขึ้น การช่วยให้ผเู ้ รี ยนผ่านกระบวนการเรี ยนและทําแบบประเมินสุ ดท้ายได้ดีและการทําให้ผูเ้ รี ยนมี
ความพึงพอใจ นําผลที่ได้มาปรับปรุ งแก้ไขก่อนที่จะผลิตออกมาเผยแพร่ เป็ นจํานวนมาก โดยในการศึกษาครั้งนี้ใช้
วิธีการหาประสิ ทธิภาพเชิงประจักษ์ โดยแสดงค่าเป็ นตัวเลข 2 ตัว เช่น E1/E2 = 80/80 ในความหมายที่ 1 ตัวเลข 80
ตัว แรก (E1) คื อ นั ก เรี ยนทั้ง หมดทํา แบบฝึ กหั ด หรื อแบบทดสอบย่อ ยได้ค ะแนนเฉลี่ ย ร้ อ ยละ 80 ถื อ เป็ น
ประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการ ตัวเลข 80 ตัวหลัง (E2) คือ นักเรี ยนทั้งหมดที่ทาํ แบบทดสอบหลังเรี ยนได้คะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 80 ถือว่าเป็ นประสิ ทธิภาพของผลลัพธ์

5. วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจัยครั้ งนี้ เป็ นการวิจัยเชิ งทดลอง (Experimental Research) โดยวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของ
ผูเ้ รี ยนและทําการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน ซึ่งมีวธิ ีการวิจยั ดังนี้
5.1 ประชากรทีใ่ ช้ ในการวิจยั
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ นักเรี ยนชาวต่างชาติ ชั้นประถมศึกษา ปี ที่ 2 โรงเรี ยนนานาชาติฮีท
ฟิ วด์ กรุ งเทพมหานคร จํานวน 6 คน
5.2 ตัวแปรทีศ่ ึกษา ประกอบด้วย
5.2.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ชุดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ วิชาภาษาไทยเบื้องต้น
สําหรับนักเรี ยนชาวต่างชาติ โรงเรี ยนนานาชาติฮีทฟิ วด์ กรุ งเทพมหานคร
5.2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ประสิ ทธิ ภาพของชุดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนวิชาภาษาไทยเบื้ องต้น
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชาวต่างชาติ โรงเรี ยนนานาชาติฮีทฟิ วด์ กรุ งเทพมหานคร
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5.3 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั ในการวิจยั ครั้งนี้ได้ใช้เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา มีดงั นี้
5.3.1 ชุ ดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ภาษาไทยเบื้องต้ น สํ าหรั บนักเรี ยนชาวต่ างชาติ โรงเรี ยนนานาชาติ
ฮีทฟิ วด์ กรุงเทพมหานคร
โครงสร้างของชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้วิชาภาษาไทยเบื้องต้น สําหรับนักเรี ยนชาวต่างชาติ โรงเรี ยน
นานาชาติฮีทฟิ วด์ กรุ งเทพมหานคร ที่ผูว้ ิจยั สร้างขึ้น จะเน้นการเรี ยนการสอนที่มีเนื้ อหาเกี่ยวกับการสนทนาใน
ชีวติ ประจําวัน มีสื่อการเรี ยนการสอนโดยการใช้บตั รภาพที่มีรูปที่สวยงาม สี สนั สดใส เพื่อกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนที่เป็ น
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 ให้ความสนใจ ทําการทดสอบความเหมาะสมของชุดกิจกรรม โดยการทดลองแบบ
1:1 ครั้ งที่ 1 กับนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนนานาชาติ ฮีทฟิ วด์ ที่ ไม่ใช่ กลุ่มตัวอย่างจํานวน 3 คน
โดยสุ่ ม จากกลุ่ ม เก่ ง ปานกลาง อ่ อ น กลุ่ ม ละ 1 คน และทดลองใช้ค รั้ งที่ 2 แบบกลุ่ ม ย่อ ยกับ นัก เรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนนานาชาติฮีทฟิ วด์ ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจํานวน 9 คนโดยสุ่มจากกลุ่มเก่ง
ปาน
กลาง อ่อน กลุ่มละ 3 คนเพื่อแน่ใจว่า ชุดกิจกรรมที่สร้างขึ้นสามารถใช้ในการเรี ยนการสอนได้อย่างเหมาะสม
5.3.2 แผนการจัดการเรียนรู้ วชิ าภาษาไทยเบื้องต้ น สําหรับนักเรียนชาวต่ างชาติ โรงเรียนนานาชาติ
ฮีทฟิ วด์ กรุงเทพมหานคร
สํา หรั บ แผนการจัด การเรี ย นรู ้ วิ ช าภาษาไทยเบื้ อ งต้น สํา หรั บ นัก เรี ย นชาวต่ า งชาติ โรงเรี ย น
นานาชาติฮีทฟิ วด์ กรุ งเทพมหานคร ในครั้งนี้ ประกอบด้วย ชัว่ โมงการเรี ยน จํานวน 20 ชัว่ โมง มีแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ 10 แผน ดังตารางที่ 1
ตาราง 1 แผนการจัดการเรี ยนรู ้
ครั้งที่

สาระการเรียนรู้

1
2
3
4
5

เรื่ อง สวัสดีคุณครู
เรื่ อง นี่อะไร
เรื่ อง คุณชื่ออะไร
เรื่ อง วันนี้วนั อะไร
เรื่ อง ชอบสี อะไร

จํานวนชั่วโมงการ
เรียน การสอน
2 ชัว่ โมง
2 ชัว่ โมง
2 ชัว่ โมง
2 ชัว่ โมง
2 ชัว่ โมง

ครั้งที่

สาระการเรียนรู้

6
7
8
9
10

เรื่ อง กินอะไร
เรื่ อง จะไปไหน
เรื่ อง กําลังทําอะไร
เรื่ อง เป็ นอะไร ไม่สบายหรื อ
เรื่ อง บ้านอยูท่ ี่ไหน

จํานวนชั่วโมงการ
เรียน การสอน
2 ชัว่ โมง
2 ชัว่ โมง
2 ชัว่ โมง
2 ชัว่ โมง
2 ชัว่ โมง

5.3.3 แบบประเมินความสามารถทักษะด้ านการพูด การฟัง การอ่ าน และการเขียน
สําหรับแบบประเมินความสามารถทักษะด้านการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน ประกอบด้วย
ข้อสอบวัด ทักษะด้านการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน จํานวน 38 ข้อ ซึ่งเป็ นข้อสอบชุดเดียวกันกับข้อสอบ
วัดทักษะด้านการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนระหว่างเรี ยน ทําการวัดคุณภาพของแบบประเมิน โดยการวัด
ค่าความเที่ยงตรงของแบบประเมิน โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อประเมินความถูกต้องเหมาะสมโดยพิจารณาความ
สอดคล้อง ได้ค่าดัชนี ความสอดคล้อง Index of Item-Objective Congruence (IOC) เท่ากับ 1 จึงสามารถสรุ ปได้วา่
แบบประเมินที่สร้างขึ้นสามารถใช้ได้จริ ง
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6. การเก็บรวบรวมข้ อมูล

ขั้นตอนในการการเก็บรวบรวมข้ อมูลในการศึกษาครั้งนี้ มีดงั นี้
1. ดํา เนิ น การจัด การเรี ยนรู ้ ตามแผนการจัด การเรี ยนรู ้ โ ดยใช้ชุ ดกิ จกรรมการเรี ย นรู ้ วิช าภาษาไทย
เบื้ องต้น สําหรับนักเรี ยนชาวต่างชาติ โรงเรี ยนนานาชาติฮีทฟิ วด์ กรุ งเทพมหานคร จํานวน 10 แผน จํานวน 20
ชัว่ โมง โดยไม่นบั รวมเวลาทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน ดําเนินการสอนในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2562
2. เมื่อเสร็ จสิ้ นการเรี ยนการสอน ในแต่ละสาระการเรี ยนรู ้ ผูว้ ิจยั ทําการวัดทักษะความสามารถในการ
สื่ อสารภาษาไทยของนักเรี ยนชาวต่างชาติ โรงเรี ยนนานาชาติฮีทฟิ วด์ กรุ งเทพมหานคร จํานวน 1 ครั้ง โดยแบบ
ประเมินในแต่ละสาระการเรี ยนรู ้ จะมีจาํ นวนเฉลี่ย 3 – 6 ข้อ แบ่งเป็ นแบบประเมินความสามารถด้านการสื่ อสาร
4 ด้าน คือ ด้านการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน
3. เมื่ อดําเนิ นการจัดการเรี ยนการสอน ครบ 10 สาระการเรี ยนรู ้ ผูว้ ิจัยดําเนิ นการทดสอบหลังเรี ย น
(Posttest) กับนักเรี ยนชาวต่างชาติ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนนานาชาติฮีทฟิ วด์ กรุ งเทพมหานคร รวมจํานวน
แบบประเมินความสามารถทักษะด้านการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน ทั้งสิ้น 38 ข้อ

7. การวิเคราะห์ ข้อมูล

1. การศึกษาประสิ ทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้วชิ าภาษาไทยเบื้องต้น สําหรับนักเรี ยนชาวต่างชาติ
โดยใช้คะแนนระหว่างเรี ยน และหลังเรี ยน หาค่าเฉลี่ยร้อยละ ตามเกณฑ์การหาประสิ ทธิภาพ 80/80
2. การศึกษาความสามารถทักษะในด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาไทย ของนักเรี ยน
ต่างชาติ จากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้วชิ าภาษาไทยเบื้องต้น สําหรับนักเรี ยนชาวต่างชาติโดย
ใช้ค่าเฉลี่ย (µ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ )
3. การเปรี ยบเทียบความสามารถในการเรี ยนรู ้วิชาภาษาไทย ระหว่างเรี ยนและหลังเรี ยน จากการจัดการ
เรี ยนรู ้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้วิชาภาษาไทยเบื้องต้น สําหรับนักเรี ยนต่างชาติโดยใช้สถิติที่ไม่ใช่พารามิเตอร์
(Non Parametric) ด้วยวิธี Wilcoxon Signed–Rank Test

8. สรุ ปผลการวิจัย

ตอนที่ 1 การศึ กษาประสิ ทธิภาพของชุ ดกิจกรรมการเรี ยนรู้ วิชาภาษาไทยเบื้องต้ น สํ าหรั บนักเรี ยน
ชาวต่ างชาติ โรงเรียนนานาชาติฮีทฟิ วด์ กรุงเทพมหานคร
ประสิ ทธิ ภาพของชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้วิชาภาษาไทยเบื้องต้น สําหรับนักเรี ยนชาวต่างชาติ โรงเรี ยน
นานาชาติฮีทฟิ วด์ กรุ งเทพมหานคร มีรายละเอียด ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ประสิ ทธิ ภาพของชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้วิชาภาษาไทยเบื้องต้น สําหรับนักเรี ยนชาวต่างชาติ โรงเรี ยน
นานาชาติฮีทฟิ วด์ กรุ งเทพมหานคร
การทดสอบ
ระหว่างเรี ยน
หลังเรี ยน

N
6
6

µ
σ
80.36
2.74
87.28
1.17
ประสิ ทธิ ภาพ E1 /E2 เท่ากับ 80.36/87.28
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จากตารางที่ 2 พบว่า ชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ วิช าภาษาไทยเบื้ อ งต้น สํา หรั บ นัก เรี ยนชาวต่างชาติ
โรงเรี ยนนานาชาติฮีทฟิ วด์ กรุ งเทพมหานคร มีคะแนนระหว่างเรี ยน (E1 ) คิดเป็ นร้อยละ 80.36 และคะแนนหลัง
เรี ยน (E2 ) คิดเป็ นร้อยละ 87.28 ดังนั้น ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้วิชาภาษาไทยเบื้องต้น สําหรับนักเรี ยนชาวต่างชาติ
โรงเรี ยนนานาชาติ ฮีทฟิ วด์ กรุ งเทพมหานคร มี ประสิ ทธิ ภาพ E1 /E2 เท่ ากับ 80.36/87.28 ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์ที่
กําหนด
ตอนที่ 2 การศึกษาความสามารถในการฟั ง การพูด การอ่ าน และการเขียนภาษาไทย สํ าหรับนักเรียน
ชาวต่ างชาติ โรงเรียนนานาชาติฮีทฟิ วด์ กรุงเทพมหานคร
ผลประเมินความสามารถทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนฉบับเดียวกับแบบประเมิน
ความสามารถทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน ก่อนเรี ยน ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ความสามารถในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาไทย ของนักเรี ยนชาวต่างชาติจาก
การจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้วชิ าภาษาไทยเบื้องต้น
คะแนน
23 – 30
15 – 22
7 – 14
0–6

เกณฑ์
81 – 100
61 – 80
41 – 60
0 – 20
รวม
เฉลีย่ รวม

ระดับ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุ ง

จํานวน(คน)
6
6
-

ร้ อยละ
100
87.28

µ
33.17
33.17

σ
1.17
1.17

จากตารางที่ 3 ผลการศึกษาจากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้วิชาภาษาไทยเบื้องต้น
สําหรับนักเรี ยนชาวต่างชาติ โรงเรี ยนนานาชาติฮีทฟิ วด์ กรุ งเทพมหานคร พบว่า นักเรี ยนชาวต่างชาติ ทั้ง 6 คน มี
คะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการทําแบบประเมินความสามารถทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนหลังการ
เรี ยนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้วิชาภาษาไทยเบื้องต้น สําหรับนักเรี ยนชาวต่างชาติอยูใ่ นเกณฑ์ระดับดีมาก (µ=
33.17 คิดเป็ นร้อยละ 87.28)
ตอนที่ 3 การเปรี ยบเทียบความสามารถในการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ระหว่ างก่ อนเรียนและหลังเรียน
จากการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาภาษาไทยเบื้องต้ น สํ าหรับนักเรียนชาวต่ างชาติ โรงเรียน
นานาชาติฮีทฟิ วด์ กรุงเทพมหานคร
ผลการเปรี ยบเที ยบความสามารถในการเรี ยนรู ้วิชาภาษาไทย ระหว่างก่ อนเรี ยนและหลังเรี ยนของ
นัก เรี ย นชาวต่ า งชาติ โดยใช้ค ะแนนในแต่ล ะชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ วิช าภาษาไทยเบื้ อ งต้นสํา หรั บนักเรี ยน
ชาวต่างชาติ และคะแนนแบบประเมินความสามารถทักษะด้านการฟั ง การพูด การอ่านและการเขี ยนเพื่อวัด
ผลสัมฤทธิ์หลังเรี ยน จากนั้นจึงนําผลที่ได้มาวิเคราะห์ ด้วยวิธี Wilcoxon Signed-Rank Test ดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 การเปรี ยบเที ยบความสามารถในการเรี ยนรู ้วิชาภาษาไทยระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน จากการ
จัด การเรี ย นรู ้ โ ดยใช้ชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ วิช าภาษาไทยเบื้ อ งต้น สํา หรั บ นัก เรี ย นชาวต่ า งชาติ
โรงเรี ยนนานาชาติฮีทฟิ วด์ กรุ งเทพมหานคร
การทดสอบ
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน
* p≤ .05

คะแนนเต็ม
38
38

µ
28.50
33.17

σ
2.74
1.17

p - value
0.000*

จากตารางที่ 4 พบว่า ความสามารถในการเรี ยนรู ้วิชาภาษาไทยของนักเรี ยนต่างชาติ หลังเรี ยนสู งขึ้น
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

9. อภิปรายผลการศึกษา

1. ผลการหาประสิ ทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้วชิ าภาษาไทยเบื้องต้น สําหรับนักเรี ยนชาวต่างชาติ
โรงเรี ยนนานาชาติ ฮีท ฟิ วด์ กรุ งเทพมหานคร มี ประสิ ทธิ ภาพ (E1/E2) เท่ ากับ 80.36/87.28 ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์ที่
กําหนด 80/80 ทั้งนี้ เนื่ องจากการสร้างชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้วิชาภาษาไทยเบื้องต้น สําหรับนักเรี ยนชาวต่างชาติ
โรงเรี ยนนานาชาติฮีทฟิ วด์ กรุ งเทพมหานคร ได้ผา่ นการสร้างตามขั้นตอนอย่างเป็ นระบบ โดยผ่านการตรวจสอบ
และแก้ไขข้อบกพร่ องตามข้อเสนอแนะของผูท้ รงคุ ณ วุฒิ รวมทั้งผ่านการทดลองใช้ตามขั้นตอน แล้วนํา มา
ปรับปรุ งให้มีความสมบูรณ์ และมีประสิ ทธิ ภาพที่เหมาะสมสามารถนําไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรี ยนรู ้ให้กบั
ผูเ้ รี ยนได้ โดยในขั้นตอนของการทดลองแบบ 1:1 ครั้งที่ 1 กับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนนานาชาติ
ฮีทฟิ วด์ ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจํานวน 3 คน โดยสุ่มจากกลุ่มเก่ง ปานกลาง อ่อน กลุ่มละ 1 คน และทดลองใช้ครั้งที่
2 แบบกลุ่มย่อยกับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนนานาชาติฮีทฟิ วด์ ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจํานวน 9 คน
โดยสุ่มจากกลุ่มเก่ง ปานกลาง อ่อน กลุ่มละ 3 คนเพื่อแน่ใจว่าชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้วชิ าภาษาไทยเบื้องต้น สําหรับ
นักเรี ยนต่างชาติ ที่สร้างขึ้นนักเรี ยนสามารถเข้าใจและเรี ยนรู ้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และทําการปรับปรุ งแก้ไข
ก่อนนําไปทดลองใช้ครั้งที่ 3 กับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจํานวน 1 ห้องเรี ยน จึงทําให้
ชุดกิจกรรมที่ได้มีคุณภาพ มีความเหมาะสมที่จะนํามาใช้ในการพัฒนาทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียนภาษาไทยของนักเรี ยนชาวต่างชาติ อีกทั้งชุดกิ จกรรมที่ผูว้ ิจยั สร้างขึ้น จะเน้นการเรี ยนการสอนที่มีเนื้ อหา
เกี่ยวกับการสนทนาในชีวติ ประจําวัน มีสื่อการเรี ยนการสอนโดยการใช้บตั รภาพที่มีรูปที่สวยงาม สี สนั สดใส เพื่อ
กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนที่เป็ น นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 ให้ความสนใจได้เป็ นอย่างดีโดยผลการศึกษาสอดคล้องกับ
ผลการศึ กษาของ(สุ ภาวดี เริ งชัยภูมิ, 2558, น. 34)ที่ ทาํ การศึ กษา เรื่ อง การพัฒนาชุดกิ จกรรม เกมฝึ กการเขียน
สะกดคําสําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 ผลการศึกษา พบว่าชุดกิจกรรมเกม ฝึ กการเขียนสะกดคํา สําหรับ
นักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 2 มี ความเหมาะสมในระดับมาก และมี ประสิ ทธิ ภาพ 80.51/80.17 สู งกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 80/80 และสอดคล้องกับผลการศึ กษาของ (ธิ ดารัตน์ ฝูงพิลา, 2558, น.115-116) ที่ ทาํ การศึ กษา เรื่ อง
การพัฒนาชุดกิจกรรมการอ่านภาษาไทยเชิงวิเคราะห์กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ผลการ
ศึ กษาพบว่า ชุดกิ จกรรมการอ่านภาษาไทยเชิ งวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1 มี
ประสิ ทธิภาพ 81.02/83.45 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้ 80/80
2. ผลการศึ กษาความสามารถทักษะด้านการฟั ง การพูด การอ่าน และการเขี ยนภาษาไทย สําหรั บ
นักเรี ยนชาวต่างชาติ โรงเรี ยนนานาชาติฮีทฟิ วด์ กรุ งเทพมหานคร ทั้ง 6 คน จากการทําแบบประเมินความสามารถ
ทักษะด้านการฟั ง การพูด การอ่าน และการเขี ยนภาษาไทยหลังเสร็ จสิ้ นการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ชุ ด
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กิ จกรรมการเรี ยนรู ้วิชาภาษาไทยเบื้ องต้น สําหรับนักเรี ยนชาวต่างชาติอยู่ในเกณฑ์ระดับดี มาก คิดเป็ นร้อยละ
87.28 ทั้งนี้เนื่องจากการสร้างชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้วชิ าภาษาไทยเบื้องต้นในการศึกษาครั้งนี้ ทําการออกแบบโดย
ยึดจากทักษะความสามารถทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาไทย ของผูเ้ รี ยนเป็ นหลักในการ
ออกแบบชุดกิ จกรรมให้เหมาะสม โดยไม่ให้มีความยากหรื อง่ายจนเกิ นไป และในแต่ละกิ จกรรมการเรี ยนการ
สอน และครู ผูส้ อนจะเน้นนักเรี ยนมี ส่วนร่ วมในการทํากิ จกรรมต่างๆ อย่างสมํ่าเสมอ และต่อเนื่ อง จึ งทําให้
นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาไทย หลังเรี ยนอยูใ่ นระดับดีมาก
ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้องงานวิจยั ของ(ธิดารัตน์ ฝูงพิลา, 2558, น. 7) ทําการศึกษา เรื่ อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการ
อ่านภาษาไทยเชิงวิเคราะห์กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ผลการศึกษาพบว่าความสามารถ
ในการอ่านภาษาไทยเชิ งวิเคราะห์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1 โดยใช้ชุดกิ จกรรมการอ่านภาษาไทยเชิ ง
วิเ คราะห์ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ภ าษาไทย ชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 หลัง เรี ย น อยู่ใ นระดับดี ม าก นอกจากนั้นยัง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ(สุ ภาวดี เริ งชัยภูมิ, 2558, น. 4) ที่ทาํ การศึกษา เรื่ อง การพัฒนาชุดกิจกรรม เกมฝึ กการ
เขียนสะกดคําสําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 ผลการศึ กษาพบว่านักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 มีทกั ษะ
การเขียนสะกดคําภาษาไทยหลังเรี ยนอยูใ่ นระดับดีมาก
3. สําหรับนักเรี ยนชาวต่างชาติ โรงเรี ยนนานาชาติฮีทฟิ วด์ กรุ งเทพมหานคร มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาไทยหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ทั้งนี้ เนื่ องจากชุดกิจกรรมการเรี ยนการสอนมี ความเหมาะสมกับศักยภาพการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน รวมทั้งมีการ
เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนร่ วมกิจกรรม ฝึ กฝนทักษะทั้งทางด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการ
จัดการเรี ยนรู ้ 10 กิจกรรม ซึ่ งทําให้ผเู ้ รี ยนสนุกเพลิดเพลินไปพร้อม กับการได้เรี ยนรู ้ทกั ษะการฟัง พูด อ่าน เขียน
ภาษาไทย จึ งทําให้นักเรี ยนชาวต่างชาติ มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ด้านการฟั ง การพูด การอ่านและการเขียน
ภาษาไทยหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน ซึ่ งผลการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจยั ของ (ญาณิ ศา สุ่ มงาม, 2559, น. 353354) ที่ทาํ การศึกษา เรื่ อง การพัฒนาชุดกิจกรรมส่งเสริ มทักษะการอ่านภาษาไทยสําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษา
ปี ที่ 1 ที่ผลการศึกษาพบว่า ทักษะการอ่านภาษาไทยของนักเรี ยน ที่เรี ยนโดยใช้ชุดกิจกรรมส่งเสริ มทักษะการอ่าน
ภาษาไทยหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ ระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ (พัช
ริ นทร์ คัสเตศรี ,2560, น.161-162) ที่ ทาํ การศึ กษา เรื่ อง การพัฒนาชุดกิ จกรรมเพื่อเสริ มสร้างวินยั ในตนเองของ
นัก เรี ย นชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5 โดยใช้กิ จ กรรมกลุ่ ม และเทคนิ คแม่ แ บบ ซึ่ ง ผลการศึ ก ษาพบว่า ผลจากการ
เปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ย วินยั ในตนเองในแต่ละด้าน พบว่า ทุกกิจกรรมโดยภาพรวมมีคะแนนวินยั ในตนเอง หลัง
การทดลองใช้ชุดกิจกรรมสู งกว่าก่อนการทดลองใช้ชุดกิจกรรมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนั้น
ยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ (ณัฎฐณิ ชา ศิริชนะ, 2561, น.12-13) ที่ทาํ การศึกษา เรื่ อง การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริ ม
ทัก ษะการสัง เกตและจํา แนกประเภท สํา หรั บ นัก เรี ย น ชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 โรงเรี ย นบ้า นดอนข่ า สัง กัด
สํา นัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ประถมศึ ก ษาศรี ส ะเกษ เขต 4 โดยผลการศึ ก ษาพบว่า ความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 4 ภายหลังการใช้ชุดกิ จกรรมเสริ ม
ทักษะการสังเกตและจําแนกประเภทสูงขึ้นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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10. ข้ อเสนอแนะ

10.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
1. ครู ผูส้ อนควรนําวิธีการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้วิชาภาษาไทยเบื้องต้นไปใช้ใน
การจัดการเรี ยนรู ้ในเนื้อหาสาระอื่นๆ โดยเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้ศึกษาค้นคว้าทบทวนความรู ้และปฏิบตั ิกิจกรรม
ตามชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองทั้งในเวลาเรี ยนปกติ และนอกเวลาเรี ยน
2. การจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยชุดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยชุดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้วิชาภาษาไทย
เบื้ องต้น ครู ผูส้ อนต้องวิเคราะห์ผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล คอยให้ความช่วยเหลือนักเรี ยนที่ เรี ยนอ่อนอย่างใกล้ชิด
รวมทั้งแนะนําให้คาํ ปรึ กษาวิธีการใช้ชุดกิจกรรม และการปฏิบตั ิกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนให้ชดั เจน
10.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ครู ผสู ้ อนควรสร้างชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้วิชาภาษาไทยเบื้องต้น สําหรับผูเ้ รี ยนในรู ปแบบของ
การเรี ยนการสอนแบบออนไลน์ หรื อสื่ อการสอนแบบอิเล็กทรอนิ กส์ ให้เหมาะสมกับความสามารถของแต่ละ
บุคคล โดยแยกชุดกิจกรรมออกเป็ น 4 ทักษะ คือ ทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน

11. กิตติกรรมประกาศ

งานวิจยั ฉบับนี้ สําเร็ จลงได้ดว้ ยความกรุ ณาช่วยเหลือและให้คาํ ปรึ กษาชี้ แนะแนวทางการศึกษาที่เป็ น
ประโยชน์ รวมถึงการแก้ไขข้อบกพร่ องต่าง ๆ ในการวิจยั อย่างดีย่งิ ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.เบญจรัตน์ ราชฉวาง
อาจารย์ที่ปรึ กษา ที่ กรุ ณาเสี ยสละเวลาอันมี ค่าในการให้คาํ ปรึ กษา แนะนําในการจัดทําสารนิ พนธ์ พร้ อมทั้ง
ตรวจสอบและให้ขอ้ เสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ต่อการทําสารนิ พนธ์ ขอขอบพระคุณ อาจารย์รัชพร การะเกด,
อาจารย์สุทธภา พรหมเสนและอาจารย์สมใจ กลิ่นสุ คนธ์ ที่ กรุ ณาเสี ยสละเวลาเป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญในการตรวจสอบ
เครื่ อ งมื อและให้คาํ แนะนํา ในการปรั บปรุ งและแก้ไขเครื่ องมื อ และขอขอบพระคุ ณ ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน
นานาชาติฮีทฟิ วด์ เขตสะพานสูง กรุ งเทพมหานคร ที่ให้ความกรุ ณาในการเก็บข้อมูลในการวิจยั เป็ นอย่างดี
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การพัฒนาแบบฝึ กทักษะพืน้ ฐานกีฬาวอลเลย์ บอล โดยใช้ ทฤษฎีการเรียนรู้ แบบร่ วมมือ
สํ าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
THE DEVELOPMENT OF BASIC VOLLEYBALL SKILLS TRAINING
BY USING COLLABORATIVE LEARNING THEORY
FOR GRADE 9 STUDENTS
นายจักรี จันทวี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
E-mail: Jakkree_j@hotmail.com
บทคัดย่ อ

การวิจยั มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนา หาประสิทธิภาพ และศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มตี อ่ การ
เรี ยนโดยใช้ แบบฝึ กทักษะพื ้นฐานกีฬาวอลเลย์บอล โดยใช้ ทฤษฎีการเรี ยนรู้แบบร่วมมือ สําหรับนักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ประชากรเป้ าหมาย คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนบ้านใหม่เจริ ญผลพิทยาคม
อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2562 จํานวน 46 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบ
ฝึ กทักษะ แผนการจัดการเรี ยนรู ้ แบบทดสอบวัดทักษะ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน และ
แบบสอบถามความพึงพอใจ การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั พบว่า แบบฝึ กทักษะพื้นฐานกีฬาวอลเลย์บอล โดยใช้ทฤษฎีการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ สําหรับ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 มีจาํ นวน 8 แบบฝึ กทักษะ ประกอบไปด้วยแบบฝึ กทักษะการเล่นลูกสองมือล่าง 2
แบบฝึ ก การเล่นลูกสองมือบน 2 แบบฝึ ก การเสิ ร์ฟลูกมือล่าง 1 แบบฝึ ก การเสิ ร์ฟลูกมือบน 1 แบบฝึ ก และการตบ
ลูก 2 แบบฝึ ก มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.79/87.53 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้ 80/80 และผลการศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรี ยนที่มีต่อการเรี ยนโดยใช้แบบฝึ กทักษะโดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด
คําสําคัญ: แบบฝึ กทักษะ, กีฬาวอลเลย์บอล, ทฤษฎีการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ

ABSTRACT

The purposes of this study were to develop basic volleyball skills training, find out its efficiency, and
examine the student satisfaction towards the basic volleyball skills training by using collaborative learning theory
for grade 9 students. The target population was 46 students in grade 9 of Banmaicharoenphon Pittayakom School,
Khiri Mat District, Sukhothai Province in the first semester of 2019 academic year. The instruments used were
basic volleyball skills training, a lesson plan, skill tests, learning achievement tests and a satisfaction
questionnaire. The data were analyzed using percentage, mean and standard deviation.
The results revealed that the basic volleyball skills training by using collaborative learning for grade 9
students contained 8 skill trainings : 2 forearm pass skill trainings, 2 setting skill training, 1 underhand serve skill
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training, 1 overhand serve skill training and 2 spiking skill trainings. The efficiency of the basic volleyball skills
training was 81.79/87.53 which was higher than 80/80 criteria. The student satisfaction towards the basic
volleyball skills training was at the highest level.
Keywords: Skills Training, Volleyball, Collaborative Learning

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย

การจะพัฒนาประเทศชาติให้ เจริ ญก้ าวหน้ า หลักสําคัญหนึ่งประการคือ การพัฒนาประชากรให้ มี
คุณภาพ เป็ นผู้ที่มีสมรรถภาพที่ดีทงร่
ั ้ างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา สามารถที่จะทํากิจกรรมต่าง ๆ
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และการที่จะทําให้ ประชากรมีสมรรถภาพที่ดีครบทุกด้ านได้ นนจึ
ั ้ งต้ องอาศัยเรื่ องของกีฬา
เข้ ามาช่วย กี ฬาจึงเป็ นกิ จกรรมหนึ่งที่ประชาชนให้ ความสนใจและใช้ ในการออกกํ าลังกายเพื่อให้ มีสุขภาพ
ร่ างกายที่ดี นอกเหนือจากการเล่นกีฬาเพื่อออกกําลังกายแล้ ว การกีฬาในปั จจุบนั ยังมีส่วนช่วยสร้ างชื่อเสียง
ให้ แก่ตนเองและประเทศชาติอีกทางหนึง่ ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช
ฯ ตอนหนึ่งว่าการกีฬาเป็ นสิ่งที่มีจุดประสงค์พื ้นฐาน เพื่อส่งเสริ มร่ างกายให้ มีความแข็งแรงและสามารถที่จะ
แสดงฝี มือในเชิงกีฬา เพื่อความสามัคคีและเพื่อให้ คุณภาพของชีวิตที่ดีขึ ้น (การกีฬาแห่งประเทศไทย, 2541)

หลัก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน พุ ท ธศัก ราช 2551 ได้เ น้น การจัด การศึ ก ษาโดยกํา หนด
มาตรฐานการเรี ยนรู ้ในการพัฒนาผูเ้ รี ยนตามช่วงชั้นและกําหนดสาระการเรี ยนรู ้ที่เป็ นสาระหลักจําเป็ นสําหรับ
ผูเ้ รี ยนทุกคน มุ่งเน้นความสําคัญด้านความรู ้ ความคิด ความสามารถ คุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อ
พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความสมบูรณ์ท้ งั ร่ างกาย จิ ตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาโดยยึดหลักว่าผูเ้ รี ยนสําคัญที่สุด
สามารถเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ สถานศึกษาจะต้องมุ่งเน้นการจัดกระบวนการ
เรี ยนรู ้ที่เน้นการฝึ กทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ การประยุกต์ความรู ้ความเข้าใจมาใช้
ในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ และควรมีการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกปฏิบตั ิจริ ง ได้เรี ยนรู ้
จากประสบการณ์จริ ง คิดเป็ น ทําเป็ น แก้ปัญหาได้ รวมไปถึงการปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ไว้ในทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ดังนั้น กี ฬาวอลเลย์บอลจึ งถูกกําหนดไว้ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
สุ ขศึ กษาและพลศึ กษา ในสาระที่ 3 การเคลื่ อนไหว การออกกําลังกาย การเล่นเกม กี ฬาไทยและกี ฬาสากล
ซึ่ งสถานศึ กษาสามารถเลื อกจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนได้ตามความพร้ อมและความเหมาะสมตามบริ บท
สถานศึกษาให้กบั นักเรี ยนได้ทุกช่วงชั้น นอกจากนี้กีฬาวอลเลย์บอลยังเป็ นกีฬาที่ได้รับความนิยมเป็ นอย่างมากทั้ง
ในประเทศและต่ า งประเทศ อี ก ทั้ง ยัง มี ก ารจัด การแข่ ง ขัน ที่ ม ากขึ้ นเริ่ ม ตั้ง แต่ ระดับโรงเรี ย น กลุ่ ม โรงเรี ยน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิ การ,
2544) การเล่นกี ฬาวอลเลย์บอลจะมีทกั ษะพื้นฐานที่ สําคัญด้วยกันอยู่ 4 ทักษะคือทักษะการเล่นลูกสองมือล่าง
ทักษะการเล่นลูกสองมือบน ทักษะการเสิ ร์ฟลูกและทักษะการตบลูก ซึ่งในแต่ละทักษะจะมีความยากง่ายแตกต่าง
กันออกไปและทุกทักษะจะครอบคลุมทุกด้านของการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล ดังนั้นทักษะพื้นฐานทั้ง 4 ทักษะจึงมี
ความสําคัญที่จะช่วยให้สามารถเล่นกี ฬาวอลเลย์บอลได้อย่างคล่องแคล่วและสนุกสนาน นักเรี ยนจึงจําเป็ นต้อง
ฝึ กฝนให้เกิ ดความชํานาญ มี นักเรี ยนจํานวนไม่น้อยเริ่ มต้นการเล่นกี ฬาวอลเลย์บอลตั้งแต่เรี ยนอยู่ระดับ ชั้น
ประถมศึกษา แต่ไม่สามารถที่จะเล่นกีฬาวอลเลย์บอลได้ดี จนทําให้ขาดความมัน่ ใจ ท้อแท้และส่งผลต่อการเรี ยนรู ้
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กีฬาวอลเลย์บอลในระดับสูงต่อไป
จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนในวิชาวอลเลย์บอลในระดับชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนบ้าน
ใหม่เจริ ญผลพิทยาคม ปี การศึ กษา 2560 พบว่าผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนในวิชาวอลเลย์บอลของนักเรี ยนอยู่ใน
ระดับตํ่ากว่าเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ร้อยละ 80 รวมไปถึงการไม่ประสบความสําเร็ จจากการส่ งนักเรี ยนเข้าร่ วมการ
แข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลในระดับต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ นการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลระดับอําเภอหรื อระดับจังหวัด
(กลุ่มงานวิชาการ, 2560) ที่ เป็ นเช่ นนี้ อาจเกิ ดจากปั ญหาด้านการจัดการเรี ยนการสอนวิชาวอลเลย์บอลที่ ขาด
กระบวนการเรี ยนรู ้ดา้ นทักษะพื้นฐานกีฬาวอลเลย์บอล ขาดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่น่าสนใจ ขาดกระบวนการเรี ยนรู ้
การฝึ กปฏิ บตั ิเป็ นกลุ่ม จึ งทําให้ไม่มีแรงจูงใจในการเรี ยนวิชาวอลเลย์บอลและไม่เห็ นความสําคัญของการฝึ ก
ทักษะพื้นฐานกี ฬาวอลเลย์บอล ดังนั้นจึ งเป็ นประเด็นสําคัญที่ควรเร่ งแก้ไขเพื่อให้นักเรี ยนมีทกั ษะพื้นฐานกีฬา
วอลเลย์บอลที่ดีข้ ึน ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาแนวทางและวิธีการในการพัฒนาทักษะพื้นฐานกีฬาวอลเลย์บอลและแนวทางที่
ได้ผลดีคือ การใช้ทฤษฎีการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือเพราะเป็ นวิธีการที่สามารถทําให้นกั เรี ยนเกิดพัฒนาการครบทั้งมี
ความสามารถในการสื่ อสาร สร้างความสามัคคีและความรับผิดชอบ ตลอดจนมีพฒั นาการทํางานเป็ นกลุ่มที่มี
ความคิ ดในเชิ งบวก เรี ยนรู ้ บทบาทหน้าที่ ของตนเองซึ่ งสอดคล้องกับสํานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้น
พื้นฐาน (2548) ที่เสนอว่าการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือช่วยให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ในทักษะต่าง ๆ ที่สูงขึ้นและ
สามารถพัฒนานักเรี ยนด้านอารมณ์ สังคม รวมไปถึงสามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันและเป็ นเครื่ องมือใน
การแสวงหาความรู ้ต่อไปซึ่งสอดคล้องกับ ไสว ฟักขาว (2544) ที่ได้กล่าวว่าการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ ซึ่งได้แก่ความ
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กนั ในเชิงบวก การปฏิสัมพันธ์ที่ส่งเสริ มซึ่ งกันและกัน ความรับผิดชอบของสมาชิกในกลุ่ม การ
ใช้ทกั ษะระหว่างบุคคล เรี ยนรู ้การทํางานกลุ่มย่อยเช่นเดียวกับอาภรณ์ ใจเที่ยง (2550)ที่กล่าวว่าการจัดการเรี ยนรู ้
แบบร่ วมมือ เป็ นการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนมีความรู ้ความสามารถที่แตกต่างกัน ได้ร่วมมือกันลงมือ
ปฏิ บตั ิงานหรื อทํากิ จกรรมร่ วมกันด้วยความตั้งใจและเต็มใจที่จะรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของตนเอง ทําให้
งานหรื อกิจกรรมของกลุ่มดําเนินไปสู่ เป้ าหมายได้ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของธี รวัฒน์ มูลเงิน(2560) ได้ทาํ การ
วิจยั เรื่ องการพัฒนาทักษะการสื่ อสารภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว เรื่ อง MY HOMETOWN โดยใช้ทฤษฎี การ
เรี ยนรู ้แบบร่ วมมือพบว่าแผนการจัดการเรี ยนรู ้พฒั นาทักษะการสื่ อสารภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว เรื่ อง MY
HOMETOWN โดยใช้ทฤษฎีการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ มีความเหมาะสม มีองค์ประกอบครบถ้วนและมีกิจกรรมการ
เรี ยนการสอนที่เน้นให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ที่พฒั นาทักษะได้ครบ จากการศึกษาผูว้ ิจยั พบสภาพปั ญหาในการเล่น
กีฬาวอลเลย์บอลของนักเรี ยนที่ไม่ประสบความสําเร็ จจากการส่ งนักเรี ยนเข้าร่ วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลใน
รายการต่าง ๆ ดังนั้นผูว้ จิ ยั ในฐานะครู ผสู ้ อนวิชาวอลเลย์บอลจึงมองเห็นความสําคัญที่จะพัฒนาทักษะพื้นฐานการ
เล่นกี ฬาวอลเลย์บอล จึ งได้พฒั นาแบบฝึ กทักษะพื้นฐานกี ฬาวอลเลย์บอลโดยใช้ทฤษฏี การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ
สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 เพื่อให้นกั เรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาวอลเลย์บอลและมีพฒั นาการ
ด้านทักษะพื้นฐานการเล่นกีฬาวอลเลย์บอลที่ดีข้ ึน

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่ อ พัฒ นาแบบฝึ กทั ก ษะพื้ น ฐานกี ฬ าวอลเลย์ บ อลโดยใช้ ท ฤษฎี ก ารเรี ยนรู ้ แ บบร่ วมมื อ
สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
(2) เพื่ อ ศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพของแบบฝึ กทัก ษะพื้ น ฐานกี ฬ าวอลเลย์บ อลโดยใช้ท ฤษฎี ก ารเรี ย นรู ้
แบบร่ วมมือ สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
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(3) เพื่อศึ กษาความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 ที่ มีต่อการเรี ยนโดยใช้แบบฝึ กทักษะ
พื้นฐานกีฬาวอลเลย์บอลโดยใช้ทฤษฎีการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
(1) นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนวิชาวอลเลย์บอลตํ่ากว่า
เกณฑ์ที่กาํ หนดไว้
(2) นักเรี ยนขาดทักษะพื้นฐานการ
เล่นกีฬาวอลเลย์บอล
(3) นักเรี ยนไม่ประสบความสําเร็จ
จากการเข้าร่ วมการแข่งขันกีฬา
วอลเลย์บอลในรายการต่าง ๆ
(1) แนวคิดเกี่ยวกับการจัดทําแบบ
ฝึ กทักษะพื้นฐานกีฬาวอลเลย์บอล
(2) แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีการ
เรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ

แบบฝึ กทักษะ
พื้นฐานกีฬา
วอลเลย์บอล
โดยใช้ทฤษฎี
การเรี ยนรู ้
แบบร่ วมมือ
(จํานวน 8 แบบฝึ ก
ทักษะ)

(1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชา
วอลเลย์บอลของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3
(2) ทักษะพื้นฐานกีฬา
วอลเลย์บอลของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
(3) ความพึงพอใจของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่มีต่อการ
เรี ยนโดยใช้แบบฝึ กทักษะ
พื้นฐานกีฬาวอลเลย์บอลโดยใช้
ทฤษฎีการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 แบบแผนการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงทดลอง เพื่อพัฒนาแบบฝึ กทักษะพื้นฐานกีฬาวอลเลย์บอล โดยใช้ทฤษฎี
การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนบ้านใหม่เจริ ญผลพิทยาคม โดยใช้นกั เรี ยน
กลุ่มเดี ยวมีการเก็บข้อมูลก่อนและหลังการทดลอง (One group Pretest – Posttest Design) ดังนี้ (วรรณี แกมเกตุ,
2551)
ก่อนทดลอง
o1

แบบฝึ กทักษะ
X

หลังทดลอง
o2

แผนภาพที่ 2 แบบวิจยั ที่ใช้กลุ่มเป้ าหมายเดียวโดยเก็บข้อมูลก่อนและหลังการทดลอง

ความหมายของสัญลักษณ์ที่ใช้
X คือ แบบฝึ กทักษะพื้นฐานกีฬาวอลเลย์บอลโดยใช้ทฤษฎีการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ
o1 คือ การเก็บข้อมูลก่อนการทดลองใช้แบบฝึ กทักษะพื้นฐานกีฬาวอลเลย์บอลโดยใช้ทฤษฎี
การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ
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o2 คือ การเก็บข้อมูลหลังการทดลองใช้แบบฝึ กทักษะพื้นฐานกีฬาวอลเลย์บอลโดยใช้ทฤษฎี
การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ
4.2 ประชากรเป้าหมาย
ประชากรเป้ าหมายที่ใช้ในการวิจยั เป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนบ้านใหม่เจริ ญผลพิทยาคม
ตําบลศรี คีรีมาศ อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2562 จํานวน 46 คน
4.3 ตัวแปรทีใ่ ช้ ในการวิจยั
ตัวแปรต้น ได้แก่ แบบฝึ กทักษะพื้นฐานกีฬาวอลเลย์บอลโดยใช้ทฤษฎีการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ สําหรับ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ตัวแปรตาม ได้แก่ ความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่มีต่อการเรี ยน
โดยใช้แบบฝึ กทักษะพื้นฐานกีฬาวอลเลย์บอลโดยใช้ทฤษฎีการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ
4.4 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
(1) แบบฝึ กทักษะพื้นฐานกีฬาวอลเลย์บอลโดยใช้ทฤษฏีการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ โดยนําแบบฝึ ก
ทักษะที่ ได้พฒั นาขึ้นทั้ง 8 แบบฝึ กทักษะให้ผเู ้ ชี่ ยวชาญทั้ง 3 ท่านพิจารณาโดยมีค่าดัชนี ความสอดคล้องเท่ากับ
0.96 ซึ่ งหมายถึงแบบฝึ กทักษะพื้นฐานกีฬาวอลเลย์บอลโดยใช้ทฤษฎีการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ สําหรับนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ทั้ง 8 แบบฝึ กทักษะมีความเหมาะสมและมีคุณภาพสอดคล้องในประเด็นต่างๆ
(2) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะพื้นฐานกีฬาวอลเลย์บอลโดยใช้ทฤษฏีการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ โดย
นําแผนการจัดการเรี ยนรู ้ให้ผเู ้ ชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านพิจารณา โดยมีค่าดัชนี ความสอดคล้องเท่ากับ 0.95 ซึ่ งหมายถึง
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะพื้นฐานกี ฬาวอลเลย์บอลโดยใช้ทฤษฎี การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ สําหรับนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ทั้ง 8 แผนการจัดการเรี ยนรู ้มีคุณภาพสอดคล้องในประเด็นต่างๆ
(3) แบบสังเกตทักษะพื้นฐานกี ฬาวอลเลย์บอลโดยใช้ทฤษฏี การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ โดยนําแบบ
สังเกตทักษะที่ได้สร้างขึ้นให้ผเู ้ ชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านพิจารณาโดยมีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.92 ซึ่ งหมายถึง
แบบสังเกตทักษะพื้นฐานกีฬาวอลเลย์บอล โดยใช้ทฤษฎีการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี
ที่ 3 มีความเหมาะสมและมีคุณภาพสอดคล้องในประเด็นต่างๆ
(4) แบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานกี ฬาวอลเลย์บอลโดยใช้ทฤษฏี การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมื อ โดยนํา
แบบทดสอบวัดที่ได้สร้างขึ้นทั้ง 8 แบบทดสอบให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญทั้ง 3 ท่านพิจารณาโดยมีค่าดัชนี ความสอดคล้อง
เท่ ากับ 0.97 ซึ่ งหมายถึ งแบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานกี ฬาวอลเลย์บอลโดยใช้ทฤษฎี การเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมือ
สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ทั้ง 8 แบบทดสอบมีความเหมาะสมและมีคุณภาพสอดคล้องในประเด็นต่างๆ
(5) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้แบบฝึ กทักษะพื้นฐานกี ฬาวอลเลย์บอล
โดยใช้ทฤษฏีการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ โดยพิจารณาจากผูเ้ ชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านทุกรายการ แบบทดสอบทุกข้อมีความ
สอดคล้องของแต่ละข้อคําถามโดยมีค่าดัชนี ความสอดคล้องเท่ากับ 0.96 ซึ่ งหมายถึงแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนของแบบฝึ กทักษะพื้นฐานกีฬาวอลเลย์บอลโดยใช้ทฤษฎีการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ สําหรับนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 มีคุณภาพเหมาะสมทุกข้อ
(6) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรี ยนโดยใช้แบบฝึ กทักษะพื้นฐานกีฬาวอลเลย์บอลโดยใช้
ทฤษฏี ก ารเรี ย นรู ้ แบบร่ ว มมื อ สํา หรั บ นัก เรี ย นชั้นมัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 โดยนํา แบบสอบถามความพึ ง พอใจให้
ผูเ้ ชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านพิจารณา โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.96 ซึ่ งหมายถึงแบบสอบถามความพึงพอใจ
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ต่อการเรี ยนโดยใช้แบบฝึ กทักษะพื้นฐานกี ฬาวอลเลย์บอลโดยใช้ทฤษฏีการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ สําหรับนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 มีคุณภาพสอดคล้องในประเด็นต่างๆ
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การพัฒนาแบบฝึ กทักษะพื้นฐานกี ฬาวอลเลย์บอลโดยใช้ทฤษฎี การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมื อ สําหรั บ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ตามลําดับขั้นตอนดังนี้
(1) ทําหนังสื อขอความร่ วมมือในการทําวิจยั จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ถึงผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
บ้านใหม่เจริ ญผลพิทยาคม เพื่อดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
(2) ให้นักเรี ยนดําเนิ นการทดสอบก่ อนเรี ยน ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ย นวิช า
วอลเลย์บอลที่เรี ยนโดยใช้แบบฝึ กทักษะพื้นฐานกี ฬาวอลเลย์บอลโดยใช้ทฤษฏี การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ สําหรับ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้นจํานวน 30 ข้อ ตรวจและบันทึกคะแนน
(3) ดําเนิ นการจัดการเรี ยนการสอนตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะพื้นฐานกีฬาวอลเลย์บอลโดย
ใช้ทฤษฏีการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
(4) นักเรี ยนฝึ กทักษะพื้นฐานกี ฬาวอลเลย์บอลตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ท้ งั 8 แผน พร้อมทั้งทํา
แบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานกีฬาวอลเลย์บอลโดยใช้ทฤษฏีการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือในแต่ละแผนการจัดการเรี ยนรู ้
(5) เก็บคะแนนแบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานกีฬาวอลเลย์บอลโดยใช้ทฤษฏีการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ
ในแต่ละแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ตรวจและบันทึกคะแนน
(6) ให้นักเรี ยนดําเนิ นการทดสอบหลังเรี ยน ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ย นวิ ช า
วอลเลย์บอลที่เรี ยนโดยใช้แบบฝึ กทักษะพื้นฐานกีฬาวอลเลย์บอลโดยใช้ทฤษฏีการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือฉบับเดิ ม
แล้วบันทึกผลการทดสอบเป็ นคะแนนหลังเรี ยน สําหรับทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
(7) เมื่อดําเนิ นการจัดการเรี ยนการสอนตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะพื้นฐานกี ฬาวอลเลย์บอล
โดยใช้ทฤษฏี การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือเสร็ จสิ้ น นักเรี ยนทําการประเมินโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 ที่ มีต่อการเรี ยนโดยใช้แบบฝึ กทักษะพื้นฐานกี ฬาวอลเลย์บอลโดยใช้ทฤษฏี ก าร
เรี ยนรู ้แบบร่ วมมือเพื่อนําผลมาวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

5. สรุ ปผลการวิจัย

(1) ผลการพัฒนาแบบฝึ กทักษะพื้นฐานกี ฬาวอลเลย์บอลโดยใช้ทฤษฎีการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ สําหรับ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 มี 8 แบบฝึ กทักษะ ได้แก่ แบบฝึ กทักษะการเล่นลูกสองมือล่าง 2 แบบฝึ ก การเล่นลูก
สองมื อบน 2 แบบฝึ ก การเสิ ร์ฟลูกมื อล่าง 1 แบบฝึ ก การเสิ ร์ฟลูกมื อบน 1 แบบฝึ ก และการตบลูก 2 แบบฝึ ก
ผูเ้ ชี่ยวชาญได้ทาํ การตรวจสอบความตรงของแบบฝึ กทักษะ ความเหมาะสมของแบบฝึ กทักษะ รู ปแบบในการฝึ ก
ทักษะ แล้วนํามาคํานวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง พบว่า ค่าดัชนี ความสอดคล้องของแบบฝึ กทักษะพื้นฐานกีฬา
วอลเลย์บอลโดยใช้ทฤษฎี ก ารเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมื อ สําหรั บนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 ทั้ง 8 แบบฝึ กทักษะ
เท่ากับ 0.96 ซึ่งหมายถึงแบบฝึ กทักษะมีความเหมาะสมและมีคุณภาพสอดคล้องในประเด็นต่างๆ
(2) ผลการหาประสิ ท ธิ ภ าพของแบบฝึ กทัก ษะพื้ น ฐานกี ฬ าวอลเลย์บ อลโดยใช้ท ฤษฎี ก ารเรี ย นรู ้
แบบร่ ว มมื อ สํา หรั บ นัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 ทั้ง 8 แบบฝึ กทัก ษะ มี ค่ า ร้ อ ยละของค่ า เฉลี่ ย รวมจาก
แบบทดสอบระหว่างการเรี ยนโดยใช้แบบฝึ กทักษะพื้นฐานกีฬาวอลเลย์บอลโดยใช้ทฤษฎีการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ
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เท่ากับร้อยละ 81.79 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังการใช้แบบฝึ กทักษะพื้นฐานกีฬาวอลเลย์บอลโดยใช้ทฤษฎี
การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 มีค่าร้อยละของค่าเฉลี่ยคะแนนจากแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยน เท่ ากับร้ อยละ 87.53 แสดงให้เห็ นว่าแบบฝึ กทักษะมี ประสิ ทธิ ภาพเท่ ากับ
81.79/87.53
(3) ผลจากการศึ กษาความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 ที่ มีต่อการเรี ยนโดยใช้แบบฝึ ก
ทักษะพื้นฐานกีฬาวอลเลย์บอลโดยใช้ทฤษฎีการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ พบว่า นักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อการเรี ยน
โดยใช้แ บบฝึ กทัก ษะพื้ น ฐานกี ฬ าวอลเลย์บ อล โดยใช้ท ฤษฎี ก ารเรี ย นรู ้ แ บบร่ ว มมื อ มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 4.60
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51 ซึ่งถือว่าอยูใ่ นระดับพึงพอใจมากที่สุด

6. อภิปรายผล

(1) การพัฒนาแบบฝึ กทักษะพื้นฐานกี ฬาวอลเลย์บอล โดยใช้ทฤษฎี การเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมือ สําหรั บ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่ผวู ้ จิ ยั ได้พฒั นาขึ้น ทั้งหมด 8 แบบฝึ กทักษะ ซึ่งประกอบไปด้วย แบบฝึ กทักษะการ
เล่นลูกสองมือล่าง 2 แบบฝึ ก การเล่นลูกสองมือบน 2 แบบฝึ ก การเสิ ร์ฟลูกมือล่าง 1 แบบฝึ ก การเสิ ร์ฟลูกมือบน
1 แบบฝึ ก และการตบลูก 2 แบบฝึ ก โดยแบบฝึ กทักษะจะถูกเรี ยงลําดับการฝึ กจากทักษะที่ง่ายไปหาทักษะที่ยาก
โดยทักษะการเล่นลูกสองมื อล่างที่ ถือว่าเป็ นทักษะพื้นฐานกี ฬ าวอลเลย์บอลที่ นักเรี ยนส่ วนใหญ่ส ามารถทํา
คะแนนออกมาได้อย่างดีเยี่ยมเนื่ องจากเป็ นทักษะพื้นฐานที่ง่ายต่อการฝึ กและใช้เวลาในการฝึ กทักษะนี้ ให้ได้ใน
เวลาที่ ไม่นานนัก ส่ วนทักษะการเล่นลูกสองมือบนยังถือว่าเป็ นทักษะที่นกั เรี ยนส่ วนใหญ่ทาํ คะแนนออกมาได้
น้อยที่ สุดเนื่ องจากทักษะนี้ ตอ้ งอาศัยความแม่นยําในการส่ งลูกเป็ นอย่างมากและต้องใช้เวลาในการฝึ กฝนเป็ น
เวลานาน ทั้งนี้แบบฝึ กทักษะที่ผวู ้ จิ ยั พัฒนาขึ้นมีข้ นั ตอนการสร้างและหาคุณภาพที่เหมาะสมสอดคล้องกับเสาวนี ย ์
สิ กขาบัณฑิต(2538) ที่ กล่าวว่าการสร้างแบบฝึ กทักษะจะเริ่ มจากการศึ กษาค้นคว้าและวิเคราะห์หลักสู ตรอย่าง
ละเอียด การศึกษาวิธีการสร้างและพัฒนาแบบฝึ กทักษะที่มีประสิ ทธิ ภาพ การตรวจสอบและประเมินคุณภาพโดย
ผูเ้ ชี่ ยวชาญ การนําไปทดลองใช้กับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 ที่ ไม่ใช่ ประชากร และในทุ กขั้นตอนมี การ
ตรวจสอบการปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะและข้อบกพร่ องที่พบจนได้แบบฝึ กทักษะฉบับสมบูรณ์ในการใช้
ทฤษฎีการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือมาช่วยในการพัฒนาแบบฝึ กทักษะ
(2) ผลการหาประสิ ท ธิ ภ าพของแบบฝึ กทัก ษะพื้ น ฐานกี ฬ าวอลเลย์บ อลโดยใช้ท ฤษฎี ก ารเรี ย นรู ้
แบบร่ วมมือ สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 พบว่า มีค่าร้อยละของค่าเฉลี่ยรวมจากแบบทดสอบระหว่างการ
เรี ยนโดยใช้แบบฝึ กทักษะพื้นฐานกีฬาวอลเลย์บอลโดยใช้ทฤษฎีการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ เท่ากับร้อยละ 81.79 และ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังการใช้แบบฝึ กทักษะพื้นฐานกี ฬาวอลเลย์บอลโดยใช้ทฤษฎีการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ
สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 มีค่าร้อยละของค่าเฉลี่ยคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
หลังเรี ยน เท่ากับร้อยละ 87.53 แสดงให้เห็ นว่าแบบฝึ กทักษะพื้นฐานกี ฬาวอลเลย์บอลโดยใช้ทฤษฎี การเรี ยนรู ้
แบบร่ วมมือ มีประสิ ทธิภาพเท่ากับ 81.79/87.53 ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั สมปรารถนา ทองนาค (2558) ซึ่ งได้
ศึ กษาเรื่ อง การพัฒนาชุดกิ จกรรมการฝึ กทักษะพื้นฐานกี ฬาแฮนด์บอลโดยใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนทักษะ
ปฏิ บตั ิของเดวีส์ สําหรับนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรี ยนมัธยมท่าแคลง จังหวัดจันทบุรี ผลการวิจยั
พบว่า ชุดกิ จกรรมการฝึ กทักษะพื้นฐานกี ฬาแฮนด์บอล มีประสิ ทธิ ภาพโดยรวมเท่ากับ 82.50/84.75 ซึ่ งสู งกว่า
เกณฑ์ท่ีต้ งั ไว้ 80/80
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(3) ผ ล
การศึ กษาความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 ที่ มีต่อการเรี ยนโดยใช้แบบฝึ กทักษะพื้นฐานกี ฬา
วอลเลย์บอลโดยใช้ทฤษฎีการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ พบว่า นักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อการเรี ยนโดยใช้แบบฝึ กทักษะ
พื้นฐานกีฬาวอลเลย์บอล โดยใช้ทฤษฎีการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ อยูใ่ นระดับพึงพอใจมากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
แบบฝึ กทักษะพื้นฐานกีฬาวอลเลย์บอลโดยใช้ทฤษฎีการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือที่พฒั นาขึ้น มีการจัดเรี ยงลําดับการฝึ ก
ทักษะที่เริ่ มจากทักษะง่ายไปหาทักษะยาก ทําให้ไม่มีความกดดันในการฝึ กทักษะ อีกทั้งการทํางานแบบเป็ นกลุ่ม
ทําให้ได้ช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน ก่อให้เกิดความสามัคคีในการทํางานจนประสบความสําเร็ จและนําไปสู่ ความพึง
พอใจต่อการเรี ยน ซึ่ งสอดคล้องกับทฤษฎีความพึงพอใจที่กาญจนา อรุ ณสุ ขรุ จี (2546) ที่กล่าวว่า ความพึงพอใจ
ของมนุษย์ เป็ นการแสดงออกทางพฤติกรรมที่เป็ นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็นเป็ นรู ปร่ างได้ การที่จะทราบว่า
บุคคลมีความพึงพอใจหรื อไม่ สามารถสังเกตโดยการแสดงออกแต่ค่อนข้างสลับซับซ้อน และต้องมีส่ิ งเร้าที่ตรง
ต่อความต้องการของบุคคล จึงจะทําให้บุคคลเกิดความพึงพอใจ ดังนั้นการสร้างสิ่ งเร้าจึงเป็ นแรงจูงใจของบุคคล
นั้นให้เกิดความพึงพอใจงานนั้น และยังสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ชัยพร ปรมาธิ กุล (2556) ได้ศึกษาเรื่ อง การ
ใช้แบบฝึ กทักษะวิชาพลศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานกี ฬาวอลเลย์บอลสําหรับนักศึกษาระดับประกาศนี ยบัตร
วิชาชีพชั้นสูงชั้นปี ที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพเชียงใหม่ ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนมี
ความพึงพอใจการใช้แบบฝึ กทักษะวิชาพลศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานกีฬาวอลเลย์บอล อยูใ่ นระดับมีความพึง
พอใจมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81 และสมปรารถนา ทองนาค (2558) ที่ได้ศึกษาเรื่ อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการ
ฝึ กทักษะพื้นฐานกี ฬาแฮนด์บอลโดยใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนทักษะปฏิ บตั ิของเดวีส์ สําหรั บนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึ กษาตอนต้น โรงเรี ยนมัธยมท่าแคลง จังหวัดจันทบุรี ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึ กษา
ตอนต้นมี ความพึงพอใจต่อการใช้ชุดกิ จกรรมการฝึ กทักษะพื้นฐานกี ฬาแฮนด์บอล โดยใช้รูปแบบการเรี ยน
การสอนทักษะปฏิบตั ิของเดวีส์ อยูใ่ นระดับมาก

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) แบบฝึ กทักษะพื้นฐานกีฬาวอลเลย์บอล โดยใช้ทฤษฎีการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ สําหรับนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 สามารถนําไปดัดแปลง หรื อนําไปเป็ นแนวทางการพัฒนาแบบฝึ กทักษะพื้นฐานของกีฬา
ชนิดอื่นๆ และระดับชั้นอื่นๆ ต่อไป
(2) การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แบบฝึ กทักษะพื้นฐานกีฬาวอลเลย์บอล โดยใช้ทฤษฎีการเรี ยนรู ้แบบ
ร่ วมมือ ครู ควรศึกษารายละเอียดของแบบฝึ กทักษะ การทดสอบ การวัดและประเมินผลให้เข้าใจ เพือ่ ที่จะได้
จัดเตรี ยมสื่ อ อุปกรณ์การเรี ยนรู ้ให้ครบตามที่ระบุไว้หรื ออาจมีการดัดแปลงให้เหมาะสมกับชนิดของกีฬานั้นๆ
เพื่อให้การฝึ กทักษะของนักเรี ยนเป็ นไปอย่างมีลาํ ดับขั้นตอนและบรรลุตามวัตถุประสงค์
(3) ครู ผสู ้ อนอาจจะพิจารณาปรับปรุ งในเรื่ องของเวลาที่ใช้ในการจัดการการเรี ยนรู ้ของแต่ละแบบ
ฝึ กทักษะให้มีเหมาะสมกับทักษะ ความสามารถของนักเรี ยนและชนิดกีฬานั้นๆ เพื่อให้การฝึ กทักษะของนักเรี ยน
มีประสิ ทธิภาพสูงสุด และดําเนินไปอย่างมีลาํ ดับขั้นตอนตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้
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7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) ควรมีการวิจยั เรื่ อง การพัฒนาแบบฝึ กทักษะพื้นฐานกีฬาวอลเลย์บอล โดยใช้ทฤษฎีการเรี ยนรู ้
แบบร่ วมมือ ให้มีแบบฝึ กทักษะที่เหมาะสมกับศักยภาพของนักเรี ยนในระดับชั้นต่างๆ เพื่อให้มีการพัฒนาทักษะ
กีฬาวอลเลย์บอลอย่างต่อเนื่อง
(2) ควรมีการวิจยั เรื่ องการพัฒนาทักษะพื้นฐานกีฬาชนิดต่างๆ เช่น การพัฒนาแบบฝึ กทักษะ
พื้นฐานกีฬาฟุตซอล เป็ นต้น
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การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพการบริ หารจัดการการเสริ มสร้างคุณธรรมด้านจิตอาสา
ของนักเรี ยน นักศึ กษา วิทยาลัยอาชี วศึ กษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึ กษา โดยมีตวั แปรอิสระ
ได้แก่ ปั จจัยส่ วนบุ คคล จําแนกตาม เพศ อายุ วุฒิการศึ กษา ตําแหน่ งหน้าที่ กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัย ครู
บุคลากรทางการศึ กษาวิทยาลัยอาชี วศึ กษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึ กษา จํานวน 39 วิทยาลัย
ได้มาโดยการสุ่ มชั้นภูมิ(Stratified Random Sampling) รวมจํานวนทั้งสิ้ น 357 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ น
แบบสอบถามประมาณค่าระดับ 5 ระดับ โดยมีค่าความเชื่ อมัน่ ทั้งฉบับเท่ากับ 0.887 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั พบว่า
1. กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุ 31-40 ปี วุฒิการศึกษาระดับปริ ญญาโท
ตําแหน่งหน้าที่คณะกรรมการสถานศึกษา
2. กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามจากการศึกษาสภาพการบริ หารจัดการการเสริ มสร้างคุณธรรมด้าน
จิตอาสา ของนักเรี ยนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมากที่ สุด มี ค่าเฉลี่ ย (𝑥𝑥̅ = 4.63) ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.01) แยกเป็ นรายด้านพบว่า ด้าน
พฤติกรรม มีค่าเฉลี่ย (𝑥𝑥̅ = 4.64) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.03) อยูใ่ นระดับมากที่สุด ด้านการได้รับรู ้ มี
ค่าเฉลี่ ย (𝑥𝑥̅ = 4.63) ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.04) อยู่ในระดับมากที่ สุด และด้านเจตคติ มี ค่าเฉลี่ ย
(𝑥𝑥̅ = 4.61) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.05) อยูใ่ นระดับมากที่สุด
คําสําคัญ: การบริ หารจัดการ / การเสริ มสร้างคุณธรรม / ด้านจิตอาสา
1225

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 14 ประจําปี 2562

วันที่ 19 ธันวาคม 2562

ABSTRACT

This study aims to study the condition of the Management for Enhancing Moral of the Volunteering of
Vocational College Students, The Office Of The Vocational Education Commission. The independent variables
are personnel factor which classified by gender, age, educational qualification as well as position. And the sample
of population for this research is the group of vocational teachers and personnels which belong to The Office of
The Vocational Education Commission for 39 colleges altogether by stratified random sampling method. The
total sampling population is 375 people. For the research tool, questionnaire is used the Likert Ration Scales, and
the overall reliability equals to 0.887
Statistics used in data analysis are percentage, average and standard deviation. The Findings reveal that
1. The majority of population samples are female age between 31-40 years. (Master Degree for
qualification). All of them are The Board of college.
2. The result of population samples who did the questionnaires about The Study of Management for
Enhancing Moral of the Volunteering of Vocational College students, The Office of The Vocation Education
Commission, the overall satisfaction is at very satisfied level (𝑥𝑥̅ = 4.63), Standard Deviation is (S.D.=0.01)
Separated by each part, it reveals that the behavior part is at (𝑥𝑥̅ = 4.63), Standard Deviation is (S.D.=0.03) which
reaches to the highest level (most satisfied).
For the ways of awareness part is (𝑥𝑥�= 4.63), Standard Deviation is (S.D. = 0.04) this part is also at the
most satisfied level. And the attitude part, the average is (𝑥𝑥�= 4.61). Standard Deviation is (S.D. = 0.05) this part
is also at the most satisfied level.
Keywords: Administration / Moral Encouragement / Public Mind
1. ความสําคัญและทีม่ าของปัญหาวิจยั
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พุทธศักราช 2560 – 2564 ได้กาํ หนดยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาคุณภาพของคนและสังคมไทย โดยยึดคนเป็ นศูนย์กลางของการพัฒนา โดยมุ่งเน้นให้ความสําคัญในการ
พัฒนาคนไทยให้มีความเป็ นคนที่สมบูรณ์ ทั้งในเรื่ องของวินยั ทักษะความคิดสร้างสรรค์ โดยมีทศั นคติที่ดี และ
มีรับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรมและจริ ยธรรมซื่ อสัตย์สุจริ ต โดยเป็ นพลเมืองที่ดี มีจิตสาธารณะจิตอาสา และ
มี ความเสี ยสละเพื่อส่ วนรวม (แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 12 (พุทธศักราช 2560 – 2564).
2559 :11-14 ;แผนการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) สพม.เขต 41 (กําแพงเพชรพิจิตร). 2559 :19-23)
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้เ ล็ง เห็ น ถึ ง ความสํา คัญ ของปั ญ หาดัง กล่ า ว จึ ง ได้ม อบหมายให้สํา นัก งาน
เลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษาจัด ทํา แผนการศึ ก ษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2560– 2579 โดยได้ก ํา หนดแนวทางการพัฒนา
การศึ กษาไทย โดยมุ่งเน้นส่ งเสริ มและพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ สื่อตําราเรี ยนและสื่ อการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน โดยสร้างเสริ มและปรับเปลี่ยนค่านิ ยมของคนไทยให้มีวินยั จิตสาธารณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์
โดยกํา หนดให้ มี แ ผนงานและโครงการที่ สํา คัญ เพื่ อ ขับ เคลื่ อ นการส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์และเกิดสัมฤทธิ์ผลอย่างเป็ นรู ปธรรม
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สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาคุณธรรมใน
สถานศึ กษาว่าจะเป็ นเครื่ องมือสําคัญที่ มีส่วนในการส่ งเสริ มการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู ้และทักษะ
พื้นฐานในการดํารงชีวิตให้อยู่ในสังคมไทยและสังคมโลก โดย สอศ. ได้จดั ทําแผนพัฒนาการอาชี วศึกษา พ.ศ.
2560-2579 ให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติฉบับ
ที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถานศึกษาใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษา
ของอาชีวศึกษาในประเทศ ให้สอดคล้องกับเป้ าหมายและทิศทางของการพัฒนาบุคลากรตามแผนยุทธศาสตร์ ชาติ
โดยยึดหลักในการพัฒนาทักษะ และความเป็ นมืออาชีพ รวมถึง คุณธรรม ความร่ วมมือ จิตอาสา และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ เพื่อพัฒนาอาชีวศึกษาไปสู่การเป็ นอาชีวะระดับสากล(แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560-2579. 2560 :
1-4 ; เดลิ นิ ว ส์ , 2559: ออนไลน์ ) และความสํา คัญ เรื่ องคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมจึ งได้มี นโยบายให้วิท ยาลัย สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กําหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ โดยวิทยาลัยจึงได้กาํ หนดคุณธรรมอัตลักษณ์
ด้านจิตอาสาเป็ นคุณธรรมหลัก นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาและเน้นให้ครู อาจารย์จดั ทําแผนการเรี ยนการสอนแบบ
บูรณาการที่สอดแทรกคุณธรรม จริ ยธรรม จิ ตอาสา ในทุกรายวิชา จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา พบว่า
นัก เรี ย น นัก ศึ ก ษา อาชี ว ศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ มี ความรู ้ แ ละทัก ษะทางวิช าชี พ ระดับดี ผูส้ ํา เร็ จ การศึ ก ษาบางคนมี
พฤติกรรมด้านจิตอาสาค่อนข้างน้อยกว่าด้านอื่นๆ นอกจากนี้ จากการสัมภาษณ์เพิ่มเติม จากผูแ้ ทนผูบ้ ริ หาร ครู
และบุคลากรทางการศึ กษา พบว่า วิทยาลัย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึ กษา ยังไม่มีรูปแบบการ
บริ หารจัดการเพื่อเสริ มสร้างคุณธรรมด้านจิตอาสา ที่นาํ มาใช้ในการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมอาชี วศึ กษา
โดยในการวิจยั ครั้งนี้ ใช้ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเป็ น ผูบ้ ริ หาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรี ยน นักศึ กษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สามารถเป็ นต้นแบบในการบริ หารการจัดการ
พัฒนาผูเ้ รี ยน ในด้านคุ ณธรรม จริ ยธรรม จิ ตอาสา ให้กับวิทยาลัยในจังหวัดอื่ นๆนําไปเป็ นแนวทางในการ
บริ หารงานได้
จากความเป็ นมาดังกล่าว ทําให้เห็นว่าการส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนนักศึกษาเป็ นคนดี มีคุณธรรมจริ ยธรรมมี
จิ ตอาสา และค่านิ ยมอันดี งาม ต่อการพัฒนาทั้งตัวบุคคลและสังคมไทยให้เจริ ญในทุกๆ ด้าน ในการพัฒนาโดย
เน้นความสําคัญทั้งในด้านคุณธรรมจิตอาสาด้านเจตคติจิตใจ และความพฤติกรรม ซึ่งทําให้นกั เรี ยน นักศึกษาเป็ น
มนุษย์ที่สมบูรณ์พร้อม ผูว้ จิ ยั จึงสนใจจะศึกษาการเสริ มสร้างคุณธรรมด้านจิตอาสาของนักเรี ยนนักศึกษา วิทยาลัย
อาชี วศึ กษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษา โดยมุ่งหวังที่จะได้ขอ้ มูลที่เป็ นจริ ง และได้แนวทาง
การศึกษาการเสริ มสร้างคุณธรรมด้านจิตอาสานักเรี ยน นักศึกษาทุกคนให้มีคุณธรรมจิตอาสา สามารถดํารงชีวิต
อยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นในสังคมได้เป็ นอย่างดี

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

- เพื่อศึกษาสภาพการบริ หารจัดการการเสริ มสร้างคุณธรรมด้านจิตอาสา ของนักเรี ยนนักศึกษา วิทยาลัย
อาชีวศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

3. ทฤษฏีและกรอบแนวคิด

ในปั จจุบนั ความสําคัญด้านคุณธรรม จริ ยธรรม มีมากขึ้นเนื่ องจากสภาพปั ญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม
ได้แสดงให้เห็ นอย่างเด่ นชัดถึ งความบกพร่ องและความเสื่ อมโทรมทางความประพฤติ ปฏิ บัติของคนทั่ว ไป
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในสังคมเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ อย่างรวดเร็ ว อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกที่
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มุ่งเน้นทางด้านวัตถุและการแสวงหาความสุขสบายให้กบั ชีวติ ด้วยการพัฒนาอุปกรณ์เครื่ องใช้ เครื่ องอํานวยความ
สะดวกและรู ปแบบของความบันเทิงในลักษณะต่างๆ ได้แพร่ กระจายสู่สงั คมไทยอย่างกว้างขวางและรวดเร็ ว
จากการศึกษาวิจยั ที่ผ่านมาพบว่า ปั จจัยทางจิตสังคม ได้แก่การถ่ายทอดทางปั ญญาสังคม-อารมณ์ของ
บิดา มารดา การปลูกฝังอบรมทางปั ญญาสังคม-อารมณ์จากทาง การเห็นแบบอย่างทางอารมณ์และพฤติกรรมจาก
เพื่อน ได้แก่การเห็นแบบอย่างทางอารมณ์จากเพื่อน การเห็นแบบอย่างการบริ โภคด้วยปั ญญาจากเพื่อน และการ
เห็นแบบอย่างจิตสาธารณะจากเพื่อน และการควบคุมตนเอง มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความฉลาดทางอารมณ์
จิตสํานึ กการบริ โภคด้วยปั ญญา จิตสาธารณะ พฤติกรรมเอื้อสังคม ความสามารถในการแก้ไขปั ญหาและคุณภาพ
ชีวติ ของเยาวชนวัยรุ่ น และองค์ประกอบทางจิตสํานึ กทางปั ญญามีความสัมพันธ์ทางบวกกับ พฤติกรรมเอื้อสังคม
ความสามารถในการแก้ปัญหาและคุณภาพชีวิตของเยาวชนวัยรุ่ น กล่าวคือเยาวชนวัยรุ่ นที่ได้รับการถ่ายทอดทาง
ปั ญญาสังคม-อารมณ์จากครอบครัวโรงเรี ยน เพื่อน อย่างเหมาะสมมากและมีการควบคุมตนเองสู ง จะมีความ
ฉลาดทางอารมณ์จิตสํานึกการบริ โภคด้วยปั ญญาและจิตสาธารณะ สูงตามไปด้วยรวมทั้งมีพฤติกรรมเอื้อต่อสังคม
สู ง มีความสามารถในการแก้ไขปั ญหาสู งและมีคุณภาพชี วิตที่ดีดว้ ยอิทธิ พลของการถ่ายทอดทางปั ญญาสังคมอารมณ์จากบิดามารดาครู อาจารย์และเพื่อน กับการควบคุมตนเอง ร่ วมกันอธิ บายความแปรปรวนของจิตสํานึ ก
ทางปั ญญาได้ร้อยละ 69 โดยการถ่ายทอดทางปั ญญาสังคม-อารมณ์ ของบิ ดามารดามี อิทธิ พลต่อจิ ตสํานึ กทาง
ปั ญญาของเยาวชนวัยรุ่ นมากที่สุดรองลงมาอิทธิ พลของการเห็นแบบอย่างทางอารมณ์และพฤติกรรมจากเพื่อนมี
ผลต่อจิตสํานึ กทางปั ญญาของเยาวชนวัยรุ่ น พรพรหม พรรคพวก(2550:82) ที่ศึกษาพบว่า ตัวแปรปั จจัยทั้งห้าตัว
กับจิ ตสาธารณะโดยรวมมีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนัยสําคัญซึ่ งสามารถร่ วมกันทํานายจิ ตสาธารณะได้ร้อ ยละ
48.20 และค่านํ้าหนักความสําคัญของตัวแปรปั จจัยที่ส่งผลทางบวกต่อจิตสาธารณะด้านการหลีกเลี่ยงการใช้ดา้ น
การถือเป็ นหน้าที่และด้านการเคารพสิ ทธิ การใช้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติคือการรับรู ้ความสามารถของตน และ
สัมพันธภาพระหว่างนักเรี ยนกับครู นอกจากนี้ ในด้านการเคารพสิ ทธิ การใช้พบว่า การคล้อยตามผูอ้ ื่ น ส่ งผล
ทางบวกอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติ อนุ ศักดิ์ จิ นดา (2548:101-102) ที่ ศึกษาพบว่า โมเดลสามารถอธิ บายความ
แปรปรวนของพฤติกรรมเชิงจริ ยธรรมได้ร้อยละ 56.6 ตัวแปรสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเชิงจริ ยธรรมมากที่สุด
คื อ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน รองลงมาคือการอบรมเลี้ ยงดู สัมพันธภาพระหว่างนักเรี ยนกับ เพื่อน ลักษณะมุ่ง
อนาคตแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ และการรับข่าวสารจากสื่ อมวลชน ในส่ วนลักษณะมุ่งอนาคตมีอิทธิ พลทางตรงต่อ
พฤติกรรมเชิงจริ ยธรรมส่วนตัวแปรอื่น ๆ มีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อพฤติกรรมเชิงจริ ยธรรม
จากการรวบรวมหลักการ แนวคิด ทฤษฎีต่างๆ และผลงานวิจยั ในอดีตที่เกี่ยวข้องผูว้ จิ ยั นํามาสร้างกรอบ
แนวคิดเกี่ยวกับคุณธรรมด้านจิตอาสา 3 ประการ ประกอบด้วย 1) ด้านการรับรู ้ 2) ด้านเจตคติ 3) ด้านพฤติกรรม
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับคุณธรรมด้านจิตอาสาของนักเรี ยนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ตัวแปรอิสระ

การเสริมสร้ างคุณธรรมด้ านจิตอาสา
1.คุณธรรมจิตอาสาด้านการรับรู ้
2.คุณธรรมจิตอาสาด้านเจตคติ
3.คุณธรรมจิตอาสาด้านพฤติกรรม

-เพศ
-อายุ
-วุฒิการศึกษา
-ตําแหน่งหน้าที่

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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4.1 แบบแผนการวิจยั
การวิจัยในครั้ งนี้ ดาํ เนิ น การเฉพาะวิจัยเชิ งปริ ม าณเท่ านั้น เพื่อสร้ างรู ปแบบการบริ หารจัดการการ
เสริ มสร้างคุณธรรมด้านจิตอาสา ของนักเรี ยนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา โดยผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดวิธีการวิจยั แบ่งออกเป็ น 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 ศึ กษาสภาพการบริ หารจัดการการเสริ มสร้ างคุณธรรมด้านจิ ตอาสา ของนักเรี ยนนักศึ กษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ระยะที่ 2 พัฒนารู ปแบบการบริ หารจัดการการเสริ มสร้างคุณธรรมด้านจิตอาสา ของนักเรี ยนนักศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ระยะที่ 3 ประเมินรู ปแบบการบริ หารจัดการการเสริ มสร้างคุณธรรมด้านจิตอาสา ของนักเรี ยนนักศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากรที่ ใ ช้ใ นการวิจัย ได้แ ก่ ครู บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาวิท ยาลัย อาชี ว ศึ ก ษา สัง กัด สํา นัก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจํานวน 39 วิทยาลัย
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครู บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยอาชี วศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จํานวน 39 วิทยาลัย ได้มาโดยการสุ่มชั้นภูมิ(Stratified Random Sampling) รวมจํานวนทั้งสิ้น 357 คน
ตัวแปรทีศ่ ึกษา
1. ศึ กษาและวิเคราะห์เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกับการบริ หารจัดการการ
เสริ มสร้างคุณธรรมด้านจิตอาสา ของนักเรี ยนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาเพื่อนํามากําหนดกรอบการบริ หารจัดการการเสริ มสร้างคุณธรรมด้านจิตอาสา ของนักเรี ยนนักศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ สภาพการบริ หารจัดการการเสริ มสร้างคุณธรรมด้านจิตอาสา ของนักเรี ยน
นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2. ศึกษาข้อมูลเชิงประจักษ์ของสภาพการบริ หารจัดการการเสริ มสร้างคุณธรรมด้านจิตอาสา ของ
นักเรี ยนนักศึ กษา วิทยาลัยอาชี วศึ กษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึ กษาโดยใช้แบบสอบถามเพื่อ
นํามาใช้ประกอบการจัดทํากรอบการเสริ มสร้างคุณธรรมด้านจิตอาสาของนักเรี ยนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่เหมาะสม
3. หาคุณภาพเครื่ องมือ IOC จากผูเ้ ชี่ ยวชาญ จํานวน 5 คน โดยค่า IOC (Index Of Item-Objective
Congruence)พบว่า ทุกข้อคําถามมีค่าได้คุณภาพตามเกณฑ์ คือ มีค่าอยูร่ ะหว่าง 0.8 -1.0 หลังจากนั้นพิจารณาปรับ
ข้อคําถามตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ และพัฒนารู ปแบบของเครื่ องมือเพื่อให้เหมาะสมในการใช้ เข้าใจง่าย
และสะดวกในการตอบ
4. คุ ณ ภาพด้า นความเชื่ อมั่น (Reliability) โดยนํา แบบสอบถามไปทดลองใช้กับผูบ้ ริ หาร และ
คณะกรรมการสถานศึกษาในโรงเรี ยนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครั้งนี้ จาํ นวน 30 คน และนํามาวิเคราะห์หา
ค่าความเชื่ อมัน่ (Reliability) อํานาจจําแนกรายข้อ เท่ า กับ 1.761 ด้วยวิธีการหาค่ า สัมประสิ ท ธิ์ แอลฟา(Alpha
Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach. 1970: 161) ได้ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.887
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4.4 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสอบถามศึกษาสภาพการบริ หารจัดการการเสริ มสร้างคุณธรรมด้านจิ ต
อาสา ของนักเรี ยนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยมีวิธีการสร้าง
ดังนี้
1. ศึ ก ษาเอกสาร แนวคิ ด ทฤษฎี แ ละงานวิจัย ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การบริ ห ารจัด การการเสริ ม สร้ า ง
คุณธรรมด้านจิตอาสา ของนักเรี ยนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เพื่อนํามาเป็ นแนวทางในการสร้างข้อคําถามในแบบสอบถาม
2. กําหนดโครงสร้างของแบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วย 3 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 เป็ นสถานภาพผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 เป็ นคําถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ เพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์
เกี่ยวกับการบริ หารจัดการการเสริ มสร้างคุณธรรมด้านจิตอาสา ของนักเรี ยนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
5 หมายถึง มีการปฏิบตั ิในสภาพปั จจุบนั
ในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง มีการปฏิบตั ิในสภาพปั จจุบนั
ในระดับมาก
3 หมายถึง มีการปฏิบตั ิในสภาพปั จจุบนั
ในระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีการปฏิบตั ิในสภาพปั จจุบนั
ในระดับน้อย
1 หมายถึง มีการปฏิบตั ิในสภาพปั จจุบนั
ในระดับน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 เป็ นข้อเสนอแนะ
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้ อมูลโดยใช้ แบบสอบถาม
1. ผูว้ จิ ยั ขอหนังสื อจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุ งเทพ เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการ
เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างไปยังผูบ้ ริ หารวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2. ผูว้ ิจัย ขอหนัง สื อ ขอความร่ ว มมื อ จัด ส่ ง ไปยัง ผูบ้ ริ ห ารวิท ยาลัย อาชี ว ศึ ก ษาสัง กัด สํา นัก งาน
คณะกรรมการการอาชี วศึกษา โดยประสานงานกับงานสารบรรณของวิทยาลัยนั้นๆ เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้
ช่วยดําเนินการรวบรวมแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง และกําหนดวันขอรับแบบสอบถามคืน
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเ คราะห์ ค วามเหมาะสมและความเป็ นประโยชน์ จ ากการศึ ก ษาสภาพการบริ ห ารจัด การการ
เสริ มสร้างคุณธรรมด้านจิตอาสา ของนักเรี ยนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา โดยใช้ค่าเฉลี่ย 𝑥𝑥̅ และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) นําค่าเฉลี่ยมาเทียบกับเกณฑ์การประเมินตาม
เกณฑ์การแปลความหมาย ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง ระดับการปฏิบตั ิมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง ระดับการปฏิบตั ิระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.50 -3.49 หมายถึง ระดับการปฏิบตั ิระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง ระดับการปฏิบตั ิระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง ระดับการปฏิบตั ิระดับน้อยที่สุด
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5. สรุ ปผลการวิจัย

ผลการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ในการศึกษาสภาพการบริ หารจัดการการเสริ มสร้าง
คุณธรรมด้านจิตอาสา ของนักเรี ยนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มี
กลุ่มตัวอย่าง ครู บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยครู บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยอาชี วศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชี วศึ กษา จํานวน 39 วิทยาลัย ได้มาโดยการสุ่ มชั้นภูมิ(Stratified Random Sampling) รวม
จํานวนทั้งสิ้ น 357 คน การศึ กษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ได้แก่ เพื่อศึ กษาสภาพการบริ หารจัดการการเสริ ม สร้ าง
คุณธรรมด้านจิตอาสา ของนักเรี ยนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
จากผลการศึกษา สามารถสรุ ปผลได้ดงั นี้
กลุ่ ม ตัว อย่า งส่ ว นใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง อายุ 31- 40 ปี วุฒิ ก ารศึ ก ษาระดับปริ ญ ญาโท ตํา แหน่ ง หน้าที่
คณะกรรมการสถานศึกษา
ตารางผลการศึกษาสภาพการบริ หารจัดการการเสริ มสร้างคุณธรรมด้านจิตอาสา ของนักเรี ยนนักศึกษา วิทยาลัย
อาชีวศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (Product Evaluation) (N=๓)
รายการ
S.D. ความหมาย อันดับ
x
1. การเสริ มสร้างคุณธรรมด้านจิตอาสา ของนักเรี ยนนักศึกษา
4.64 0.03
มากที่สุด
1
ด้านพฤติกรรม
2. การเสริ มสร้างคุณธรรมด้านจิตอาสา ของนักเรี ยนนักศึกษา
4.63 0.04
มากที่สุด
2
ด้านการได้รับรู ้
3. การเสริ มสร้างคุณธรรมด้านจิตอาสา ของนักเรี ยนนักศึกษา
ด้านเจตคติ
ภาพรวม

4.61

0.05

4.63

0.01

มากที่สุด

3

มากที่สุด

กลุม่ ตัวอย่างให้ความสําคัญจากการศึกษาสภาพการบริ หารจัดการการเสริ มสร้างคุณธรรมด้านจิตอาสา
ของนักเรี ยนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (𝑥𝑥̅ = 4.63) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.01) แยกเป็ นรายด้านพบว่า ด้านพฤติกรรม มี
ค่าเฉลี่ ย (𝑥𝑥̅ = 4.64) ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.03) อยู่ในระดับมากที่ สุด ด้านการได้รับรู ้ มี ค่าเฉลี่ ย
(𝑥𝑥̅ = 4.63) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.04) อยูใ่ นระดับมากที่สุด และด้านเจตคติ มีค่าเฉลี่ย (𝑥𝑥̅ = 4.61)
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.05) อยูใ่ นระดับมากที่สุด

6. อภิปรายผล

ผลการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ในการศึกษาสภาพการบริ หารจัดการการเสริ มสร้าง
คุณธรรมด้านจิตอาสา ของนักเรี ยนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
พบว่า ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า
1. ด้านพฤติกรรม มีค่าเฉลี่ย (𝑥𝑥̅ = 4.64) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.03) ซึ่งอยูใ่ นระดับมากที่สุด
โดยมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด 3 อันดับแรก ทั้งนี้ อนั เนื่องมาจาก วิทยาลัยอาชีวศึกษากําหนดข้อตกลงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
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ต่างๆ ของวิทยาลัยและให้นกั ศึกษาปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัดเพื่อให้นกั ศึกษาเป็ นผูม้ ีวนิ ยั รองลงมา จัดโครงการใช้
ทรัพยากรของส่ วนรวมและใช้อุปกรณ์การเรี ยนอย่างประหยัดและรู ้คุณค่า เช่น โครงการปิ ดนํ้าปิ ดไฟเมื่อเลิกใช้
รองลงมา จัดกิ จกรรมเพื่อเสริ มสร้ างความสามัคคี ปรองดอง เช่ น การจัดกิ จกรรมกลุ่ม รองลงมา จัดให้มีเวร
ประจําวันในการดูแลความสะอาด เพื่อปลูกฝังความรับผิดชอบและเอาใจใส่ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
รองลงมา จัดกิจกรรมการเป็ นผูม้ ีความตรงต่อเวลา เช่น การเข้าแถวเคารพธงชาติ การเข้าเรี ยนและกลับบ้านตาม
เวลาที่ กาํ หนด และรองลงมา จัดโครงการจิตอาสา เพื่อพัฒนาการเป็ นผูม้ ีจิตสาธารณะ โดยไม่หวังสิ่ งตอบแทน
เช่น การปลูกต้นไม้ในชุมชน สําหรับรายการที่ได้รับการประเมินมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ดูแลนักศึกษาให้เป็ นผูม้ ี
ระเบี ยบ เช่ น มี ช้ นั วางรองเท้าหน้าห้องเรี ยน การต่อแถวรั บประทานอาหาร การจัดห้องเรี ยนให้เป็ นระเบี ยบ
เรี ยบร้อย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ เบสท์ (Best. 2001: 4656-A) ที่กล่าวว่า การปฏิสมั พันธ์ทางวินยั ระหว่างครู
กับนักเรี ยน เมื่อมีกบั เมื่อไม่มีผใู ้ หญ่คนหนึ่ งมาปรากฏตัวในห้องเรี ยนในระหว่างการสอน ปฏิ สัมพันธ์ทางวินยั
ระหว่างครู กบั นกเรี ยนที่มีจาํ นวนน้อยครั้งที่สุดเกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขที่มีการปรากฏตัวของผูใ้ หญ่หลายๆ เงื่อนไข
สมมติฐานที่กล่าวว่า การปรากฏตัวของผูใ้ หญ่ในห้องเรี ยนระหว่างการสอนจะไม่ผลต่อจํานวนการมีปฏิสัมพันธ์
ทางวินยั นั้นถูกปฏิเสธ ส่วนสมมติฐานที่กล่าวว่า การปรากฏตัวของผูใ้ หญ่ในห้องเรี ยนระหว่างการสอนจะมีผลต่อ
จํานวนการมีปฏิสัมพันธ์ทางวินยั นั้นเป็ นที่ยอมรับได้ ผลการศึกษาครั้งนี้ เสนอแนะว่า โรงเรี ยนที่นาํ ผูใ้ หญ่เข้ามา
ในห้องเรี ยนในระหว่างการสอนอาจจะเห็นเป็ นปั ญหาทางวินยั น้อยลงได้ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ทิติพงษ์ สุ ทธิ
รัตน์ (2550 : 93) และยิง่ ภัสสร พิมพิสยั (2555 : 61) พบว่า การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน ปลูกฝังจิตสํานึก
ในการมองอนาคตอย่างมีเป้ าหมาย สร้างวัฒนธรรมใหม่ให้ความสําคัญเรื่ องระเบี ยบวินัยและผลการเรี ยน จัด
กิ จกรรมนอกหลักสู ตร สร้ างบรรยากาศทางวิชาการและสภาพแวดล้อมที่ น่าเรี ยนรู ้ผูบ้ ริ หารครู และเจ้าหน้าที่
ร่ วมมือกันในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหา เมื่อนักเรี ยนทําผิดให้วา่ กล่าวตักเตือนหรื อคาดโทษด้วยวิธีสร้างสรรค์
เป็ นกัลยาณมิตร นักเรี ยนมีปัญหาสามารถเปิ ดใจปรึ กษาปัญหากับครู ฝ่ายปกครองให้ช่วยเหลือแก้ไขด้วยความเป็ น
ธรรม โดยมีเครื อข่ายนักเรี ยนนักศึกษารุ่ นปั จจุบนั และรุ่ นพี่ที่มีความจริ งใจต่อกันจะสามารถช่วยป้ องกันแก้ไข
เหตุการณ์ได้
2. ด้านการได้รับรู ้ มีค่าเฉลี่ย (𝑥𝑥̅ = 4.63) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.04) อยูใ่ นระดับระดับมาก
ที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ทั้งนี้อนั เนื่องมาจาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาจัดป้ ายนิเทศให้ความรู ้เกี่ยวกับการ
เสริ มสร้างคุณธรรมด้านจิตอาสา แก่นกั ศึกษาเพื่อให้นกั ศึ กษาได้เรี ยนรู ้และรับรู ้การเสริ มสร้างคุณธรรมด้านจิ ต
อาสา รองลงมา จัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนให้นักศึ กษาได้ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สําหรั บการเรี ยนรู ้ที่
สนับ สนุ น คุ ณ ธรรมด้า นจิ ต อาสา เช่ น การค้น คว้า ข้อ มู ล จากอิ น เทอร์ เน็ ต การรั บส่ ง ข้อ มูล ผ่า นทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิ กส์ รองลงมา จัดการเรี ยนการสอนที่ให้นกั ศึกษาได้เรี ยนรู ้อย่างกว้างขวางและมีความรู ้รอบในด้าน
คุณธรรมจิ ตอาสา เช่น การให้อ่านหนังสื อนอกเวลา การตอบคําถามเกี่ ยวกับความรู ้ รอบตัว และรองลงมา จัด
กิ จกรรมหน้าเสาธง เพื่อเสริ มสร้างคุณธรรมด้านจิ ตอาสาให้แก่นักศึ กษา สําหรับรายการที่ ได้รับการประเมินมี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ จัดให้มีแหล่งเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มคุณธรรมด้านจิตอาสาในสถานศึกษาที่หลากหลายเพื่ออํานวย
ความสะดวกในการเรี ยนและค้นหาความรู ้ เช่ น ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องสมุด ห้องดนตรี ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ(นวรัตน์ ทรงเกียรติกลุ . 2560) อ้างอิงจากแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้กล่าวถึ งประเด็นปั ญหาของคนไทยโดยจากกระแสการเปลี่ ยนแปลงต่างๆที่
หลัง่ ไหลเข้าสู่ ประเทศไทยในสังคมผ่านสื่ อและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่ งผลให้สังคมไทยเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ วทั้งในด้านของค่านิ ยม พฤติ กรรมและระบบคุ ณค่าของคนในสังคม ซึ่ งก่ อให้เกิ ดความเสื่ อมถอยด้าน
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คุณธรรมและจริ ยธรรมของคนไทยและไม่ตระหนักถึงความสําคัญของการมีวินยั ความซื่ อสัตย์สุจริ ต และการมี
จิ ตสาธารณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับเด็กและเยาวชนที่ยงั ขาดทักษะในการคิดวิเคราะห์ทาํ ให้ไม่สามารถคัด
กรองและเลือกรับวัฒนธรรม โดยนิ ยมพฤติกรรมที่เน้นวัตถุนิยม ขาดจิตสํานึ กสาธารณะ โดยให้ความสําคัญกับ
เรื่ องส่วนตัวมากกว่าส่วนรวม
3. ด้านเจตคติ มีค่าเฉลี่ย (𝑥𝑥̅ = 4.61) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.05) อยูใ่ นระดับระดับมากที่สุด
โดยมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด 3 อันดับแรก คือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจัดป้ ายนิ เทศวันสําคัญต่างๆทางศาสนาให้นกั ศึ กษาได้
เรี ยนรู ้ เพือ่ เป็ นเครื่ องยึดเหนี่ยวทางใจและนําไปใช้เป็ นพื้นฐานในการดําเนินชีวติ รองลงมา จัดให้นกั ศึกษาเข้าร่ วม
กิจกรรมและปฏิบตั ิตนตามหลักศาสนาโดยการประกอบพิธีกรรมต่างๆ ตามหลักศาสนาที่ตนนับถือเพื่อเป็ นการ
กล่อมเกลาจิตใจ และรองลงมา จัดกิจกรรมโฮมรู มทุกวันเพื่อให้นกั ศึกษาได้มีความใกล้ชิดกัน ได้เรี ยนรู ้จิตใจและ
ความรู ้สึกที่จริ งใจต่อกัน สําหรับรายการที่ได้รับการประเมินมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ จัดกิจกรรมฝึ กอบรมโดยเชิญ
วิทยากรให้ความรู ้เกี่ ยวกับการมีสุขภาพจิตที่ดีเพื่อให้เป็ นผูม้ ีสุขภาพจิตที่สมบูรณ์ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
อรพินทร์ ชูชม (2549: 53-54) ที่กล่าวว่า เยาวชนวัยรุ่ นที่ได้รับการถ่ายทอดทางปั ญญาสังคม-อารมณ์จากครอบครัว
โรงเรี ยน เพื่อน อย่างเหมาะสมมากและมีการควบคุมตนเองสู ง จะมีความฉลาดทางอารมณ์จิตสํานึ กการบริ โภค
ด้วยปั ญญาและจิตสาธารณะ สูงตามไปด้วยรวมทั้งมีพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมสูง มีความสามารถในการแก้ไขปั ญหา
สู งและมีคุณภาพชี วิตที่ ดีดว้ ยอิทธิ พลของการถ่ายทอดทางปั ญญาสังคม-อารมณ์จากบิ ดามารดาครู อาจารย์และ
เพื่อน กับการควบคุมตนเอง ร่ วมกันอธิบายความแปรปรวนของจิตสํานึกทางปัญญาได้ร้อยละ 69 โดยการถ่ายทอด
ทางปั ญญาสังคม-อารมณ์ของบิดามารดามีอิทธิ พลต่อจิ ตสํานึ กทางปั ญญาของเยาวชนวัยรุ่ นมากที่ สุดรองลงมา
อิทธิพลของการเห็นแบบอย่างทางอารมณ์และพฤติกรรมจากเพื่อนมีผลต่อจิตสํานึกทางปั ญญาของเยาวชนวัยรุ่ น

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะ ในการนําผลวิจยั ไปใช้
1. วิทยาลัยฯ ควรจัดกิจกรรมที่เสริ มสร้างความประหยัดและเห็นคุณค่าของเงินที่หลากหลายกว่านี้
2. วิทยาลัยฯควรมีการจัดป้ ายนิ เทศ รวมทั้งเพิ่มเติมแหล่งเรี ยนรู ้ ที่ เสริ มสร้างความรู ้ เกี่ ยวกับการ
เสริ มสร้างคุณธรรมด้านจิตอาสา ที่หลาหลายและหลายจุด ของภายในสถานศึกษา
3. วิทยาลัยฯควรมีรูปแบบการอบรมสัมมนาที่ เกี่ ยวกับการเสริ มสร้ างคุณธรรมด้านจิ ตอาสา ของ
นักเรี ยนนักศึกษา ให้น่าสนใจ พร้อมทั้งเป็ นประโยชน์โดยตรงกับนักเรี ยน นักศึกษา
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ควรมีการศึ กษาปั จจัยอื่นๆ ที่ เสริ มสร้างคุณธรรมด้านจิ ตอาสา ของนักเรี ยนนักศึ กษา ที่ มีความ
ทันสมัย รวมทั้งตอบโจทย์ได้
2. ควรมีการศึกษาข้อเปรี ยบเทียบของการเสริ มสร้างคุณธรรมด้านจิตอาสา ของนักเรี ยนนักศึกษา กับ
มหาวิทยาลัย กับสถาบันอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

8. กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิ พนธ์ฉบับนี้ สําเร็ จลุล่วงไปด้วยดี ด้วยความช่ วยเหลื อของอาจารย์ดร.ณรงค์ พิมสาร อาจารย์ที่
ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ และผศ. ดร.จักรกฤษณ์ โปณะทอง ซึ่ งท่ านได้ให้คาํ แนะนําและข้อคิ ดเห็ นต่าง ๆ อันเป็ น
ประโยชน์อย่างยิ่งในการทําวิจยั อีกทั้งยังช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่ เกิ ดขึ้นระหว่างการดําเนิ นงานอีกด้วย สุ ดท้ายนี้
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ผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณบิดามารดา และครอบครัว ซึ่ งเปิ ดโอกาสให้ได้รับการศึกษาเล่าเรี ยน ตลอดจนคอยช่วยเหลือ
และให้กาํ ลังใจผูว้ จิ ยั เสมอมาจนสําเร็ จการศึกษา
นายจีรเดช ทันตเสถียรวงศ์
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