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ห้องท่ี 10: 
นิเทศศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ (1) 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจยัคร้ังน้ีมีจุดประสงคเ์พ่ือ 1) เพ่ือศึกษาปัจจยัทางประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภคในช่วงอาย ุ15-30 ปี 

ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาแบรนด์ Nike ภายใตส้ถานการณ์โควิด-19 และ                  

2) เพ่ือศึกษากลยทุธ์การส่ือสารการตลาดของรองเทา้กีฬาแบรนด ์Nike ภายใตเ้ง่ือนไขดงัท่ีกล่าวไป โดยประชากร

ท่ีใชใ้นการศึกษาคือ ผูบ้ริโภคในช่วงอายุ 15-30 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยสุ่มกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นผูส้นใจ

บริโภคจาํนวน 400 คน และใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการศึกษา จากนั้นนาํขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมได้มา

ประมวลผลโดยการใชค้่าสถิติ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานแบบ 

F-test (One – Way ANOVA),  และ Multiple Regression 

ผลการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายรุะหวา่ง 23-26 ปี สถานภาพโสด การศึกษาอยู่

ในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจและอาชีพอิสระ มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่า 20,000 บาท                   

ผลการทดสอบดา้นสถิติพบวา่ปัจจยัทางดา้นเพศ และอายท่ีุต่างกนันั้นมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือท่ีแตกต่างกนั 

เม่ือจาํแนกเป็นรายดา้นพบวา่การเลือกรองเทา้กีฬาเพราะความเป็นแบรนด์ของ Nike อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ทั้งน้ี 

กลยุทธ์การส่ือสารการตลาดท่ีต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคแตกต่างกนัไปดว้ย เม่ือจาํแนกเป็น              

รายดา้นพบวา่กลยทุธ์ดา้นการโฆษณาอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด จากผลการศึกษาผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะสาํหรับกลยทุธ์

การส่ือสารการตลาดสาํหรับรองเทา้กีฬาแบรนด ์Nike โดยใหจ้ดักิจกรรมเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการซ้ือ จดักิจกรรม

ร่วมสนุกผา่นทางเพจเฟซบุ๊กเพ่ือใหผู้บ้ริโภคลุน้รับของรางวลักบัทางแบรนด ์ 

 

คาํสําคญั: กลยทุธ์การส่ือสารการตลาด, การตดัสินใจซ้ือ, รองเทา้กีฬา, โควดิ-19 
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ABSTRACT 

The objectives of this study were to 1)  to study the demographic factors affecting the purchasing 

decision of Nike brand sneakers in the situation of COVID- 19 among consumers aged 15- 30 years in Bangkok 

and 2)  to study the marketing communication strategies of Nike brand sneakers under above mentioned 

conditions.  The population was consumers aged 15- 30 years in Bangkok, and 400 people were selected to 

participate in the study.  A questionnaire was utilized as a data collection tool.  The collected data was analyzed 

using statistics, values, frequency, percentage, mean, standard deviation, F- test ( One- Way ANOVA) , and 

Multiple Regression. 

The study found that most of the samples were male, whose ages were between 23- 26 years old, and 

single.  Most hold a Bachelor’ s Degree, working as a business owner/ freelance and having the average monthly 

income less than 20,000 baht.  Different factors of sex, age, and education influenced different decisions, as a 

whole, were at a high level. Taking each factor into account, it was found that the decision was influenced by the 

Nike brand at the highest level.  Moreover, different marketing communication strategies influenced different 

consumers' purchasing decisions. In terms of advertising, public relations, promotion, and campaigns, the overall 

level of influence was also considered high.  Specifically, the advertising was at the highest.  For suggestion, 

marketing activities, such as prize drawing via Facebook page to increase purchasing from customers. 

 

Keywords: Marketing Communication Strategies, Buying Decision, Sneaker, Covid-19 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 ตั้ งแต่อดีตรองเท้ากีฬาถือเป็นปัจจัยหลักปัจจัยหน่ึงในการออกกําลังกายเพราะการเล่นกีฬา 

จาํเป็นตอ้งสวมใส่รองเทา้กีฬาเพ่ือป้องกนัการบาดเจ็บและยงัช่วยใหส้ามารถออกกาํลงักายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ปัจจุบนัท่ีผ่านมามีกระแสความนิยมในการสวมใส่รองเทา้กีฬาในชีวิตประจาํวนัเป็นท่ีแพร่หลายอยา่งเห็นไดช้ดั 

ส่วนหน่ึงเป็นเพราะเทรนด์แฟชัน่การแต่งกายท่ีเปล่ียนไป พฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีใส่ใจดูแลสุขภาพ และเป็น

ค่านิยมในการดาํเนินชีวิตของคนในสังคม ทาํให้สภาวะการแข่งขนัของตลาดรองเทา้กีฬารุนแรงมากข้ึน (ทิพยว์ดี 

บุญโชติ, 2562) 

 ถึงแม้ว่ากระแสความนิยมในการสวมใส่รองเท้ากีฬาในชีวิตประจําวนัจะมีเพ่ิมมากข้ึน แต่ด้วย

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส Covid-19 ท่ีเกิดข้ึน ทาํให้สภาพเศรษฐกิจในประเทศไทยชะลอตวัส่ง 

ผลกระทบต่อระบบสังคมและระบบเศรษฐกิจ จึงทําให้ผูค้นส่วนใหญ่มีการวางแผนในการใช้เงินมากข้ึน 

พฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคจึงเปล่ียนไปทาํให้เกิดการเลือกซ้ือสินคา้ท่ีจาํเป็นต่อการดาํเนินชีวิต (เสาวคนธ์               

ศรีสุคนธรัตน,์ 2564)  

 รองเทา้กีฬาแบรนด์ Nike เป็นบริษทัรองเทา้กีฬาและเคร่ืองแต่งกายชั้นนาํของโลก การตลาดเป้าหมาย

ของ Nike ส่วนใหญ่เป็นผูบ้ริโภคท่ีมีอายรุะหวา่ง 15-30 ปี (Gen Y กบั Gen Z) จึงไดมุ่้งเนน้การตลาดไปท่ีดิจิทลั 

เพ่ือให้บริษทักา้วสู่เทคโนโลยีขั้นสูงดว้ยการผลกัดนัให้เกิดกีฬาดิจิทลัและอีคอมเมิร์ซ นอกจากน้ียงัมีการศึกษา

ของจอมพล ศรีสุข (2563) ทาํการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬา NIKE ของผูบ้ริโภค

ท่ีเป็นนกักีฬาบาสเกตบอลในระดบัมหาวิทยาลยั ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัท่ีส่วนประสมทางการตลาด
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และการส่ือสารการตลาดมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬา NIKE โดยภาพรวมมีระดบัการตดัสินใจซ้ืออยู่

ในระดบัท่ีอาจจะซ้ือ เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือรองเทา้กีฬายีห่อ้ NIKE ทั้ง 4 ดา้น 

มีระดับการตดัสินใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ีย 4.30 ด้านการส่งเสริมการตลาด                     

มีค่าเฉล่ีย 4.09 ดา้นราคา มีค่าเฉล่ีย 4.08 และดา้นช่องทางการจาํหน่าย มีค่าเฉล่ีย 4.01 ตามลาํดบั ซ่ึงปัจจยัทาง 

การตลาดมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคเป็นอยา่งมากในการท่ีจะทาํใหแ้บรนดย์งัคงอยู ่แต่ดว้ยสภาพสงัคม

และธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงในช่วงสถานการณ์ Covid-19 ทาํให้ผูบ้ริโภคปรับเปล่ียนวถีิการใชจ่้ายมากข้ึนโดยเลือก

ซ้ือแต่ของท่ีจาํเป็นเท่านั้น ซ่ึงการส่ือสารการตลาดจึงตอ้งปรับตวัตาม โดยเฉพาะอยา่งยิ่งส่ิงท่ีอ่อนไหวต่อตลาด

นั่นคือแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ ดังนั้น ผูว้ิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาเร่ืองกลยุทธ์การส่ือสารการตลาดของ

รองเทา้กีฬาแบรนด์ Nike ในสถานการณ์ Covid-19 ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคในช่วงอายุ 15-30 ปี  

ในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือช่วยให้ทราบถึงเกณฑ์ในการตดัสินใจซ้ือและพฒันากลยุทธ์ต่างๆ ในสถานการณ์ 

Covid-19 ให้ตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค อีกทั้งเพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผูบ้ริโภคมาเลือกซ้ือสินคา้

มากยิง่ข้ึน 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 (1) เพ่ือศึกษาปัจจัยทางประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือรองเท้ากีฬาแบรนด์ Nike ใน

สถานการณ์ Covid-19 ของผูบ้ริโภคในช่วงอาย ุ15-30 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 (2) เพ่ือศึกษากลยทุธ์การส่ือสารการตลาดของรองเทา้กีฬาแบรนด ์Nike ในสถานการณ์ Covid-19 ท่ีมีผล

ต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคในช่วงอาย ุ15-30 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

(1) แนวคิดเก่ียวกบัปัจจยัทางประชากรศาสตร์ (Demographic) 

Mercure (2015) ไดใ้หค้วามหมายของ “ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ หมายถึง ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ตวับุคคล อาทิ อายุ เพศ การศึกษา อาชีพ และรายได ้ซ่ึงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค โดยทัว่ไปแลว้ใชเ้ป็น

ลกัษณะพ้ืนฐานท่ีนักการตลาดมกัจะนาํมาพิจารณา สําหรับการแบ่งส่วนแบ่งทางการตลาด (Market Segmentation) 

โดยนาํมาเช่ือมโยงกบัความตอ้งการ ความชอบ และอตัราการใชสิ้นคา้ของผูบ้ริโภค” 

(2) แนวคิดเก่ียวกบักลยทุธ์การส่ือสารการตลาด (Marketing Communications) 

 ณัฐา ฉางชูโต, เกียรติศกัด์ิ วฒันศกัด์ิ, เสริมยศ ธรรมรักษ ์และสุมาลี เล็กประยรู (2557) ไดใ้ห้

ความหมายการส่ือสารการตลาด หมายถึง การประยุกต์ใช้เคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดแขนงต่างๆ ร่วมกนั                

ใหเ้กิดประโยชน์และส่ือสารไปยงักลุ่มเป้าหมายดว้ยเน้ือหาลกัษณะจูงใจและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั  

(3) แนวคิดเก่ียวกบัการตดัสินใจ (Decision Making) 

 วิชัย โถสุวรรณจินดา (2535 : 185) ได้ให้ความหมายว่า การตัดสินใจ หมายถึง การเลือก

ทางเลือกท่ีมีอยู่หลายๆ ทางเลือก โดยอาศยัทางเลือกท่ีดีท่ีสุดเพียงทางเลือกเดียวท่ีสามารถตอบสนองเป้าหมาย 

หรือความตอ้งการของผูเ้ลือกได ้
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 3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

การศึกษาเก่ียวกบั “กลยทุธ์การส่ือสารการตลาดของรองเทา้กีฬาแบรนด ์Nike ในสถานการณ์ Covid-19 

ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคในช่วงอาย ุ15-30 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร” คร้ังน้ี ผูว้ิจยักาํหนดกรอบ

แนวคิดการวจิยั ดงัภาพท่ี 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวจิยั 

 

3.3 สมมตฐิานการวจิยั 

 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ท่ีต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาแบรนด์ Nike  

ในสถานการณ์ Covid-19 ของผูบ้ริโภคในช่วงอาย ุ15-30 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

 สมมติฐานท่ี 2 กลยุทธ์การส่ือสารการตลาดของรองเทา้กีฬาแบรนด์ Nike ในสถานการณ์ Covid-19                 

ท่ีต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคในช่วงอาย ุ15-30 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั  

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย  

 4.1 แบบแผนการวจิยั 

  ก า ร วิจัย ค ร้ัง น้ี เ ป็นก ารวิจัย เ ชิง ป ริม าณ ( Quantitative Research Methodology)  ซ่ึ ง ผู ้วิ จัยได้ใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ

และนาํเสนอรายงานในรูปแบบตารางประกอบความเรียง  

4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

 (1) ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ผูบ้ริโภคในช่วงอายุ 15-30 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 

1,133,614 คน (สาํนกังานสถิติแห่งชาติ, 2563)    

ตวัแปรต้น 

 ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ 

1. เพศ  

2. อาย ุ 

3. อาชีพ  

4. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  

5. สถานภาพสมรส 

6. ระดบัการศึกษา 

กลยุทธ์การส่ือสารการตลาด 

1. ดา้นการโฆษณา 

2. ดา้นการประชาสัมพนัธ์  

3. ดา้นการส่งเสริมการขาย  

4. ดา้นการตลาดทางตรง  

5. ดา้นการจดักิจกรรม 

 

 

 

การตดัสินใจซ้ือรองเท้ากฬีา 

แบรนด์ Nike  

ในสถานการณ์ Covid-19  

ของผู้บริโภคในช่วงอายุ 15-30 ปี  

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

          ตวัแปรตาม 
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 (2) กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคในช่วงอายุ 15-30 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร 

โดยคาํนวณจากสูตร Yamane (1973) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ประมาณ 95% ความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่งท่ี 

ระดบั .05 ผูท้าํวจิยัใชก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 ราย โดยเลือกกลุ่มตวัอยา่งดว้ยวธีิการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) จากผูบ้ริโภครองเทา้กีฬาแบรนด์ Nike ท่ีมีอายุในช่วง 15-30 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร

เท่านั้น 

4.3 เคร่ืองมือวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ใชแ้บบสอบถามออนไลน์ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนผ่าน google forms โดยศึกษาจาก

แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

  ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยมีลกัษณะการสอบถามเป็น

แบบตรวจรายการ (Check-List) มีคาํถาม 6 ขอ้ในดา้น เพศ อาย ุอาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน สถานภาพสมรส และ

ระดบัการศึกษา 

 ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็นกลยุทธ์การส่ือสารการตลาดของรองเทา้กีฬาแบรนด์ 

Nike ในสถานการณ์ Covid-19 ประกอบดว้ย ดา้นการโฆษณา ดา้นการประชาสัมพนัธ์ ดา้นการส่งเสริมการขาย 

ดา้นการตลาดทางตรง และดา้นการจดักิจกรรม จาํนวน 25 ขอ้ ซ่ึงแบบสอบถามตอนน้ีจะใชม้าตราส่วนประเมินคา่ 

5 ระดบัตามแบบลิเคิร์ท  

 ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นการตัดสินใจซ้ือรองเท้ากีฬาแบรนด์ Nike ใน

สถานการณ์ Covid-19 ของผูบ้ริโภคในช่วงอาย ุ15-30 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย การเลือกรองเทา้

กีฬาแบรนด ์Nike การเลือกภาพลกัษณ์และความน่าเช่ือถือ และวตัถุประสงคใ์นการซ้ือในช่วงสถานการณ์ Covid-

19 ซ่ึงแบบสอบถามตอนน้ีจะใชม้าตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบัตามแบบลิเคิร์ท  

 4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลผูศึ้กษาไดด้าํเนินการ ดงัน้ี 

 (1) ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary data) ขอ้มูลในส่วนน้ี ผูศึ้กษาไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มประชากร

และกลุ่มตวัอยา่งโดยตรง โดยการส่งแบบสอบถามออนไลน์ลงในกลุ่ม Nike Thailand และ Nike Thailand Market 

จากนั้นนาํขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ 

 (2) ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary data) โดยการหาขอ้มูลดว้ยการคน้ควา้จากเอกสารและบทความท่ี

เก่ียวขอ้ง เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลพ้ืนฐานท่ีใชเ้ป็นแนวทางในการวจิยั 

4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 งานวิจยัในคร้ังน้ี วิเคราะห์และอธิบายโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) ซ่ึงประกอบดว้ย 

ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ANOVA โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 (1) เชิงพรรณนา (Descriptive statistic) ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

  ส่วนท่ี 1 ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ ใชส้ถิติ ความถ่ี ร้อยละ 

  ส่วนท่ี 2 กลยทุธ์การส่ือสารการตลาดของรองเทา้กีฬาแบรนด ์Nike ในสถานการณ์ Covid-19 

ใชส้ถิติ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

  ส่วนท่ี 3 การตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาแบรนด์ Nike ในสถานการณ์ Covid-19 ของผูบ้ริโภค

ในช่วงอาย ุ15-30 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร ใชส้ถิติ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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 (2)  สถิติเชิงอนุมาน (inferential statistic) ซ่ึงประกอบด้วย F-test (One -  Way ANOVA)  และ                 

การวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) เพ่ือใชใ้นการทดสอบสมมติฐานการวจิยัท่ีตั้งไว ้

 

5. ผลการวจัิย 

ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จาํนวน 173 คน คิดเป็น

ร้อยละ 43.2 มีอายุ 23-26 ปี จาํนวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 40.8 อาชีพเจ้าของธุรกิจหรืออาชีพอิสระ จาํนวน                

135 คน คิดเป็นร้อยละ 33.8 มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่า 20,000 บาท จํานวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 34.3 

สถานภาพโสด จาํนวน 278 คน คิดเป็นร้อยละ 69.5 และมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จาํนวน 242 คน คิดเป็น             

ร้อยละ 60.5 

 

ตารางที ่5.1 แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานขอ้มูลเก่ียวกบักลยทุธ์การส่ือสารการตลาดของรองเทา้ 

 กีฬาแบรนด ์Nike ในสถานการณ์ Covid-19  

 

จากตารางท่ี 5.1 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบักลยุทธ์การส่ือสารการตลาดของ

รองเทา้กีฬาแบรนด์ Nike ในสถานการณ์ Covid-19 มีค่าเฉล่ียโดยรวม 3.92 (มาก) โดยดา้นการโฆษณามีค่าเฉล่ีย

สูงท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.36 (มากท่ีสุด) รองลงมา คือ ดา้นการประชาสัมพนัธ์ มีค่าเฉล่ีย 4.19 (มาก) ดา้นการส่งเสริม

การขาย มีค่าเฉล่ีย 3.88 (มาก) ดา้นการตลาดทางตรง มีค่าเฉล่ีย 3.76 (มาก) และดา้นการจดักิจกรรม มีค่าเฉล่ีย 3.43 

(มาก) ตามลาํดบั 

  

ตารางที ่5.2 แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานขอ้มูลเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬา         

 แบรนด ์Nike ในสถานการณ์ Covid-19 ของผูบ้ริโภค 

 

กลยทุธ์การส่ือสารการตลาดของรองเทา้กีฬา 

แบรนด ์Nike ในสถานการณ์ Covid-19 
ค่าเฉล่ีย S.D. การแปลค่า 

ดา้นการโฆษณา 4.36  0.71 มากท่ีสุด 

ดา้นการประชาสัมพนัธ์ 4.19  0.77 มาก 

ดา้นการส่งเสริมการขาย 3.88  0.84 มาก 

ดา้นการตลาดทางตรง 3.76  0.99 มาก 

ดา้นการจดักิจกรรม 3.43  1.15 มาก 

รวม 3.92  0.89 มาก 

การตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาแบรนด ์Nike  

ในสถานการณ์ Covid-19 ของผูบ้ริโภค 
ค่าเฉล่ีย S.D. การแปลค่า 

การเลือกรองเทา้กีฬาแบรนด ์Nike 4.31 0.72 มากท่ีสุด 

การเลือกภาพลกัษณ์และความน่าเช่ือถือ 4.27  0.76 มากท่ีสุด 

วตัถุประสงคใ์นการซ้ือ 4.03  0.94 มาก 

รวม 4.20  0.81 มาก 
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จากตารางท่ี 5.2 พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับการตัดสินใจซ้ือรองเท้ากีฬา  

แบรนด ์Nike ในสถานการณ์ Covid-19 ของผูบ้ริโภค มีค่าเฉล่ียโดยรวม 4.20 (มาก) โดยดา้นการเลือก รองเทา้กีฬา

แบรนด์ Nike มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด 4.31 (มากท่ีสุด) รองลงมาคือด้านการเลือกภาพลักษณ์และความน่าเช่ือถือ                       

มีค่าเฉล่ีย 4.27 (มากท่ีสุด) และดา้นวตัถุประสงคใ์นการซ้ือ มีค่าเฉล่ีย 4.03 (มาก) ตามลาํดบั 

 

ตารางที ่5.3 การวเิคราะห์สมัประสิทธ์ิการถดถอยพหุคูณของกลยทุธ์การส่ือสารการตลาดของรองเทา้กีฬา 

 แบรนด ์Nike ในสถานการณ์ Covid-19 

ปัจจยั 
การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคในช่วงอาย ุ15-30 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร 

X�  S.D. B S.E. ß T Sig. Tolerance VIF 

ค่าคงท่ี - - 2.022 0.191 - 10.588 0.000 - - 

การโฆษณา 4.36 0.55 0.312 0.046 0.376 6.800 0.000* 0.576 1.735 

การ

ประชาสัมพนัธ์ 

4.19 0.53 0.128 0.049 0.148 2.599 0.010* 0.543 1.841 

การส่งเสริมการ

ขาย 

3.88 0.58 -0.104 0.039 -0.133 -2.644 0.009* 0.698 1.433 

การตลาด

ทางตรง 

3.76 0.54 0.082 0.050 0.097 1.626 0.105 0.496 2.017 

การจดักิจกรรม 3.43 0.79 0.109 0.033 0.190 3.325 0.001* 0.539 1.854 

*p < .05 

 

จากตารางท่ี 5.3 ผลการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยมากท่ีสุด ดา้นการโฆษณา (ค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 4.36) รองลงมา คือ ดา้นการประชาสมัพนัธ์ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.19) ดา้นการส่งเสริมการขาย (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 

3.88) ดา้นการตลาดทางตรง (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.76) และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุด คือ ดา้นการจดักิจกรรม (ค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 3.43) ส่วนผลการวเิคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ พบวา่ กลยทุธ์การส่ือสารการตลาดของรองเทา้กีฬาแบรนด ์

Nike ในสถานการณ์ Covid-19 ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคในช่วงอาย ุ15-30 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไดแ้ก่ ดา้นการโฆษณา (Sig. = 0.000) ดา้นการประชาสัมพนัธ์ (Sig. = 0.010)  

ดา้นการส่งเสริมการขาย (Sig. = 0.009) และดา้นการจดักิจกรรม (Sig. = 0.001) โดยดา้นการโฆษณา (ß = 0.376)  

มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคในช่วงอายุ 15-30 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร มากท่ีสุด รองลงมา คือ                    

ดา้นการจดักิจกรรม (ß = 0.190) ดา้นการประชาสัมพนัธ์ (Sig. = 0.148) และดา้นการส่งเสริมการขาย (Sig. = -0.133) 

ในขณะท่ีด้านการตลาดทางตรง (Sig. = 0.097) ไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคในช่วงอายุ 15-30 ปี                  

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

นอกจากน้ี สัมประสิทธ์ิการกําหนด R2 = 0.304 แสดงให้เห็นว่า กลยุทธ์การส่ือสารการตลาดด้าน                      

การโฆษณา ด้านการประชาสัมพนัธ์ ด้านการส่งเสริมการขาย และด้านการจัดกิจกรรมสามารถพยากรณ์                       

การตดัสินใจซ้ือ คิดเป็นร้อยละ 30.4 ท่ีเหลืออีกร้อยละ 69.6 เป็นผลสืบเน่ืองจากตวัแปรอ่ืนท่ีไม่ไดน้าํมาศึกษา 

จากผลการทดสอบค่าทางสถิติของค่าสัมประสิทธ์ิของตัวแปรอิสระ (Independent) 5 ด้าน ได้แก่                   

ดา้นการโฆษณา (X1) ดา้นการประชาสมัพนัธ์ (X2) ดา้นการส่งเสริมการขาย (X3) ดา้นการตลาดทางตรง (X4) และ

ดา้นการจดักิจกรรม (X5) ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคในช่วงอาย ุ15-30 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร (Y) 
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สามารถเขียนใหอ้ยูใ่นรูปสมการเชิงเสน้ตรงท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ ท่ีระดบันยัสาํคญั .05 เพ่ือ

ทาํนายมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือไดด้งัน้ี Ý = 2.022 + 0.312 (X1) + 0.128 (X2) – 0.104 (X3) + 0.109 (X5) 

ดงันั้น จึงสามารถสรุปไดว้า่ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ทางดา้นเพศ อาย ุและระดบัการศึกษา มีผลต่อ

การตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาแบรนด์ Nike ในสถานการณ์ Covid-19 ของผูบ้ริโภคในช่วงอายุ 15-30 ปี ในเขต

กรุงเทพมหานครแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เช่นเดียวกบักลยทุธ์การส่ือสารการตลาดของ

รองเทา้กีฬาแบรนด์ Nike ในสถานการณ์ Covid-19 ท่ีต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคในช่วงอายุ             

15-30 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงเป็นการยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 

6. อภิปรายผล 

 ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ทางด้านเพศและอายุ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเท้ากีฬาแบรนด์ Nike                  

ในสถานการณ์ Covid-19 ของผูบ้ริโภคในช่วงอายุ 15-30 ปี ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ขอ้มูลท่ีไดจ้าก

การวิจัย พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศชาย เหตุผลหน่ึงเพราะรองเท้าท่ีเหมาะสําหรับเพศชายไม่ได้มี                      

ความหลากหลายมากเท่าเพศหญิง จึงทาํให้เพศชายมกัจะซ้ือรองเทา้กีฬาเพ่ือสวมใส่ในชีวิตประจาํวนัมากกว่า

เน่ืองจากมีความสะดวกสบายและสามารถเขา้กบัการแต่งกายไดง่้าย รวมไปถึงส่วนใหญ่เพศชายมกัจะเล่นกีฬา

บาสเกตบอล ฟุตบอล หรือเทนนิส มากกวา่เพศหญิง จึงจาํเป็นตอ้งใชร้องเทา้กีฬาท่ีมีพ้ืนยางในการยึดเกาะพ้ืนผิว

ในการเดินหรือวิ่ง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของณัฐฑิณี คุม้ครอง (2558) ท่ีไดท้าํการศึกษาเก่ียวกบัส่วนประสม

ทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาสําหรับวิ่งของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศชาย และอายุท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเท้ากีฬาสําหรับวิ่ง 

ขั้นตอนพฤติกรรมหลงัการซ้ือ แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  

 ดา้นกลยทุธ์พบวา่ กลยทุธ์การส่ือสารการตลาดของรองเทา้กีฬาแบรนด์ Nike ในสถานการณ์ Covid-19 

ท่ีต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคในช่วงอาย ุ15-30 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั ทางดา้น

การโฆษณา ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการส่งเสริมการขาย และด้านการจัดกิจกรรม อาจเป็นเพราะ 

แบรนด์ Nike มีรูปแบบของการสร้างการติดต่อส่ือสารผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น Facebook และ IG ได้อย่าง

รวดเร็ว ซ่ึงแบรนด ์Nike จะมีพนกังานขายท่ีเอาใจใส่ลูกคา้ใหค้าํแนะนาํอยา่งละเอียดและมีความซ่ือตรงทาํให้เกิด

ความน่าเช่ือถือ รวมถึงมีการจดักิจกรรมลด แจก แถม สินคา้ให้กบัลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการในช่วงสถานการณ์ 

Covid-19 เช่น การลดราคาสินคา้ 30% โดยปกติแลว้การส่ือสารการตลาดทาํใหเ้กิดความแตกต่างในการซ้ือสินคา้

ของผูบ้ริโภค ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีทราบโดยทัว่กนัจากงานวิจยัต่าง ๆ แต่ในกรณีของสถานการณ์ Covid-19 เป็นช่วง

สถานการณ์ท่ีไม่ปกติในการดาํเนินชีวิตทาํให้ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ไม่อยากออกมาซ้ือสินคา้หน้าร้าน การพ่ึงพา

ขอ้มูลจากการส่ือสารและสั่งซ้ือสินคา้ทางออนไลน์จึงมีความจาํเป็นทาํให้ตอ้งเนน้ย ํ้าช่องทางดงักล่าวเป็นพิเศษ 

ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของธิดารัตน์ คีรีวรรณ (2561) ได้ทําการศึกษาเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีความสัมพนัธ์กับ

พฤติกรรมการซ้ือสินค้าแบรนด์ Charles & Keith ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การส่ือสาร

การตลาดแบบบูรณาการดา้นโฆษณาส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้แบรนด์ Charles & Keith ของผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
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7. ข้อเสนอแนะ  

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้  

 (1) กลยทุธ์การส่ือสารการตลาดของรองเทา้กีฬาแบรนด์ Nike ในสถานการณ์ Covid-19 ทางดา้น

การจดักิจกรรม หน่วยงานหรือผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งควรมีการจดัการกิจกรรมเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการซ้ือและควร

จดักิจกรรมร่วมสนุกผ่านทางเพจเฟซบุ๊ก โดยให้ผูบ้ริโภคร่วมสนุกในการลุน้รับของรางวลักบัทางแบรนด์ Nike 

เพ่ือทาํใหผู้บ้ริโภคมีความสนใจซ้ือสินคา้มากยิง่ข้ึน 

 (2) แบรนด์ Nike ควรสร้างแรงจูงใจและแรงกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคมาใชบ้ริการซ้ือสินคา้หน้าร้าน

ในช่วงสถานการณ์ Covid-19 โดยการสร้างความเช่ือมัน่และความน่าเช่ือถือในดา้นความปลอดภยั มีการจาํกดัคน

ในการเขา้ร้านและกรอกแบบฟอร์มออนไลน์เพ่ือลดความเส่ียงในการติดเช้ือ และเพ่ือเพ่ิมยอดการซ้ือสินคา้ 

 7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

 (1) ควรมีการศึกษาเก่ียวกับกลยุทธ์การส่ือสารการตลาดของรองเท้ากีฬาแบรนด์ Nike ใน

สถานการณ์ Covid-19 ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคในช่วงอาย ุ15-30 ปี ในเขตกรุงเทพมหานครควบคู่

ไปกบัการศึกษาเชิงคุณภาพ เพ่ือทาํใหผู้ว้จิยัสามารถทราบถึงกลยทุธ์การส่ือสารการตลาดไดอ้ยา่งลึกซ้ึงมากยิง่ข้ึน 

 (2) ควรมีการศึกษากลยุทธ์การส่ือสารการตลาดของรองเท้ากีฬาแบรนด์ Nike ในสถานการณ์ 

Covid-19 กบัผูบ้ริโภคในช่วงอายอ่ืุน ๆ เพ่ือทาํใหท้ราบถึงขอ้มูลท่ีมีความครอบคลุมถึงทุกช่วงอาย ุ 

 

8. กติติกรรมประกาศ 

การคน้ควา้อิสระในคร้ังน้ี สําเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาถ่ายทอดความรู้จากอาจารยท่ี์ปรึกษาและ

คณาจารยจ์ากมหาวทิยาลยักรุงเทพ ผูว้จิยัจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง มาไว ้ณ โอกาสน้ี 
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บทคัดย่อ 

 ท่ามกลางความเปล่ียนแปลงในวงการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาท่ีเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็วส่งผลให้การเรียน

การสอนมีความทา้ทายอยา่งยิ่ง ปัจจุบนัหลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิตเกิดข้ึนจาํนวนมากและมีแนวโนม้ของ

อัตราการแข่งขันสูงมากข้ึน โดยผูศึ้กษาจึงมุ่งเน้นในการศึกษาแนวทางการประชาสัมพนัธ์และภาพลกัษณ์

หลกัสูตรนิเทศศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวิชานวตักรรมดิจิทลัการส่ือสารการตลาดและแบรนด์ของ มหาวิทยาลยั

ศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ว่าจะมีวิธีการใดท่ีจะสามารถสร้างจุดเด่นและสร้างความรู้จักของหลกัสูตรน้ีต่อ

สาธารณชน ทั้ งน้ีเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการกาํหนดรูปแบบและแนวทางในการพฒันาส่ือประชาสัมพนัธ์ทาง 

การตลาด และภาพลกัษณ์ท่ีดีของหลกัสูตรในมุมมองของสงัคมในอนาคตอนัใกล ้ตลอดจนเพ่ือเป็นองคค์วามรู้ใน

การสร้างสรรคผ์ลิตผลเชิงนโยบายของหลกัสูตรต่อไป  

 

คาํสําคญั: ประชาสมัพนัธ์,ภาพลกัษณ์,การส่ือสาร 

 

ABSTRACT 

            Amid rapid changes in graduate education, teaching and learning has become extremely challenging. 

Nowadays, there are many Masters Programs in Communication Arts, and the competitive rate among these 

programs is likely to increase. The research team, therefore, wants to study the public relations guidelines and the 

image of the Master of Communication Arts in Digital Marketing Communication Innovation and Branding of 

Sripatum University, Khon Kaen Campus. The study focuses on what methods can be made for the program to 

stand out amongst the audience and to enhance public awareness. The study allows for formulation of the 

program’s public relations guidelines, the development of marketing media, as well as the positive image of the 
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program in the society’s perspective in the near future. It also serves as an erudition in creating policy-oriented 

outcomes of the program respectively. 

 

Keywords: Public Relations, Image, Communication. 

 

1. บทนํา 

 การเปล่ียนแปลงในด้านต่างๆ ในยุคปัจจุบันส่งผลให้การปรับตวัด้านการใช้ชีวิตเปล่ียนแปลงตาม 

โดยเฉพาะช่วงการเกิดวิกฤติทางโรคระบาด Covid-19 ยิ่งเป็นตวัเร่งการเกิดข้ึนของการสร้างแนวความคิดแบบใหม่ 

ทั้งน้ีความเปล่ียนแปลงดงักล่าวมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อแวดวงทางการศึกษา เห็นไดจ้ากการปรับตวัทางการเรียนรู้

จากเรียนในชั้นเรียน (ONSITE) สู่การเรียนแบบอออนไลน์ (ONLINE) ทั้งในระดบัการศึกษาภาคปฐมวยัจนถึง

การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา นบัเป็นพลวตัรสาํคญัของการพฒันานวตักรรมทางการศึกษาท่ียิง่ใหญ่ ซ่ึงสถาบนัใน

ระดบัอุดมศึกษาในภาคเอกชนยิ่งทวีการแข่งขนัมากข้ึน จะพบวา่การเปิดรับนกัศึกษาในยคุดิจิทลัปฏิเสธไม่ไดว้า่

การสร้างกลยทุธ์การประชาสมัพนัธ์มีผลอยา่งสูงต่อการตดัสินใจของนกัศึกษาในการเลือกเรียนสถาบนัอุดมศึกษา 

ตลอดจนภาพลกัษณ์ของคณะสาขาหลกัสูตรในมหาวิทยาลยัก็เป็นส่วนสาํคญัต่อการสร้างความเช่ือมัน่ในการเขา้

เรียน โดยเฉพาะอยา่งยิง่หลกัสูตรในระดบัภาคบณัฑิตศึกษาทั้งระดบัปริญญาโท ปริญญาเอก ยิง่ตอ้งนาํเสนอความ

เขา้ใจต่อแนวทางการศึกษาท่ีตอบโจทยต์่อวิถีชีวิตในยคุดิจิทลั และตอ้งสามารถสร้างพ้ืนท่ีทางการเรียนรู้มาก

ยิง่ข้ึน  

          ในงานศึกษาน้ีจึงมุ่งเน้นพิจารณาแนวทางการพฒันาการประชาสัมพนัธ์และภาพลกัษณ์ของหลกัสูตร

นิเทศศาสตรมหาบณัฑิต สาขานวตักรรมดิจิทลัการส่ือสารการตลาดและแบรนด์มหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขต

ขอนแก่น วา่ควรมีกระบวนการพฒันาอยา่งไรใหส้ามารถเขา้ถึงการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ตลอดจนการสร้างความยอมรับและการสร้างความเช่ือมัน่ต่อหลกัสูตรต่อไป 

 ในแง่น้ีจะพบว่าการประชาสัมพนัธ์จึงเป็นกระบวนการของการส่ือสารอย่างหน่ึงท่ีมุ่งเสริมสร้าง

ภาพลษัณ์และความเขา้ใจอนัดีต่อกนัในระหว่างบุคคลากรภายในองคก์ารและระหว่างองค์การกบัสาธารณชน

ภายนอกท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีเพ่ือให้การดาํเนินงานขององคก์ารเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุเป้าหมาย

ขององคก์ารท่ีตั้งไวจ้ะเห็นไดว้า่การประชาสมัพนัธ์มีอิทธิพลต่อความคิดและทศันคติจุดมุ่งหมายท่ีสาํคญัประการ

หน่ึงของการประชาสัมพนัธ์ คือ การสร้างภาพพจน์ท่ีดี (image) เสริมสร้างความรู้สึกนึกคิดท่ีดีโนม้นา้วจิตใจของ

ปวงชนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายให้มีทศัคติท่ีดีต่อหน่วยงาน รวมทั้งกิจกรรมและบริการหรือสินคา้ของหน่วยงาน                

การท่ีจะใหม้วลชนมีทศันคติท่ีดีน้นัยอ่มหมายถึง หน่วยงานพยายามส่งเสริมใหมี้ความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งซ่ึงจะ

ส่งผลให้ประชาชนมีความรู้สึกท่ีดีและมีพฤติกรรมให้การสนบัสนุนหรือให้ความร่วมมือ นอกจากน้ีแลว้ยงัตอ้ง

ป้องกนัความรู้สึกหรือเจตคติท่ีไม่ดีต่อหน่วยงาน เป็นตน้ วา่การขาดความมัน่คงของสถาบนัทางการเงิน รวมทั้ง

เป็นการเอาชนะจิตใจหรือประชามติ (เตือนจิตต์ จิตต์อารี,2537) อย่างไรก็ดีแนวทางการประชาสัมพนัธ์ของ

หลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต สาขานวตักรรมดิจิทลัการส่ือสารการตลาดและแบรนด์มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

วิทยาเขตขอนแก่น จึงควรคาํนึงถึงการสร้างความเขา้ใจอนัดีต่อสาธารณชน โดยมุ่งเนน้การส่ือสารผ่านช่องทาง 

การส่ือสารดิจิทลัท่ีสามารถให้ขอ้มูลข่าวสารทั้งในเชิงกิจกรรม วิชาการและอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง ตวัอยา่งเช่น การมี 

เฟสบุ๊ค (Facebook) เพ่ือแจง้ขอ้มูลและตอบคาํถามขอ้สงสยัของบุคคลในโลกออนไลน์ เป็นตน้ 
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อีกทั้งเร่ืองภาพลกัษณ์เป็นส่ิงสําคญัต่อการพฒันาหลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต สาขานวตักรรม

ดิจิทลัการส่ือสารการตลาดและแบรนดม์หาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ซ่ึงภาพลกัษณ์เป็นความรู้สึกของ

คนท่ีมีต่อส่ิงต่าง ๆ โดยเฉพาะความรู้นั้นเป็นความรู้ท่ีสร้างข้ึนมาเองเฉพาะตนเป็นความรู้เชิงอตัวิสัย (Subjective 

Knowledge) ซ่ึงประกอบดว้ย “ขอ้เท็จจริงคุณค่าท่ีบุคคลเป็นผูก้าํหนด โดยแต่ละบุคคลจะเก็บสะสมความรู้เชิงอ

ตวัสัิยเก่ียวกบัส่ิงต่างๆ รอบตวท่ีัไดป้ระสบและมีความเช่ือวา่จริง เน่ืองจากไม่สามารถท่ีจะรับรู้และทาํความเขา้ใจ

กบัทุกส่ิงไดค้รบถว้นเสมอไปมกัจะไดเ้ฉพาะภาพบางส่วนหรือลกัษณะกวา้งๆ ของส่ิงเหล่านั้น ซ่ึงอาจไม่ชดัเจน

แน่นอนเพียงพอแลว้มกัตีความหมาย (Interpret) หรือใหค้วามหมายแก่ส่ิงนั้น ๆ ดว้ยตนเอง ความรู้เชิงอตัวสิยัน้ีจะ

ประกอบกนัเป็นภาพลกัษณ์ของส่ิงต่างๆ ท่ีอยูใ่นโลกตามทศันะของตนเอง และพฤติกรรมท่ีแสดงออกจะข้ึนอยู่

กบัภาพลกษัณ์ของส่ิงนั้นๆ ท่ีมีอยูใ่นสมองดว้ย (Boulding,1975) จะเห็นวา่ภาพลกัษณ์เป็นภาพท่ีเกิดข้ึนในใจหรือ

ความรู้สึกนึกคิดของคนท่ีมีต่อหลกัสูตรนั้นๆ ซ่ึงเป็นส่ิงสะทอ้นถึงความน่าเช่ือถือ ความเล่ือมใส ความไวว้างใจ

ของคน อนัมีผลต่อการบรรลุเป้าหมายของการประชาสมัพนัธ์อีกดว้ย ในแง่น้ีแลว้แนวทางการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี

ของคณะหลักสูตรจึงเป็นส่วนสนับสนุนให้การประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัลประสบผลสําเร็จ เ น่ืองจาก                           

การประชาสมัพนัธ์เป็นการส่ือสารความคิดเห็น ข่าวสาร ขอ้เท็จจริงต่างๆ ไปสู่กลุ่มประชาชน เป็นการเสริมสร้าง

ความสัมพนัธ์และความเขา้ใจอนัดีระหว่างหลกัสูตรกบักลุ่มประชาชนเป้าหมาย และประชาชนท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือ

หวงัผลในความร่วมมือสนบัสนุนจากสาธารณชน รวมทั้งมีส่วนช่วยเสริมสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีใหแ้ก่หลกัสูตรดว้ย

ทาํให้ประชาชนเกิด ความนิยมและเช่ือมัน่ต่อหลกัสูตร ตลอดจนคน้หาและกาํจดัแหล่งขอ้มูลท่ีอาจส่งผลต่อ                

การสร้างความเขา้ใจผิด และช่วยลบลา้งปัญหาเพ่ือสร้างความสาํเร็จในการดาํเนินงานของหน่วยงาน นอกจากน้ี

ภาพลกัษณ์ท่ีดีของหลกัสูตรยงัทาํใหม้หาวทิยาลยัเกิดการพฒันามากยิง่ข้ึน 

 

2. วตัถุประสงค์ 

(1) เพ่ือศึกษาแนวทางการพฒันาการประชาสัมพนัธ์ของหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขา

นวตักรรมดิจิทลัการส่ือสารการตลาดและแบรนด ์มหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตขอนแก่น 

(2) เพ่ือศึกษาการพฒันาภาพลักษณ์ของหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิตสาขานวตักรรมดิจิทัล                   

การส่ือสารการตลาดและแบรนด ์มหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตขอนแก่น 

 

3. แนวทางการพัฒนาประชาสัมพนัธ์ของหลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมดิจิทลั

การส่ือสารการตลาดและแบรนด์ มหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตขอนแก่น 

                   สาํหรับการประชาสมัพนัธ์ (Public relation) เป็นหน่ึงในส่วนประสมของการส่ือสารทางการตลาดซ่ึง

มีความสาํคญัอย่างหน่ึงขององค์การท่ีนอกเหนือจากการโฆษณาการขายโดยพนักงานขาย และการส่งเสริมการขาย 

ทั้งน้ีองคก์ารอาจอยูใ่นรูปของบริษทั ห้างร้าน สมาคมหรือหน่วยงานต่างๆ อนัเป็นส่วนหน่ึงในระบบสังคมซ่ึงมี

ความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั องค์การจะไม่สามารถอยู่ในสังคมไดห้รืออยู่ไดย้ากหากปราศจากการยอมรับและ

ความเขา้ใจจากสาธารณชนซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในสังคม ดังนั้นจึงจาํเป็นท่ีองค์การตอ้งให้ความสนใจต่อการทาํ              

ความเขา้ใจและสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัสาธารณชนโดยผา่นส่ือต่างๆ โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหส้าธารณชนมี

ทศันคติ ความเช่ือหรือมุมมองท่ีดีต่อองคก์าร อนัจะส่งผลต่อการดาํนินงานอยา่งราบร่ืนในระยะยาวขององคก์าร

(จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์, 2541) ในแง่น้ีจะเห็นไดว้า่พ้ืนฐานสําคญัของการประชาสัมพนัธ์เป็นส่วนท่ีส่งผลต่อ

การส่งเสริมให้วตัถุประสงคท์างการส่ือสารเกิดสัมฤทธิผล โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการประชาสัมพนัธ์ของหลกัสูตร
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นิเทศศาสตรมหาบณัฑิต สาขานวตักรรมดิจิทลัการส่ือสารการตลาดและแบรนด์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขต

ขอนแก่น ท่ีมุ่งเนน้ใหผู้รั้บขอ้มูลทราบถึงการเปิดรับสมคัรและการดาํเนินการของหลกัสูตรท่ีเป็นไปตามแบบแผน

ตามมาตรฐาน  

                 เม่ือพิจารณาถึงแนวทางของวตัถุประสงคข์องการประชาสัมพนัธ์ในยคุดิจิทลั ก็พบวา่การประชาสัมพนัธ์

หลกัสูตรควรดาํเนินในลกัษณะของวตัถุประสงคท์ัว่ไป (General object) ท่ีการประชาสมัพนัธ์มุ่งเนน้การเผยแพร่

ในเร่ืองราวต่างๆ ของกิจการอนัไดแ้ก่ นโยบาย วตัถุประสงค ์การดาํนินงาน ผลงาน กิจกรรม ระเบียบขอ้บงัคบั 

เป็นตน้ ทั้งน้ีเพ่ือให้สาธารณชนไดมี้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งและเกิดความเช่ือถือในกิจการ โดยวตัถุประสงคท์ัว่ไป

ของการประชาสมัพนัธ์ไดแ้ก่ (ประภาศรี สวสัด์ิอาํไพรักษ,์2558) 

1) เพ่ือสร้างความรู้และความเขา้ใจของสาธารณชนต่อองคก์รโดยการเผยแพร่และช้ีแจงผ่านส่ือต่างๆ 

เพ่ือให้สาธารณชนไดรู้้และเขา้ใจเก่ียวกนัโยบาย วตัถุประสงค์ การดาํเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร                 

ซ่ึงประเด็นดงักล่าวน้ีทางหลสูัตรอาจจาํเป็นตอ้งเพ่ิมการแสดงขอ้มูลข่าวสารให้รวดเร็วเพ่ิมมากยิ่งข้ึนในโลก

สังคมออนไลน์ให้ตอบสนองต่อความตอ้งการของขอ้มูลในกลุ่มเป้าหมายอย่างตรงจุด ตลอดจนเพ่ิมช่องทาง               

การส่ือสารสนบัสนุนผา่นแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆใหม้ากข้ึนในอนาคต 

2) เพ่ือสร้างความนิยมให้เกิดข้ึนกบัสาธารณชน เพ่ือให้องคก์รไดรั้บความสนบัสนุนและเพ่ือความอยู่

รอดขององค์กร รวมถึงการกระตุน้ให้สาธารณชนเกิดความนิยมเช่ือถือไวว้างใจและศรัทธาในนโยบายและ                  

การดาํเนินงานกิจกรรมต่างๆ ขององคก์รเพ่ือใหกิ้จการดาํเนินงานไปไดอ้ยา่งงราบร่ืน โดยหลกัสูตรอาจนาํเสนอ

ความเขม้แข็งของงานทางวิชาการ และให้ความสําคญัต่อความเช่ือมัน่ในหลกัสูตรผ่านช่ือเสียงของคณาจารย ์

ตลอดจนความสําเร็จของนักศึกษาในวาระโอกาสต่างๆ ผ่านช่องทางการส่ือสารออนไลน์ท่ีสนับสนุนให้มี                 

ความต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ 

3) เพ่ือสร้างปกป้องและรักษาช่ือเสียงขององคก์รและสร้างความสัมพนัธ์อนัดีใหอ้งคก์รต่อสาธารณชน 

ในประเด็นช่ือเสียงของคณะ หลักสูตร มหาวิทยาลัย ถือเป็นองค์ประกอบสําคัญท่ีจะทําให้การขับเคล่ือน                       

การประชาสัมพนัธ์ในยคุดิจิทลัมีความประสบผลสาํเร็จ ดว้ยเหตุน้ีทางหลกัสูตรจึงตอ้งควบคุมการบริหารจดัการ

ส่ือประชาสัมพนัธ์ดว้ยความตระหนกัถึงส่ิงท่ีอาจจะถูกส่ือออกไปในผลท่ีเป็นลบ ดงันั้นการดูแลหลกัสูตรจึงตอ้ง

จดัอยูบ่นมาตรฐานเป็นสาํคญั 

4) เพ่ือแสวงหาความร่วมมือและการสนบัสนุนจากสาธารณชนทั้งจากสาธารณชนภายในและภายนอก 

ในแง่น้ีการพฒันาความร่วมมือเป็นส่ิงท่ีส่งผลต่อการต่อยอดในการประชาสัมพนัธ์หลกัสูตรอยา่งยิ่ง ซ่ึงแสดงให้

เห็นถึงศกัยภาพของหลกัสูตรว่ามีความพร้อมท่ีจะขบัเคล่ือนควบคู่กบัทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก ดงันั้น 

การไดรั้บการสนบัสนุนจึงเป็นส่วนจาํเป็นต่อการเติบโตของหลกัสูตรต่อไป 

               จะเห็นได้ว่าหากกาํหนดวตัถุประสงค์ทางการประชาสัมพนัธ์ได้ตรงจุดกับแนวทางการส่ือสารเพ่ือ               

การประชาสัมพนัธ์แลว้ ยอ่มจะส่งผลให้เกิดการพฒันาการส่ือสารท่ีตอบโจทยต่์อผูเ้รียนในฐานะกลุ่มเป้าหมายดว้ย 

ทั้งน้ีหากเสริมการวางแผนเพ่ือการประชาสัมพนัธ์ในมีประสิทธิภาพก็จะส่งผลต่อการดาํเนินงานอย่างมีระบบ

แบบแผน ทั้งน้ีเพ่ือให้บรรลุวตถุัประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ดงันั้นการวางแผนมิใช่จะเป็นแต่เพียงการกาํหนด 

การปฏิบติังานเพียงอย่างเดียว แต่อาจหมายรวมถึงการแสวงหาเหตุผลของอุปสรรคและปัญหา ตลอดจนเป็น               

การเตรียมการแกไ้ขปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการวางแผนการประชาสัมพนัธ์ โดยเฉพาะในการส่ือสารยคุดิจิทลัท่ี

ขอ้มูลข่าวสารไหลบ่าอยา่งมหาศาล ซ่ึงมีแนวโนม้ส่งผลต่อการประชาสัมพนัธ์ท่ีมีประสิทธิภาพทั้งในเชิงเน้ือหา
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และความเช่ือมัน่ ทั้งน้ีเราควรเนน้พิจารณาถึงการเลือกใชช่้องทางการติดต่อส่ือในการติดต่อส่ือสารใหเ้ขา้ถึงกลุ่ม

ประชาชนเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหเ้กิดผลดีต่อช่ือเสียงและภาพพจน์ของหลกัสูตรต่อไปในอนาคต  

ทั้งน้ีหลกัสูตรเองตอ้งพฒันากลยทุธ์การประชาสัมพนัธ์ ศึกษาจากการดาํเนินการเชิงกลยทุธ์ประชาสัมพนัธ์ 

(เสนีย ์แดงวงั 2525)  

1. การเผยแพร่ข่าวสาร ไดแ้ก่การกาํหนดกลวิธีในการเผยแพร่ข่าวสารโดย พิจารณากลุ่มเป้าหมาย ช่องทาง 

ส่ือสารระยะเวลา ชนิดและประเภทของส่ือ  

2.การโนม้นา้วใจและแรงจูงใจไดแ้ก่การวางแผนโนม้น้าวใจกลุ่มเป้าหมายให้คลอ้ยตาม โดยพิจารณา

กลุ่มเป้าหมาย ขอ้ความและคาํพูด ช่องทางส่ือสาร ระยะเวลา ชนิดและประเภทของส่ือซ่ึงอาจจะใชก้ารเปรียบเทียบ 

ขอ้ดีขอ้เสีย หรือช้ีใหเ้ห็นความจาํเป็นท่ีตอ้งกระทาํ เช่นนั้นเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม  

3. การจัดหน่วยคือการกาํหนดหรือจัดตั้งหน่วยงานเพ่ือทาํงานหรือดําเนินการตามท่ีได้วางแผนไว ้

เพ่ือใหง้านบรรลุวตัถุประสงคโ์ดยพิจารณาความเหมาะสมของงานและผูป้ฏิบติังาน  

4. การทบทวนและพิจารณาเหตุการณ์ความจาํเป็นและอุปสรรคของการดาํเนินการ นบัวา่เป็นส่ิงสาํคญั

ในการดาํเนินงานประชาสมัพนธ์ัเพราะบางคร้ังภาวะแวดลอ้มและเหตุการณ์ทาํใหต้อ้งหยดุคิดคาํนึงถึงแผน 

                 จากการพิจารณากลยทุธ์การประชาสัมพนัธ์ขา้งตน้จะพบวา่หากเรามีการสร้างกลวิธีการเผยแพร่ขอ้มูล

ให้น่าสนใจผ่านช่องทางการส่ือสารท่ีสอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู ้คนก็มีโอกาสท่ีจะเกิดการจูงใจให้เกิด                           

การตดัสินใจเลือกเรียนในหลกัสูตร อีกทั้งถา้มีการกาํหนดหน่วยงานเพ่ือการประชาสัมพนัธ์อยา่งมีระบบมากข้ึน

ยอ่มส่งผลทาํใหเ้กิดประสิทธิภาพทางการส่ือสารตามมา  

             ในอีกแง่หน่ึงแนวทางการพฒันาประชาสัมพนัธ์ประสบความสาํเร็จอาจตอ้งคาํนึงถึงองคป์ระกอบท่ีมี

ปัจจยัสนบัสนุนดงัน้ีเพ่ิมเติมไดแ้ก่ นโยบายขององคก์รท่ีมีความชดัเจน แผนงานประชาสัมพนัธ์ท่ีสอดคลอ้งกบั

นโยบายและเป้าหมายขององค์กร ทั้ งน้ีต้องได้รับความเห็นชอบจากผูบ้ริหาร คณาจารย์ รวมถึงกลยุทธ์ใน                     

การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพและท่ีสําคญัคือการมีทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ ไดแ้ก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งและผูบ้ริหาร 

(พจน ์ใจชาญสุขกิจ, 2548) ซ่ึงหากพิจารณาตามปัจจยัดงักล่าวขา้งตน้ก็จะส่งผลใหแ้นวทางการพฒันาการประชาสมัพนัธ์

เกิดสมัฤทธิผลไดจ้ริง 

 

4. การพฒันาภาพลกัษณ์ของหลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิตสาขานวตักรรมดิจิทลัการส่ือสาร

การตลาดและแบรนด์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น 

 Claude Robinson และ Walter Barlow นิยามความหมายของภาพลกัษณ์วา่หมายถึงภาพท่ีเกิดข้ึนในจิตใจ 

ซ่ึงบุคคลมีความรู้สึกนึกคิดต่อองคก์าร สถาบนั ภาพในใจดงักล่าวของบุคคลนั้นๆ อาจจะไดม้าจากทั้งประสบการณ์

ทางตรง (direct experience) และประสบการณ์ทางออ้ม (indirect experience) ของตวัเขาเอง เช่น การไดป้ระสบพบมา 

ดว้ยตนเอง หรือไดย้ินไดฟั้งมาจากคาํบอกเล่าของผูอ่ื้น เป็นตน้ เช่นเดียวกบัแนวคิดของ (ไพโรจน์ วิไลนุช, 2557) 

ท่ีไดก้ล่าวถึงภาพลกัษณ์ขององคก์รวา่เป็นภาพท่ีเกิดข้ึนจากการสร้างข้ึนทางสังคม (social construct) และการตีความ 

(interpretation) เม่ือกลุ่มเป้าหมายติดต่อและมีปฏิสัมพนัธ์กบัองคก์ร องคก์รจะทาํให้เขารู้สึกและตีความองคก์ร 

ความรู้สึกนั้นทาํใหมี้ทศันคติและความคิดเห็นต่อองคกร์อยา่งเฉพาะ 

 ในอีกแง่หน่ึงการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีจึงมีส่วนสัมพนัธ์กบัการประชาสัมพนัธ์ กล่าวคือการประชาสัมพนัธ์

ท่ีดีนั้น หน่วยงานสถาบันจะตอ้งสร้างภาพลกัษณ์ท่ีแท้จริง (true image) ให้เกิดข้ึนในจิตใจประชาชนเพ่ือผล

ทางดา้นความประทบัใจ หน่วยงานท่ีมีภาพลกัษณ์ ในทางลบจะทาํให้หน่วยงานนั้นไม่ไดรั้บความเช่ือถือ หรือ
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ไวว้างใจจากประชาชน หรือไม่ให้ความร่วมมือสนบัสนุนหน่วยงานนั้นๆ และหากหน่วยงานใดมีภาพลกัษณ์ท่ีดี

ภาพท่ีเกิดในจิตใจของประชาชนท่ีมีต่อหน่วยงานนั้นยอ่มงดงาม มีความน่าเช่ือถือศรัทธาสมควรแก่การไววา้งใจ

หรือน่าคบหาสมาคม (Bernays,1961) 

 ดว้ยเหตุน้ีภาพลกัษณ์องค์การมีความสําคญัสามารถทาํให้สถาบนั หน่วยงานมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับ 

เช่ือถือศรัทธาจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งและจะทาํให้องคก์ารหรือหน่วยงานสถาบนันั้นๆ มีการพฒันาได ้ซ่ึงเม่ือมา

พิจารณาภาพลกัษณ์ของหลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิตสาขานวตักรรมดิจิทลัการส่ือสารการตลาดและแบรนด์ 

มหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตขอนแก่น จะพบวา่ยงัสามารถกาํหนดแนวทางใหเ้กิดการพฒันาไดด้งัน้ี 

แนวทางการสร้างภาพลกัษณ์ต่อหลกัสูตร 

 1. รับรู้ความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย หรือนาํมากาํหนดเป็นภาพลษัณ์ของหลกัสูตร กล่าวคือ เราตอ้ง

ศึกษาความตอ้งการรับรู้สารของผูรั้บสารวา่มีแนวทางอยา่งไร จากนั้นจึงนาํความตอ้งการเหล่านั้นมาวเิคราะห์และ

สรุปประเด็นแลว้ค่อยนาํไปผลิตสารท่ีสะทอ้นภาพลกัษณ์ท่ีตรงต่อความตอ้งการรับรู้ต่อไป 

2. ตอ้งกาํหนดทิศทางให้ชดัเจนถึงเป้าหมายในการสร้างภาพลกัษณ์หลกัสูตรและผูบ้ริหาร จึงเป็นผูมี้

บทบาทสาํคญัท่ีสุดในการกาํหนดแนวทาง จะพบวา่ตวัของคณาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร รวมไปจนถึงผูบ้ริหาร

ในระดบัต่างๆมีผลต่อการสร้างความเช่ือมัน่ในภาพลกัษณ์ของหลกัสูตร  

3. รู้จกัตนเองวา่หลกัสูตรมีภาพลกัษณ์เป็นอยา่งไรและภาพลกัษณ์ท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนคืออะไร กล่าวคือ

เราตอ้งศึกษาและวิเคราะห์ให้ไดว้า่ส่ิงท่ีเราจะส่ือสารจากหลกัสูตรเป็นอะไร เช่น การนาํเสนอหลกัสูตรท่ีสามารถ

เรียนออนไลน์ไดทุ้กท่ีในโลก และสามารถจบไดภ้ายใน 1 ปีหากเป็นไปตามเกณฑ ์ภาพลกัษณ์จึงสะทอ้นใหเ้ห็น

ถึงการมีนวตักรรมดิจิทลัเขา้มามีบทบาท ซ่ึงดูทนัสมยัตรงต่อความตอ้งการในยคุโลกไร้พรมแดน 

4. จุดเน้นตอ้งรู้ว่าหลกัสูตรกําลังทาํอะไรอยู่คือการเขา้ใจงาน บทบาทหน้าท่ีท่ีชัดเจน ประเด็นน้ีมี

ความสาํคญัเพราะหากเรายงัจบัจุดการดาํเนินการในแง่บทบาทการส่ือสารไม่ไดก็้ส่งผลทาํใหก้ารประชาสมัพนัธ์มี

โอกาสไม่ประสบความสาํเร็จค่อนขา้งสูง 

5. การสร้างสรรคงา์นโดยใชคว้ามคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์หต้อบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายใหม้ากท่ีสุด ไดแ้ก่

การผลิตเน้ือหาสารเพ่ือการประชาสมัพนัธ์ของหลกัสูตรใหต้รงกบัภาพลกัษณ์ความทนัสมยั  

6. ความคงเส้นคงวา ความสมํ่าเสมอในการสร้างภาพลกัษณ์ ซ่ึงอาจตอ้งนําเสนอขอ้มูลข่าวสารให้

สอดคลอ้งกบัภาพลกัษณ์ของหลกัสูตร 

7. การประชาสมัพนัธ์ในส่ิงท่ีไดก้ระทาํจริงหรือการปรับความเขา้ใจเก่ียวกบัข่าวลือใหถึ้งกลุ่มเป้าหมาย

อยา่งสมํ่าเสมอ (Gregory and Wiechmann, 1991) ในแง่น้ีอาจมีฝ่ายดูแลการประชาสัมพนัธ์ออนไลน์ในการตรวจสอบ

ความถูกตอ้งและค่อยตอบคาํถามซ่ึงปัญหาเฉพาะมากยิ่งข้ึน ก็จะช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้ภาพลกัษณ์ดูมี

ความน่าเช่ือถือมากข้ึน 

จะเห็นวา่การสร้างภาพลกัษณ์แมจ้ะมีความสาํคญั แต่ท่ีสาํคญัยิง่เสียกวา่คือการรักษาใหภ้าพลกัษณ์นั้นยงั

มีความน่าเช่ือถือและตรงต่อความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายอยา่งสมํ่าเสมอ ซ่ึงหลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต

สาขานวตักรรมดิจิทลัการส่ือสารการตลาดและแบรนด ์มหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตขอนแก่น ยิง่ตอ้งมุ่งเนน้ใน

การพฒันาภาพลกัษณ์ผ่านช่องทางการส่ือสารในยคุดิจิทลัใหดี้มากยิ่งข้ึน ตลอดจนพิจารณาผ่านการประเมินขอ้ดี

ขอ้เสียของภาพลกัษณ์ในแต่ละดา้น ทั้งน้ีเพ่ือประสิทธิภาพของการส่ือสารภาพลกัษณ์ของหลกัสูตรในอนาคต 
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5. สรุป 

 จากการศึกษาพบวา่หลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิตสาขานวตักรรมดิจิทลัการส่ือสารการตลาดและแบ

รนด์มหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น สามารถพฒันาแนวทางการประชาสัมพนัธ์ไดห้ากมุ่งเน้นไปท่ี

วตัถุประสงคท์างการประชาสัมพนัธ์เพ่ือเผยแพร่ขอ้มูลให้ตรงและตอบสนองต่อความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย 

ทั้ งน้ีอาจวางแผนและกลยุทธ์ทางช่องทางการส่ือสารออนไลน์ให้มากยิ่งข้ึน ตลอดจนการกาํหนดนนโยบาย

ทางการส่ือสารใหส้อดคลอ้งกบัวถีิชีวติในสงัคมปัจจุบนั อีกทั้งการสร้างภาพลกัษณ์ของหลกัสูตรก็เป็นส่วนสาํคญั

ท่ีจะช่วยเสริมย ํ้าใหก้ารส่ือสารมีความน่าเช่ือถือและน่าสนใจ ดงันั้นทางหลกัสูตรจึงควรปรับรูปแบบการนาํเสนอ

เชิงเน้ือหาให้มีความทันสมยัเพ่ือการตอบโจทยต่์อกลุ่มเป้าหมายในอนาคต ด้วยเหตุน้ีแนวทางการพฒันาทั้ง                

การประชาสมัพนัธ์และการสร้างภาพลกัษณ์จึงมีโอกาสเกิดข้ึนได ้หากหลกัสูตรและผูเ้ก่ียวขอ้งร่วมกนัประสาน

ความร่วมมือกนัทั้งในมิติการส่ือสารเพ่ือการรับรู้และมิติการสร้างเน้ือหาผา่นสงัคมออนไลน์ต่อไป 

  

6. ข้อเสนอแนะ 

 ควรมุ่งการแสวงหาทิศทางการประชาสัมพนัธ์และการสร้างภาพลักษณ์ให้มีประสิทธิภาพ อาจมี

การศึกษาสํารวจทศันคติ การรับรู้ และความสนใจของกลุ่มเป้าหมายก่อนวางแนวทางการส่ือสาร ทั้ งน้ีเพ่ือ

ประสิทธิภาพในการส่ือสารผา่นช่องทางการส่ือสารออนไลน์ต่อไป 

 

7. กติติกรรมประกาศ 
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บทคัดย่อ 

 จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบโดยตรงต่ออุตสาหกรรมภาพยนตร์ทัว่โลก 

จากการสํารวจพบว่า โรงภาพยนตร์มีรายได้ลดลงอย่างมากตั้งแต่เกิดการระบาด อนัเป็นผลมาจากมาตรการ

ควบคุมโรคนัน่เอง เม่ือโรงภาพยนตร์ไม่สามารถใหบ้ริการได ้จึงส่งผลใหบ้ริษทัผูผ้ลิตภาพยนตร์เล่ือนการเขา้ฉาย

ของภาพยนตร์ท่ีถ่ายทาํเสร็จแลว้ รวมถึงการประกาศเล่ือนการถ่ายทาํออกไปอยา่งไม่มีกาํหนด สถานการณ์เช่นน้ีก็

เกิดข้ึนในประเทศไทยเช่นเดียวกนั จากการศึกษาพบว่า เม่ือมีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ และโรงภาพยนตร์

สามารถกลบัมาเปิดใหบ้ริการไดอี้กคร้ัง อุตสาหกรรมภาพยนตร์ทั้งระบบก็พร้อมกลบัมาดาํเนินต่อทนัที เห็นได้

จากตวัเลขรายไดข้องโรงภาพยนตร์ท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างชดัเจน แมจ้ะกลบัมาให้บริการไดแ้ละบริษทัผูผ้ลิตสามารถ

ดาํเนินการตามปกติ แต่ความเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคมีผลทาํใหบ้ริษทัผูผ้ลิตภาพยนตร์ตอ้งปรับตวัให้

เขา้กับการเปล่ียนแปลง โดยเฉพาะการหาพนัธมิตรเพ่ือการหาช่องทางจัดจาํหน่ายคู่ขนานไปกับการฉายใน               

โรงภาพยนตร์ซ่ึงยงัคงเป็นช่องทางหลกัอยูเ่ช่นเดิม รวมถึงใหค้วามสาํคญักบัการผลิตภาพยนตร์ทอ้งถ่ิน ซ่ึงเป็นอีก

ทางเลือกของการผลิตภาพยนตร์เพ่ือขยายฐานผูช้มสู่ตลาดต่างจังหวดัมากข้ึน อีกทั้ งยงัเป็นการเพ่ิมช่องทาง

การตลาดอีกดว้ย 

 

คาํสําคญั: โรงภาพยนตร์, บริษทัผูผ้ลิตภาพยนตร์, โควดิ-19, ภาพยนตร์ทอ้งถ่ิน 

 

ABSTRACT 

 The situation of the COVID- 19 outbreaks directly affecting the global film industry.  From the survey 

found movie theaters have dropped dramatically since the outbreak, because of disease control measures when 

movie theaters are unable to provide service, so film production companies postpone the release of finished films. 

including announcing the postponement of filming indefinitely. This situation also occurs in Thailand. From the 

research, the measures are relaxed and movie theaters can be reopened.  The entire movie industry is ready to 

resume immediately. This can be seen from the dramatic increase in movie theater revenue numbers. Even if the 

service is resumed and the manufacturer can operate as usual. But the change in consumer behavior has resulted 

in movie production companies having to adapt to the changes, specially to find partners to find distribution 

channels parallel to the screening in Movie theaters, which are still the main channels as before including focusing 
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on local film production which is another option of film production to expand the audience base to more provincial 

markets It also increases the marketing channel as well. 

 

Keywords: Movie Theaters, Film Production Companies, COVID-19, Local Movies 

 

1. บทนํา 

 สํานักงานอนามยัโลกประกาศให้การระบาดของโควิด-19 เป็นโรคระบาดใหญ่ทัว่โลกเม่ือตน้ปี 2562 

หลายประเทศมีมาตรการป้องกันโรคอย่างเขม้ขน้ ไม่ว่าจะเป็นการห้ามเดินทางทั้ งในและนอกประเทศ หรือ

มาตรการการปิดประเทศ มาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distance) มาตรการจาํกัดจาํนวนคนใน

สถานท่ีต่างๆ การประกาศปิดสถานท่ีต่างๆ เช่น โรงเรียน มหาวทิยาลยั หา้งสรรพสินคา้ โรงภาพยนตร์ ร้านอาหาร 

เป็นตน้ จากมาตรการท่ีเขม้งวดของแต่ละประเทศส่งผลใหเ้ศรษฐกิจหยดุชะงกัลง แมธุ้รกิจบางประเภทจะสามารถ

เปล่ียนตวัเองไปอยูใ่นรูปแบบออนไลน์ได ้แต่ก็ประสบความยากลาํบากในช่วงเร่ิมตน้เช่นกนั เป็นท่ียอมรับโดย

ทัว่กนัวา่เป็นช่วงเวลาท่ีเศรษฐกิจทัว่โลกชะลอตวัลงอยา่งชดัเจน 

 จนเม่ือการระบาดเร่ิมคลีคลาย แมจ้ะยงัไม่ส้ินสุดลงอยา่งเด็ดขาด แต่การผอ่นคลายมาตรการต่างๆ ทาํให้

ธุรกิจหลายประเภทกลบัมาดาํเนินการไดอี้กคร้ัง แมว้า่บางประเทศจะยงัไม่เปิดประเทศอยา่งเป็นทางการ แต่ใน

หลายๆ ประเทศไดป้ระกาศยกเลิกมาตรการต่างๆ หมดแลว้ ทั้ งการเปิดประเทศ อนุญาตให้มีการเดินทางขา้ม

ประเทศได ้อนุญาตใหส้ถานบริการต่างๆ สามารถเปิดใหบ้ริการตามปกติ ธุรกิจภาพยนตร์ก็เช่นกนั การอนุญาตให้

โรงภาพยนตร์เปิดบริการได ้แมใ้นช่วงเร่ิมตน้จะมีมาตรการจาํกดัผูเ้ขา้ชมภาพยนตร์ต่อรอบต่อโรงภาพยนตร์                

เพ่ือป้องกนัการระบาด แต่ก็ไดรั้บการผ่อนคลายจนกระทัง่สามารถเปิดให้บริการเต็มรูปแบบไดเ้หมือนก่อนช่วง

การระบาดใหญ่จะเกิดข้ึน  

 การผ่อนคลายมาตรการดงักล่าวส่งผลให้บริษทัผูผ้ลิตภาพยนตร์สามารถกลบัมาดาํเนินการผลิตได้อีก

คร้ังเช่นกนั หลงัจากตอ้งชะลอการผลิตภาพยนตร์เร่ืองใหม่ รวมถึงการเล่ือนฉายภาพยนตร์จาํนวนมากออกไป

อยา่งไม่มีกาํหนด สถานการณ์ดงักล่าวไม่ไดเ้กิดข้ึนเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น แต่เป็นสถานการณ์ท่ีเกิดทัว่โลก 

ทั้ งในอเมริกา ยุโรป และเอเชีย ภาพยนตร์ท่ีประกาศว่าจะสร้างในช่วงปี 2562-2565 ก็มีการประกาศชะลอ                     

การสร้าง หรือเล่ือนกาํหนดการเปิดกลอ้งออกไปอย่างไม่มีกาํหนด ส่วนภาพยนตร์ท่ีเตรียมเขา้ฉายในช่วงปี

ดงักล่าว มีทั้งการเขา้ฉายตามกาํหนด หรือภาพยนตร์บางเร่ืองอาจเล่ือนฉายอยา่งไม่มีกาํหนดเช่นกนั ภาพยนตร์ท่ี

เขา้ฉายตามกาํหนดมกัจะมีการฉายทางช่องทางออนไลน์ไปพร้อมกนัดว้ย 

 ดงันั้น ผูเ้ขียนไดท้าํการสาํรวจสถานการณ์ต่างๆ ของธุรกิจภาพยนตร์ทัว่โลก และธุรกิจภาพยนตร์ไทยวา่

หลังการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ แล้ว ธุรกิจภาพยนตร์มีวิธีการดาํเนินธุรกิจอย่างไร เพ่ือให้สอดคลอ้งกับ

สถานการณ์ในปัจจุบนั โดยเฉพาะเม่ือผูบ้ริโภคมีแนวโน้มท่ีจะเปล่ียนพฤติกรรมการชมภาพยนตร์จากการชมท่ี

โรงภาพยนตร์เป็นการชมผ่านช่องทางออนไลน์มากข้ึน จึงน่าสนใจว่าบริษทัผูผ้ลิตภาพยนตร์จะมีวิธีการรับมือ 

หรือมีวธีิการดาํเนินธุรกิจใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ไดอ้ยา่งไร 
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2. วตัถุประสงค์ 

(1) เพ่ือศึกษาภาพรวมของสถานการณ์ของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ภาพยนตร์โลกและภาพยนตร์ไทย

ในช่วงการระบาดและหลงัการระบาดของโรคโควดิ-19 

(2) เพ่ือศึกษาแนวโน้มการดาํเนินธุรกิจอุตสาหกรรมภาพยนตร์ภายใตบ้ริบทท่ีเปล่ียนแปลงไปหลงั

สถานการณ์การระบาดของโควดิ-19  

 

3. สถานการณ์อุตสาหกรรมภาพยนตร์โลกก่อนและหลังการระบาด 

  ในช่วงการระบาดโควิด-19 รัฐบาลทัว่โลกประกาศมาตรการมากมายเพ่ือระงบัการระบาดภายในประเทศ              

มีการสั่งปิดสถานท่ีท่องเท่ียว ปิดสถานบันเทิง ปิดห้างสรรพสินคา้ และสั่งปิดโรงภาพยนตร์ สถานท่ีเหล่าน้ี

กลายเป็นจุดเส่ียงของการแพร่เช้ือ เม่ือโรงภาพยนตร์ถูกสั่งปิดทาํใหเ้กิดผลกระทบเป็นลูกโซ่ ส่งผลใหบ้ริษทัผลิต

ภาพยนตร์เล่ือนกาํหนดฉายภาพยนตร์ท่ีถ่ายทาํเสร็จแลว้ เล่ือนกาํหนดการถ่ายทาํสําหรับภาพยนตร์ท่ีมีแผน                 

การสร้างเรียบร้อย การเล่ือนกาํหนดการต่าง ๆ เหล่าน้ีเป็นการเล่ือนไปอยา่งไม่มีกาํหนด เน่ืองจากการระบาดของ

โรคโควดิ-19 ท่ียงัไม่มีทีท่าวา่จะยติุลงโดยเร็ว 

  จากการสํารวจทิศทางอุตสาหกรรมส่ือและบนัเทิง ปี 2563-2567 ของ PwC พบว่า มูลค่าการใชจ่้ายใน

อุตสาหกรรมส่ือและบนัเทิงทัว่โลกในปี 2563 ลดลง 5.6% ในขณะท่ีอุตสาหกรรมส่ือและบนัเทิงของประเทศไทย

ลดลง 2% เช่นกนั0

1 

  รายไดข้องอุตสาหกรรมภาพยนตร์จากโรงภาพยนตร์ทัว่โลกในปี 2563 ลดลงจากปี 2019 สูงสุดถึง 71% 

หรือจาก 42.5 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ เหลือเพียง 12.4 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ โดยรวมแลว้รายไดข้องอุตสาหกรรม

ภาพยนตร์ทั่วโลกลดลงประมาณ 57-76% ตลาดท่ีได้รับผลกระทบมากท่ีสุด คือ อุตสาหกรรมภาพยนตร์ของ

อเมริกาและแคนาดา ท่ีรายลดลงอยา่งมาก โดยในปี 2019 มีรายไดอ้ยูท่ี่ 11.39 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ ตกลงถึง 80% 

เหลือเพียง 2.2 พนัลา้นเหรียญสหรัฐเท่านั้น1

2 

  ในฝ่ังยุโรปเองก็ไม่อาจรอดพน้วิกฤตการระบาดของโรคโควิด-19ไปได ้อุตสาหกรรมภาพยนตร์ของ

ฝร่ังเศส ซ่ึงเป็นตลาดใหญ่ของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของยโุรป ในปี 2562 มีรายได ้1.62 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ 

ลงลดถึง 70% ในปี 2020 เหลือเพียง 549 ลา้นเหรียญสหรัฐ เน่ืองจากโรงภาพยนตร์ถูกสั่งหยดุให้บริการยาวนานถึง 

176 วนั อีกสาเหตุหน่ึงคือรายไดห้ลกัของโรงภาพยนตร์ในฝร่ังเศสมาจากการเขา้ฉายของภาพยนตร์ต่างประเทศ

โดยเฉพาะฮอลลีวดู2

3 

  สําหรับในฝ่ังเอเชีย อุตสาหกรรมภาพยนตร์ของประเทศจีนก็ตกอยู่ในสถานการไม่ต่างกัน และดว้ย

ประเทศจีนเป็นพ้ืนท่ีการระบาดแรกๆ ของโลก ไดมี้การคาดการณ์วา่สูญเสียรายไดไ้ปมากกวา่ 2 พนัลา้นเหรียญ

                                                   
1  ธิตินนัท ์แวน่แกว้. (2564). 6 แนวทางรอดของอุตสาหกรรมส่ือและบันเทิงในยคุโควิด-19. [ออนไลน์]. คน้เม่ือ 5 กนัยายน 2565. 

จาก https://www.pwc.com/th/en/pwc-thailand-blogs/blog-20210128.html 
2  นพปฏล พลศิลป์. (2564). เม่ือโควิด-19 ทาํให้ตลาดใหญ่ของอุตสาหกรรมภาพยนตร์เปลี่ยนไป สู่ปกติใหม่ท่ีต่างจากเดิม. 

[ออนไลน์]. คน้เม่ือ 14 กนัยายน 2565, จาก https://www.gqthailand.com/views/article/impact-of-the-covid-19-pandemic-on-cinema 
3  เร่ืองเดียวกนั 
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สหรัฐ นอกจากน้ีโรงถ่ายเหิงเต้ียน ซ่ึงเป็นโรงถ่ายภาพยนตร์ขนาดใหญ่และสําคัญท่ีสุดของอุตสาหกรรม

ภาพยนตร์จีนประกาศปิดอยา่งกาํหนด3

4 

  อุตสาหกรรมภาพยนตร์ญ่ีปุ่นในปี 2020 ลดลงจากปี 2019 เช่นกนั โดยมีจาํนวนผูช้มลดลงจาก 195 ลา้น

ในปี 2562 เหลือเพียง 106 ล้านคน ซ่ึงลดลง 45% จากปี 2562  ส่วนประเทศเกาหลี อีกหน่ึงประเทศท่ีมี

อุตสาหกรรมภาพยนตร์ใหญ่เป็นอนัดบั 4 ของโลก มีรายไดจ้ากการฉายภาพยนตร์ลดลงถึง 73%  

  เม่ือการระบาดของโรคโควิด-19 เร่ิมคล่ีคลาย หลายประเทศเร่ิมผ่อนคลายมาตรการป้องกนัการระบาด 

สถานบริการหลายแห่งเร่ิมกลบัมาเปิดบริการไดต้ามปกติ มีการเปิดประเทศซ่ึงส่งผลใหเ้ศรษฐกิจท่ีชะงกัลงในช่วง

การระบาดกลบัมาดาํเนินการไดอี้กคร้ัง อุตสาหกรรมภาพยนตร์และธุรกิจโรงภาพยนตร์ก็เช่นกนั 

  ในช่วงปลายปี 2563 ต่อเน่ืองถึงปี 2564 หลายประเทศอนุญาตให้โรงภาพยนตร์เปิดให้บริการไดแ้บบ

จาํกดัผูช้มต่อรอบต่อโรงภาพยนตร์ ทาํใหไ้ดเ้ห็นปรากฏการณ์บางอยา่งเกิดข้ึนในหลายประเทศ  

  เร่ิมจากอุตสาหกรรมภาพยนตร์ฝร่ังเศสท่ีรายไดล้ดลงจากการเขา้ฉายของภาพยนตร์ต่างประเทศท่ีอยูใ่น

สภาวะแช่แข็งจากมาตรการป้องกนัโรคต่าง ๆ เม่ือโรงภาพยนตร์ในประเทศกลบัมาเปิดใหบ้ริการไดก้ลบัส่งผลดี

กบัภาพยนตร์ฝร่ังเศสท่ีสามารถครองส่วนแบ่งการตลาดไดถึ้ง 44.9% ในปี 2563 ซ่ึงเป็นส่วนแบ่งการตลาดสูงสุด

ตั้งแต่ปี 2549 เป็นตน้มา4

5 ซ่ึงยงัส่งผลดีต่อเน่ืองในปี 2564 กบัตลาดภาพยนตร์ฝร่ังเศสท่ียงัเติบโตไดดี้ จนสามารถ

ลดการพ่ึงพิงการเขา้ฉายของภาพยนตร์อเมริกนัได ้

  อุตสาหกรรมภาพยนตร์ท่ีดูจะฟ้ืนตวัเร็วท่ีสุดในโลก คือ อุตสาหกรรมภาพยนตร์ของญ่ีปุ่น ในช่วงปี 

2563 หลงัจากเร่ิมมีการผ่อนคลายมาตรการจนโรงภาพยนตร์ในญ่ีปุ่นสามารถเปิดให้บริการได ้พบวา่ภาพยนตร์

ญ่ีปุ่นสามารถทาํรายไดเ้พ่ิมข้ึนถึง 55% โดยเฉพาะภาพยนตร์แอนิเมชัน่ เร่ือง Demon Slayer The Movie: Mugen Train 

(Haruo Sotozaki, 2020) ท่ีกลายเป็นภาพยนตร์ท่ีทาํรายไดสู้งสุดในปี 2563 และยงัเป็นภาพยนตร์ญ่ีปุ่นท่ีทาํรายได้

สูงสุดตลอดกาลอีกดว้ยรายได ้350 ลา้นเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็น 25% ส่วนแบ่งการตลาดภาพยนตร์ญ่ีปุ่นทั้งหมด 

สาเหตุสําคญัส่วนหน่ึงคือการเล่ือนฉายของภาพยนตร์ต่างประเทศโดยเฉพาะการเล่ือนฉายของภาพยนตร์จาก             

ฮอลลีวดู ทาํใหภ้าพยนตร์ญ่ีปุ่นไม่มีคู่แข่งโดยปริยาย 

  สถานการณ์ในลกัษณะเดียวกนัเกิดข้ึนกบัภาพยนตร์เกาหลีเช่นกนั ภาพยนตร์ทอ้งถ่ินเกาหลีกลบัมี

ส่วนแบ่งการตลาดเพ่ิมข้ึนอย่างชดัเจน โดยสามารถทาํรายไดถึ้ง 321 ลา้นเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็น 69% และ                 

4 อนัดบัแรกของภาพยนตร์ทาํเงินประจาํปี 2563 ยงัเป็นภาพยนตร์เกาหลีทั้งหมดอีกดว้ย 

  แต่อุตสาหกรรมภาพยนตร์ท่ีสามารถทาํรายไดสู้งสุดเป็นอนัดบั 1 ของโลกหลงัการผอ่นคลายมาตาการ

ต่างๆ แลว้ คือ อุตสาหกรรมภาพยนตร์ของประเทศจีน ซ่ึงภาพยนตร์ท่ีทาํรายไดสู้งสุดของจีน ไดแ้ก่ ภาพยนตร์

เร่ือง The Eight Hundred (Hu Guan, 2020) สะทอ้นความพร้อมของอุตสาหกรรมภาพยนตร์จีนท่ีสามารถฟ้ืนตวัได้

เร็วเช่นกัน ประกอบกับการท่ีภาพยนตร์จากต่างประเทศยงัคงเล่ือนการเขา้ฉายในประเทศจีน และการนํา

ภาพยนตร์ไปเผยแพร่ในรูปแบบอ่ืนแทน5

6 

                                                   
4  Creative Economy Agency. (2565).  อุตสาหกรรมภาพยนตร์กับผลกระทบจากการระบาดของไวรัส COVID-19. [ออนไลน์].               

คน้เม่ือ 5 กนัยายน 2565. จาก https://www.cea.or.th/th/single-research/film-industry-covid-19#:~:text=คาดวา่วงการ

ภาพยนตร์,ถ่ายทาํภาพยนตร์เร่ืองใหม่ 
5  นพปฏล พลศิลป์. (2564). เม่ือโควิด-19 ทาํให้ตลาดใหญ่ของอุตสาหกรรมภาพยนตร์เปลี่ยนไป สู่ปกติใหม่ท่ีต่างจากเดิม.

[ออนไลน์]. คน้เม่ือ 14 กนัยายน 2565, จาก https://www.gqthailand.com/views/article/impact-of-the-covid-19-pandemic-on-cinema 
6  เร่ืองเดียวกนั 
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  จากรายได้ท่ีเพ่ิมข้ึนหลังการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ แล้ว สอดคล้องกับการศึกษาของ Global 

Entertainment & Media Outlook 2022-2026 ของบริษทั PwC ได้ทําการศึกษาการใช้จ่ายของผูบ้ริโภคส่ือและ

บนัเทิงใน 52 ประเทศทัว่โลก รวมถึงประเทศไทยดว้ย จากการศึกษาพบวา่ รายไดข้องอุตสาหกรรมส่ือและบนัเทิง

ในปี 2565 จะเติบโตข้ึน 7.3% หลงัจากพบวา่ธุรกิจส่ือและบนัเทิงเติบโตสูงถึง 10.4% ในปี 2564 ทั้งท่ียงัอยูใ่นช่วง

วกิฤตการระบาด เหตุเพราะผูค้นทัว่โลกใชเ้วลา ความสนใจ และใชจ่้ายไปกบัส่ือบนัเทิงท่ีตนเขา้ถึงไดเ้พ่ิมมากข้ึน

ในช่วงการกกัตวัจากการระบาดนั้นเอง6

7 

 

4. สถานการณ์อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยก่อนและหลงัการระบาด 

  อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยเองก็ไดรั้บผลกระทบจากการระบาดของโควดิ-19 เช่นเดียวกบัอุตสาหกรรม

ภาพยนตร์ในทุกประเทศ มีการประกาศปิดสถานบนัเทิง ปิดหา้งสรรพสินคา้ และปิดโรงภาพยนตร์ แต่ก็มีขอ้จาํกดั 

เช่น การจาํกดัจาํนวนคน การเวน้ระยะห่างทางสงัคม เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมีปัญหาอีกขอ้หน่ึงท่ีส่งผลสาํคญัยิง่กวา่

มาตรการใด ๆ คือ การไม่มีภาพยนตร์เขา้ฉาย 

  ปัญหาน้ีไม่ไดเ้กิดเฉพาะประเทศไทย เน่ืองจากแทบทุกประเทศท่ีมีอุตสาหกรรมภาพยนตร์แขง็แรงต่างมี

ขอ้กาํหนดการห้ามร่วมตวัของคนจาํนวนมาก ส่งผลโดยตรงต่อการถ่ายทาํภาพยนตร์ และเม่ือมีการผ่อนคลาย

มาตรการ ยงัมีการจาํกดัจาํนวนบุคลากรในกองถ่าย ซ่ึงยงัส่งผลต่อการถ่ายทาํเช่นเดิม ทาํให้แทบไม่มีภาพยนตร์

ไทยท่ีพร้อมเขา้ฉายในช่วงเวลาเร่ิมตน้ของการผอ่นคลายมาตรการ และโรงภาพยนตร์เปิดใหบ้ริการไดต้ามปกติ 

  วิชา พูลวรลกัษณ์ ประธานกรรมการบริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ยกให้ปี 2563 เป็น 

The Dark Year เพราะธุรกิจโรงภาพยนตร์จอมือ ซ่ึงเกิดข้ึนทัว่โลก สถานการณ์ดงักล่าวส่งผลใหเ้มเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์

ขาดทุนคร้ังแรกในรอบ 20 กว่าปี เช่นเดียวกบับริษทั GDH 599 จินา โอสถศิลป์ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารของ

บริษทักล่าววา่ “ปีน้ีถือเป็นปีท่ีหนกัหนาท่ีสุดในรอบ 15 ปีของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในไทย” เพราะในภาพรวม

รายไดห้ายไปมากกวา่ 70%7

8 

  ในปี 2563 มีภาพยนตร์ไทยเขา้ฉายในโรงภาพยนตร์ประมาณ 37 เร่ือง ซ่ึงลดจาํนวนลงอย่างชดัเจน 

เน่ืองจากโดยปกติแลว้จะมีภาพยนตร์เขา้ฉายประมาณ 50-70 และออกอากาศในระบบออนไลน์ประมาณ 17 เร่ือง 

จากภาพยนตร์ไทยท่ีเขา้ฉายในปี 2563 มีภาพยนตร์ท่ีเรียกไดว้า่เป็นภาพยนตร์ทาํเงินมีประมาณ 5-6 เร่ืองเท่านั้น 

ไดแ้ก่ อีเรียมซ่ิง, พ่ีนาค 2, อ้าย...คนหล่อลวง และมนต์รักดอกผักบุ้ง เลิกคุยท้ังอาํเภอ  

  เม่ือเขา้สู่ปี 2564 การผอ่นคลายมาตรการต่างๆ รวมถึงแนวทางการอยูร่่วมกบัโควดิ-19 ถือเป็นปัจจยับวก

ต่ออุตสาหกรรมภาพยนตร์ทั้งระบบ ส่งผลให้บริษทัผลิตภาพยนตร์สามารถกลบัมาดาํเนินการถ่ายทาํไดต้ามปกติ 

ภาพยนตร์หลายเร่ืองท่ีเล่ือนกาํหนดฉาย ต่างทยอยประกาศกาํหนดการเขา้ฉาย และในปี 2564 โรงภาพยนตร์ถูกสัง่

ปิดอีกคร้ัง โดยมีคาํสั่งปิดโรงภาพยนตร์ตั้งแต่วนัท่ี 26 เมษายน 2564-30 กนัยายน 2564 และผ่อนคลายให้เปิด

บริการได้อีกคร้ังเม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2564 ส่งผลให้มีภาพยนตร์ไทยท่ีเขา้ฉายเพียง 19 เร่ือง ภาพยนตร์ เร่ือง                   

ร่างทรง น่าจะเป็นภาพยนตร์เพียงเร่ืองเดียวท่ีทาํรายไดเ้กิน 100 ลา้นบาท 

                                                   
7  ชาญชยั ชยัประสิทธ์ิ. (2565). เจาะลึกแนวโน้มอุตสาหกรรมส่ือและบันเทิงโลกในอีก 5 ปีข้างหน้า. [ออนไลน์].                             

คน้เม่ือ 15 กนัยายน 2565. จาก http://www.pwc.com/th/en/pwc-thailand-blogs/blog-20220815.html 
8  ถนดักิจ จนักิเสน. (2563). วิบากรรม ‘หนังไทย’ วิกฤตสุดรอบ 15 ปี หวังคืนฟอร์มปีหน้า หากโควิด-19 ไม่กลับมาระบาด                  

รอบใหม่. คน้เม่ือ 5 กนัยายน 2565. จาก https://thestandard.co/thai-movie-the-most-critical-crisis-in-15-years/ 
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  หลงัการผอ่นคลายมาตรการต่างๆ และบริษทัผลิตภาพยนตร์กลบัมาวางแผนการผลิตไดอี้กคร้ัง โดยค่าย

เมเจอร์ท่ีคาดว่าจะมีการใชเ้งินลงทุนประมาณ 350-400 ลา้นบาท ซ่ึงในเครือเมเจอร์มีบริษทัผลิตภาพยนตร์ถึง               

6 บริษทั ไดแ้ก่ M Pictures, M๓๙, Transformation Film, CJ MAJOR Entertainment, TAI MAJOR และรฤก โปรดัก๊ชัน่ 

นอกจากน้ียงัมีบริษทัสหมงคลฟิลม์ วางแผนผลิต 7 เร่ือง และไฟวส์ตาร์ 3 เร่ือง สาํหรับบริษทั GDH มีแผนจะผลิต

ภาพยนตร์ 4 เร่ือง โดยวางแผนผลิตไตรมาสละ 1 เร่ือง8

9 

   

5. ภาพยนตร์ภาษาถิ่น และภาพยนตร์อสิระ: ทางเลือกและทางรอดของภาพยนตร์ไทย 

ภาพยนตร์ทอ้งถ่ิน หรือภาพยนตร์ภาษาถ่ิน หมายถึง ภาพยนตร์ท่ีใชภ้าษาถ่ินเป็นภาษาหลกัท่ีใชส่ื้อสาร

ในภาพยนตร์เร่ืองนั้นๆ ส่วนมากสร้างโดยสตูดิโออิสระ มีเน้ือเร่ืองใกลต้วัโดยเน้นเร่ืองในพ้ืนท่ีใดพ้ืนท่ีหน่ึง

โดยเฉพาะ เนน้วถีิชุมชนหรือวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ใชภ้าษาถ่ินตลอดทั้งเร่ือง เปิดตวัฉายในโรงภาพยนตร์ในทอ้งถ่ิน

นั้นๆ เป็นหลกั อาจเรียกภาพยนตร์ในลกัษณะน้ีวา่ ภาพยนตร์ภูมิภาค ท่ีเห็นตวัอยา่งไดช้ดัเจนท่ีสุดคือ ภาพยนตร์

ภูมิภาคท่ีใชภ้าษาถ่ินอีสาน เป็นกลุ่มท่ีสร้างภาพยนตร์ออกมามากท่ีสุด ตวัอยา่งภาพยนตร์ลกัษณะน้ีเช่น ภาพยนตร์

เร่ือง ปัญญาเรณู, ไทบา้น เดอะซีร่ีส์ เป็นตน้9

10 

ภาพยนตร์ภาษาถ่ินเร่ิมไดรั้บความนิยมข้ึนเป็นลาํดบั นอกจากบริษทัผลิตภาพยนตร์ขนาดเลก็แลว้ บริษทั

ผลิตภาพยนตร์ขนาดใหญ่ท่ีสร้างภาพยนตร์กระแสหลักเร่ิมให้ความสนใจผลิตภาพยนตร์ภาษาถ่ินบ้างแลว้ 

ตวัอยา่งเช่น บริษทั M39 ร่วมทุนทาํภาพยนตร์ทอ้งถ่ินอีสานกบัหมํ่า จ๊กมก เร่ือง อีหล่าเอ๊ย หรือสร้างภาพยนตร์

ทอ้งถ่ินใตร่้วมกบัเอกชยั ศรีวิชยั เร่ือง มนต์รักดอกผักบุ้ ง เลิกคุยท้ังอาํเภอ ก็เป็นอีกรูปแบบหน่ึงของการสร้าง

ภาพยนตร์ท่ีสามารถเขา้ถึงตลาดอ่ืนๆ นอกจากกรุงเทพฯ ลกัษณะเช่นน้ีเกิดข้ึนจากการออกฉายของภาพยนตร์ใน

ตระกลูไทยบ้านเดอะซีรีส์ ท่ีสามารถทาํเงินไดถึ้ง 50 ลา้นบาทจากทุนการสร้างเพียง 2 ลา้นบาทเท่านั้น 

นอกจากภาพยนตร์ภาษาถ่ินแลว้ ยงัมีกระแสความสนใจในการสร้างภาพยนตร์อิสระ หรือภาพยนตร์

เฉพาะทางก็นบัเป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ในการชมภาพยนตร์ของผูช้มไดม้ากข้ึน ตวัอยา่งท่ีเห็นไดช้ดัเจน 

คือ ความสําเร็จของภาพยนตร์เร่ือง Mary is happy, Mary is happy หรือการฉายภาพยนตร์แนวสารคดีของ 

Documentary Club ท่ีนําภาพยนตร์สารคดีมาฉายในโรงภาพยนตร์ขนาดเล็ก และโรงภาพยนตร์เครือใหญ่ 

นอกจากน้ียงัมีการเกิดข้ึนของโรงภาพยนตร์อิสระ กลุ่มฉายภาพยนตร์อิสระ และเครือข่ายโรงภาพยนตร์ทอ้งถ่ินท่ี

รองรับการฉายภาพยนตร์ในหลากหลายแนวทางมากข้ึน 

ภาพยนตร์ภาษาถ่ินและภาพยนตร์อิสระนบัไดว้า่เป็นอีกทางเลือกหน่ึงของผูผ้ลิตภาพยนตร์ไม่วา่จะเป็น

ผูผ้ลิตขนาดเล็ก หรือขนาดใหญ่ เพราะภาพยนตร์ภาษาถ่ินโดยส่วนใหญ่ใช้ทุนสร้างไม่มาก ไม่จาํเป็นตอ้งใช้

นกัแสดงท่ีมีช่ือเสียง แต่จะเนน้นกัแสดงท่ีสามารถส่ือสารภาษาถ่ินไดดี้ รวมถึงอาจใชค้นในทอ้งถ่ินเป็นนกัแสดง

ร่วมได ้นอกจากน้ียงัสามารถใชที้มงานผลิตท่ีเป็นคนทอ้งถ่ิน หรือในภูมิภาคเดียวกนัได ้โดยเฉพาะเม่ือมีวกิฤตโค

วิด-19 การใช้บุคลากรในทอ้งถ่ิน ทั้ งทีมผลิตภาพยนตร์ และนักแสดง อีกทั้ งกองถ่ายภาพยนตร์ภาษาถ่ินและ

ภาพยนตร์อิสระมกัใชที้มงานไม่มาก สอดคลอ้งกบัลกัษณะการทาํงานภายใตเ้ง่ือนไขการควบคุมโรคโควิด-19 

                                                   
9  ถนดักิจ จนักิเสน. (2563). วิบากรรม ‘หนังไทย’ วิกฤตสุดรอบ 15 ปี หวังคืนฟอร์มปีหน้า หากโควิด-19 ไม่กลับมาระบาด                  

รอบใหม่.  คน้เม่ือ 5 กนัยายน 2565. จาก https://thestandard.co/thai-movie-the-most-critical-crisis-in-15-years/ 
10  ชาญวิทย พรหมพิทกัษ,์ (2561). ภาพยนตร์ภาษาถ่ิน - ภาพยนตร์ภูมิภาค : ช่องทางใหม่ทางการตลาด “ป่าล้อมเมือง”. บทความ. 

การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 13 ประจาํปี 2561.  
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1902 

ตวัอยา่งหน่ึงท่ีชดัเจน คือ การถ่ายทาํภาพยนตร์เร่ือง อุดรฟินแลนด์ กาํกบัโดย วรวฒิุ หลกัชยั ท่ีเคยใหส้มัภาษณ์ไว้

ว่า ขั้นตอนและวิธีการท่ีทีมคนทาํหนงัทอ้งถ่ินตอ้งทาํงานภายใตส้ถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 เน่ือง

ดว้ยกองถ่ายท่ีเป็นคนทอ้งถ่ินอยูแ่ลว้และมีทีมงานท่ีไม่มากอยา่งกบักองถ่ายภาพยนตร์อ่ืนๆ ทาํใหไ้ม่เป็นอุปสรรค

ในการถ่ายทาํหนงัเร่ืองน้ีแต่อยา่งใด อีกทั้งนกัแสดงหลกัท่ีอยูใ่นเร่ืองนั้นต่างก็เป็นมืออาชีพท่ีผ่านการทาํงานใน

การถ่ายทาํภาพยนตร์มาแลว้ทั้งส้ิน10

11 

 อีกทางเลือกของผูผ้ลิตภาพยนตร์ คือ การผลิตเพ่ือออกอากาศทางออนไลน์ หรือการฉายในระบบสตรีม

ม่ิง ซ่ึงปัจจุบนัมีผูใ้ห้บริการสตรีมม่ิงในประเทศไทยหลายแพลตฟอร์ม แต่ละแพล็ตฟอร์มพยายามแข่งขนักัน               

ทั้งการหาภาพยนตร์กระแสหลกั ภาพยนตร์ฮอลลีวดูมาออกอากาศ และการผลิต Original Content เฉพาะแพล็ต

ฟอร์มของตน ถือเป็นช่องทางท่ีดีสําหรับผูผ้ลิตภาพยนตร์ท่ีจะหันมาจับมือกับแพล็ตฟอร์มต่างๆ เพ่ือผลิต

ภาพยนตร์ป้อนใหก้บัแพล็ตฟอร์มนั้นๆ แทนท่ีจะมองวา่แพลต็ฟอร์มเหล่านั้นเป็นผูม้าแยง่ส่วนแบ่งทางการตลาด

ของโรงภาพยนตร์ แต่หากมองว่าแพล็ตฟอร์มเหล่าน้ีเป็นอีกช่องทางทางการตลาดเพ่ิมเติมจากการฉายใน                      

โรงภาพยนตร์ก็นบัเป็นช่องทางท่ีดีช่องทางหน่ึง 

 ลกัษณะต่างๆ ขา้งตน้น้ีสอดคลอ้งกับบทความเร่ือง Forward to normal จัดทาํโดย Strategy Business                

ท่ีไดเ้สนอ 6 แนวทางในการรับมือกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนไป ดงัน้ี 1) ความสะดวกสบายและเขา้ถึงง่าย            

2) นาํเสนอเน้ือหาแปลกใหม่ 3) ตอบโจทยค์วามตอ้งการส่วนบุคคล 4) เช่ือมต่อโดยตรงกบัผูบ้ริโภค 5) สร้าง 

ความเช่ือมัน่ และ 6) จบัมือกบัพนัธมิตร11

12  

 

6. สรุป 

  สถานการณ์ของอุตสาหกรรมภาพยนตร์โลก และภาพยนตร์ไทยไม่ต่างกนัมากนกั เน่ืองจากการระบาด

ของโรคโควิด-19 ทาํให้ทุกประเทศมีมาตรการควบคุมโรคท่ีเขม้งวด เช่น การปิดสถานท่ีต่างๆ การห้ามเดินทาง 

การหา้มรวมตวักนัจาํนวนมาก เป็นตน้ ส่งผลโดยตรงอุตสาหกรรมภาพยนตร์ทั้งระบบ เม่ือมีการสัง่ปิดโรงภาพยนตร์

ซ่ึงเป็นช่องทางจดัจาํหน่ายหลกัของภาพยนตร์ ส่งผลให้บริษทัผลิตภาพยนตร์เล่ือนกาํหนดการถ่ายทาํ รวมไปถึง

เล่ือนกาํหนดเขา้ฉายอยา่งไม่มีกาํหนด จนเม่ือมีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ โรงภาพยนตร์สามารถกลบัมาเปิด

ให้บริการได ้ทาํให้บริษทัผลิตภาพยนตร์กลบัมาดาํเนินการผลิตเช่นเดิม ลกัษณะเช่นน้ีเกิดข้ึนทัว่โลก แมว้า่จะมี

ช่องทางออนไลน์ หรือสตรีมม่ิง (Streaming) เป็นทางเลือกท่ีดีในช่วงท่ีโรงภาพยนตร์ไม่สามารถเปิดใหบ้ริการได ้

แต่ผูผ้ลิตภาพยนตร์หลายรายยงัมองว่า การฉายในโรงภาพยนตร์ยงัเป็นช่องทางจัดจาํหน่ายหลักอยู่เช่นเดิม                 

การออกอากาศทางสตรีมม่ิงต่างๆ เป็นเพียงช่องทางเสริม และเป็นทางออกในช่วงวกิฤต 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 จากเหตุการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ซ่ึงเป็นสถานการณ์ท่ีก่อให้เกิดการหยดุชะงกัของเศรษฐกิจ

ทัว่โลก ส่งผลกระทบต่อธุรกิจต่างๆ เป็นวงกวา้ง อุตสาหกรรมภาพยนตร์ และธุรกิจโรงภาพยนตร์ซ่ึงเป็นธุรกิจท่ี

                                                   
11  The Citizen.plus. (2564). เลนส์ไทบ้าน : มองหนังท้องถ่ินอีสาน “อุดรฟินแลนด์” ชวนคนกลับบ้าน ผ่านฝีไม้ลายมือคนทาํหนัง

ท้องถ่ินอีสาน จ.อุดรธานี. [ออนไลน์]. คน้เม่ือ 30 กนัยายน 2565. จาก https://thecitizen.plus/node/47108 
12  ธิตินนัท ์แวน่แกว้. (2564). 6 แนวทางรอดของอุตสาหกรรมส่ือและบันเทิงในยคุโควิด-19. [ออนไลน์]. คน้เม่ือ 5 กนัยายน 2565. 

จาก https://www.pwc.com/th/en/pwc-thailand-blogs/blog-20210128.html 
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ต่อเน่ืองกนัก็ไดรั้บผลกระทบอย่างหลีกเล่ียงไม่ไดเ้ช่นกนั แมว้่าจะเป็นสถานการณ์ท่ีไดมี้การวางแผนรับมือไว้

ก่อนเลยก็ตาม แต่ทั้งอุตสาหกรรมการผลิตและธุรกิจโรงภาพยนตร์ต่างก็ตอ้งพยายามประคบัประคองธุรกิจใหร้อด

พน้ช่วงเวลาวกิฤต ก่อนกลบัมาดาํเนินธุรกิจตามปกติอีกคร้ัง 

 ภาพยนตร์ภาษาถ่ิน และภาพยนตร์อิสระเป็นทางเลือกท่ีดีภายใตส้ถานการณ์ท่ียงัไม่ปกติเท่าไรนัก 

เน่ืองจากการถ่ายทาํภาพยนตร์ทั้ งสองประเภทใช้ทีมงานในการถ่ายทําไม่มาก ใช้นักแสดงไม่มาก หรือไม่

จาํเป็นตอ้งใชน้กัแสดงท่ีมีช่ือเสียง ทาํใหส้ามารถลดตน้ทุนในการผลิต อีกทั้งสอดคลอ้งกบัแนวทางปฏิบติัท่ีจาํกดั

บุคลากรในกองถ่ายภาพยนตร์อีกด้วย สามารถเขา้ฉายในโรงภาพยนตร์ในแต่ละท้องถ่ินได้ แมจ้ะไม่ใช่โรง

ภาพยนตร์ขนาดใหญ่แบบในกรุงเทพฯ แต่การเขา้ฉายในโรงภาพยนตร์ขนดเล็กท่ีกระจายตวัอยู่ทั่วทั้ งภูมิภาค

สามารถเขา้ถึงผูช้มท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งทัว่ถึง และอาจก่อใหเ้กิดกระแสความสนใจในภูมิภาคอ่ืนไดเ้ช่นกนั 

 การผลิต Original Content ให้กบัแพล็ตฟอร์มสตรีมม่ิงก็เป็นอีกทางเลือกของช่องทางการจดัจาํหน่าย

ภาพยนตร์ เพราะเขา้ถึงง่าย มีความเป็นส่วนตวั โดยเม่ือสถานการณ์เขา้สู่สภาวะปกติแลว้ ก็ยงัสามารถจดัจาํหน่าย

คู่ขนานกนัไปไดเ้ช่นเดิม บริษทัผูผ้ลิตภาพยนตร์ในต่างประเทศ โดยเฉพาะในฮอลลีวดูต่างก็มีแนวคิดเช่นน้ี คือ 

การเขา้ฉายในโรงภาพยนตร์ และมีกาํหนดนาํไปออกอากาศในแพล็ตฟอร์มท่ีไดท้าํสัญญากนัล่วงหน้าแลว้ เป็น

การเพ่ิมช่องทางทางการตลาด และหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินตอ้งปิดโรงภาพยนตร์อีก บริษทัผูผ้ลิตจะไม่สูญเสีย

โอกาสทางการตลาดไป เพราะมีแพลต็ฟอร์มออนไลน์รองรับเหตุการณ์ดงักล่าวได ้

 บริษทัผูผ้ลิตภาพยนตร์เองก็ตอ้งมีแผนการรับมือกับเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต การวางแผน                

การผลิตท่ีอาจตอ้งลดขนาดของกองถ่ายทาํลง การจดัการบุคลากรในกรณีมีการติดเช้ือในกองถ่าย การวางแผนทาง

การตลาดท่ีตอ้งมีความรอบดา้นมากข้ึน มองหาช่องทางออนไลน์เพ่ือรองรับการจดัจาํหน่ายท่ีอาจเป็นทางช่องทาง

หลกั หรือช่องทางสาํรอง 

 สําหรับธุรกิจโรงภาพยนตร์ ซ่ึงนับเป็นธุรกิจปลายนํ้ าของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ตอ้งมีแผนรองรับ            

การปิดโรงภาพยนตร์เช่นกนั ก่อนหนา้การระบาดของโรคโควดิ-19 ไม่เคยมีการวางแผนลกัษณะน้ีมาก่อน แต่เม่ือ

เกิดเหตุการณ์ข้ึนแลว้ เจา้ของโรงภาพยนตร์ต่าง ๆ ยอ่มตอ้งเตรียมการรับมือ หากเกิดเหตุการณ์ข้ึนอีกในอนาคต              

การเลือกภาพยนตร์เขา้ฉายเม่ือกลบัมาดาํเนินการไดอี้กคร้ังก็เป็นเร่ืองสาํคญั เพราะจะมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ชม

ภาพยนตร์ของผูบ้ริโภค การเลือกภาพยนตร์ฮอลลีวูด หรือภาพยนตร์ท่ีเป็นภาพยนตร์ยอดนิยม (Blockbuster)                  

จะสามารถกระตุน้ความสนใจของผูบ้ริโภคไดดี้ ในขณะเดียวกนัโรงภาพยนตร์ตอ้งมีแนวทางปฏิบติัของผูบ้ริโภค

ท่ีเขา้ชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ เช่น การสวมหนา้กากอนามยั, การเวน้ระยะทางสงัคม, การจาํกดัจาํนวนผูเ้ขา้

ชมแต่ละโรงภาพยนตร์ เป็นตน้ 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยน้ี มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบเน้ือหาสาร กลวิธีการส่ือสาร และกลยุทธ์การส่ือสาร

การตลาดบนส่ือโซเชียลมีเดียของบริษทัอินเทอร์เน็ตจีนสมยัใหม่ 3 บริษทั ประกอบดว้ย Alibaba, ByteDance และ 

Tencent ผูว้ิจยัเก็บขอ้มูลโดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ ดว้ยการสัมภาษณ์เชิงลึกทีมงานด้านการตลาดของ

บริษทั และวิเคราะห์ขอ้มูลภายใตแ้นวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงประกอบดว้ยขอ้มูลพ้ืนฐานบริษทัอินเทอร์เน็ตจีน

สมยัใหม่ทั้ง 3 แห่ง แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัโซเชียลมีเดีย แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการส่ือสารทางโซเชียล

มีเดีย และแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการตลาดทางโซเชียลมีเดีย  

ผลการศึกษาพบวา่ กลยทุธ์การส่ือสารการตลาดบนส่ือโซเชียลมีเดียจะแบ่งตามมิติทิศทางการทาํคอน

เทนต์ ผูใ้ชง้าน กิจกรรมและแพลตฟอร์ม นอกจากน้ี จากการวิเคราะห์โดยใช ้AISAS Model พบว่า กลยุทธ์ใน              

การดึงดูดความสนใจ (Attention) การสร้างความน่าสนใจ (Interest) การกระตุน้ใหค้น้หาต่อ (Search) การส่งเสริม

ใหใ้ชง้านจริง (Action) และการผลกัดนัใหเ้กิดการแบ่งปันต่อกนั (Share) ลว้นมีความสาํคญัต่อบริษทัทั้ง 3 แห่งใน

การสร้างความนิยมในตลาดประเทศไทย 

 

คาํสําคญั: กลยทุธ์การส่ือสาร, โซเชียลมีเดีย, การตลาดดิจิทลั, บริษทัอินเทอร์เน็ตจีน, ส่ือใหม่ 

 

ABSTRACT 

 This study aims to summary and show the social media communication and marketing strategies of 

three modern Chinese Internet companies from the aspect of different tactics. And this study has used qualitative 
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research methodology to collect and analyze textual contents under related theory, which contains in-depth 

interviews with the Thai market team of these companies. 

The results showed that overall social media communications and marketing strategies are categorized by 

content direction. For instance, user, activity, and platform dimensions. Moreover, results also showed from the 

perspective of theorical model AISAS, which described as attention attracting, understanding, motivate searching, 

promote actions and sharing strategies. 

 

Keywords: Communication Strategy, Social Media, Digital Marketing, Chinese Internet Company, New Media 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 เม่ือปี 2015 รัฐบาลจีนพยายามผลกัดนักลยุทธ์ "อินเทอร์เน็ต+” (Internet Plus Strategy) เพ่ือแผ่ขยาย

อิทธิพลไปยงัต่างประเทศ หน่ึงในนั้นคือการทาํธุรกิจออนไลน์ และการวางกลยทุธ์การตลาดเพ่ือโปรโมทสินคา้

ผ่านอินเตอร์เน็ต (e-Commerce) มีความแข็งแกร่ง และเติบโตอยา่งกา้วกระโดด สอดคลอ้งนโยบาย “หน่ึงแถบ

หน่ึงเส้นทาง” (One Belt, One Road-OBOR หรือ Belt and Road Initiative - BRI)” (Song Jianwu & Wang Yifan, 

2563) 

ประเทศไทยเป็นจุดยุทธศาสตร์สําคญั ท่ีหลายบริษทัในประเทศจีนพยายามช่วงชิงความนิยม นาํโดย

บริษทัอินเทอร์เน็ต 3 แห่ง ผ่านผลิตภณัฑข์องบริษทัท่ีแตกต่างกนัไปไดแ้ก่ Alibaba, ByteDance และ Tencent ซ่ึง

เป็นบริษทัท่ีได้รับความนิยมจากชาวไทยมากในช่วงปีค.ศ. 2018-2020 จึงน่าสนใจว่า บริษทัอินเทอร์เน็ตจาก

ประเทศจีนทั้ง 3 บริษทั มีการปรับตวัเพ่ือให้เขา้กบัวฒันธรรมไทยท่ีแตกต่างจากจีนอย่างใด เขา้ใจพฤติกรรม                

การใช้โซเชียลมีเดียของกลุ่มผูใ้ช้งานและแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียยอดนิยมในประเทศไทย แล้วนํามาใช้

ประโยชน์ไดใ้นกระบวนการสร้างเน้ือหาต่อไปอยา่งไร จนสามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย และไดรั้บการตอบรับจาก

ผูติ้ดตามอยา่งกวา้งขวาง 

    

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษากลวิธีการส่ือสารการตลาดท่ีเป็นรูปธรรมเฉพาะตัวและนําเสนอเน้ือหาแบบอย่างใน

แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของบริษทัอินเทอร์เน็ตจีนทั้ง 3 แห่ง (บริษทั Alibab, ByteDance, Tencent) 

(2) เพ่ือศึกษารูปแบบและเน้ือหาสารบนโซเชียลมีเดียในเพจบญัชีทางการของบริษทั 

(3) เพ่ือศึกษาแนวคิดการวางแผนกลยทุธ์การส่ือสารการตลาดทางโซเชียลมีเดีย 

(4) เพ่ือศึกษาวธีิการทาํงานของทีมงานบริษทัในการดาํเนินงานบนโซเชียลมีเดีย  

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง  

 3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 (1) แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัโซเชียลมีเดีย 

โซเชียลมีเดีย คือส่ือสังคมออนไลน์ท่ีใชง้านผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และเอ้ือให้ผูค้นบนโลก

สามารถมีปฏิสมัพนัธ์โตต้อบกนัไปมาไดอ้ยา่งรวดเร็วและยิง่เทคโนโลยกีา้วลํ้ามากเพียงใด ก็จะช่วยใหผู้ค้นเขา้ถึง
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รูปแบบการใช้ลูกเล่นใหม่ ๆ ท่ีหลากหลายมากข้ึนตามไปด้วย ผลของโซเชียลมีเดียก็ทาํให้ผูบ้ริโภคเน้ือหา

กลายเป็นผูผ้ลิตเน้ือหาและแพร่กระจายไปยงัผูรั้บสารไดอ้ยา่งเสรี (สมหญิง สร้อยกระโทก, 2561) 

(2) แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการส่ือสารทางโซเชียลมีเดีย 

การส่ือสารของมนุษยต์ั้ งอยู่บนหลกัความสัมพนัธ์ระหว่างผูส่้งสารและผูรั้บสาร เพ่ือกระจาย

ข่าวสารต่างๆ ไปสู่กลุ่มเป้าหมายให้ประสบความสาํเร็จ สาํหรับกลยทุธ์การส่ือสารทางโซเชียลมีเดีย จะกาํหนด

รูปแบบการส่ือสารเพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงค์ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีสุด เป็นพฤติกรรมหรือ

กระบวนการถ่ายทอดขอ้มูลข่าวสาร ความคิด อารมณ์ ความรู้สึก และทกัษะ โดยใชส้ญัลกัษณ์ เช่น รูปภาพ ตวัเลข 

กราฟ ฯลฯ 

(3) แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการตลาดทางโซเชียลมีเดีย 

ปัจจุบนั ธุรกิจบนอินเทอร์เป็นช่องทางการตลาดขนาดใหญ่ของโลกไร้พรมแดน ผูใ้ชง้านเขา้ถึงได้

อย่างรวดเร็ว ไม่อยู่ใตข้อ้จาํกัดของเวลา นอกจากนั้น การตลาดผ่านทางส่ือดิจิทลั ยงัสามารถสร้างการมีส่วน

ร่วมกบัผูบ้ริโภคได ้สามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีกาํหนดไวจ้าํนวนมากไดโ้ดยตรง จึงมีโอกาสเป็นท่ีรู้จกัและ

เติบโตไดอ้ยา่งทนัท่วงทีและสถานท่ี กลยทุธ์การตลาดบนโซเชียลมีเดียนั้น ประกอบดว้ยองคป์ระกอบหลากหลาย

ดว้ย การตลาดทางโซเชียลมีเดียมีจุดมุ่งหมายท่ีจะสร้างอิทธิพลต่อความคิดและพฤติกรรมของผูใ้ชง้านโซเชียล

มีเดียดว้ย การสร้างบรรยากาศของความคิดเห็นในเชิงบวกต่อบุคคล 

(4) ทบทวนงานวจิยัภาษาไทย 

สมหญิง สร้อยกระโทก (2561) ศึกษาเร่ือง กลยทุธ์การส่ือสารบนโซเชียลมีเดียของ มึน โปรดกัชัน่ 

(Meuun Production) ดว้ยวิธีการเชิงคุณภาพ พบวา่ กลยทุธ์การส่ือสารบนโซเชียลมีเดียซ่ึงประกอบดว้ย กลยทุธ์

การสร้างเน้ือหาสาร กลยุทธ์การนําเสนอเน้ือหา และกลยุทธ์การสร้างความสัมพนัธ์ ซ่ึงสําคญัในการศึกษา

วเิคราะห์กลยทุธ์การส่ือสารบนโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ใหไ้ดรั้บประโยชน์สูงสุด 

รวิพร ภูวไพศาลกิจ (2561) ศึกษาเร่ืองการส่ือสารตราสินคา้ในโซเชียลมีเดีย พบวา่วิธีการส่ือสาร 

การสร้างความผูกพนัในตราสินคา้บนโซเชียลมีเดียรวมถึงการมีส่วนร่วมของผูช้มและความสัมพนัธ์แบบมี                

ส่วนร่วมทางสังคม ลว้นส่งผลต่อความตั้งใจใชโ้ซเชียลมีเดียในการนาํเสนอสินคา้และบริการของผูป้ระกอบการ

ออนไลน ์

ขณะท่ี บุญณัฐ ฉัตรเสาวภณัฑ์, วรัชญ์ ครุจิต (2560) ศึกษาเร่ือง กลยุทธ์การส่ือสารการตลาดผ่าน

โซเชียลมีเดียสําหรับรายการโทรทศัน์ ผลการศึกษาพบว่ากลยทุธ์การส่ือสารการตลาดผ่านส่ือสังคมนั้นมีหลาย

ขั้นตอน ได้แก่ การสร้างเน้ือหาเพ่ือส่ือสารผ่านโซเชียลมีเดีย การใช้พลงัของบุคคลท่ีมีอิทธิพลทางความคิด                 

การสร้างให้เกิดชุมชนของผูช้มการเกิดภาวะผูใ้ช้งานสร้างเน้ือหาข้ึนเอง การรับฟังความรู้สึกของผูช้ม และ                  

การวดัผลวา่กลยทุธ์ใดประสบความสาํเร็จหรือไม่นั้น จะมีตวัช้ีวดัท่ีแตกต่างกนัในแต่ละขั้นตอนดว้ย 

(5) ทบทวนงานวจิยัภาษาจีน 

Zhao Linxiao (2559) ศึกษากลยุทธ์การส่ือสารการตลาดของ WeChat ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออก

เฉียงใต ้พบว่าแบบแผนการส่ือสารการตลาดจากทางดา้นทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ การสร้างทีมงาม การวางแผนตลาด 

ผูรั้บสาร และการดาํเนินงาน ทั้งน้ี ผูว้จิยัศึกษา WeChat ของบริษทั Tencent เพียงกลุ่มตวัอยา่งเดียว ไม่ไดศึ้กษาหา

แบบแผนร่วมกนัของบริษทัหลายแห่งไปดว้ยกนั 
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Liao Bingyi, Zhang Yu (2563) ศึกษากลยุทธ์การวางแผนดาํเนินงานของผลิตภัณฑ์ TikTok ใน

ตลาดต่างประเทศ พบว่ากลยุทธ์นั้นแบ่งเป็น 4 ด้าน คือ การสร้างเน้ือหา การออกแบบผลิตภณัฑ์ การส่ือสาร

เผยแพร่ และการเขา้ถึงผูใ้ชง้าน เป็นงานวจิยัเชิงปริมาณ เนน้การรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม 

Shan Na (2561) ศึกษาการตลาดเผยแพร่แบรนด์ผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียในต่างประเทศของ

บริษัทเกมจีน โดยกรณีศึกษาบริษัท Tencent Game ในแง่คุณภาพ พบว่า แต่ละบริษัทมีกลยุทธ์การส่ือสาร

การตลาดแตกต่างกนั อิทธิพลของกลยทุธ์ดงักล่าวมีความสมัพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัแหล่งท่ีมา รูปแบบ และเน้ือหาท่ีใช ้

3.2 กรอบแนวคดิการวจิยั 

 
 แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย   

4.1 แหล่งข้อมูลทีใ่ช้ในการศึกษา 

แหล่งขอ้มูลท่ีจะใชใ้นการศึกษาวิจยัสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ แหล่งขอ้มูลประเภทเอกสาร 

และแหล่งขอ้มูลประเภทบุคคล สําหรับแหล่งขอ้มูลประเภทเอกสาร จะนาํมาจากบทความเก่ียวกบัการดาํเนิน

กิจการในประเทศไทยของบริษทัอินเทอร์เน็ตจากประเทศจีนทั้ง 3 แห่ง ทั้งเน้ือหาในส่ือเก่าและส่ือใหม่ท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัอินเทอร์เน็ต ขณะท่ีแหล่งขอ้มูลประเภทบุคคล จะไดจ้ากการสัมภาษณ์เชิงลึกผูท่ี้เคยทาํงาน หรือกาํลงัทาํงาน

ดา้นการวางกลยทุธ์การส่ือสารการตลาดผ่านโซเชียลมีเดียในประเทศไทยให้กบับริษทัอินเทอร์เน็ตจากประเทศ

จีนทั้ง 3 แห่ง จาํนวน 3 คน  

4.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

สําหรับกลุ่มตวัอย่างท่ีผูว้ิจัยเลือกเก็บขอ้มูล จะมาจากบริษทัอินเทอร์เน็ตจากประเทศจีนท่ีประสบ

ความสําเร็จในการทาํตลาดประเทศไทย วิธีการเก็บขอ้มูลจะเก็บเฉพาะเจาะจงทั้งจากขอ้มูลเอกสารโดยขอ้มูล

เอกสารนั้นจะรวบรวมเฉพาะส่วนท่ีมีส่วนเก่ียวกบัธุรกิจและกิจกรรมของบริษทัเหล่าน้ี ซ่ึงปรากฏในส่ือโซเชียล

มีเดียประเทศไทยระหว่างช่วงปี ค.ศ. 2018-2020 จากนั้น จะนําขอ้มูลท่ีได้ทั้ งหมดมาใช้วิเคราะห์และอา้งอิง

ประกอบกนัจนสมบูรณ์วา่ กลยทุธ์การส่ือสารการตลาดของบริษทัเหล่าน้ี ประสบความสาํเร็จตามเป้าหมายท่ีวาง

ไวห้รือไม่ อยา่งใด 

4.3 เคร่ืองมือวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการสมัภาษณ์เชิงลึก จะใชแ้บบสมัภาษณ์ท่ีมีประเด็นคาํถามชดัเจน เป็นคาํถามปลายเปิด

ท่ีเปิดโอกาสใหก้ลุ่มตวัอยา่งสามารถตอบไดอ้ยา่งอิสระ เพ่ือให้เกณฑข์องขอ้มูลมีความร่ํารวยยิง่ข้ึน กลุ่มตวัอยา่ง 

(Key Informant) ท่ีผูว้จิยัสมัภาษณ์จะตอ้งเขา้เกณฑด์งัต่อไปน้ี 
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(1) ตอ้งทาํงานในบริษทัไม่ตํ่ากวา่ 3 ปี 

(2) ตอ้งเคยเขา้ร่วมทาํงานกบัทีมงานประเทศไทยในช่วงปี ค.ศ. 2018-2020 

(3) หนา้ท่ีการทาํงานตอ้งมีความเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานทางโซเชียลมีเดีย 

โดยหวัขอ้หลกัในการสมัภาษณ์จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนท่ี 1 คาํถามสมัภาษณ์เพ่ือศึกษาแผนกลยทุธ์

การส่ือสารการตลาดท่ีเป็นรูปธรรมในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียหลกัๆ ของบริษทัอินเทอร์เน็ตจีนทั้ง 3 แห่ง 

(บริษทั Alibaba, Bytedance, Tencent) ตั้ งแต่ปี ค.ศ 2018-2020 โดยใช้ขอ้มูลพ้ืนฐานในการวิเคราะห์ ส่วนท่ี 2 

คาํถามสัมภาษณ์เพ่ือศึกษากลวิธีการทาํงานภายใตห้ัวขอ้วิจยั เพ่ือให้สามารถสรุปจุดร่วมของแต่ละบริษทัท่ีส่งผล

ต่อความสาํเร็จทางการส่ือสารและการตลาด 

สําหรับการตรวจสอบความสอดคลอ้งของขอ้คาํถามกับวตัถุประสงค์วิจัย ผูว้ิจัยจะให้อาจารยแ์ละ

นักวิชาการผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่านเป็นผูป้ระเมิน โดยจากการประเมินแลว้พบว่า รายละเอียดอ่ืนในแบบสัมภาษณ์มี

ความเท่ียงตรง และสามารถวดัผลจากการสมัภาษณ์ไดจ้ริง 

4.4 การวเิคราะห์ข้อมูล  

เน่ืองจากการวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) เก็บข้อมูลจาก                 

การวิเคราะห์เน้ือหาสารบนโซเชียลมีเดียภายใตก้รอบแนวคิดการวิเคราะห์เน้ือหาสาร ในขั้นตอนรวบรวมและ

วิเคราะห์เน้ือหานั้น จะใช้ขอ้มูลท่ีได้จากทางเว็บไซต์ท่ีเก่ียวขอ้ง บทความงานวิชาการ หนังสือ และเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส์ก็ตาม รวมถึงการวิเคราะห์เน้ือหาจากเพจบญัชีทางการของบริษทัในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย

หลกัๆ เช่น Facebook Youtube และ Twitter เม่ือไดข้อ้มูลท่ีพอสมควรเรียบร้อยแลว้ ผูว้ิจยัต่างจะวิเคราะห์เน้ือหา

ทั้งหมดอยา่งเป็นกลางดว้ยวิธีการท่ีเป็นวิทยาศาสตร์ เช่น จาํแนกประเภทของเน้ือหา หมวดหมู่ของเน้ือหา และ

ช่วงเวลาในการเผยแพร่เน้ือหาบนโซเชียลมีเดียท่ีแตกต่างกนั เป็นตน้ สุดทา้ยจะสรุปขอ้มูลท่ีไดม้าเพ่ืออธิบาย

ปรากฏการณ์ดว้ยสถิติพรรณนา และทาํให้เกิดความเขา้ใจเก่ียวกบัรูปแบบความสัมพนัธ์ของขอ้มูลได ้เพ่ือคน้หา

ตวัช้ีวดัท่ีชดัเจนสาํหรับประเมินผลลพัธ์ของกลยทุธ์การส่ือสารการตลาดผา่นโซเชียลมีเดียของบริษทัอินเทอร์เน็ต

จีนสมยัใหม่ทั้ง 3 แห่งน้ี 

 

5. ผลการวจัิย    

5.1 สรุปผลทีไ่ด้รับจากการวเิคราะห์เน้ือหา (Textual analysis) 

5.1.1 กลยุทธ์ของ Alibaba Group ไดแ้ก่ การนาํเสนอเน้ือหาแบบความเป็นทอ้งถ่ิน และการโปรโมท

กิจกรรมดว้ยคอนเทนต์หลายรูปแบบ จากแง่เน้ือหาสารท่ีโพสต์ในเพจสาธารณะนั้น ไม่ว่าจะเป็นการแนะนํา

ขอ้มูลผลิตภณัฑห์รือข่าวประชาสัมพนัธ์ ลว้นแสดงให้เห็นวา่การใชแ้พลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเพ่ือส่ือสารและทาํ

การตลาดไดต้ามเป้าหมายท่ีวางไว ้จนสามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายในไทย ยกตวัอยา่งคือเม่ือวนัท่ี 14 ตุลาคม ค.ศ. 

2020 เพจไดส่้งโพสตเ์น้ือหาส่ือสารการตลาด เปิดตวั Fliggy แอปพลิเคชนัสาํหรับการท่องเท่ียว โดยร่วมมือกบั 

การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยมีเป้าหมายเพ่ือช่วยฟ้ืนฟูธุรกิจการท่องเท่ียวไทย เน้ือหาท่ีนาํเสนอ

ประกอบด้วยภาพท่ีแสดงความเป็นไทย แสดงให้เห็นว่าบริษทัจีนพยายามผลิตเน้ือหาบนโซเชียลมีเดียให้

สอดคลอ้งกับกลุ่มผูรั้บสารมากข้ึน เพ่ือให้ได้รับการยอมรับจากผูใ้ช้งานท้องถ่ิน จนเกิดความจงรักภักดีต่อ

ผลิตภณัฑอ์ยา่งย ัง่ยืน รูปแบบคอนเทนตท่ี์มีความเขา้ถึงทอ้งถ่ินมากข้ึนกลายเป็นกลวธีิท่ีดี เป็นแบบแผนท่ีบริษทั

นาํไปใชใ้นการพฒันาพนัธมิตรทางธุรกิจ และร่วมมือกบัหน่วยงานต่างๆ ในเวลาต่อมา 
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5.1.2 กลยุทธ์ของ ByteDance ได้แก่ การใช้กลยุทธ์ส่ือสารหลายช่องทางด้วย และการส่ือสาร

การตลาดโดยร่วมมือกบัผูน้าํความคิดเห็น (KOL) ไม่ว่าจะเป็นการจดักิจกรรม “Challenge” ให้ผูใ้ชบ้ริการติด               

แฮชแท็ก (# Hashtag) ในคลิปตามธีมต่างๆ ท่ีสร้างข้ึนหรือคลิปมาแรงท่ีกาํลงัเป็นไวรัสนั้นๆ TikTok จะรวบรวม

คลิปท่ีโดดเด่นหลายช้ินมาตดัต่อเป็นคลิปใหม่ให้ดูเห็นง่ายข้ึน น่าติดตามมากข้ึน เพ่ือนาํไปใชใ้นแพลตฟอร์ม

โซเชียลมีเดียหลายช่องทาง อาทิ ถ้าเป็น Youtube คลิปวิดีโอจะยาวกว่าใน TikTok และมีหน้าปกท่ีสวยงาม 

ส่วนบน Facebook จะปรับคลิปใหย้ิง่สั้นยิง่ดี เพ่ือใหเ้ขา้กบัพฤติกรรมการใชง้านของผูใ้ชด้ว้ย 

5.1.3 กลยทุธ์ของ Tencent ไดแ้ก่ กลยทุธ์การนาํเสนอความพิเศษท่ีแตกต่างจากบริษทัคู่แข่ง กลยทุธ์

การส่ือสารแบบมุ่งเนน้การให้องคค์วามรู้ ยกตวัอยา่งง่ายๆ ก็คือ WeChat ให้บริการลูกคา้แบบตวัต่อตวัในช่วงท่ี

โปรแกรมส่งขอ้ความทนัท่วงทีของ Facebook ไดรั้บความนิยมในหมู่คนไทย สามารถช่วยผูใ้ชง้านแกไ้ขปัญหา

ระหว่างการใชผ้ลิตภณัฑแ์ละบริการไดแ้บบทนัที นอกจากนั้น เพ่ือสร้างความแตกต่างจากผลิตภณัฑ์ประเภท

เดียวกนั ยงัเห็นไดจ้ากเน้ือหาโพสตข์องเพจทางการนั้น ผูส้ร้างคอนเทนตมุ่์งเน้นใชค้าํศพัท์ท่ีไม่ซับซอ้น ดึงดูด

ผูติ้ดตามอย่างสมํ่าเสมอ เน้ือหาในเพจอาจไม่เน้นปริมาณ แต่เน้นท่ีคุณภาพ เน้นนําเสนอเน้ือหาท่ีอํานวย                        

ความสะดวกให้ผูใ้ช้งานแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ท่ีพบเจอระหว่างใช้บริการ มีลกัษณะท่ีแบบการตลาดให้ความรู้ 

(knowledge marketing) มากข้ึน 

5.2 สรุปผลทีไ่ด้รับจากการสัมภาษณ์เชิงลกึ (in-depth interview)  

5.2.1 กลยุท ธ์ของ Alibaba Group ได้แ ก่  การ ส่ือสารการตลาดแบบครบทั้ งแพลตฟอร์ม                        

(Omni-channel) และการสร้างความจดจาํง่ายทางโซเชียลมีเดีย วิธีการทาํงานของทีมงานใชข้อ้มูลมาแปลงใหเ้กิด

ความหลากหลายทางการนําเสนอดว้ย เพ่ือให้ได้ประสิทธิพลมากท่ีสุดในการส่ือสารการตลาดจากเคลือข่าย

ช่องทางท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนั จึงสามารถดึงดูดความสนใจซ่ึงกนัและกนัได ้อีกดา้นหน่ึง การเลือกใชภ้าพเพ่ือ               

โพสตล์งบนโซเชียลมีเดีย ตอ้งมีความน่าสนใจและเก่ียวขอ้งกบัส่ิงท่ีส่ือถึง และตวัหนงัสือท่ีเลือกใชน้ั้นก็ควรอ่าน

ง่าย เขา้ใจง่ายดว้ย 

5.2.2 กลยุทธ์ของ ByteDance ได้แก่ การส่ือสารท่ีมีลักษณะแบบชุมชนทางโซเชียลมีเดีย และ                  

กลยทุธ์การมุ่งให้เกิดกระแสบอกต่อบนโซเชียลมีเดีย ปกติแลว้ ทีมงาน TikTok จะเนน้การส่ือสารเพ่ือให้ชุมชน

ทางโซเชียลมีเดียสามารถเขา้ถึงเน้ือหาต่าง ๆ ไดง่้ายข้ึน เช่น การสร้างแฮชแท็กเพ่ือใหป้ระเด็นถูกพดูถึงในวงกวา้ง 

เหมือนกบัการสร้างชุมชนขนาดยอ่มๆ ใหก้บัผูใ้ชง้าน ทาํใหพ้วกเขาสามารถแลกเปล่ียนขอ้มูลและเน้ือหาระหว่างกนั 

จนเกิดความสนใจและช่ืนชอบกบัผลงานดงักล่าวนั้นไดง่้ายข้ึน นอกจากนั้น ยงัมีโอกาสในการผลกัดนัใหผู้ใ้ชง้าน

สร้างเน้ือหาข้ึนเองโดยใชแ้ฮชแทก็ดว้ย 

5.2.3 กลยทุธ์ของ Tencent ไดแ้ก่ การสร้างปฏิสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งผูใ้ชง้าน และ การใชป้ระโยชน์

จากเน้ือหาบนโซเชียลมีเดีย ทีมงานสามารถนาํความคิดเห็นท่ีมีประโยชน์ของผูใ้ชบ้ริการมาพฒันาและปรับปรุง

การให้บริการใหดี้ข้ึนและถูกใจมากข้ึน นอกจากนั้น ทีมงานยงัวางแผนปรับรูปแบบเน้ือหาสารเป็นประจาํเพ่ือให้

เหมาะกบัความนิยมและพฤติกรรมของผูใ้ชง้านท่ีเปล่ียนไปเร่ือย ๆ โดยพิจารณาจากทั้งความคิดเห็นดา้นบวกและ

ดา้นลบ 
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6. อภิปรายผล  

  กลยทุธ์การส่ือสารการตลาดทางโซเชียลมีเดียของบริษทัอินเทอร์เน็ตจีนนั้น สามารถอา้งอิงตามโมเดล 

AISAS Model ซ่ึงประกอบดว้ย การดึงดูดความสนใจ (Attention) การสร้างความน่าสนใจ (Interest) การกระตุน้

ให้คน้หาต่อ (Search) การส่งเสริมให้ใชง้านจริง (Action) และการผลกัดนัให้เกิดการแบ่งปันต่อกนั (Share) ได ้

(Laressa & Herry, 2555) เน่ืองจากแกนหลกัของการส่ือสารการตลาดบนส่ือสังคมออนไลน์ คือ การเนน้ผูใ้ชง้าน

เป็นศูนยก์ลาง โมเดลน้ีมกัถูกนาํมาแสดงใหเ้ห็นถึงเสน้ทางพฤติกรรมของผูรั้บสารท่ีครบถว้นสมบูรณ์ได ้ผูว้จิยัจึง

ขอสรุปผลการวิจยัท่ีไดศึ้กษามาว่า กลยุทธ์การส่ือสารการตลาดทางโซเชียลมีเดียของบริษทัอินเทอร์เน็ตจีนทั้ง              

3 แห่ง มีดงัต่อไปน้ี 

6.1 กลยุทธ์ในการดงึดูดความสนใจ (Attention) 

ไม่ว่าจะทาํการตลาดบนส่ือเก่าอย่างหนงัสือพิมพ ์โทรทศัน์ หรือการตลาดบนส่ือใหม่ ผ่านส่ือสังคม

ออนไลน์ การดึงดูดความสนใจจากผูใ้ชง้านถือเป็นขั้นแรกของการดาํเนินงาน บริษทัสามารถดึงดูดความสนใจ

ของผูใ้ชง้านผ่านกิจกรรมท่ีมีคุณภาพ และสร้างความสัมพนัธ์ทางอารมณ์ให้เกิดความแน่นแฟ้น ซ่ึงจะช่วยเพ่ิม

ประสิทธิภาพจนเกิดความจงรักภกัดีในผลิตภณัฑแ์ละแบรนด ์(Brand Loyalty) ดว้ย 

6.2 กลยุทธ์ในการสร้างความน่าสนใจ (Interest) 

ภายใต้กลยุทธ์แนวคิดน้ี บริษัทสามารถสร้างความน่าสนใจให้กลุ่มเป้าหมาย โดยจะพิจารณาจาก                

ความตอ้งการของตลาดประเทศไทย นาํมาออกแบบเน้ือหาให้ตรงตามความตอ้งการเพ่ือกระตุน้ให้เกิดความเขา้ใจ 

ความรับรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละบริษทั 

6.3 กลยุทธ์การกระตุ้นให้ค้นหาต่อ (Search) 

พฤติกรรมท่ีพบเจอร่วมกนัของผูใ้ชส่ื้อสังคมออนไลน์ คือ หากมีความสนใจในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงแลว้             

จะคน้หาและศึกษาขอ้มูลท่ีตอ้งการเพ่ิมเติมดว้ยตนเอง ส่ิงสาํคญัท่ีบริษทัจาํเป็นตอ้งทาํคือ สร้างความตระหนกัรู้ 

สร้างความไวว้างใจในผลิตภณัฑ ์และดาํเนินการเชิงรุกเพ่ือปรับปรุงคุณภาพของผลิตภณัฑ ์ซ่ึงจะเป็นรากฐานท่ีดี

ในการสืบคน้ นาํไปสู่กลยทุธ์ขั้นต่อไป 

6.4 กลยุทธ์การส่งเสริมให้ใช้งานจริง (Action) 

ความสําเร็จของกลยุทธ์น้ีข้ึนอยู่กับกระบวนการส่ือสาร และปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูใ้ช้งานกบับริษทั 

เน่ืองจากกลยทุธ์น้ีจะส่งผลโดยตรงต่อผูใ้ชง้านท่ีมีความภกัดีต่อผลิตภณัฑ ์ส่งผลต่อการตดัสินใจของผูใ้ชง้านดว้ย

ว่าจะใช้งานต่อหรือไม่ ดังนั้ นบริษัทต้องสร้างปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีอย่างสมํ่ าเสมอ นําเสนอข้อมูลท่ีน่าสนใจ                         

เป็นประโยชน์ ดึงดูดใหผู้ใ้ชบ้ริการพึงพอใจ และอยากใชง้านยาวนานยิง่ข้ึนสืบไป 

6.5 กลยุทธ์การผลกัดนัการแบ่งปันต่อกนั (Share)  

 ภายใตก้ลยุทธ์น้ี ผูใ้ชง้านจะทาํหน้าท่ีแบ่งปันเร่ืองราวและประสบการณ์ดีๆ เก่ียวกบัการใช้

ผลิตภณัฑ ์จนเกิดกระแสปากต่อปากเป็นไวรัส (Viral) ดึงดูดให้คนอ่ืนๆ สนใจใชง้านเช่นกนั ถือเป็นโอกาสท่ีดี

ของบริษทัในการเตรียมความพร้อมสาํหรับการส่ือสารแก่ผูใ้ชง้านรายใหม่จาํนวนมาก 

อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้ผูใ้ช้งานชาวไทยเกิดความภักดีต่อผลิตภัฑ์และแบรนด์อย่างแท้จริง บริษัท

อินเทอร์เน็ตจากประเทศจีนยงัจาํเป็นตอ้งดาํเนินงานโดยคาํนึงถึงบริบททางวฒันธรรมท้องถ่ินอย่างลึกซ้ึง                      

จนสามารถใช้กลยุทธ์ส่ือสารการตลาดทางโซเชียลมีเดียมาเข้ากับตลาดไทยได้อย่างแนบเนียน ต้องคาํนึง

ตลอดเวลาวา่พฤติกรรมและวฒันธรรมประเพณีของผูบ้ริโภคชาวไทยแตกต่างจากผูบ้ริโภคชาวจีนดว้ย ซ่ึงจะช่วย

ใหก้ารดาํเนินงานเกิดประโยชน์สูงสุดในการใชก้ลยทุธ์ต่างๆ 
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7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

(1) ผูว้ิจัยหวงัเป็นอย่างยิ่งว่า การศึกษาวิจัยเร่ืองน้ีจะช่วยให้ทราบถึงขอ้ดีของการใช้ส่ือสังคม

ออนไลน์เช่ือมโยงกบัการใชก้ลยทุธ์ต่าง ๆ มากข้ึน จนสามารถพฒันากลยทุธ์เพ่ือเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย เกิดความนิยม 

และเสริมสร้างภาพลกัษณ์ใหไ้ปในทิศทางท่ีดี 

(2) ไม่เพียงแค่นั้น การศึกษาวิจัยเร่ืองกลยุทธ์การส่ือสารการตลาดของบริษทัอินเทอร์เน็ตจีนท่ี

ดาํเนินในประเทศไทย อาจสามารถพิจารณาในแง่มุมอนาคตไดว้า่ อีก 5 ปีขา้งหนา้จะเกิดกระแสใหม่ๆ ใดข้ึนบา้ง 

และสามารถหาทางรับมือกับความเปล่ียนแปลงอย่างไร ซ่ึงจะเป็นตวัช่วยสําคญัท่ีทาํให้บริษทัทาํการส่ือสาร

การตลาดอยา่งไดท้นัสมยัและจบัใจทุกคน 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

(1) เน่ืองดว้ยงานวจิยัมีขอ้จาํกดัดา้นระยะเวลา ผูว้จิยัสามารถศึกษาเก่ียวกบักลยทุธ์เหล่าน้ีไดใ้นช่วง

ปีค.ศ. 2018-2020 เท่านั้น หวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่การศึกษาในอนาคตจะสามารถเก็บขอ้มูลในระยะเวลาท่ีนานข้ึนได ้

จะช่วยใหม้องเห็นภาพรวมท่ีครอบคลุมและเห็นผลการศึกษาประเด็นน้ีรอบดา้นและละเอียดข้ึน 

(2) หากใครใดสนใจศึกษา ควรเพ่ิมเติมแง่มุมในการศึกษาการส่ือสารการตลาดท่ีมีรายละเอียดและ

มีความเฉพาะเจาะจงยิ่งข้ึน อาทิ กลยุทธ์และแนวคิดในการสร้างคอนเทนต์อย่างเฉพาะเจาะจงบนส่ือสังคม

ออนไลน์ การเพ่ิมยอดขายธุรกิจ และการสร้างความน่าเช่ือถือของธุรกิจ เป็นตน้  

 

8. กติติกรรมประกาศ 

 งานวิจยัการคน้ควา้อิสระในคร้ังน้ี สาํเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความกรุณาจาก ผศ.ดร.วิโรจน์ สุทธิสีมา อาจารย ์

ท่ีปรึกษาการคน้ควา้อิสระ ซ่ึงไดใ้ห้ความรู้ และช้ีแนะแนวทางการศึกษา ตรวจสอบขอ้บกพร่อง ตลอดจนให้

คาํปรึกษา รวมถึงกลุ่มตวัอยา่งงานวิจยัท่ีให้การอนุเคราะห์ในการให้สัมภาษณ์ จนงานวิจยัสาํเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดี 

นอกจากนั้น ผูว้จิยัจึงขอกราบขอบพระคุณเพ่ือนๆ ชาวไทยทุกคนเป็นอยา่งสูงท่ีใหค้วามช่วยเหลือ และสนบัสนุน

ในการศึกษามา ณ โอกาสน้ี 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาพฤติกรรมการใชส่ื้อสังคมและความกลวัตกกระแสกบัการแชร์ข่าวปลอมบนส่ือสังคมของ

วยัรุ่น มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ของความกลวัตกกระแสของกลุ่มวยัรุ่นกบัการแชร์ข่าวปลอมบนส่ือ

สังคม และเสนอแนะแนวทางในการบ่มเพาะกลุ่มวยัรุ่นเพ่ือการเรียนรู้พิจารณาข่าวปลอมบนส่ือสังคมและการใช้

ส่ือสังคม ซ่ึงจากผลการศึกษาบทความวิชาการและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งจาํนวนหลายเร่ืองทาํให้พบวา่ปัจจยัท่ีเป็น

สาเหตุหน่ึงของการแชร์ข่าวปลอมหรือข่าวลวงบนส่ือสังคมมาจากความกลวัตกกระแส ท่ีเป็นอาการตาม FOMO 

(Fear of Missing Out) ยิ่งวยัรุ่นใช้ส่ือสังคมมากข้ึนเท่าไรยิ่งเป็นท่ีมาของอาการ FOMO ท่ีสัมพนัธ์กับการแชร์        

ข่าวปลอมท่ีขาดการกลัน่กรองความจริงของข่าวสารเหล่านั้น 

 

คาํสําคญั: ข่าวปลอม, ส่ือสงัคม, ความกลวัตกกระแส 

 

ABSTRACT 

 This study on the behavior in the usage of social media, the Fear of Missing Out, and the Sharing of 

Fake News on social media among Adolescents aims to study the relationship between the phenomenon of the 

Fear of Missing Out (FOMO) among adolescents and the sharing of fake news on social media. The study will 

also recommend guidelines to inculcate adolescents in ways to detect fake news on social media and the usage of 

social media. The study found that the main reason behind the sharing of fake news on social media stemmed 

from FOMO. The more adolescents use social media, the more severe the effect of FOMO, which, in turn, is 

connected to the sharing of fake news. 

 

Keywords: Fake News, Social Media, Fear of Missing Out (FOMO) 
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1. บทนํา 

 การส่ือสารในโลกยคุดิจิทลัท่ีอาศยัอินเทอร์เน็ตเพ่ือการเช่ือมต่อ ติดต่อส่ือสาร แลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร

ระหวา่งกนัในรูปแบบส่ือสงัคม (Social media) บนแพลตฟอร์มส่ือดิจิทลั เป็นพฤติกรรมการส่ือสารของทัว่โลกท่ี

ไดรั้บความนิยมเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ประเทศไทยก็เป็นประเทศหน่ึงท่ีประชาชนนิยมใชส่ื้อสังคมติดอนัดบัโลก 

โดยจากรายงานของ Digital 2022 Global Overview เดือนมกราคม 2565 ประเทศไทยมีอตัราส่วนการใชอิ้นเทอร์เน็ต 

ต่อประชากรทั้งหมดอยูท่ี่ร้อยละ 77.8 ติดอนัดบัท่ี 34 ของโลก  พฤติกรรมการใชเ้วลาในการเล่นอินเทอร์เน็ตโดย

เฉล่ียสูงถึง 9 ชัว่โมง 06 นาทีต่อวนั ติดอนัดบัท่ี 7 ของโลก และมีจาํนวนชัว่โมงการใชอิ้นเทอร์เน็ตผ่านโทรศพัท ์

มือถือสูงเป็นอนัดบัสองของโลก อยู่ท่ี 5 ชัว่โมง 28 นาที ตามอนัดบัหน่ึงของโลกอย่างฟิลิปปินส์เพียง 19 นาที

เท่านั้น ติดอนัดบัสองของโลกในการเล่นวิดีโอเกมส์จากทุกอุปกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 94.7   ติดอนัดบัหน่ึงของโลก

ในการซ้ือสินคา้ออนไลน์เป็นประจาํทุกสัปดาห์โดยมีจาํนวนร้อยละ 68.3 ขณะท่ีคนไทยใชอ้อนไลน์วิดีโอเพ่ือ

การศึกษา ตํ่ากวา่ค่าเฉล่ียของโลก โดยอยูท่ี่ร้อยละ 41.7 ติดอนัดบัท่ี 26 ของโลก  รวมถึงใหค้วามสาํคญักบัการนาํ

ขอ้มูลส่วนบุคคลไปใชง้านในทางท่ีไม่เหมาะสมตํ่ากว่าค่าเฉล่ียของโลกมาก อยู่ท่ีร้อยละ 26.1 ติดอนัดบัท่ี 45               

ของโลก ขณะท่ีค่าเฉล่ียทัว่โลกอยูท่ี่ 38.8 (Nattapon Muangtum, 2565)  

ขอ้มูลข่าวสารจาํนวนมหาศาลจากการใชง้านบนส่ือสังคมท่ีปรากฏขา้งตน้ จึงมีผลตามมาในเร่ืองของ

ขอ้มูลท่ีท่วมทน้หลากหลาย และปรากฏการณ์หน่ึงในนั้นคือสถานการณ์ของการไหลบ่าของการแพร่ข่าวสารท่ี

เป็นข่าวปลอม (Fake News) ในลกัษณะเป็นขอ้มูลท่ีบิดเบือน ข่าวลวง ผิดไปจากมาตรฐานหรือบรรทดัฐานของสังคม 

(Disinformation) หรือ เป็นขอ้มูลท่ีไม่ตรงกบัความจริง แชร์กนัไปโดยไม่รู้ว่าเร่ืองนั้นจริงหรือไม่ ประเทศไทย

เป็นประเทศหน่ึงท่ีมีจาํนวนข่าวปลอมเผยแพร่ออกสู่สาธารณชนตามส่ือและช่องทางต่างๆ จาํนวนมาก ขอ้มูลเชิง

ประจกัษท่ี์รับรู้ไดจ้ากการแจง้เตือนของส่ือมวลชน กองอาํนวยการรักษาความมัน่คงภายในราชาอาณาจกัร และ

ศูนยต์่อตา้นข่าวปลอม กระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เป็นประจาํเกือบทุกวนั ซ่ึงจากสถิติท่ีศูนยต์่อตา้น

ข่าวปลอมติดตามข่าวสาร และการสนทนาบนโลกออนไลน์เก่ียวกบัข่าวปลอม ระหว่างช่วงปลายปี 2019 ถึง

ปลายปี 2021 พบวา่มีจาํนวนผูโ้พสตข์่าวปลอม 1,167,543 คน และจาํนวนของคนท่ีแชร์ข่าวปลอม 23,785,145 คน 

โดยช่วงอายขุองผูโ้พสตแ์ละแชร์มากท่ีสุด คือ อาย ุ18-24 ปี คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 54.5   

หากพิจารณาปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการแพร่ข่าวปลอมเพ่ิมทวีข้ึน ส่วนหน่ึงคือการท่ีทุกคนเป็นส่ือได ้ทาํให้ใน

แต่ละวนัการผลิตและการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารออกมาเป็นจาํนวนมาก โดยไม่มีการตรวจสอบ คดักรอง หรือ

รับรองความถูกตอ้ง สังคมจึงเต็มไปดว้ยขอ้มูลข่าวสารท่ีไม่ปลอดภยั ไม่สร้างสรรค์ ทั้ งพวกข่าวปลอม (Fake 

News) การส่ือสารเพ่ือสร้างความเกลียดชัง (Hate Speech) และการระรานในโลกออนไลน์ (Cyber bullying)                 

อีกส่วนหน่ึงอาจมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควดิ19 ท่ีส่งผลใหป้ระชากรทัว่โลกรวมถึงประเทศ

ไทยตอ้งปรับเปล่ียนรูปแบบวิถีชีวิตและพฤติกรรมการทาํงานและการใช้ชีวิตประจาํวนัอยู่ภายในบ้าน ไม่มี

กิจกรรมนอกบา้นแบบท่ีเคยทาํในยามปกติ เม่ืออยู่บ้านเป็นเวลายาวนานส่งผลให้เกิดความจาํเป็นตอ้งเข้าสู่

แพลตฟอร์มดิจิทลัมากข้ึน โดยเฉพาะกลุ่มวยัรุ่น Generation Z จากการสาํรวจของ ETDA (Electronic Transactions 

Development Agency) กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เปิดผลสํารวจพฤติกรรมผูใ้ช้อินเทอร์เน็ตใน

ประเทศไทย ปี 2021 พบว่าวยัรุ่น Gen Z ใชอิ้นเทอร์เน็ตนานท่ีสุดมากกว่ากลุ่มอ่ืนๆ โดยเฉล่ียวนัละ 12 ชัว่โมง         

5 นาที กล่าวไดว้า่โลกดิจิทลัเป็นโลกทั้งใบของกลุ่มวยัรุ่นน้ี สอดคลอ้งกบัผลท่ีผูศึ้กษาให้กลุ่มตวัอยา่งวยัรุ่นตอบ

คาํถามวา่ถา้ลืมโทรศพัทไ์วท่ี้บา้น คุณจะรีบกลบัไปเอา เพราะชีวติน้ีขาด “โทรศพัทมื์อถือ” ไม่ได ้ตอ้งมีอยูข่า้งกาย

ตลอดเวลา คิดเป็นร้อยละ 80 และการใช้สมาร์ตโฟนและอยู่บนส่ือออนไลน์มากกว่า 9 ชั่วโมงต่อวนั คิดเป็น     
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ร้อยละ 90  นอกจากน้ีเม่ือพิจารณาตวัเลขการโพสต์และแชร์ข่าวปลอมของกลุ่มวยัรุ่นท่ีเป็นกลุ่ม Generation Z 

พบว่าจากตวัเลขมีปริมาณจาํนวนเกินคร่ึงของคนท่ีแชร์ข่าวปลอมทั้งหมด ดงันั้นจึงมีความสําคญัยิ่งในการหา

คาํตอบเก่ียวกับสาเหตุท่ีมีส่วนทําให้เกิดพฤติกรรมการแชร์ดังกล่าวของวยัรุ่น และเพ่ือหาแนวปฏิบัติเพ่ือ               

การเรียนรู้ในการพิจารณาข่าวสารก่อนการแชร์ต่อไป 

  

2. วตัถุประสงค์ 

เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ของความกลวัตกกระแสของกลุ่มวยัรุ่นกบัการแชร์ข่าวปลอมบนส่ือสังคม และ

เสนอแนะแนวทางในการบ่มเพาะกลุ่มวยัรุ่นเพ่ือการเรียนรู้พิจารณาข่าวปลอมบนส่ือสงัคมและการใชส่ื้อสงัคม 

 

3. ข่าวปลอม (Fake News) และผลกระทบ 

  ในการทาํความเขา้ใจความหมายและผลกระทบของ ข่าวปลอม (Fake News) ในเบ้ืองตน้ จะทาํให้

มองเห็นภาพของข่าวสารขอ้มูลท่ีปรากฏในโลกการส่ือสารดิจิทลัชดัเจนยิง่ข้ึน  

  คาํว่า Fake News พจนานุกรมศพัท์นิเทศศาสตร์ฉบบัราชบณัฑิตยสภาให้หมายความว่า (1) ข่าวลวง: 

ขอ้มูลข่าวสารท่ีไม่ตรงกบัความจริง แพร่กระจายแฝงในรูปแบบการรายงาน ข่าวมกัใชภ้าษาเร้าอารมณ์ โดยมี

วตัถุประสงคใ์ห้เช่ือ (2) ข่าวปลอม: ข่าวท่ีมีเน้ือหาเป็นเท็จ ปราศจากขอ้เท็จจริง ไม่สามารถตรวจสอบแหล่งท่ีมา

ได ้หรืออาจมีเจตนาบิดเบือนขอ้มูลไปจากขอ้เท็จจริงเดิม (มานิจ สุขสมจิตร, 2565:11) 

  หากพิจารณาตามคาํนิยามของคาํว่า Fake News ของยูเนสโก ในคู่มือท่ีเป็นส่วนหน่ึงของ “โครงการ

ระดบัโลกเพ่ือความเป็นเลิศในดา้นการศึกษาดา้นวารสารศาสตร์” เพ่ือการพฒันาการส่ือสารของยเูนสโก (เชอริลิน 

ไอร์ตนั และ จูลี โพเซ็ตติ, 2563: 6-8) อธิบายวา่ ข่าวปลอม หรือ ข่าวลวง ส่วนใหญ่เป็นแนวคิดเก่ียวกบัขอ้มูลท่ีผิด 

(misinformation ) และแนวคิดเก่ียวกับขอ้มูลบิดเบือน(disinformation) ซ่ึงข้อมูลท่ีผิด คือข้อมูลสารสนเทศท่ี

ปลอมข้ึนมาหรือเป็นเท็จ แต่บุคคลท่ีเผยแพร่เช่ือว่าเป็นความจริง ผลิตข้ึนหรือเผยแพร่ออกไปโดยปราศจาก                 

การดดัแปลงแกไ้ขหรือเจตนาร้าย ส่วนขอ้มูลบิดเบือน คือขอ้มูลท่ีถูกบิดเบือน และบุคคลท่ีเผยแพร่ก็รู้แก่ใจวา่             

ไม่เป็นความจริง  เจตนาโกหก จงใจจดัฉาก และมีเป้าหมายคือกลุ่มคนท่ีถูกหลอกได้ง่ายโดยผูไ้ม่ประสงค์ดี                 

เป็นความพยายามในการสร้างความสับสนหรือควบคุมประชาชนดว้ยการให้ขอ้มูลท่ีไม่ตรงกบัความเป็นจริง              

ดว้ยกลยทุธ์การส่ือสารต่างๆ ในหลากหลายรูปแบบ ขอ้มูลทั้งสองประเภทต่างเป็นปัญหาสร้างความเสียหายต่อ

สงัคมและประเทศ แต่ขอ้มูลบิดเบือนนั้นมีอนัตรายมากกวา่ เพราะเกิดจากการวางแผนอยา่งเป็นระบบ มีทรัพยากร

ในการดาํเนินการและมีเทคโนโลยีระบบอตัโนมติัเขา้มาช่วยเสริม มีเป้าหมายต่อผูรั้บสารท่ีมีแนวโนม้เป็นผูช่้วย

แพร่กระจายข่าวและเพ่ิมจาํนวนผูแ้พร่กระจายข่าวได้  ขอ้มูลบิดเบือนและขอ้มูลท่ีผิดส่วนใหญ่เกิดข้ึนเพราะ

เครือข่ายส่ือสังคมและการส่งขอ้ความในส่ือสังคม อีกประเภทหน่ึงของข่าวลวง คือข้อมูลท่ีแฝงเจตนาร้าย 

(malinformation) คือขอ้มูลท่ีมีพ้ืนฐานของความจริง แต่ถูกนาํ ไปใชเ้พ่ือทาํร้ายบุคคล องคก์ร หรือประเทศ  เช่น 

รายงานท่ีเปิดเผยรสนิยมทางเพศของบุคคลโดยไม่ก่อใหเ้กิดประโยชน์สาธารณะ การละเมิดความเป็นส่วนตวัของ

บุคคลโดยไม่ก่อใหเ้กิดประโยชน์สาธารณะ เป็นส่ิงท่ีขดัต่อมาตรฐานและจริยธรรมของการเสนอข่าว 

   ข่าวปลอมบางช้ิน มีเน้ือหาท่ีตรวจสอบไดจ้ริง แต่ก็มีลกัษณะการเขียนดว้ยอคติ จงใจให้ร้าย หรือไม่ใส่

รายละเอียดท่ีสาํคญัต่อเหตุการณ์ลงในเน้ือหาข่าว หรือนาํเสนอจากมุมมองเพียงดา้นเดียว ข่าวปลอมบางช้ินก็เป็น

โฆษณาชวนเช่ือท่ีจงใจเขียนข้ึนมาเพ่ือช้ีนาํคนอ่าน โดยมีแรงจูงใจทางการเมืองหรืออาจเป็นเพียงแค่ “click bait “ 
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พาดหวัย ัว่ใหค้ลิก ท่ีเขียนล่อใหค้นเขา้มาอ่านเพ่ือเพ่ิมยอดวิว โดยมีแรงจูงใจทางการเงินอยูเ่บ้ืองหลงั ลกัษณะของ

ข่าวปลอม มีดงัน้ี (มานิจ สุขสมจิตร, 2565: 14) 

             1. มีขอ้มูลเท็จ ไม่วา่จะเป็นขอ้เท็จจริงเพียงบางส่วน หรือปราศจากขอ้เท็จจริงเลย 

            2. กระตุน้ใหเ้กิดการแชร์ออกไป 

  3. เจตนาจะบิดเบือนหรือปิดบงัความจริงดว้ยการใชอ้ารมณ์ 

  ในการพิจารณาว่าข่าวใดเป็นข่าวปลอมหรือข่าวลวงนั้น สามารถดูไดจ้ากลกัษณะความผิดปกติของ

เน้ือหาข่าวสาร ตามภาพท่ี 1 (เชอริลิน ไอร์ตนั และ จูลี โพเซ็ตติ, 2563:62) 

 

 

ภาพท่ี 1 แสดงลกัษณะความผิดปกติของเน้ือหาข่าวสาร (เชอริลิน ไอร์ตนั และ จูลี โพเซ็ตติ, 2563: 62) 

  

  ดา้นการศึกษาพฤติกรรมการแชร์ขอ้มูลข่าวปลอม ปรากฏงานวิจยัเร่ือง การวิเคราะห์ลกัษณะข่าวปลอม

ท่ีพบจากหน่วยงานตรวจสอบ ขอ้เท็จจริง เพ่ือสะท้อนภาพนิเวศข่าวปลอมของไทย (จิรนันท์ หาญธํารงวิทย ์               

และคณะ, 2565: 82-83) ระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม-30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ทั้งส้ิน 908 ช้ิน พบว่า สามารถจาํแนก

ออกเป็นรูปแบบขอ้มูลบิดเบือน (Disinformation) มากท่ีสุด จาํนวน 502 ช้ิน หรือคิดเป็นร้อยละ 55.29 ส่วนท่ีเหลือ

เป็นขอ้มูลท่ีผิดพลาด (Misinformation) จาํนวน 406 ช้ิน ร้อยละ 44.71 ข่าวปลอมส่วนใหญ่มีวิธีการส่ือสารสร้าง

ความเขา้ใจผิด (Misleading Content) มากท่ีสุด จาํนวน 287 ช้ิน ร้อยละ 31.61 รองลงมาเป็นข่าวปลอมท่ีมีเน้ือหาท่ี

ถูกปรับแต่ง (Manipulated Content) จํานวน 201 ช้ินร้อยละ 22.14 พ้ืนท่ีของการสร้าง/ ส่งต่อ ข่าวปลอม                          

ในการศึกษาคร้ังน้ี ส่วนใหญ่ปรากฏในโซเชียลมีเดีย โดยพบมากท่ีสุดใน แพลตฟอร์มเฟซบุ๊ก รองลงมาคือ                  

แอปพลิเคชนัไลน์โดยมีข่าวประเภทข่าว สุขภาพและภยัพิบติั ท่ีเป็นข่าวเก่าท่ีมกัวนกลบัมาเป็นข่าวปลอมอีกคร้ัง 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานของ องัคริ์สา แสงจาํนงค ์(2565:73 ) วิจยัเร่ือง  การแยกแยะข่าวจริงข่าวปลอม และการเกิด

รับรู้เชิงปฏิบติัการตามข่าวของกลุ่มนักศึกษาระดบัปริญญาตรี  ผลการวิจยั พบว่า ช่องทางหลกัท่ีกลุ่มตวัอย่าง 

จาํนวน 483 คน ใชใ้นการแชร์และกลุ่มตวัอยา่งคิดวา่เป็นข่าวท่ีมีลกัษณะเป็นข่าวปลอมเขา้มาหาตนเองมากท่ีสุด 
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ไดแ้ก่ Facebook, Facebook Messenger, Instragram, Line & Line กลุ่ม, Twitter และ TikTok ตามลาํดบั และพบวา่ 

ประสบการณ์การสัมผสัรับรู้ข่าวท่ีมีตวับ่งช้ีเขา้สู่ข่าวปลอม และประสบการณ์ตรวจสอบหาขอ้สรุป ข่าวปลอม 

ข่าวจริง ส่งผลต่อพฤติกรรม การปฏิบติั การแชร์ข่าว และส่งผลทางตรงเชิงบวกต่อประสบการณ์ตรวจสอบหา

ขอ้สรุป ข่าวปลอม ข่าวจริง 

  ในส่วนของผลกระทบท่ีเกิดจากข่าวปลอม สฤณี อาชวานนัทกลุ วจิยัเร่ือง “ผลกระทบทางสงัคมของขา่ว

ปลอม: กรณีศึกษาช่วงโควดิ-19” ระหวา่งเดือน มกราคม-มิถุนายน 2564 โดยศึกษาทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัข่าวปลอมในช่วงการระบาดของโควิด-19 และศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเก่ียวขอ้ง ดว้ยการจดัทาํ

กรณีศึกษาผลกระทบจากข่าวปลอม 1 กรณี ในจงัหวดัเชียงราย และกรณีศึกษาผลกระทบจากข่าวจริง 1 กรณี                     

ในจงัหวดัสมุทรสาคร พบวา่ มีงานวิจยัจาํนวนมากข้ึนเร่ือยๆ ท่ีศึกษาข่าวปลอมในช่วงโควิด-19 ยกตวัอยา่งเช่น 

Alias et al. (2020) สาํรวจและวเิคราะห์งานวจิยั 41 ช้ินท่ีเก่ียวกบั ‘fake news’ และ ‘Covid-19’ และแบ่งผลกระทบ

จากข่าวปลอมในช่วงโควดิ-19 ออกเป็น 5 ดา้น (สฤณี อาชวานนัทกลุ, 2565) 

  1. ผลกระทบดา้นสุขภาพ (Health Impact) เป็นผลจากความเช่ือบางอยา่งในสังคมวา่สามารถใชป้้องกนั

โรคได ้ไม่วา่จะเป็นการบริโภคนํ้ าร้อน เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์นํ้ าผึ้ง ปัสสาวะ ฯลฯ ขณะเดียวกนั ผลกระทบดา้น

สุขภาพอาจเกิดข้ึนจากคาํแนะนาํของผูเ้ช่ียวชาญดา้นสุขภาพท่ีไม่ไดรั้บการรับรอง ซ่ึงทาํให้ประชาชนสับสนและ

ชีวติตกอยูใ่นอนัตรายมากข้ึน 

  2. ผลกระทบดา้นการบริหารของรัฐบาล (Governance Impact) เป็นผลกระทบท่ีนอกจากรัฐบาลจะตอ้ง

รับมือกับการระบาดของโรค ซ่ึงรวมถึงการกระจายข่าวหรือแนวทางปฏิบติัตนท่ีถูกตอ้งต่อประชาชนอย่างมี

ประสิทธิภาพ แต่อีกดา้นหน่ึงรัฐบาลกลบัตอ้งใชท้รัพยากรจาํนวนมากไปกบัการคน้หาและรับมือกบัข่าวปลอมท่ี

สร้างความเขา้ใจผิดต่อประชาชนในวงกวา้ง 

  3. ผลกระทบดา้นสังคม (Social Impact) เป็นผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตามมาจากความหวาดกลวัต่อเช้ือชาติ 

(Xenophobia) โดยเฉพาะกลุ่มคนจีนหรือเอเชียในประเทศตะวนัตกหลายประเทศ ส่วนในกรณีของประเทศไทย 

คณะวิจยัพบตวัอย่างว่าการแสดงออกถึงความรังเกียจดงักล่าวเกิดข้ึนกบับุคคลท่ีเดินทางมาจากต่างพ้ืนท่ีหรือ

ต่างจงัหวดั ทั้ งท่ีเป็นผูป่้วยติดเช้ือโควิด-19 แลว้ หรืออาจเป็นกลุ่มท่ีมีความเส่ียงสูง แทนการรังเกียจต่อเช้ือชาติ

อยา่งในประเทศตะวนัตก 

  4. ผลกระทบด้านการเมือง (Political Impact) เป็นผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการกระจายข่าวปลอมท่ี

กระทบกบัความสัมพนัธ์ทางการเมืองระหวา่งประเทศ ตวัอยา่งเช่น มีการใชข้่าวปลอมเป็นเคร่ืองมือทางการเมือง

เพ่ือทาํใหเ้สียช่ือเสียง ระหวา่งประเทศจีนและสหรัฐอเมริกา 

  5. ผลกระทบด้านกฎหมาย (Legal Impact) เป็นผลกระทบท่ีนําไปสู่กระบวนการทางกฎหมายท่ี

เปล่ียนแปลงไป เม่ือรัฐพยายามออกกฎหมายมารับมือกบัข่าวปลอม ผลการประเมินผลกระทบทางสงัคม 

   

4. ความกลวัตกกระแส (Fear of Missing Out) กบัการแชร์ข่าวปลอมของวยัรุ่น 

การพ่ึงพาและการใชป้ระโยชน์จากส่ือสังคมออนไลน์ในการบริโภคขอ้มูลข่าวสารจะเห็นว่ายิ่งคนวยั 

Gen Z ท่ีเป็นวยัรุ่นท่องโลกดิจิทลัมากข้ึนเท่าไรก็เป็นเหมือนกบัดักท่ีก่อให้เกิดอาการถูกกระตุน้ด้วยอารมณ์ท่ี

เรียกว่า FOMO (Fear Of Missing Out) การกลวัตกกระแส ซ่ึงเป็นคาํทางด้านจิตวิทยา โดยคาํว่า FOMO ได้มี                 

การสร้างข้ึนและเป็นท่ีรู้จกัในปี 2004 โดย Patrick J. McGinnis ในวารสาร The Harbus ของ Harvard Business 

School และไดมี้การคน้พบการเร่ิมของปรากฏการณ์ FOMO โดยนกัวางแผนเก่ียวกบัการตลาด Dr. Dan Harmen 
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ซ่ึงเป็นนกัวิจยัท่ีไดมี้การตีพิมพเ์อกสารวิจยัในปี 2000 และเช่ือวา่ Concept ของคาํวา่ FOMO  นั้นจะส่งผลกระทบ

เป็นวงกวา้งในอนาคตโดยเฉพาะอยา่งยิง่การเขา้มาถึงของโลกอินเทอร์เน็ต และ Social Media (Niran Kasri, 2564) 

จากการศึกษาวยัรุ่นท่ีกลุ่มเพ่ือนมีอิทธิพลต่อการใชชี้วิตอยา่งมาก และใชส่ื้อสังคมออนไลน์เป็นประจาํ 

ทั้งทาํให้สถานะตวัเองทนัสมยัทนัเหตุการณ์ ตรวจสถานะของเพ่ือนๆ รวมถึงติดตามความเคล่ือนไหวต่างๆ ใน

สังคม จนเกิดความรู้สึกว่าชีวิตตวัเองนั้นช่างน่าเบ่ือเม่ือเทียบกบัผูค้นในโลกออนไลน์ รายงานเม่ือปี 2019 จาก        

ไอพีจี มีเดียแบรนด์ ประเทศไทย มีคนไทยจาํนวนถึง 25 ลา้นคนจดัอยู่ในกลุ่ม FOMO ซ่ึงมีทุกวยั นอกจากน้ียงั

พบว่าคนหนุ่มสาววยัรุ่นท่ีหมกมุ่นและเสพติดการใช้เคร่ืองมือส่ือสารออนไลน์บนแพลตฟอร์มต่างๆ รวมทั้ง

ความรู้สึกกลวัตกข่าวสาํคญัๆ การแข่งขนัสร้างข่าวสารเพ่ือโพสตบ์นเครือข่ายสังคมออนไลน์ และตอ้งการสร้าง

ยอดกดไลก ์กดแชร์จาํนวนสูงๆ ส่วนใหญ่โพสตแ์ละแชร์เร่ืองราวส่วนตวัผ่านอินสตาแกรม เฟซบุ๊ก ทวติเตอร์ ซ่ึง

ทวิตเตอร์เป็นแพลตฟอร์มท่ีกลุ่มวยัรุ่นนิยมใช ้เน่ืองจากมีความรวดเร็วดา้นข่าวสาร สามารถรีทวีต หรือส่งต่อ

เร่ืองราวนั้นๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว อีกทั้งยงัเป็นพ้ืนท่ีระบายเร่ืองราวส่วนตวัไดต้ลอดเวลา  

สอดคลอ้งกบัการศึกษาดา้นจิตวิทยาของ ศ.ดร.นพ.วิทยา นาควชัระ (2564) ท่ีกล่าวว่า “คนในสังคม                

ยคุใหม่จาํนวนมากมีอาการของ FOMO ซ่ึงหมายถึงกลุ่มอาการกลวัเป็นคนไม่สาํคญั กลวัไม่มีใครคิดถึง ส่วนใหญ่

เป็นคนหนุ่มสาวท่ีหมกมุ่นและ “ติด”การใชเ้คร่ืองมือส่ือสารสมยัใหม่ทางอินเทอร์เน็ต เช่น การเล่นไลน์ เฟซบุ๊ก 

ทวิตเตอร์ ฯลฯ ยิ่งเล่นก็ยิ่งติด ยิ่งติดก็ยิ่งเล่น ทาํไมเป็นอย่างนั้น เป็นเพราะเขาสร้างโลกส่วนตวัเขาเองว่าเขา

สามารถมีเพ่ือนไดม้ากๆ มีความสําคญัท่ีสามารถแสดงความคิดเห็นไดอ้ย่างไม่มีขอบเขตจาํกดัและมีคนเขา้มา

แสดงความเห็นกด Like ใหเ้ขาดว้ย ยิง่มากเท่าไรยิง่ทาํใหต้วัเองรู้สึกมีความสาํคญัมีค่ามากข้ึนเท่านั้น”  

นอกจากน้ียงัปรากฏงานวิจยัของ Talwar และทีมวิจยั ท่ีไดส้าํรวจ กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 2 กลุ่ม เป็นกลุ่ม

ผูใ้ช ้WhatsApp จาํนวน 88 คนรวมกบัผูห้ญิงจาํนวน 65 คนจากอินเดียตอนเหนือ อายเุฉล่ีย 21 ปี และกลุ่มตวัอยา่ง

จาํนวน 1,022 คน รวมผูห้ญิงจาํนวน 753 คนจากมหาวทิยาลยั 3 แห่งในปากีสถาน อายโุดยเฉล่ีย 22 ปี  ผลวจิยัจาก

กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบคาํถามในแบบสอบถาม พบวา่ “the fear of missing out” มีความเช่ือมโยงอยา่งยิ่งกบัการแพร่ 

กระจายของข่าวปลอม (Fake News) นักวิจัย Talwar อธิบายว่า “ความกลวัตกกระแสเป็นการตอบสนองทาง

จิตวิทยา เป็นความวิตกกงัวล กระวนกระวายใจ ซ่ึงสร้างผลกระทบส่วนบุคคลเม่ือรู้สึกวา่ถูกกีดกนัผลกัออกจาก

ส่ือสังคมหรือกลุ่มเพ่ือน และนัน่คือการเกิดความไม่ไตร่ตรอง ใจร้อนท่ีถูกเร่งรัดจากความกลวัตกกระแสจนเป็น

ปัจจยัสาเหตุของการแชร์ข่าวปลอมของกลุ่มวยัรุ่น” (The Telegraph Online, 2562) ซ่ึงผลวิจยัยงับ่งบอกวา่ วยัรุ่น

ส่วนใหญ่ยิ่งเหน่ือยลา้จากส่ือสังคมมากเท่าไร ยิ่งมีโอกาสสูงข้ึนต่อการแพร่กระจายข่าวปลอม เพราะเพียงกดปุ่ม

ส่งต่อ (forward) การแชร์ข่าวปลอมก็ถูกส่งออกไปเรียบร้อย และกลุ่มท่ีเป็น Netizens ท่ีเช่ือในส่ือสังคมมีความ

เป็นไปได้ในการแชร์ข่าวปลอมโดยขาดการกลัน่กรองความถูกตอ้งน่าเช่ือถือของข่าวอีกด้วย สอดคลอ้งกับ

งานวิจัยอีกหลายงานท่ีปรากฏผลของความกลัวตกกระแสเป็นส่วนหน่ึงของสาเหตุการแชร์ข่าวปลอม อาทิ 

งานวจิยัของ Ryan EBARDO และคณะ (2563) พบวา่ กลุ่มเพ่ือนและความกลวัตกกระแสมีอิทธิพลในทิศทางบวก

ต่อความตั้งใจในการแชร์ข่าวปลอมบนส่ือสังคม  ผลวิจยัเหล่าน้ีจึงเป็นขอ้มูลท่ีแสดงให้เห็นวา่ FOMO เป็นปัจจยั

หน่ึงของการแชร์ข่าวปลอมท่ีเกิดข้ึนในกลุ่มวยัรุ่น Gen Z ในสงัคม 

นอกจากน้ียงัมีปัจจยัอีกประการหน่ึง คือ จากเดิมท่ีการส่ือสารข่าวสารขอ้มูลเป็นบทบาทหน้าท่ีของ

ส่ือมวลชนท่ีมีบรรณาธิการเป็นผูท้าํหนา้ท่ี Gatekeeper เฝ้าประตูข่าวสาร กลัน่กรอง ตรวจสอบความถูกตอ้งของ

ข่าวซ่ึงผูค้นส่วนใหญ่เป็นเพียงผูรั้บสาร รอรับขอ้มูลจากส่ือมวลชนท่ีเป็นผูส่้งสาร แต่การส่ือสารยุคดิจิทัลใน

ปัจจุบนัสร้างส่ิงท่ีเรียกวา่ “ใครๆ ก็เป็นส่ือได”้ ดงันั้นทุกคนสามารถเป็นผูส่้งสารไดอ้ยา่งง่ายดายและส่งสารอยา่ง
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รวดเร็วดว้ยเทคโนโลยีและนวตักรรมการส่ือสารท่ีเป็นตวัแปรหน่ึงท่ีทาํให้ความรวดเร็วของการเผยแพร่และ               

การแชร์ต่อของขอ้มูลข่าวสารนั้นขาดการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้เท็จจริงและมกัถูกละเลยมองขา้มไปอยู่

บ่อยคร้ังจนเป็นปัจจยัสาํคญัหน่ึงในการสร้างแพร่กระจายข่าวปลอมในวงกวา้งบนส่ือออนไลน ์

  

5. สรุป 

 ผลการศึกษาแนวคิดเชิงวิชาการด้านการส่ือสารในโลกดิจิทลัและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกับพฤติกรรม                

การส่ือสารบนแพลตฟอร์มออนไลน์ของกลุ่มวยัรุ่น และงานวิจยัจิตวิทยาเก่ียวกบัความกลวัตกกระแสจาํนวน

หลายเร่ือง ทาํใหพ้บขอ้ยนืยนัเก่ียวกบัความสมัพนัธ์อนัเป็นปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุหน่ึงของการแชร์ข่าวปลอมหรือข่าว

ลวงบนส่ือสังคมมาจากความกลวัตกกระแส ท่ีเป็นอาการตาม FOMO (Fear of Missing Out) ยิ่งวยัรุ่นใชส่ื้อสงัคม

มากข้ึนเท่าไรยิ่งเป็นท่ีมาของอาการ FOMO ท่ีสัมพนัธ์กบัการแชร์ข่าวปลอมท่ีขาดการกลัน่กรองความจริงของ

ข่าวสารเหล่านั้นในการศึกษาความสัมพนัธ์ของความกลวัตกกระแสของกลุ่มวยัรุ่นกับการแชร์ข่าวปลอมบน                 

ส่ือสังคมออนไลน์ แมจ้ะพบขอ้มูลและผลวิจยัท่ีช้ีให้เห็นว่าความกลวัตกกระแสจะมีส่วนในการแชร์ข่าวปลอม

จากเหตุปัจจยัท่ีกล่าวมาทั้งหมดนั้น  แต่พฤติกรรมดงักล่าวอาจไม่ไดเ้กิดจากความตั้งใจในการมีจุดประสงคร้์ายต่อ

สงัคมและประเทศชาติอยา่งแน่นอน ซ่ึงการแชร์หรือการแบ่งปันอาจมีลกัษณะท่ีเกิดข้ึนดว้ยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์

รีบแชร์ทนัที หรือเกิดข้ึนดว้ยความตั้งใจและมีเจตนาแชร์ขอ้มูล โดยมีการวิเคราะห์ก่อนแชร์ให้กบัทั้งกลุ่มเพ่ือน

หรือคนทัว่ไปก่อนก็เป็นไปได ้ 

การส่ือสารบนส่ือสังคมออนไลน์นั้นมีทั้งผลดีและผลเสียต่อกลุ่มวยัรุ่น หากไม่มีภูมิในการป้องกนัหรือ

รู้เท่าทนัก็อาจตกเป็นเคร่ืองมือของกลุ่มผูป้ระสงคร้์ายในการสร้างและแพร่ข่าวปลอม ดงัท่ียูเนสโกวิเคราะห์ไว้

“ทวา่ในศตวรรษท่ี 21 การใชข้อ้มูลข่าวสารเป็นอาวธุเกิดข้ึนในระดบัท่ีไม่เคยปรากฏมาก่อน เทคโนโลยีใหม่อนั

ทรงอานุภาพทาํให้การดัดแปลงและการสร้างเน้ือหาทาํได้โดยง่าย ในขณะท่ีเครือข่ายสังคมเป็นตวักระจาย

ขอ้ความเท็จท่ีรัฐบาล นกัการเมืองสายประชานิยม และองคก์รธุรกิจท่ีฉอ้ฉลเป็นผูใ้หก้ารสนบัสนุน ผา่นการส่งต่อ

ของกลุ่มเป้าหมายท่ีขาดวิจารณญาณ ส่ือเครือข่ายสังคมกลายเป็นผืนดินอนัอุดมสมบูรณ์สาํหรับโฆษณาชวนเช่ือ

ทางคอมพิวเตอร์” (เชอริลิน ไอร์ตนั และ จูลี โพเซ็ตติ, 2563: 16-17)  

อาจกล่าวไดว้า่ยงัไม่สายเกินไปในการร่วมมือกบัองคก์ร สถาบนัทั้งภาครัฐและเอกชนท่ีทาํหนา้ท่ีหยดุย ั้ง

การแชร์และผลกระทบจากข่าวปลอมในการบ่มเพาะกลุ่มคนวยัรุ่นใหต้ระหนกัรู้เก่ียวกบับทบาทของเน้ือหาท่ีผลิต

โดยผู ้ใช้งานท่ีส่งต่อในส่ือสังคม การตรวจสอบความจริงของเน้ือหาและภาพข่าว การรู้เท่าทันส่ือสังคม                        

ดว้ยเหตุผลท่ีวา่กลุ่มวยัรุ่นท่ีเป็น“คน Gen Z เป็นประชากรท่ีมีขนาดคอ่นขา้งใหญ่เม่ือเทียบกบักลุ่มวยัอ่ืนในภูมิภาค

อาเซียน คิดเป็นร้อยละ 24 ของจาํนวนประชากรทั้งหมด ซ่ึงมีความสาํคญัท่ีเป็นพลงัในการขบัเคล่ือนสังคมและ

เศรษฐกิจของประเทศเป็นอยา่งมาก  ถูกขนานนามวา่เป็นกลุ่ม “ซินเนอร์ไจเซอร์” (SynergiZers) เป็นกลุ่มคนรุ่น

ใหม่ท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักปรับสมดุลในมุมมองต่างๆ ทั้ งการทาํงานและการใช้ชีวิตประจาํวนั รวมถึง                

การประสานความสัมพนัธ์ของตนเองให้เขา้กบัทุกคนในครอบครัว รวมถึงหนา้ท่ีการงานและความมัน่คงทาง

เศรษฐกิจ อีกทั้งยงัสร้างพลงับวกเพ่ือใหก้าํลงัใจทั้งตวัเองและผูค้นรอบขา้ง” (Sine-In, 2564)  

ดังนั้ น กลุ่มวัย รุ่น Gen Z ไทยควรได้รับการสร้างภูมิคุ ้มกันด้วยการบ่มเพาะเ ร่ือง DQ (Digital 

Intelligence Quotient) ความฉลาดทางดิจิทลั ให้มีพร้อมทั้งความรู้ ทกัษะ ทศันคติและค่านิยมท่ีปรับตวัใหเ้ขา้กบั

ชีวติดิจิทลัได ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่สามารถคิดวเิคราะห์อยา่งมีวจิารณญาณจาํแนกข่าวปลอมหรือข่าวลวง ขอ้มูลเท็จ
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ได้ด้วยตนเอง และการบริหารเวลาสร้างความสมดุลบนโลกออนไลน์และออฟไลน์อย่างมีความสุขท่ีไม่เกิด 

FOMO ในชีวติจนเป็นท่ีมาของการแชร์และแพร่กระจายข่าวปลอมต่อไป 

 

6. ข้อเสนอแนะ 

 1. สถาบนัและหน่วยงานการศึกษา สร้างหลกัสูตรท่ีให้ความรู้และฝึกทกัษะในการใชส่ื้อสังคมอย่าง

สร้างสรรค ์และเรียนรู้เท่าทนัข่าวปลอมหรือขอ้มูลบิดเบือน 

2. การบ่มเพาะความตระหนกัรู้ในการใชส่ื้อสังคมและสมาร์ตโฟนของวยัรุ่นให้ “ไม่กลวั” ท่ีจะพลาด

บางส่ิงบางอย่าง หรือให้คิดว่าเป็นความสุขท่ีได้พลาดบางส่ิงบางอย่างไป และการใช้งานให้น้อยลง โดยให้

พยายามเขา้ใจวา่เทคโนโลยีควรเขา้มาทาํใหชี้วิตของผูค้นดีข้ึน ไม่ใช่มากวนใจ ทาํให้เสียสมาธิในการทาํงานและ

การใชชี้วติ 

3. บริษทัดา้นส่ือสร้างเคร่ืองมือเพ่ือคอยแจง้เตือนและควบคุมเวลาในการใชส่ื้อสงัคมและสมาร์ตโฟนท่ี

มากเกินไป หรือสามารถจาํกดัเวลาการใชง้านแอปพลิเคชนั และอนุญาตให้แอปพลิเคชนัท่ีสาํคญัเท่านั้นทาํงาน 

ส่วนอนัท่ีไม่สาํคญักบัการทาํงานบนส่ือสงัคมปิดการทาํงาน เพ่ือลดการใชง้านตลอดเวลา 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาเร่ือง บทบาท หน้าท่ี และคุณสมบติั ของผูก้าํกบัการแสดงละครเวที มีจุดประสงคเ์พ่ือศึกษา 

บทบาท หนา้ท่ี คุณสมบติัผูก้าํกบัการแสดงจากตาํรา แนวคิด ทฤษฎี และประสบการณ์ของผูเ้ขียนซ่ึงเป็นผูก้าํกบั

การแสดงละครเวที ผลการศึกษา พบว่า ผูก้าํกับมีบทบาทในการเลือกบทละคร วางแผน ออกแบบ ประสาน 

ควบคุม แกปั้ญหา ใหเ้กิดผลงานสมัฤทธ์ิในงานละคร พบวา่ ผูก้าํกบัมีหนา้ท่ี ตีความ วเิคราะห์ ส่ือสาร เลือกเทคนิค

การนาํเสนอ สร้างจินตนาการ ให้เกิดข้ึนกบัผลงานละคร พบว่า คุณสมบติัของผูก้าํกบัการแสดงละครเวที แบ่ง

ออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ คุณสมบติัในการกาํกบัการแสดงและคุณสมบติัในการบริหารจดัการละคร 

 

คาํสําคญั: ผูก้าํกบัละครเวที 

 

ABSTRACT 

  This article aims to study the roles, duties and qualifications of theater directors. The objective is to 

study the roles, duties and qualifications of directors from textbooks, concepts, theories and experiences of writers 

who are directing plays. The results showed that The role of a theater director involves choosing the play, 

planning, designing, coordinating, controlling, and solving problems. resulting in success It was found that the 

drama director had a duty to interpret, analyze, communicate, choose presentation techniques. and create 

imagination in playing to communicate with audiences. It was found that the qualifications of a drama director 

can be divided into two parts, namely the qualifications of a drama director and the quality of theater management. 

 

Keywords: Theater Directors 

 

1. บทนํา 

ผูก้าํกบัการแสดงการแสดงถือเป็นหน้าท่ีสําคญัในการผลิตงานละครเวที หากผูท่ี้ไดโ้อกาสทาํหน้าท่ี                 

ผูก้าํกบั แต่ไม่รู้บทบาท หนา้ท่ีและไม่มีคุณสมบติัของผูก้าํกบัการแสดงละครยอ่มส่งผลโดยตรงต่อการผลิตละคร 

เพราะผูก้าํกบั คือผูท่ี้ควบคุม สร้างสรรคก์ารแสดง กาํกบัการแสดงโดยส่ือสารเน้ือหาหัวใจหลกัของเร่ืองให้กบั

ผูช้ม แลร่ี มอส (Larry Moss) กล่าววา่ บทบาท และ หนา้ท่ีของผูก้าํกบัการแสดง หลกัท่ีสาํคญัท่ีสุดคือคุณภาพของ

การแสดง ซ่ึงเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผูก้าํกบั การแสดง ในบางกรณีอาจมีผูฝึ้กสอนการแสดงเป็นผูช่้วย 
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แต่อาํนาจการตดัสินใจคือสิทธ์ิขาดของผูก้าํกบัเพียงผูเ้ดียว และผูก้าํกบัการแสดงท่ีดีจะตอ้งเป็นไดท้ั้ งครูสอน               

การแสดงและผูฝึ้กฝนนักแสดง (Larry Moss, 2018, p.15) ในขณะท่ี ดังกมล ณ ป้อมเพชร (2550, หน้า 68-70) 

กล่าวว่า บทบาทและคุณสมบติั ของผูก้าํกบัละครคือ ส่ือสาร ประสาน และรับผิดชอบในงานละคร นอกจากน้ี              

สตีเฟน แลงลีย ์(Stephen Langley) ได้กล่าวถึง บทบาท และ คุณสมบัติของผูก้าํกับการแสดงไวว้่า ผูก้าํกับมี

บทบาทในทุกส่วนงานของการสร้างสรรค์ละคร ผูก้าํกับตอ้งเป็นผูท่ี้รู้ศิลปะและกลวิธีการแสดงเป็นอย่างดี 

สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กบั ผูอ่ื้นได ้เพ่ือดึงความสามารถในตวัของผูแ้สดงออกมา นอกจากน้ีผูก้าํกบัการแสดง

ท่ีดีควรเป็นผูท่ี้สามารถ ตอบสนองความคิดของบุคคลอ่ืนท่ีอยูร่อบขา้งได ้ไม่หลีกหนีปัญหา เป็นท่ียอมรับของ

ผูร่้วมงานทุกฝ่าย สามารถให้คาํแนะนาํรวมทั้งทางออกให้กบัผูร่้วมงานได ้(Stephen Langley, 2015, p. 50) จาก

แนวคิดขา้งตน้ พบว่า นักวิชาการศิลปะการละครมีแนวคิดท่ีหลากหลายเก่ียวกับผูก้าํกับการแสดง ผูเ้ขียนจึง

ตอ้งการศึกษาบทบาท หน้าท่ี คุณสมบติัของผูก้าํกบัละครเวที จากแนวคิด ทฤษฎี กรอปกบัประสบการณ์ของ

ผูเ้ขียน อนัจะก่อประโยชน์กบัผูส้นใจการกาํกบัการแสดงละครเวทีและผูศึ้กษาศิลปะการละครต่อไป  

 

2. วตัถุประสงค์บทความ 

เพ่ือศึกษาบทบาท หนา้ท่ี คุณสมบติั ของผูก้าํกบัการแสดงละครเวที 

 

3. วธีิการดําเนินงาน 

  ผูศึ้กษารวบรวมขอ้มูลจากตาํรา และประสบการณ์ของผูเ้ขียนในฐานะผูก้ ํากับการแสดงละครเวที                   

เพ่ือนาํมารวบรวม สรุป และใชใ้นการเขียนเน้ือหาในบทความฉบบัน้ี 

 

4. แนวคิดกระบวนการสร้างสรรค์ละครเวท ี

กระบวนการสร้างสรรคล์ะครเวทีถือเป็นกระบวนการสาํคญัยิ่งสาํหรับการทาํละครเพราะกระบวนการ

สร้างสรรค์ละครเป็นตวักาํหนดการทาํงานอย่างเป็นลาํดบัขั้นตอน ผูผ้ลิตสามารถวางแผนการทาํงานอย่างเป็น

ระบบ สามารถกาํหนดระยะเวลาในการสร้างสรรค ์จากขั้นตอนแรกจนขั้นตอนสุดทา้ยในการสร้างสรรค ์  

สตีเฟน แลงลีย ์(Stephen Langley) ไดก้ล่าวถึง ขั้นตอนการสร้างสรรคล์ะครเวทีอยา่งละเอียดซ่ึงสามารถ

แบ่งไดท้ั้งหมด 44 ขั้นตอนดงัต่อไปน้ี  

1. Preliminary production budget established คือ ขั้ นการประเมินงบประมาณในการทําละครเวที 

ขั้นตอนน้ีเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีสาํคญั เพราะงบประมาณเป็นตวักาํหนดลกัษณะและรูปแบบของละครท่ีจะสร้างสรรค ์     

ผูท่ี้เก่ียวขอ้งในขั้นตอนน้ี คือ Producer และ ผูก้าํกับ โดยผูก้าํกับมีหน้าท่ีต่อรองเร่ืองงบประมาณกับ Producer    

เม่ือสรุปงบประมาณลงตวั Producer จะปล่อยให ้ผูก้าํกบัดาํเนินงานในส่วน Artistic ทั้งหมด ท่ีสาํคญั ผูก้าํกบัไม่มี

สิทธ์ิบงัคบัทีมงานใหอ้อกแบบโดยไม่อยูใ่นงบประมาณ 

 2. Play selection คือ การคดัเลือกบทละคร หลกัเบ้ืองตน้ในการคดัเลือกบทละคร คือ ผูก้าํกบัควรเลือก

บทจากงบประมาณท่ีมี แต่หากพิจารณาแบบละเอียด การคดัเลือกบท มีขอ้พิจารณาโดยละเอียด คือ  

2.1 ผูก้าํกบัตอ้งตั้งวตัถุประสงคใ์นการสร้างสรรคง์าน  

2.2 ผูก้าํกบัตอ้งพิจารณาถึงคนดูวา่เน้ือหาอะไรท่ีจะสามารถดึงดูดคนดู  

2.3 ผูก้าํกบัตอ้งศึกษาหาขอ้มูลวา่ ในช่วงท่ีผา่นมา กลุ่มเป้าหมายเสพงานอะไรบา้ง อะไรกาํลงัไดรั้บ

ความนิยม อะไรซํ้ าซาก  
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2.4 ถา้การดาํเนินงานอยูใ่นรูปแบบบริษทั ผูก้าํกบัตอ้งพิจารณาเน้ือหาและรูปแบบการนาํเสนอให้

หลากหลายเพ่ือสร้างฐานคนดู  

2.5 ความเป็นไปไดท่ี้จะสามารถหานกัแสดงท่ีเหมาะสมกบับทละคร 

2.6 ผูก้าํกบัตอ้งพิจารณาขนาดของโรงละคร เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการสร้างสรรค ์เหมาะสม

หรือเพียงพอหรือไม่ 

2.7 เม่ือดาํเนินมาถึงขั้นตอนท่ี 6 ผูก้าํกบัตอ้งกลบัไปพิจารณาท่ีงบประมาณ หา้มขาดทุน 

3. Production right obtained คือ ขั้ นตอนการขอลิขสิทธ์ิ ผู ้กํากับต้องทราบเ ง่ือนไขโดยละเอียด                         

การสร้างสรรค ์แบบมีผลกาํไรหรือไม่มีผลกาํไร ยอ่มมีเง่ือนไขต่างกนั เม่ือไดลิ้ขสิทธ์ิจึงจะสามารถดาํเนินการต่อได ้

4.  Production staff organized คือ การจัดหาทีมงาน ซ่ึง Producer จะให้สิทธ์ิผูก้ ํากับในการคัดเลือก

ทีมงาน 

5. Research คือ การคน้ควา้หาขอ้มูล Producer จะส่งบทละครให้ทีมงานทุกฝ่าย เพ่ือทาํการศึกษาอย่าง

ละเอียด โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูก้าํกบัตอ้ง Research อยา่งละเอียด  

6. Pre-production meetings with director, stage manager and tech and design staff คือ ขั้ นการประชุม

ทีมงานทุกฝ่าย เพ่ือหาขอ้สรุปและทิศทางของการสร้างละครใหเ้ป็นทิศทางเดียวกนั เช่น ผูก้าํกบัตอ้งช้ีแจง Theme 

และแนวคิด (Director Design Concept) ใหทุ้กฝ่ายไดรั้บทราบ เป็นตน้  

7.  Scripts ordered คือ การปร้ินบท เตรียมสาํหรับการออดิชัน่และการซอ้มการแสดง 

8.  Promptbook prepared คือ การเตรียมทาํคู่มือสาํหรับการกาํกบัการแสดง โดยขั้นตอนน้ี เป็นขั้นตอนท่ี

ผูก้าํกบัเป็นผูด้าํเนินงาน (Promptbook เปรียบเสมือนคมัภีร์เพ่ือใชส้ําหรับการซ้อมละคร เพราะผูก้าํกบัจะเขียน

รายละเอียดทั้ งหมดของละครไวใ้น Promptbook เช่น เร่ืองย่อ, Theme, การวิเคราะห์ตัวละคร, Breakdown, 

Blocking เป็นตน้ 

9.  Floor plan designed คือ ขั้นตอนท่ีฝ่ายฉาก ฝ่ายเส้ือผา้ และฝ่ายแสง ออกแบบงานในส่วนของตนเอง 

โดยวาดลงบนกระดาษ แลว้นาํเสนอผลงานแก่ ผูก้าํกบั และ Producer 

10.  Design for scenery, Lights and costume หลงัจากขั้นตอนท่ี 10 ผ่าน ฝ่ายฉากตอ้งสร้างโมเดลฉาก 

ฝ่ายไฟ ตอ้งออกแบบแสงโดยดูจากโมเดลของฝ่ายฉาก ฝ่ายเส้ือผา้ออกแบบเส้ือผา้ให้เหมาะสมกับฉากท่ีถูก

ออกแบบไว ้

11. Casting คือ ขั้นตอนการคดัเลือกนกัแสดง ในขั้นตอนน้ี ฝ่ายคดัเลือกนกัแสดงจะเป็นผูด้าํเนินงาน แต่

หากไม่มีฝ่ายคดัเลือกนกัแสดง ผูก้าํกบัจะตอ้งดาํเนินงานในส่วนน้ี  

12. Rehearsal schedule developed คือ การปรับปรุงตารางการซอ้ม เม่ือไดน้กัแสดงทั้งหมด ผูก้าํกบัเวที

จะทาํหนา้ท่ีกาํหนดวนัซอ้มของนกัแสดงแต่ละคน เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัตารางการทาํงานของทีมงาน (Time Line) 

13. Stage and costume crews recruited คือ ขั้นตอนท่ีผูก้าํกบัเลือกทีมสเตจ และ ทีมเส้ือผา้ ให้เหมาะสม

กบัละครท่ีจะทาํ 

14. Publicity committee organized คือ ขั้นตอนของทีมประชาสัมพนัธ์ท่ีจะทาํการวางแผนเพ่ือในการ

ประชาสมัพนัธ์สู่สาธารณชน 

15. Reading Rehearsal คือ ขั้นตอนท่ีผูก้าํกบัเรียกนกัแสดงท่ีผ่านการคดัเลือกมาอ่านบทละครทั้งหมด 

จากนั้น ผูก้าํกบัจะตีความบทละครใหน้กัแสดง รวมถึงพูดคุย บุคลิกของตวัละคร (Character) ให้กบันกัแสดงโดย

ละเอียด 
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16. Costume measurements taken คือ ขั้นตอนการวดัสัดส่วนของนักแสดงอย่างละเอียดเพ่ือนาํไปตดั

เยบ็เส้ือผา้ของแต่ละตวัละคร 

  17. Light plot prepared คือ การออกแบบไฟในแต่ละฉากจากการตีความจากบทละคร โดยผูอ้อกแบบ

ไฟจะทาํบนแพลนไฟของโรงละคร เพ่ือใชใ้นการดาํเนินการในวนัติดตั้งไฟ 

18. Tape the floor plan on the rehearsal floor คือ การใช้แถบเทปสีกาํหนดพ้ืนท่ีของการแสดงให้กับ

นกัแสดงในหอ้งซอ้มการแสดง 

19. Blocking rehearsals begun คือ ขั้นตอนท่ีผูก้าํกบัจะทาํการกาํหนดทิศทางการเดิน การเขา้การออก

ของตวัละครทุกตวั 

20. Costumes acquired คือ ขั้นตอนการลองเส้ือผา้นกัแสดง เพ่ือแกไ้ขจุดบกพร่องของเส้ือผา้ 

21. Tickets ordered คือ ขั้นตอนการพิมพบ์ตัรชมละคร เพ่ือเตรียมสาํหรับขาย 

22. Set construction begin คือ ขั้นตอนการลงมือทาํโครงสร้างหลกัและฉากของละคร 

23. Costume fitting คือ ขั้นตอนการลองเส้ือผา้หลงัจากการแก้ไขคร้ังแรก เพ่ือให้ผูก้าํกับได้ดูความ

เรียบร้อยอีกคร้ัง  

24.  Working rehearsals started คือ ขั้นตอนการซอ้มการแสดง โดยผูก้าํกบัจะทาํหนา้ท่ีกาํกบังานอย่าง

ละเอียด นกัแสดงทุกคนไม่มีการถือบท หรือท่ีเรียกวา่ “off book” นกัแสดงมีหนา้ท่ีประมวลส่ิงท่ีผูก้าํกบัตีความ

บทและการวเิคราะห์ตวัละครอยา่งละเอียด เพ่ือมาใชก้บัการซอ้มขั้นตอนน้ี 

25. Publicity photo shoot คือ ขั้นตอนการถ่ายภาพประชาสัมพนัธ์เพ่ือใชป้ระชาสัมพนัธ์ตามส่ือต่างๆ               

ท่ีทีมประชาสมัพนัธ์วางแผนไว ้

26. Press releases คือ การจดัทาํข่าวประชาสัมพนัธ์ละครเวทีเพ่ือส่งให้กบัสํานักข่าว ส่ือมวลชน และ             

ส่ือต่างๆ  

27. Program prepared and printed คือ ขั้นตอนการพิมพ์แผ่นพบัประชาสัมพนัธ์ (hand bill) และ Play 

bill รวมถึงส่ืออ่ืนๆ เพ่ือเตรียมใชใ้นการประชาสมัพนัธ์ 

28. Props secured คือ การท่ีผูก้าํกบัให้ทีมสร้างอุปกรณ์ประกอบการแสดง (Props Master) นาํอุปกรณ์

ประกอบการแสดงมาให้นักแสดงใชใ้นการซ้อมการแสดง เพ่ือให้นักแสดงเกิดความคุน้เคยในการใชอุ้ปกรณ์ 

(Props) 

29. Tickets go on sale คือ ขั้นตอนการเปิดขายและจองบตัรชมละครเวที 

30. Set construction completed คือ โครงสร้างและฉากทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์ พร้อมเขา้ติดตั้งในโรงละคร 

31. Load in คือ ขั้นตอนของฝ่ายฉากในการนาํฉากและโครงสร้างทั้งหมดเขา้โรงละครเพ่ือติดตั้ง 

32. Hang and focus คือ ขั้นตอนของฝ่ายไฟ ในการแขวนไฟและโฟกสัไฟตามแพลนไฟท่ีไดอ้อกแบบ 

33. Special effects secured คือ ขั้นตอนการติดตั้งอุปกรณ์เทคนิคพิเศษ เช่น เคร่ืองกาํเนิดควนั (Smoke 

machine), เคร่ืองกาํหนดไอเยน็ (Dry ice Machine) หรือ สลิงค ์เป็นตน้ 

34. Lighting cue sheets, run crew cue sheets, prop plots, and pre-set sheets completed คือ ขั้ นตอนการทํา              

คิวเทคนิคต่างๆ เช่น ไฟ, อุปกรณ์ประกอบการแสดง และ คิวการเขา้ออกของฉาก  

35. Paper tech คือ ขั้นตอนการประชุมทีมงานเบ้ืองหลังทุกฝ่าย เพ่ือทําความเข้าใจให้ตรงกันใน                     

การดาํเนินงานเบ้ืองหลงั 
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36. Cue to cue คือ การซ้อมงานเบ้ืองหลงัทั้ งหมด เช่น คิวไฟ คิวฉาก คิวเทคนิคพิเศษ เป็นตน้ ทั้ งน้ี                

การดาํเนินการจะทาํงานตามเอกสารสมบูรณ์ท่ีประชุมในขั้นท่ี 35 

37. Polishing rehearsals with timed run-troughs คือ ขั้นการซอ้มการแสดงทั้งหมด ทั้งทีมนกัแสดงและ

ฝ่ายเทคนิค การซอ้มขั้นน้ีทีมงานทุกฝ่ายจะไดท้าํงาน เวน้แต่ฝ่าย make up และ Costume  

38. Tech rehearsals คือ ขั้นตอนการซอ้มเฉพาะฝ่ายเทคนิค เช่น ไฟ ฉาก อุปกรณ์พิเศษ เป็นตน้ เพ่ือให้

ฝ่ายเทคนิคไดแ้กไ้ขงานของแต่ละฝ่ายหลงัจากการซอ้มพร้อมนกัแสดง 

39. Dress rehearsals คือ ขั้นการซอ้มการแสดงแบบเสมือนจริง นกัแสดงแต่งหนา้ ทาํผมและใส่เส้ือผา้ท่ี

ใชใ้นการแสดง ฝ่ายเทคนิคทุกฝ่ายทาํงานเสมือนจริงหลงัจากไดรั้บการแกไ้ข 

40. Performances คือ การจัดแสดงจริง ในอเมริกาจะมีรอบ Preview ซ่ึงเป็นรอบท่ีจดัเพ่ือส่ือมวลชน              

นักวิจารณ์ละครเวที รวมถึงผูส้นับสนุนละครเวที และแขกสําคญัของคณะละคร เพ่ือให้บุคคลกลุ่มดงักล่าวได้

เผยแพร่ ส่ือสาร การแสดงละครเวทีสู่สาธารณชน อนัจะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ต่อละครเวที 

41. Strike คือ การเก็บฉาก อุปกรณ์ประกอบฉาก เคร่ืองเสียง และ โครงสร้างทั้งหมดออกจากโรงละคร 

หลงัจากการแสดงเสร็จส้ิน 

42. Bill and Paid and thickets audited คือ การชาํระเงิน และ ตรวจสอบการขายบตัรทั้งหมด เพ่ือทาํบญัชี 

สรุปค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 

43. Thank you letter sent คือ ขั้นตอนการส่งหนงัสือขอบคุณส่ือมวลชนและแขกผูส้นบัสนุนละครเวที 

44.  Final financial statement draw คือ การสรุปค่าใช้จ่ายทั้ งหมด ทั้ งรายรับและรายจ่าย เพ่ือสรุปผล

กาํไร ท่ีเกิดข้ึนจากการจดัแสดงละครเวที (Stephen Langley, 2015, p. 170) 

 จากการศึกษาทั้ง 44 ขั้นตอน ผูว้ิจยัสามารถแบ่งขั้นตอนตามหลกั 3 P ไดด้งัน้ี ขั้น Pre-Production คือ 

ขั้นตอนท่ี 1 – ขั้นตอนท่ี 39 เป็นขั้นตอนการเตรียมงาน วางแผนงาน เพ่ือทาํให้เกิดละครเวที ขั้น Production                 

เป็นขั้นตอนท่ี 40 คือ ขั้นตอนการจัดการแสดง และ ขั้น Post Production คือ ขั้นตอนท่ี 41 – 44 เป็นขั้นตอน

หลงัจากการจดัแสดงละครเวที 

ในขณะท่ี เดวิด อัลเบร์ิด (David Alberts) ได้อธิบายว่า ขั้ นตอนการผลิตละครเวทีสามารถแบ่ง

กระบวนการผลิตออกเป็น 4 ช่วง ดงัน้ี 

ช่วงท่ี 1 ช่วงก่อนการแสดง (Pre-production period) หรือ ช่วงเวลาก่อนการซอ้ม (Pre- rehearsals 

period)  มีขั้นตอนการทาํงานดงัน้ี 

1. ผูอ้าํนวยการสร้างจะทาํหนา้ท่ีในการรวบรวมเงินทุน และทาํการวางทีมงานเพ่ือหาบุคลากร

ท่ีเหมาะสมในดา้นต่างๆ นอกจากน้ียงัตอ้งกาํหนดงบประมาณอยา่งคร่าวๆ  

2. ผูก้าํกบัการแสดงจะทาํการคดัเลือกบทและทีมงานท่ีมีความสามารถและเหมาะสมในดา้น

ต่างๆ เพ่ือเชิญมาร่วมงาน แต่หากเป็นการแสดงละครเวทีประเภทละครเพลง ผูก้าํกบัจะตอ้งประชุมกบัผูป้ระพนัธ์

เพลงเพ่ือกาํหนดแนวทางของบทละครและเพลงใหเ้ป็นไปในทางทิศเดียวกนั 

3. ผูอ้าํนวยการสร้างและผูก้าํกบัตอ้งเลือกสถานท่ีสาํหรับแสดงละคร เพ่ือความเหมาะสมกบั

รูปแบบการแสดง  

4. ผูอ้าํนวยการสร้าง จดัประชุมทีมงาน เพ่ือพดูคุย ประสานความคิดของทีมงานใหเ้ป็นไปตาม

ในทิศทางเดียวกัน ผู ้กํากับจะเป็นศูนย์กลางความคิดของทีมงานทุกฝ่าย ผู ้กํากับมีหน้าท่ีช้ีแจง เน้ือเร่ือง                      

ความเป็นมา แนวความคิด การตีความ และรูปแบบการแสดง  
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5. หลงัจากท่ีทุกฝ่ายทราบแนวคิดและความตอ้งการของผูก้าํกบัแลว้ทุกฝ่ายจะเร่ิมสร้างสรรค์

งานในหนา้ท่ีของตน ผูก้าํกบัจะทาํการคดัเลือกนกัแสดงตามตารางท่ีวางแผน 

ช่วงท่ี 2 ช่วงการซอ้ม (Rehearsals period) จะมีขั้นตอน ดงัน้ี  

1. การซอ้มอ่านบท (First Reading) เป็นขั้นตอนท่ีผูก้าํกบัใหน้กัแสดงทาํการอ่านบทตั้งแต่ตน้

จนจบเพ่ือให้นกัแสดงทุกคนเห็นภาพรวมของทั้งเร่ือง นอกจากน้ี ผูก้าํกบัจะอธิบายความตอ้งการของตวัละครใน

แต่ละฉากเพ่ือใหน้กัแสดงทุกคนเห็นภาพรวมในทิศทางเดียวกนั  

2. ขั้นการตีความ (Interpretation) ขั้นตอนน้ี ผูก้าํกับจะทาํการแยกแต่ละฉากออกตามความ

เหมาะสม โดยอาจดูจากคิวของนกัแสดง หรือ จากความเหมาะสมของบท การซ้อมแยกฉาก ผูก้าํกบัจะอธิบาย

ความตอ้งการ แรงจูงใจ เหตุผลของตวัละคร รวมถึงความหมายท่ีเกิดจากการตีความในแต่ละประโยคใหน้กัแสดง

ฟัง นกัแสดงสามารถถกเถียงกบั ผูก้าํกบัไดห้ากการตีความไม่ตรงกนั อนัจะนาํไปสู่การแสดงท่ีสมจริง  

3. ขั้นการกาํหนดทิศทางของการเคล่ือนไหวของตวัละคร (Blocking) ขั้นตอนน้ีผูก้าํกบัจะทาํ

การกาํหนดทิศทางการเคล่ือนไหวของตวัละคร รวมถึงการกาํหนดทิศทางของฉากหรืออุปกรณ์ประกอบฉาก เพ่ือ

สร้างความเขา้ใจของนกัแสดงและทีมงาน รวมถึงการสร้างความคุน้เคยของตาํแหน่งต่างๆของตวัละครแต่ละตวั

จะท่ีจะปรากฏบนเวทีการเปล่ียนแปลงของตาํแหน่งสามารถเปล่ียนแปลงไดห้ากผูก้าํกบัและนกัแสดงคน้พบว่า

การเดิน หรือ การเคล่ือนไหวของนกัแสดง ไม่สมเหตุสมผล หรือไม่ราบร่ืน  

4. หลงัจากท่ีซอ้มการแสดงทุกฉากแลว้ ผูก้าํกบัการแสดงจะให้นกัแสดงไดท้าํการซอ้มตั้งแต่

ตน้เร่ืองจนจบโดยไม่มีการหยดุ เพ่ือใหน้กัแสดงและทีมงานไดม้องเห็นภาพรวมทั้งหมดของละคร ในระหวา่งทาํ

การแสดงผูก้าํกบัการแสดงจะทาํการจดบนัทึกขอ้ผิดพลาดของทุกส่วน เพ่ือนาํมาพฒันาใหเ้กิดความสมบูรณ์ 

5.  ขั้นการซ้อมฝ่ายเทคนิค จะเป็นการตรวจสอบความเรียบร้อยของฝ่ายเทคนิค เช่น ฉาก 

อุปกรณ์ประกอบฉาก เคร่ืองแต่งกาย แสง เสียงประกอบ เป็นตน้ บางโปรดคัชัน่จะทาํการซอ้มทุกๆ อยา่งในคร้ัง

เดียวกัน บางโปรดัคชั่นจะทาํการเพ่ิมองค์ประกอบแต่ละส่วนเป็นระยะเพ่ือให้นักแสดงได้คุน้เคยกับเทคนิค

เหล่านั้น 

6. ขั้นการซอ้มใหญ่ (Run through) เป็นการซอ้มการแสดงท่ีเหมือนกบัการแสดงในวนัแสดง

จริงทุกประการ ทั้งการแสดงของนกัแสดง การทาํงานของฝ่ายฉาก แสง เสียง เส้ือผา้ ในการซอ้มเหมือนจริงจะมี

การจบัเวลาของการแสดงทั้งหมด รวมถึงมีการจบัเวลาทุกกระบวนการ เช่น การเปล่ียนฉาก การเปล่ียนเส้ือผา้  

เป็นตน้ เพ่ือนาํมาปรับปรุงใหเ้หมาะสมกบัการแสดงมากท่ีสุด 

ช่วงท่ี 3 ช่วงการเปิดการแสดง  สําหรับการแสดงรอบแรกหรือรอบปฐมทัศน์ เรียกว่า “รอบ

ส่ือมวลชน หรือ รอบ เพลส(Press)” โดยจะจัดแสดงห่างจากวนัท่ีทาํการแสดงจริงประมาณ 2 - 3 วนั เพ่ือให้

ส่ือมวลชนไดเ้ขียนคาํวจิารณ์และนาํเสนอต่อสาธารณะชน อนัเป็นช่องทางหน่ึงในการประชาสมัพนัธ์ละคร 

ช่วงท่ี 4 หลงัจากท่ีละครได้แสดงจบตามกาํหนด ผูก้าํกับการแสดงและผูอ้าํนวยการสร้างต้อง

ประเมินผลงานการแสดงท่ีผา่นมาวา่มีขอ้ผิดพลาดอยา่งไร รวมถึงวเิคราะห์ขอ้ดีของละครท่ีแสดง การประเมินจะ

ประเมินจากคาํวิจารณ์จากผูช้ม คาํวิจารณ์จากส่ือมวลชน หรือคาํวิจารณ์จากผูเ้ช่ียวชาญทางศิลปะการแสดง เป็น

การประเมินเพ่ือหาแนวทางในการพฒันาการสร้างสรรคล์ะครเวทีเร่ืองต่อไป  (David Alberts, 2015, p.44)   

จากแนวคิดขา้งตน้ ผูเ้ขียนพบว่า ขั้นตอนการสร้างสรรค์ละครเวทีมีรายละเอียดคล้ายกัน กล่าวคือ                 

การสร้างสรรค์สามารถแบ่งขั้นตอนใหญ่ๆ ได้ 3 ขั้นได้แก่ ขั้นเตรียมงาน ขั้นการผลิตและการเปิดแสดง และ                 

ขั้นหลงัการแสดง ขั้นเร่ิมตน้ ผูก้าํกบัมีหนา้ท่ีเลือกบทละครท่ีดี ผูก้าํกบัควรเลือกให้เหมาะสมกบัโอกาสและผูช้ม 
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ละครท่ีไม่มีคุณภาพทั้งในดา้นบนัเทิงและสติปัญญา จะเป็นเหตุใหก้ารจดัแสดงนั้นลม้เหลว ในขณะเดียวกนัหาก

บทละครดีแต่ผูแ้สดงไม่มีความสามารถเพียงพอท่ีจะถ่ายทอดออกมาให้ผูช้มรับรู้ไดถึ้งบทบาท และผูก้าํกบัตอ้ง

ควบคุมสถานการณ์ไม่ได ้ไม่สามารถพฒันาผูแ้สดง ละครก็ลม้เหลวไดเ้ช่นกนั ถา้บทดี แสดงดี กาํกบัการแสดงดี 

แมฉ้าก แสง สี เสียง เคร่ืองแต่งกายแต่งหนา้ จะบกพร่องไม่สมบูรณ์ละครนั้นก็ยงัประสบความสาํเร็จได ้

 

5. แนวคิด การกาํกบัการแสดง 

5.1 บทบาทของผู้กาํกบัการแสดง 

แลร่ี มอส (Larry Moss) ไดก้ล่าวว่า ผูก้าํกบัการแสดงละครเวที ถือเป็นบุคคลท่ีมีความรับผิดชอบสูง

ท่ีสุดในการสร้างสรรคง์านการแสดง เป็นผูดู้แลใหผ้ลงานการแสดงสามารถเผยแพร่สู่สายตาประชาชนได ้ดงันั้น 

ผูก้าํกบัจึงมีความสาํคญัมากกบัการสร้างสรรคผ์ลงานการแสดง ผูก้าํกบัการแสดง ตอ้งมีความรับผิดชอบในสาย

งานผลิตการแสดง เป็นจุดเร่ิมตน้ จุดรวม เพ่ือให้งานการแสดง งานออกแบบ และทุกส่วนรวมกันเข้าอย่าง

กลมกลืน ทาํให้ละครเกิดความสมบูรณ์เพ่ือนาํเสนอต่อผูช้ม (Larry Moss, 2018, p.17) ในขณะท่ี สตีเฟน แลงลีย ์

(Stephen Langley) ไดก้ล่าวถึงบทบาทของผูก้าํกบัการแสดงไวว้่า ผูก้าํกบั คือ ผูน้าํและผูค้วบคุมงานศิลปะการแสดง 

ให้เป็นไปในทิศทาง ท่ีผูก้าํกบัตอ้งการส่ือสาร ผ่านการตีความ การวิเคราะห์ การวางแผน นาํไปสู่การออกแบบ 

เลือกเฟ้น แบ่งงาน วางโครงสร้าง และเช่ือมโยงส่วนประกอบต่างๆ ของละครเขา้ด้วยกัน ผ่านจินตนาการ 

ประสบการณ์ เพ่ือส่ือสาร สาระ ความบนัเทิง และให้เกิดสุนทรียะตามแนวทางของผูก้าํกบัแต่ละคน (Stephen 

Langley, 2015, p. 70) นอกจากน้ี ริค เดสโรเชอร์ (Rick Desrochers) กล่าวถึงบทบาท ผูก้าํกบั ไวว้า่ ผูก้าํกบัมีบทบาท

สูงท่ีสุดในการสร้างงานละครเร่ืองหน่ึงๆ มีบทบาทในการควบคุม ดูแล แกปั้ญหา และสร้างงานให้สัมฤทธ์ิผล                

ผูก้าํกบัตอ้งคอยติดตาม ประสานงาน และทาํงานร่วมกบัฝ่ายต่างๆ (Rick Desrochers, 2011, p. 50) 

จากแนวคิดขา้งตน้ สรุปไดว้า่ ผูก้าํกบัการแสดง คือ ผูท่ี้มีบทบาทสูงท่ีสุดในการสร้างสรรคง์านการแสดง 

ทําหน้าท่ี เลือกบทละคร วางแผน นําไปสู่การออกแบบ เลือกเฟ้น แบ่งงาน วางโครงสร้าง และเช่ือมโยง

ส่วนประกอบต่าง ๆ ของละครเขา้ดว้ยกนั ผ่านจินตนาการ ประสบการณ์ เพ่ือส่ือสาร สาระ ความบนัเทิง ให้เกิด

สุนทรียะตามแนวทางของผูก้าํกับแต่ละคน ท่ีสําคญั ผูก้าํกับยงัเป็นจุดเร่ิมตน้ จุดรวม ส่วนงานต่างๆ สําหรับ                

การจัดสร้างละครเร่ืองหน่ึงๆ อีกทั้ งยงัตอ้งคอยควบคุม ดูแล แก้ปัญหา ให้เกิดผลงานสัมฤทธ์ิในงานละคร                     

จากการทาํงานร่วมกบัฝ่ายอ่ืนๆ  

5.2 หน้าทีข่องผู้กาํกบัการแสดงละครเวท ี

แลร่ี มอส (Larry Moss) ไดก้ล่างถึง หนา้ท่ีของ ผูก้าํกบัการแสดงละครเวที มีดงัต่อไปน้ี  

1. เลือกบทละครท่ีสนใจการผลิต  

2. ตีความหมายบทละครอยา่งละเอียดในทุกมิติ  

3. คดัเลือกนกัแสดงใหเ้หมาะสมกบับทละคร   

4. เลือกทีมงานในการผลิดละคร  

5. กาํหนด วางแผนงานทุกขั้นตอนในการผลิตละคร  

6. ดาํเนินการฝึกซอ้ม  

7. ควบคุม ดูแล ทีมงาน ในการผลิตงานละคร  

8. แกปั้ญหาและใหค้าํแนะนาํทีมงาน  

(Larry Moss, 2018, p.18) 
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 ในขณะท่ี สตีเฟน แลงลีย ์(Stephen Langley) กล่าวถึงหนา้ท่ีของผูก้าํกบัละครเวที ดงัน้ี 

1. เป็นจุดเร่ิมตน้ของงานการแสดง  

2. เลือก ประสาน การทาํงานร่วมกบัทีมงาน 

3. วเิคราะห์ ตีความ และส่ือสารกบัทีมงานในการสร้างสรรคง์าน 

4. รับฟัง รวบรวม ขอ้เสนอจากฝ่ายต่าง ๆ และ ควบคุมแนวคิดในการนาํเสนอ 

5. ทาํงานร่วมกบันกัแสดง  

6. ทาํงานร่วมกบันกัออกแบบ 

(Stephen Langley, 2015, p. 71) 

นอกจากน้ี ริค เดสโรเชอร์ (Rick Desrochers) ไดก้ล่าวถึงหน้าท่ี ของผูก้าํกบัการแสดงไวว้่า ผูก้าํกบัมี

หนา้ท่ีถ่ายทอดความหมาย จากการวเิคราะห์ ตีความ และแสดงออกถึงแนวคิด ความเช่ือ ทศันะของผูก้าํกบั เพ่ือส่ง

ต่อสู่ผูช้ม (Rick Desrochers, 2011, p. 51) จากแนวคิดขา้งตน้ สรุปไดว้่า ผูก้าํกบั มีหน้าท่ี เลือกบทละคร ตีความ 

วิเคราะห์ แสดงออกซ่ึงแนวคิด ถ่ายทอดความหมายเพ่ือส่ือสาร นอกจากน้ี ยงัมีหน้าท่ี เลือกทีมงาน ประสาน 

ควบคุม รับฟัง ความคิดของทีมงาน เพ่ือดาํเนินงานละครใหส้าํเร็จลุล่วง นอกจากน้ี ผูเ้ขียนพบวา่ ผูก้าํกบั มีหนา้ท่ี

ในการคดัเลือกบทละคร เล่าเร่ือง เลือกเทคนิควิธีในการนาํเสนอให้น่าสนใจ สร้างจินตนาการให้เกิดข้ึนกบัผูช้ม 

ทาํใหค้นดูติดตามเร่ืองจนจบ และผูก้าํกบัมีหนา้ท่ีใหก้าํลงัใจ (Lighten up) นกัแสดงและทีมงานในการสร้างสรรค์

ผลงาน  

5.3 คุณสมบัตขิองผู้กาํกบัการแสดง 

นกัวิชาการดา้นศิลปะการแสดง ไดก้ล่าวถึงคุณสมบติัของการเป็นผูก้าํกบัการแสดงไวอ้ยา่งหลากหลาย 

ซ่ึงผูเ้ขียนไดป้ระมวลมาโดยสงัเขป ดงัน้ี 

แลร่ี มอส (Larry Moss) กล่าวถึง คุณสมบติัของผูก้าํกบัการแสดงไว ้ดงัน้ี   

1. มีความจริงใจและสนใจในงานท่ีจะกาํกบัอยา่งจริงจงั  

2. เป็นผูใ้ฝ่เรียนรู้ มีละเอียดรอบคอบ สามารถตีความหมายบทละครไดอ้ยา่งลึกซ้ึง  

3. มีความเขา้ใจมนุษย ์เขา้ใจหลกัจิตวทิยา เขา้ใจอารมณ์อนัลึกซ้ึงของมนุษย ์

4. มีความสามารถตีความและนาํส่ิงท่ีสงัเกตเห็นและจดจาํ มาใชใ้นการกาํกบัการแสดงได ้

5. มีความคิดริเร่ิม จินตนาการและมีความสามารถในการสร้างสรรค ์ 

6. มีความเป็นผูน้าํ และมีมนุษยส์ัมพนัธ์ สามารถทาํงานร่วมกบัผุอ่ื้นได ้รับฟังความเห็นและเขา้ใจ

ปัญหาของผูร่้วมงานอยา่งจริงใจ 

7. มีความสามารถในการตดัสินใจ มีความเด็ดขาดมัน่ใจในความคิดของตนเอง  

8. ไม่ดูถูกรสนิยมของผูอ่ื้น และ 9. พฒันาตนเอง และมองหาจุดบกพร่องจากผลงานของตนเอง 

(Larry Moss, 2018, p.20) 

ในขณะท่ี ดงักมล ณ ป้อมเพชร (2550, หนา้ 68-70) แสดงทศันะถึงคุณสมบติัของผูก้าํกบัไวว้า่ 

1.มีความตอ้งการจะส่ือสาร (need to express) ผูก้าํกบัการแสดงจะตอ้งรู้จกัและเขา้ใจมนุษย ์ตอ้ง

อยากเรียนรู้มนุษย ์อีกทั้งตอ้งยอมรับความเป็นมนุษยใ์นตวัเองและมองเห็นมนุษยอ่ื์นจริงๆ  

2. มีความสามารถทาํงานแบบประสานร่วมกนั (collaboration)  

3. มีความรับผิดชอบ (responsibility) จริยธรรมสําคญัอีกประการหน่ึงของผูก้าํกับการแสดงใน

ฐานะศิลปิน คือ ตอ้งมีความรับผิดชอบต่องานท่ีตนเองทาํ ต่อเพ่ือนร่วมงาน ต่อผูช้ม ต่อสงัคม และต่อศิลปะเอง 
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เช่นเดียวกบั ริค เดสโรเชอร์ (Rick Desrochers) กล่าวถึงคุณสมบติัของผูก้าํกบัการแสดง ดงัน้ี 

1. มีความปรารถนาในการสร้างงานละครอยา่งเป็นเลิศ  

2. มีความเป็นผูน้าํ 

3. มีความเขา้ใจในธรรมชาติมนุษย ์ 

4. มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์

5. มีทกัษะและความชาํนาญในการกาํกบัการแสดง  

6. ไดรั้บการฝึกอบรมการกาํกบัการแสดง 

(Rick Desrochers, 2011,p. 52) 

 

6. สรุปผลการศึกษา  

จากแนวคิด ทฤษฎีข้างต้น กรอปกับประสบการณ์การเป็นผู้กบัการแสดงของผู้ เขยีน สามารถสรุปได้ว่า 

คุณสมบติัของผูก้าํกบัการแสดงละครเวที สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ใหญ่ๆ ไดแ้ก่  

คุณสมบัตใินการกาํกบัการแสดง 

1. ผูก้าํกบัตอ้งมีทกัษะการวเิคราะห์ ตีความหมายบทละครอยา่งลึกซ้ึง มีความตอ้งการส่ือสาร ถ่ายทอด

เน้ือหาบทละครและประสบการณ์สู่การแสดงไปยงัผูช้มอยา่งมีสุนทรียะ 

2. ผูก้าํกบัตอ้งมีทกัษะและความชาํนาญในการกาํกบัละครเวที ไดรั้บการฝึกอบรมในการกาํกบัละคร 

3. ผูก้าํกบัตอ้งมีความรู้ในศาสตร์ดา้นการออกแบบ อาทิ ไฟ ฉาก เส้ือผา้ เพ่ือส่ือสารกบัทีมงานละคร 

4. ผูก้าํกบัตอ้งมีทกัษะในการคดัเลือกนกัแสดงละครเวทีใหเ้หมาะสมกบับทละครท่ีกาํกบั 

5. ผูก้าํกบัตอ้งมีความคิดสร้างสรรคใ์นการกาํกบัการแสดง และสามารถใชจิ้นตนาการในการกาํกบั 

6. ผุก้าํกบัตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจ กบัลกัษณะประเภทของละคร วรรณกรรมการละครท่ีสาํคญั 

7. ผูก้าํกบัตอ้งมีความเป็นครู สามารถถ่ายทอดความคิด ฝึกฝนและแกปั้ญหาของนกัแสดงได ้

8. ผูก้าํกบัตอ้งมีรสนิยมท่ีดี แต่ไม่ดูถูกรสนิยมของผูอ่ื้นทั้งทีมงานและผูช้ม 

9. ผูก้าํกบัตอ้งมีความละเอียดอ่อนทางอารมณ์ เขา้ถึงความรู้สึกและอารมณ์ของมนุษย ์

10. ผูก้าํกบัตอ้งมีความซ่ือสตัยต์่อวชิาชีพงานกาํกบัการแสดง 

คุณสมบัตใินการบริหารจดัการงานการแสดง 

11. ผูก้าํกบัตอ้มมีความจริงใจและสนใจในงานกาํกบัการแสดงอย่างจริงจงั ตอ้งการท่ีจะส่ือสาร และ

ปรารถนาสร้างสรรคง์านละครอยา่งยิง่ยวด 

12. ผูก้าํกบัตอ้งมีความรับผิดชอบต่องานกาํกบัการแสดง ตอ้งตรงต่อเวลา และมีความอดทน 

13. ผูก้าํกบัตอ้งมีความเป็นผูน้าํและเขา้ใจมนุษย ์เขา้ใจหลกัจิตวทิยาเพ่ือใชก้บันกัแสดงและทีมงาน 

14. ผูก้าํกบัตอ้งมีทกัษะการบริหารงาน บริหารคน เพ่ือใหง้านการแสดงสาํเร็จตามเป้าประสงค ์

15. ผูก้าํกับตอ้งมีมนุษยส์ัมพนัธ์ สามารถทาํงานร่วมกับผูอ่ื้น รับฟังความเห็น เขา้ใจปัญหา และช่วย

แกปั้ญหาทีมงานอยา่งจริงใจ 

16. ผูก้าํกบัตอ้งมีความใฝ่เรียนรู้ ความรู้และแนวคิดใหม่ ๆ เพ่ือนาํมาปรับใชใ้นการกาํกบัการแสดง 

17. ผูก้าํกบัตอ้งเป็นผูมี้สติ สามารถคิดและหาทางแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ไดอ้ยา่งรวมเร็ว 

18. ผูก้าํกบัตอ้งมีความกระตือรอลน้ ปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงของโลก ไม่หยดุพฒันาตวัเอง 
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19. ผูก้ ํากับต้องมีความสามารถในการตดัสินใจ มีความเด็ดขาดมั่นใจในความคิดของตนเองอย่าง

พอเพียง และตดัสินใจเลือกในส่ิงท่ีเห็นวา่ดีท่ีสุด 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 นอกจากการศึกษาในประเด็นการกาํกบัละครเวที ผูท่ี้สนใจศึกษาดา้นการละครและศิลปะการแสดง  

อาจมุ่งศึกษาการกาํกบัละครโทรทศัน์ ซีร่ีส์ หรือ ภาพยนตร์  
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บทคัดย่อ 

 กระบวนการพฒันาทกัษะการสร้างอวทาร์และการจดัแสดงผลงานเพ่ือส่งเสริมการจดับริการสนเทศและ 

การส่ือสารในจกัรวาลนฤมิต เป็นการสังเคราะห์เทคนิควิธีการในการจัดอบรมเพ่ือสร้างทักษะในการใช้งาน 

แพลตฟอร์มจักรวาลนฤมิต Spatial.io ในระยะเวลาอันสั้ น จัดทําเป็นแผนกระบวนการอย่างมีระบบ จํานวน                  

14  ขั้นตอน  ใชร้ะยะเวลารวมทั้งส้ิน 150 นาที  และ ใหร้ะยะเวลาในการฝึกฝนการจดับริการสนเทศและการส่ือสาร

ในจกัรวาลนฤมิตเป็นเวลา 2 สัปดาห์ โดยมีลาํดบัขั้นตอน เร่ิมตน้จาก การสร้างบญัชี ฝึกสร้างอวทาร์โดยใชใ้บหนา้

จริงของผูใ้ชง้าน สร้างและตกแต่งอวทาร์ดว้ย READY PLAYER ME การเลือกรูปแบบพ้ืนท่ีจกัรวาลนฤมิต สาธิต

การสร้างพ้ืนท่ีจักรวาลนฤมิตของตนเอง  แนะนําวิธีการควบคุมการเคล่ือนไหวของอวทาร์และการส่ือสาร                   

ในจกัรวาลนฤมิต การนาํวตัถุเขา้มาบรรจุในพ้ืนท่ีจดัแสดง สาธิตเทคนิควิธีการปรับแต่งขนาดของวตัถุ การใช้                 

Sticky Note  การกําหนด Portal และ Link แนะนําคุณสมบัติในการใช้งาน Free Features และ Plus Features 

คุณสมบติัของ Host Tools  วิธีการแชร์ช่องทางการเขา้ถึงพ้ืนท่ีจกัรวาลนฤมิต  แนะนาํขอ้ห้ามและขอ้กาํหนดต่างๆ 

ในการสร้างพ้ืนท่ีจดัแสดง จากนั้นการมอบหมายงานการฝึกปฏิบติัการจดัแสดงผลงานการจดับริการสนเทศ และ 

ตรวจติดตาม สะท้อนผลการจัดแสดงผลงานการจัดบริการสนเทศ  ซ่ึงองค์ความรู้ท่ีได้น้ีสามารถนําไปใช้เป็น

แนวทางในการจดัการฝึกอบรมการสร้างอวทาร์ การจดัแสดงผลงานและการส่ือสารในจกัรวาลนฤมิตในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ 

อยา่งเป็นระบบ โดยประยกุตแ์ปรเปล่ียนไปตามคุณสมบติัของเมตาเวร์ิสแต่ละแห่งไดอ้ยา่งหลากหลาย 

 

คาํสําคญั: อวทาร์ การจดัแสดงผลงาน การจดับริการสนเทศ การส่ือสาร จกัรวาลนฤมิต 

 

ABSTRACT 

 The process of avatar developing skills and displaying to promote information services and 

communication on metaverse is a synthesis of techniques and methods for developing skills of using “spatial.io”  

which is a metaverse platform in a short time ( 150 minutes)  and provides two weeks of practicing to displaying 

an information service on metaverse. 14 steps are followed; Practice creating an avatar using the user's real face. 

Create and decorate an avatar with READY PLAYER ME.  Choosing a space.  Demonstration of creating your 
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own metaverse space. Introduce how to control the avatar’s movement and how to communicate on the metaverse. 

Introduce how to upload objects into the exhibition space. Introduce how to adjust object size, using a sticky note, 

and define portals and links.  Introduce the difference between Free features and Plus features.  Introduce 

functional host tools for Plus features.  Introduce how to share a space link and prohibitions and restrictions on 

creating exhibition spaces. After that, assigning homework. Students will practice making an information services 

exhibition.  Then, monitoring process and reflection on the information services exhibition.  This process can be 

used as a guide for organizing training about creating an avatar, exhibition, and communication on metaverse 

which can be applied to many proposals according to the feature of each metaverse platform variously. 

 

Keywords: Avatar, Displaying, Information Services, Communication, Metaverse 

 

บทนํา 

พ้ืนท่ีโลกเสมือน หรือ จักรวาลนฤมิต (Metaverse) เป็นเทคโนโลยีท่ีไดรั้บความนิยมอย่างมาก และ             

มีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง จกัรวาลนฤมิตถูกนาํมาใชป้ระโยชน์ทั้งในเชิงธุรกิจ ศาสนา และ การศึกษา เพ่ือสร้าง

ประสบการณ์ใหม่ให้กับผูบ้ริโภคหรือผูรั้บบริการ ไม่ว่าจะเป็นการจัดแสดงสินค้า การประชุม การลงทุน                

การท่องเท่ียว การออกกาํลงักาย การจดันิทรรศการ และกิจกรรมอ่ืนๆ (กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, 2565) ส่วนใน 

ดา้นการศึกษานั้น จกัรวาลนฤมิตถูกใชเ้ป็นนวตักรรมท่ีรองรับการศึกษาแห่งอนาคต ทาํใหส้ถาบนัการศึกษาหลาย

แห่งพฒันาให้นักศึกษาเป็นพลเมืองดิจิทลั ท่ีสามารถสร้างหรือจดัแสดงผลงานในโลกเสมือนได ้ มิใช่แค่เพียง        

เขา้ไปรับชมแต่เพียงอยา่งเดียว  

จากการเปล่ียนแปลงและความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในปัจจุบนั            

ท่ีสามารถแพร่กระจายขอ้มูลไดอ้ยา่งรวดเร็ว ทาํใหน้กัศึกษาท่ีจะจบไปเป็นครู หรือบุคลากรแนะแนว ตอ้งสามารถ

ช่วยเหลือผูรั้บบริการไดอ้ย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน โดยกระทรวงศึกษาธิการไดก้าํหนดมาตรฐานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารดา้นการเรียนการสอนวา่ ใหมี้ระบบแนะแนวใหค้าํปรึกษาทางการเรียนรู้แก่ผูเ้รียนและ

ประชาชนผูรั้บบริการ (สมศกัด์ิ สีดากลุฤทธ์ิ, 2559)  

การให้บริการสนเทศทางจิตวิทยานั้น เป็นบริการหน่ึงในงานของบุคลากรแนะแนวท่ีจดัทาํข้ึน เพ่ือให้

ความรู้ ขอ้เท็จจริง และรายละเอียดดา้นการศึกษา ด้านอาชีพ ด้านส่วนตวัและสังคม ผูรั้บบริการจะนาํขอ้มูล               

ท่ีไดรั้บไปประกอบการตดัสินใจ และการวางแผนการศึกษา อาชีพ ตลอดจนวางแนวทางการดาํเนินชีวิต ซ่ึงจะ

เป็นการเตรียมความพร้อมในการปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ไดเ้หมาะสมยิง่ข้ึน  

การพฒันานกัศึกษาระดบัปริญญาตรีใหส้ามารถสร้างหรือจดัแสดงผลงาน จดันิทรรศการแสดงผลงานและ

ส่ือสารในจักรวาลนฤมิตได้นั้ น จําเ ป็นต้องออกแบบกระบวนการพัฒนาทักษะการสร้างอวทาร์และ                          

การจดัแสดงผลงานในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบติัการในระเวลาอนัสั้น เพ่ือใหส้อดรับกบัคุณลกัษณะเฉพาะของ

ผูเ้รียนในปัจจุบัน โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) หลายอย่างในห้องปฏิบัติการ ได้แก่                        

การออกแบบอวทาร์ การเขียนอยา่งรวดเร็วเป็นรายบุคคล การอภิปรายกลุ่มยอ่ย การเดินชมแกลเลอรี การแบ่งปัน

ความคิด และการอภิปรายทั้งกลุ่ม (Ma, Al-Noori, Klein, Freisem, & Price. 2021)   

  ดว้ยเหตุน้ีผูศึ้กษาจึงสนใจสังเคราะห์กระบวนการพฒันาทกัษะการสร้างอวทาร์และการจดัแสดงผลงาน

เพ่ือส่งเสริมการจดับริการสนเทศ และการส่ือสารในจกัรวาลนฤมิต  ตลอดจนรวบรวมแนวทางการออกแบบ             
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การเรียนรู้และเทคนิควิธีการใช้งาน “Spatial.io” เพ่ือใช้ในการจัดบริการสนเทศหรือแสดงนิทรรศการใน 

จักรวาลนฤมิต มาเผยแพร่ในลักษณะบทความวิชาการท่ีเป็น “ขั้นตอน”  เพ่ือให้ผู ้สนใจนําแนวทางตาม

กระบวนการท่ีเรียบเรียงกลยุทธ์ไวอ้ย่างมีระบบน้ี ไปประยุกต์ใช้เพ่ือประโยชน์ต่อการออกแบบการอบรม 

เชิงปฏิบติัการใหบ้ริการสนเทศ หรือออกแบบการส่ือสารในจกัรวาลนฤมิตท่ีมีความทนัสมยัและน่าสนใจไดต้่อไป 

 

วตัถุประสงค์ 

(1) เพ่ือสังเคราะห์กระบวนการพฒันาทกัษะการสร้างอวทาร์และการจดัแสดงผลงานสาํหรับส่งเสริม

การจดับริการสนเทศและการส่ือสารในจกัรวาลนฤมิตสาํหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 

(2) เพ่ือศึกษารวบรวมแนวทางการออกแบบการเรียนรู้และเทคนิควิธีการใช้งาน Spatial.io เพ่ือใช ้

ในการจดับริการสนเทศหรือแสดงนิทรรศการดว้ยจกัรวาลนฤมิต 

 

กระบวนการพฒันาทกัษะการสร้างอวทาร์และการจัดแสดงผลงานสําหรับส่งเสริมการจัดบริการ

สนเทศและการส่ือสารในจักรวาลนฤมิต  

กระบวนการพฒันาทกัษะการสร้างอวทาร์และการจดัแสดงผลงานสาํหรับส่งเสริมการจดับริการสนเทศ

และการส่ือสารในจกัรวาลนฤมิต ผูศึ้กษาเลือกใชเ้วบ็ไซต ์Spatial ซ่ึงสามารถเขา้ถึงท่ี https://spatial.io/  เวบ็ไซต์

ดังกล่าวน้ีเป็นแพลตฟอร์มเมตาเวิร์สท่ีผู ้ใช้งานซ่ึงเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีสามารถเรียนรู้ได้ง่าย                     

โดยสังเคราะห์ขั้นตอนการพฒันาทักษะการสร้างอวทาร์และการจัดแสดงผลงานเป็นจํานวน 14 ขั้นตอน                 

ใชร้ะยะเวลาอนัสั้น รวมทั้งส้ิน 150 นาที  หลงัจากนั้นใหร้ะยะเวลาผูเ้ขา้อบรม  ซ่ึงเป็นนกัศึกษาสาขาจิตวทิยาการ

ใหค้าํปรึกษาและการแนะแนวในการฝึกฝนการจดับริการสนเทศดว้ยจกัรวาลนฤมิตเป็นเวลา 2 สปัดาห์   

ก่อนเขา้รับการอบรมเชิงปฏิบติัการ ผูท่ี้เป็นวทิยากรควรแจง้ขอ้ตกลงในการอบรมล่วงหนา้  ใหน้กัศึกษา

ท่ีจะเขา้รับการอบรมจดัเตรียมคอมพิวเตอร์ Desktop หรือ Notebook ท่ีมีกลอ้งและไมโครโฟน หรือ หากสามารถ

อบรมในห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ท่ีมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในแบบเดียวกนั จะสามารถจดัการการอบรมตาม

กระบวนการน้ีไดอ้ยา่งราบร่ืน ลดเวลาในการแกไ้ขปัญหาความต่างของอุปกรณ์ไปไดม้าก นอกจากนั้น วิทยากร

ควรแจง้ใหผู้เ้ขา้อบรม Update Google Chrome ให้เป็น Version ปัจจุบนั และ “กาํหนด” ให้ผูเ้ขา้อบรมใช ้Google 

Chrome เป็น Web Browser หลกัในการเขา้สู่เมตาเวิร์ส เน่ืองจากมีการใช้งานอย่างแพร่หลายในคอมพิวเตอร์        

ส่วนบุคคล ตลอดจนคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน นอกจากน้ี Google Chrome เป็น Web Browser 

ท่ีแพลตฟอร์ม Spatial  รองรับการใชง้านทุกฟังกช์นัอีกดว้ย  

ขั้นตอนการเตรียมการ ท่ีควรแจง้ให้ดาํเนินการให้แลว้เสร็จก่อนจดัการอบรม  โดยกระบวนการพฒันา

ทกัษะการสร้างอวทาร์และการจดัแสดงผลงานสาํหรับส่งเสริมการจดับริการสนเทศและการส่ือสาร ในจกัรวาลนฤมิต 

มีรายละเอียดของกระบวนการสงัเคราะห์ไดเ้ป็นลาํดบัขั้นตอน จาํนวน 14 ขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี  

1) ขั้นตอนการสร้างบัญชี (15 นาท)ี 

1. วิทยากรควรสร้าง Padlet  (สามารถสร้างไดโ้ดยไม่เสียค่าใชจ่้ายท่ี https://padlet.com/) โดยเลือก

รูปแบบ Shelf  จากนั้นใชแ้ถบคอลมัน์แรกเป็นชั้นจดัเก็บ “แหล่งขอ้มูลจาํเป็น” และ บรรจุ https://spatial.io/ ไวท่ี้

คอลมัน์แรกดา้นซา้ยมือ  เพ่ือใชค้อลมัน์ดงักล่าว ในการวาง Link เพ่ือใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถเขา้ถึงพ้ืนท่ีจกัรวาลนฤมิต 

(SPACE) ท่ีวิทยากรจดัสร้างข้ึนเพ่ือการทดลองใชเ้คร่ืองมือ หรือ พ้ืนท่ีเมตาเวิร์สท่ีเป็นตวัอยา่งในการท่องเท่ียว 

(TRAVEL) ไดต้ลอดเวลา แมภ้ายหลงัเสร็จส้ินการอบรมตามกระบวนการแลว้ 

https://spatial.io/
https://padlet.com/
https://spatial.io/
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2. นําผูเ้รียนเขา้สู่ https://spatial.io/  โดยการ Sign up โดยเร่ิมตน้จาก Account ใหม่ โดยแนะนาํ

ขั้นตอนการสร้างบญัชี จาก 5 ทางเลือก ไดแ้ก่  Google, MetaMask, Apple, Microsoft หรือ Use Email  ทั้งน้ี ถึงแม้

วิทยากรมี Account Spatial+ (Plus) อยูแ่ลว้ วิทยากรก็ควรสร้าง e-mail ข้ึนใหม่ จาํนวน 1  e-mail  เพ่ือดาํเนินการบรรยาย

พร้อมสาธิต และให้ผูเ้ขา้อบรมทาํตามเป็นขั้นตอน ในลกัษณะ STEP-BY-STEP  ซ่ึงวิทยากรจะเห็นความเร็ว        

หรือชา้ของ “ทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์พ้ืนฐาน”  ในผูเ้ขา้รับการอบรมท่ีแตกต่างกนัไดใ้นขั้นตอนน้ี 

3. วิทยากรแนะนาํให้ผูเ้ขา้อบรมใชง้าน Browser Google Chrome ทั้งน้ี https://spatial.io/  ในปัจจุบนั 

ไม่รองรับ Browser Safari หากผูใ้ชเ้คร่ือง Mac หรือ MacBook  ให้เปล่ียนมาใช้ Google Chrome โดยสามารถ 

Download Browser Google Chrome  ไดจ้าก https://www.google.com/intl/th/chrome/ 

4. เม่ือเขา้สู่หนา้ขอ้กาํหนดและสิทธิส่วนบุคคล (Terms & Privacy) เวบ็ไซต ์Spatial จะระบุขอ้ความ               

I want to receive news and feature updates from Spatial. (ตอ้งการรับข่าวสารจาก Spatial ) และขอ้ท่ีสอง I have 

read and agree to the Terms of Use, Privacy Policy, and confirm I am at least 18 years old. (ต้องมีอายุเกินกว่า             

18 ปี) ซ่ึงแนะนําให้ผูใ้ช้งานยืนยนั “เฉพาะ” ข้อท่ีสองเป็นอย่างน้อย  เพราะระบบกําหนดให้ผูเ้ข้าใช้งาน 

https://spatial.io/ จะตอ้งมีอายอุยา่งนอ้ย 18  ปี  ดงันั้น การจดันิทรรศการและการส่ือสารจะนาํไปใชก้บัผูท่ี้มีอายุ

นอ้ยกวา่ 18 ไม่ได ้ 

5. เม่ือเขา้สู่หนา้ Give yourself a name ให้ระบุช่ือท่ีตอ้งการให้ปรากฏ หรือแสดงบนแพลตฟอร์ม 

Spatial   

 

 

ภาพท่ี 1  หนา้แรกของการใชง้าน https://spatial.io/ 

 

2) ขั้นตอนการฝึกสร้างอวทาร์โดยใช้ใบหน้าจริงของผู้ใช้งาน (25 นาท)ี 

1. เม่ือเขา้สู่หนา้ Spatial.io want to used your camera (Spatial.io ตอ้งการใชก้ลอ้งของคุณ) ใหเ้ลือก

ท่ี Allow หากผูใ้ชง้านมีกลอ้ง ภาพใบหนา้ของผูใ้ชจึ้งจะถูกจบัภาพ (Take Photo) และใชง้านในแพลตฟอร์มSpatial ได ้ 

โดยใหเ้ลือก Click (กด) ท่ี Icon กลอ้งถ่ายภาพสีดาํ เพ่ือกดถ่ายภาพ  จากนั้นจะมีขอ้ความ LOOKS GOOD (หมายถึง 

ดูดีแลว้สามารถเลือกภาพท่ีจบัมาใชง้านได)้ หรือ RETAKE PHOTO (เพ่ือเลือกจบัภาพใหม่ อีกคร้ัง)  

https://spatial.io/
https://www.google.com/intl/th/chrome/
https://spatial.io/terms
https://spatial.io/privacy
https://spatial.io/
https://spatial.io/
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2. หากผูเ้ขา้รับการอบรมเลือกกดปุ่ม Continue without photo (ใชง้านต่อโดยไม่ใชรู้ปภาพ) ระบบ

จะเร่ิมสร้างหอ้งเร่ิมแรก  เป็นพ้ืนท่ีโลกเสมือนเป็นหอ้งในบา้น (Home)  กาํหนดช่ือตั้งตน้ตามช่ือของผูส้ร้างหอ้ง 

เช่น John’s home โดยระบบจะสร้างอวทาร์ (Avatar) ตั้งตน้ใหก่้อน เพ่ือใหผู้ใ้ชเ้ร่ิมปรับและตกแต่งไดต้่อไป 

3. กาํหนดให้ผูเ้ขา้รับการอบรม กดเลือกกาํหนดเพศ และรูปร่างลกัษณะของอวทาร์ท่ีตอ้งการจาก

ระบบของ Spatial.io ซ่ึงระบบจะมีอวทาร์สาํเร็จรูปอยา่งง่ายสาํหรับผูใ้ชแ้รกเร่ิมก่อน 

4. กาํหนดให้ผูเ้ขา้รับการอบรมตกแต่งสีผิว และ เคร่ืองแต่งกายของอวทาร์ เพ่ือให้เกิดทกัษะใน            

การตกแต่งอวทาร์ในเบ้ืองตน้ ก่อนท่ีจะฝึกตกแต่งขั้นสูงในขั้นต่อไป   

5. วิทยากรควรแจง้ให้ผูเ้ขา้รับการอบรมทราบวา่ หากตอ้งการใชใ้บหนา้จริง เพ่ือใชใ้นการติดต่อ 

ส่ือสารแบบเปิดเผยตนเอง ให้เลือกกดท่ี GENERATE HEAD (สร้างรูปแบบศีรษะ) ระบบจะนาํเขา้สู่เมนู (Menu)                 

การถ่ายภาพ หรือ Upload Photo ซ่ึงระบบของ Spatial.io จะนาํผูใ้ชง้านไปสู่ขั้นตอนของการใชภ้าพจริงของผูท่ี้ 

ตอ้งการมาสร้างเป็นส่วน “ศีรษะ” ของอวทาร์ 

3) ขั้นตอนการสร้างและตกแต่งอวทาร์ด้วย READY PLAYER ME 

1. วิทยากรกําหนดให้ผูเ้ข้ารับการอบรม กดปุ่ม CREATE READY PLAYER ME AVARTAR           

(สร้างอวทาร์จาก READY PLAYER ME)  หรือ ปุ่ม +  ระบบจะเช่ือมโยงไปยงัเมนูการสร้างอวทาร์ ซ่ึง Spatial.io 

มีความร่วมมือกบั เวบไซตส์ร้างอวทาร์ READY PLAYER ME ซ่ึงสามารถเขา้ถึงท่ี https://readyplayer.me/ 

2. ระบบจะนาํไปสู่หน้า STEP 1  Choose your body type (เลือกแบบของรูปร่าง) เพ่ือให้ผูใ้ชง้าน

เลือกเพศของร่างอวทาร์ หากตอ้งการแสดงร่างเป็นเพศชาย ให้เลือก Masculine (ชาย) หาก ตอ้งการแสดงร่างเป็น        

เพศหญิง ให้เลือก Feminine (หญิง) หากไม่ต้องการระบุเพศ ให้เลือก Don’t specify (ไม่ระบุ) ซ่ึงเป็นศัพท์         

เฉพาะทางท่ีควรแนะนาํ เพ่ือใหผู้ใ้ชง้านมีทางเลือกไดต้ามตอ้งการ 

3. หากผูใ้ช้งานมีบัญชี READY PLAYER ME อยู่แล้ว ให้เลือก Sign in with READY PLAYER 

ME เพ่ือนาํอวทาร์ท่ีเคยสร้างไวม้าใชใ้น Spatial.io โดยวทิยากรควรแนะนาํวา่ ผูท่ี้ยงัไม่มีบญัชี READY PLAYER ME 

สามารถสมคัรและเรียนรู้การสร้างและใชง้านดว้ยตนเองในภายหลงั เพ่ือไม่ให้เสียเวลาท่ีใชใ้นกระบวนการของ

การอบรม 

4. จากนั้นระบบจะนาํไปสู่หนา้  STEP 2  Photo (ภาพถ่าย)  หากกรณีตอ้งการถ่ายภาพตนเอง ระบบ

จะมีคาํแนะนําการเลือกภาพท่ีดีท่ีสุด (For best results take a selfie with a neutral face and good lighting) โดย

ผูใ้ชง้านมีทางเลือก ดงัน้ี 

- ตอ้งการถ่ายภาพเลือก Take a photo!  หากเลือกโหมดน้ี ระบบจะใช้เวลา 5-10 วินาทีใน            

การเขา้สู่ โหมดเร่ิมตน้ โดย Spatial.io จะจาํลองใบหนา้และทรงผมของอวทาร์เบ้ืองตน้ใหส้อดคลอ้งกบัภาพท่ีถ่าย 

- หากมีภาพของตนเองตอ้งการเลือกภาพท่ีจะ Upload ข้ึนระบบใหเ้ลือกกดท่ี “or pick a file” 

เพ่ือเลือกภาพท่ีจะอพัโหลดข้ึนระบบ  ซ่ึงระบบของ Spatial จะจาํลองใบหนา้และทรงผมของอวทาร์เบ้ืองตน้ให้

สอดคลอ้งกบัภาพท่ีถ่ายหลงัจาก Upload ภาพข้ึนระบบแลว้ 

ผูใ้ชง้านสามารถตกแต่งอวทาร์ได ้โดยสามารถกาํหนดสีใบหนา้ เคา้โครงใบหนา้ เส้ือผา้ เคร่ืองแต่งกาย 

ทรงผม สีผม หนวดเครา สีของดวงตา ลกัษณะของคิ้ว แว่นตา การแต่งหน้า หน้ากาก หมวก เม่ือตกแต่งเสร็จ  

ระบบจะนาํไปสู่หนา้เช้ือเชิญให้ผูใ้ชง้าน สมคัรสมาชิกเขา้สู่ระบบของ READY PLAYER ME ทั้งน้ี หากไม่ตอ้งการ

สมคัรสมาชิก สามารถเลือกท่ี Continue without signup (ตอ้งการใชง้านต่อไปโดยไม่ตอ้งการเป็นสมาชิก) 

https://readyplayer.me/
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5. ระบบจะนาํไปสู่  STEP 3  หากตอ้งการใชง้านต่อโดยไม่ใชภ้าพถ่ายหรือไม่ตอ้งการถ่ายภาพให้

ผูใ้ช้งานเลือก Continue without a photo ระบบจะเขา้ไปสู่ขั้นตอนการเลือกอวทาร์สําเร็จรูป (Pick an Avatar, 

You'll be able to customize it later) โดยผูใ้ชง้านอาจเลือกตกแต่งอวทาร์ของตนเองไดใ้นภายหลงั 

6. แนะนําให้ผูเ้ข้ารับการอบรมกดบันทึก (SAVE)  เพ่ือบันทึกรูปร่างของอวทาร์ ระบบของ 

Spatial.io จะนาํผูใ้ชง้านไปสู่หนา้พ้ืนท่ี (SPACE) เพ่ือนาํไปสู่การเลือกพ้ืนท่ีจกัรวาลนฤมิตท่ีจะใชต้่อไป 

7. แนะนาํใหผู้ใ้ชง้านรู้จกัวธีิการและช่องทางการกาํหนดการเช่ือมต่อบญัชีผูใ้ช ้Spatial กบัส่ือสงัคม

ออนไลน์ต่างๆ  เช่น Discord, Twitter, Instagram และ ช่องทางเวบ็ไซตส่์วนบุคคล (Personal Website) 

4) ขั้นตอนการเลือกพื้นทีจ่กัรวาลนฤมติ (10 นาท)ี 

  ในขั้นตอนน้ี วิทยากรควรแนะนาํวิธีการเขา้ใชง้านพ้ืนท่ีบนจกัรวาลนฤมิตของ spatial.io ประกอบดว้ย   

5 ส่วนหลกั หากตอ้งการท่องไปในจกัรวาลนฤมิตท่ีมีผูอ่ื้นสร้างพ้ืนท่ี  (SPACE) ไว ้และเป็นท่ีนิยม สามารถเลือก

ท่ี Popular หากตอ้งการท่องไปในจกัรวาลนฤมิตท่ีมีผูอ่ื้นสร้างพ้ืนท่ีไว ้และกาํลงั Live สามารถเลือกท่ี Live Now 

หากตอ้งการท่องไปในจกัรวาลนฤมิตท่ีมีผูอ่ื้นสร้างพ้ืนท่ีไวใ้หม่ล่าสุด สามารถเลือกท่ี Newest  หากตอ้งการเขา้ไป

ยงัพ้ืนท่ีใดก็ตามท่ีตนเองใชง้าน (Travel) ล่าสุด สามารถเลือกท่ี Recent หากตอ้งการเขา้ไปยงัพ้ืนท่ีท่ีตนเองสร้าง

ข้ึนสามารถเลือกท่ี Your Spaces และหากต้องการสร้างพ้ืนท่ีจักรวาลนฤมิตของตนเองใหม่ สามารถเลือก  

+ CREATE A SPACE เพ่ือสร้าง SPACE ของตนเองข้ึนใหม่ 

5) ขั้นตอนการสาธิตการสร้างพืน้ทีจ่กัรวาลนฤมติของตนเอง (15 นาท)ี 

1. วิทยากรเร่ิมเขา้สู่กระบวนการ การสร้างทกัษะการสร้างพ้ืนท่ีจกัรวาลนฤมิตของผูใ้ชข้ึ้นใหม่ 

สามารถเลือกท่ี + CREATE A SPACE ระบบจะนาํเขา้สู่หนา้ของรูปแบบพ้ืนท่ีสาํเร็จรูปท่ีในปัจจุบนัโดยระบบจะ

มี Template ให้เลือกใชง้านจาํนวน 9 รูปแบบ  ซ่ึงในบางรูปแบบเท่านั้นท่ีผูใ้ชง้านสามารถปรับสีพ้ืนหลงัและ

ลักษณะพ้ืนได้ตามท่ีต้องการ  โดยประกอบด้วย Upload Custom Space, Agora, Isle Gallery, Aeries Gallery, 

Obsidian Gallery, Auditorium, Outdoors, Boardroom Lounge, Boardroom with Table และ Mountain Lounge 

2. วทิยากรควรแนะนาํวา่ การสร้างพ้ืนท่ี (SPACE) ในแบบท่ีกาํหนดดว้ยตนเอง  สามารถทาํไดโ้ดย

เลือกอพัโหลดไฟล์ด้วยการกดเลือกท่ี Upload Custom Space  เลือก Drop 3D Model Here โดยมีไฟล์ท่ีรองรับ

จาํนวน 3 นามสกุล ได้แก่ .FBX  .GLTF .GLB โดยผูใ้ช้งาน สามารถศึกษาเพ่ิมเติมในภายหลงัจาก Spatial 3D 

Model Preparation Guide (Spatial, 2565) 
 

 

ภาพท่ี 2  การเลือกสร้างพ้ืนท่ีดว้ยตนเองและพ้ืนท่ีสาํเร็จรูป 
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6) ขั้นตอนการแนะนําการเคล่ือนไหวของอวทาร์และการส่ือสารในจกัรวาลนฤมติ (10 นาท)ี 

1. วิทยากรควรเร่ิมสาธิตการสร้างพ้ืนท่ี (SPACE) ข้ึนใหม่ โดยใช้รูปแบบสําเร็จรูปแบบ 

Auditorium เน่ืองจากเป็นพ้ืนท่ีลาดเอียง ท่ีสามารถเห็นผูเ้ขา้ร่วมอบรมท่ีเขา้มาทั้งหมดไดง่้าย  แลว้เลือก Share ใน

รูปแบบ        Any one with the link can view (ทุกคนท่ีไดรั้บลิงคส์ามารถรับชมเท่านั้น)  จากนั้นส่ง Link ให้ผูเ้ขา้

อบรมผ่านทาง Padlet ในคอลมัน์แรกท่ีไดจ้ดัทาํไว ้ทั้ งน้ี หากประยุกตจ์ดัอบรมออนไลน์ ผ่าน Zoom สามารถ

ส่งผ่านช่องทาง  Chat ของระบบได้ แต่แนะนําให้วางลิงคใ์น Padlet ดว้ย เพ่ือให้ผูเ้ขา้อบรมสามารถเขา้ไปยงั 

SPACE น้ีภายหลงัไดแ้มก้ระบวนการอบรมดาํเนินการเสร็จส้ินแลว้ 

2. วิทยากรแจ้งให้ผูเ้ขา้รับการอบรมตามลิงก์ เขา้มาใน SPACE Auditorium ท่ีวิทยากรสร้างไว ้  

โดยในระหว่างรอผูเ้ขา้อบรมเขา้ระบบ สาธิตและแนะนาํการเคล่ือนไหว โดยการใช้ปุ่ม W (เดินไปขา้งหน้า)                 

S  (เดินมาขา้งหลงั)  A (เดินไปทางซา้ย)  D (เดินไปทางขวา) การกาํหนดมุมมองแนวด่ิง โดยการใช ้Mouse ลาก

ข้ึนและลง รวมทั้งการ Zoom in และ Zoom out ดว้ยการ Scroll บน Mouse ซ่ึงผูเ้รียนท่ีมีทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์

ในระดบัท่ีแตกต่างกนั จะควบคุมการเคล่ือนไหว  และมุมมองใน Spatial ไดแ้ตกต่างกนัไปดว้ย  

3. กาํหนดให้ผูเ้ขา้อบรมสามารถนาํร่างอวทาร์เขา้สู่พ้ืนท่ีวงกลมตรงกลางดว้ยการ Click บริเวณ

พ้ืนท่ีทรงกลมกลางดา้นหน้า เพ่ือฝึกวิธีการเคล่ือนยา้ยตาํแหน่งอวทาร์ดว้ยการ Teleport  (การเคล่ือนยา้ยแบบ

กระโดด) 

4. จากนั้น ให้ผูใ้ชง้านทดลองกดปุ่ม “C” เพ่ือปรบมือพร้อมกนั จากนั้นให้กด ตวัเลข 1, 2, 3, 4, 5 

และ กด Space Bar  บน Keyboard ตามลาํดบั  โดยกาํหนดให้กดแลว้ปล่อยให้อวทาร์แสดง “กิริยา”  ใน Spatial 

(Metaverse) พร้อม ๆ กนั ซ่ึงในขั้นตอนน้ี ผูเ้ขา้รับการอบรมจะเรียนรู้จากจากการกระทาํ เป็นกระบวนการเรียนรู้

เชิงรุก (Active Learning)  ท่ีทาํใหผู้เ้รียนไดรั้บประสบการณ์ตรงจากการ “ลองทาํ”   

7) ขั้นตอนการสาธิตการนําวตัถุเข้ามาบรรจุในพื้นทีจ่ดัแสดง (10 นาท)ี 

วทิยากรกาํหนดใหผู้เ้ขา้รับการอบรม กลบัไปเลือกท่ีนัง่ โดย Click ท่ี “เบาะนัง่” ใน SPACE Auditorium 

ให้วิทยากรสาธิตวิธีการนาํ วตัถุ 3 มิติ (3D)  ซ่ึงเป็นรูป “ตน้ไมสี้แดง” สําเร็จรูป  เขา้มาบรรจุในพ้ืนท่ีทรงกลม

ดา้นหนา้ แลว้กาํหนดใหผู้เ้ขา้อบรมปลูกตน้ไมค้นละตน้ในพ้ืนท่ีเดียวกนั  ผูเ้ขา้รับการอบรมจะไดฝึ้กการปรับแกน 

X, Y, Z, ขนาด และตาํแหน่งของวตัถุ โดยระหว่างท่ีผูเ้ขา้อบรมทดลองทาํ  ให้แนะนําผูเ้ขา้อบรมให้ทราบถึง

นามสกลุของไฟล ์และขนาดของไฟลท่ี์ Spatial รองรับวตัถุเขา้มาบรรจุในพ้ืนท่ีจดัแสดงใน SPACE ดงัต่อไปน้ี 

1. วตัถุ 3 มิติ (3D) ไฟลน์ามสกลุท่ีรองรับ ไดแ้ก่  GLB, glTF, FBX, OBJ, DAE, PCD 

2. วดีิโอ (Videos) ไฟลน์ามสกลุท่ีรองรับ ไดแ้ก่   MP4, GIFs, MKV, MOV, AVI, WMV, WEBM 

3. ภาพ (Images) ไฟลน์ามสกลุท่ีรองรับ ไดแ้ก่   PNG, JPEG, TIFF 

4. เอกสาร (Documents) ไฟลน์ามสกลุท่ีรองรับ ไดแ้ก่  .docx, .pptx, .xlsx, .pdf 

ทั้ งน้ี ประเภทของไฟล์ท่ีรองรับและขนาดสูงสุดท่ีรองรับการอัพโหลดเขา้บรรจุในพ้ืนท่ีจัดแสดง 

(SPACE) ของ Spatial ให้แนะนาํผูเ้ขา้อบรมศึกษาเพ่ิมเติมท่ี Uploading Content & Supported File Types, Spatial 

(2022) 

8) ขั้นตอนการแนะนําเทคนิควธีิการปรับแต่งขนาดของวตัถุ (10 นาท)ี 

1. วิทยากรวางลิงค์ของบา้น (Home) ท่ีเป็น SPACE ของวิทยากร ใน Padlet โดยปรับสิทธ์ิก่อน             

การ Share เป็น Anyone with the link can edit  (ผูเ้ขา้รับการอบรมทดลองปรับแกไ้ขค่าต่างๆ ได)้  กาํหนดให้ผูเ้รียน 

เขา้พ้ืนท่ีน้ี 
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2. ระหวา่งรอผูเ้ขา้อบรมเขา้พ้ืนท่ี SPACE ท่ีเป็นบา้นของวทิยากรในเมตาเวร์ิส ใหว้ทิยากรทบทวน

หลกัการการปรับแต่งขนาดของวตัถุท่ีนาํเขา้ดว้ยการ Click เลือกท่ีวตัถุท่ีเป็นกรอบรูป (เช่น LOGO SPU) แลว้

สาธิตการปรับตาํแหน่ง (Position)   

3. เม่ือผูเ้ขา้รับการอบรมเขา้มาใน SPACE แลว้ กาํหนดให้ผูเ้ขา้อบรม ทดลองนาํภาพน่ิง 1 ภาพเขา้

มาประดบับนผนงัใน SPACE ของวทิยากรเพ่ือฝึกทกัษะการปรับตาํแหน่ง โดยในขั้นตอนน้ี ใหอ้ธิบายความหมาย

ของปุ่มแต่ละปุ่ม ท่ีผูเ้ขา้อบรมสามารถใชง้าน ตั้งแต่ การเปิด-ปิดไมโครโฟน การเปิด-ปิดกลอ้ง  ปุ่ม Download, 

Zoom, Lock, Replace, Edit, Info, Duplicate, Show frame  และ Delete ตามลาํดับ ซ่ึงแต่ละปุ่มมีความหมายตรง 

เป็นชุดคาํสัง่ภาษาองักฤษท่ีง่ายต่อความเขา้ใจ 

4. ในขั้นตอนน้ี ให้แนะนําผูเ้ข้าอบรมว่า “ในขณะน้ี” ผูใ้ช้งาน Spatial ไม่สามารถใช้งานปุ่ม 

Control+Z เพ่ือยกเลิก (Undo) คาํสัง่ท่ีทาํ แตกต่างจากการใชง้านซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์อ่ืนๆ ท่ีมกัคุน้เคยวธีิการน้ี

มาก่อน    

 

 

ภาพท่ี 3  เคร่ืองมือการปรับแต่งขนาดของวตัถุและเคร่ืองมือท่ีใชจ้ดัการวตัถุ 

9) ขั้นตอนการใช้ Sticky Note (5 นาท)ี 

วิทยากรกาํหนดให้ผูเ้ขา้รับการอบรมฝึกใช ้Sticky Note ซ่ึงคลา้ยกบักระดาษ Post-It สีเหลืองท่ีสามารถ

ปรับขนาดได ้ฝากขอ้ความไวท่ี้ผนงับา้นของวิทยากร และให้ผูเ้ขา้รับการอบรมคนอ่ืนๆ ช่วยกนัจดักลุ่มและปรับ

ขนาดใหข้อ้ความไม่บงัหรือทบัซอ้นกนั เป็นการสร้างทกัษะการกาํหนดตาํแหน่งดว้ยการฝึกการเขียนอยา่งรวดเร็ว

เป็นรายบุคคล และ เรียนรู้ทกัษะการวางแผน่ขอ้ความใหถู้กดา้น ไม่สลบัดา้น และไม่ฝังตวัลงไปในผนงั 

10) ขั้นตอนการกาํหนด Portal และ Link (10 นาท)ี 

วิทยากรสาธิตการสร้างลิงค์เ ช่ือมโยงกลับไปยงั Padlet โดยกดท่ีปุ่ม Search or URL แล้ววางลิงค์

เช่ือมโยงเพ่ือเป็นตวัอย่าง จากนั้นสาธิตการสร้าง Portal ไปยงั SPACE  Auditorium ท่ีเคยใชง้านมาแลว้  เพ่ือให้

ผูเ้รียนทดลองท่องเท่ียว (Travel) ไปยงั SPACE อ่ืนๆ เพ่ือสร้างองคค์วามรู้ และแนะนาํทกัษะการวางตาํแหน่งและ

กาํหนดขนาด Portal ในพ้ืนท่ี SPACE เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาเมตาเวร์ิสของตนเองในขั้นตอนต่อไป   
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ภาพท่ี 4  Sticky Note, Portal และกลุ่มเคร่ืองมือ Setting 

11) ขั้นตอนการแนะนําคุณสมบัตใินการใช้งาน Free Features และ Plus Features (5 นาท)ี 

ในขั้นต่อไป ให้วิทยากรกล่าวถึงคุณสมบติัในการใชง้าน Free Features และ Plus Features ของ Spatial 

ว่ามีความแตกต่างในการควบคุมและการใช ้Host Tools ในส่วน Control อธิบายวิธีการใชง้านปุ่ม Share screen 

และการกําหนดค่าต่างๆ ใน Menu Setting, Audio Grouping Tools, Environment, Leave Audio รวมถึงการลบ 

SPACE การคน้หาขอ้มูลใน Help, Controls และการเช่ือมต่อหูฟัง (Pair Headset) จากนั้นวิทยากรอาจ Share ภาพ

จาก https://spatial.io/pricing เพ่ือใหผู้เ้ขา้รับการอบรมทราบถึงความแตกต่างของ Account แบบฟรี กบั Account 

แบบ Spatial+ ท่ีมีคุณสมบติัท่ีเพ่ิมข้ึน ทั้งดา้นจาํนวนผูเ้ขา้เชา้งานและเคร่ืองมือควบคุมต่างๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนมา แจง้เป็น

ขอ้มูลเพ่ือทราบหากตอ้งการศกัยภาพในการจดักิจกรรมใน Spatial ในอนาคต 

12) ขั้นตอนการแนะนําคุณสมบัตขิอง Host Tools หากสมคัรใช้งาน Plus Features (10 นาท)ี 

1. วิทยากรแสดงหนา้ต่างของ Host Tools ถา้สมคัรใชง้าน Plus Features  เพ่ือให้ขอ้มูลผูเ้ขา้อบรม

ทราบไดแ้ก่ จาํกดัผูเ้ขา้ชมให้ชมไดเ้ท่านั้น (Restrict others to view only) อนุญาตให้เพ่ิมเน้ือหา (Allow adding 

content) อนุญาตใหด้าวน์โหลดเน้ือหา (Allow downloading content) อนุญาตใหป้รับแกไ้ขเน้ือหา (Allow editing 

host content) อนุญาตให้ปรับเปล่ียนสภาพแวดลอ้ม (Allow changing environment) อนุญาตให้บนัทึกรูปแบบ

พ้ืนท่ี (Allow saving space) อนุญาตให้จดัการลา้งองคป์ระกอบต่างๆ ในพ้ืนท่ี (Allow clearing space) อนุญาตให้

ผูเ้ขา้ชมปิดการใชเ้สียงของผูอ่ื้นได ้(Allow anyone to mute anyone)  

2. วิทยากรควรแจง้ให้ผูเ้ขา้รับการอบรมทราบว่า ผูท่ี้เป็น Host ซ่ึงใชง้าน Plus Features ยงัมีสิทธ์ิ

อ่ืนๆ เช่นปิดการใชเ้สียงทั้งหมดของผูใ้ชง้านท่านอ่ืน (MUTE ALL PARTICIPANTS) กาํหนดสิทธ์ิ Host (SET 

HOSTS) กาํหนดค่าการเขา้ถึงดว้ยโทเคน (SET TOKEN GATE ACCESS) เปล่ียนกลบัไปใชรู้ปแบบพ้ืนท่ีซ่ึงเคย

บนัทึกคร้ังก่อน (REVERT SPACE TO LAST SAVE) นาํผูใ้ชง้านทั้งหมดมารวมกนัใกล ้Host (BRING USERS 

TO ME) และ ส่งผูใ้ชง้านทั้งหมดไปนัง่ยงัท่ีนัง่ (SEND USERS TO SEATS) 

https://spatial.io/pricing
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13) ขั้นตอนการแนะนําการแชร์ช่องทางการเข้าพื้นที่จักรวาลนฤมิต ข้อห้ามและข้อกําหนดต่างๆ ใน             

การสร้างพื้นทีจ่ดัแสดง (10 นาท)ี 

เป็นขั้นตอนท่ีวิทยากรแนะนาํการแชร์ช่องทางการเขา้พ้ืนท่ีจกัรวาลนฤมิตท่ีน่าสนใจท่ีวิทยากรเคยไป

รับชม โดยควรทาํ Bookmark ลิงค ์URL ไวเ้ป็นตวัอยา่ง โดยสามารถค่อยๆ วาง  Link ไวใ้น Padlet คอลมัน์ท่ีสอง

เพ่ือใหผู้เ้ขา้รับการอบรมเขา้ไปศึกษาดว้ยตนเอง  นอกจากน้ี วทิยากรควรกล่าวถึงขอ้ห้ามและขอ้กาํหนดต่างๆ ใน

การสร้างพ้ืนท่ีจดัแสดงใน Spatial ซ่ึงผูเ้ขา้อบรมตอ้งระมดัระวงัไม่ละเมิดขอ้ตกลงในการจดัแสดงและการใชง้าน  

14) ขั้นตอนการมอบหมายงานการฝึกปฏบิัตกิารจดัแสดงผลงานการจดับริการสนเทศ (5 นาท)ี 

วทิยากรจบการอบรมเชิงปฏิบติัการโดยการใหโ้อกาสผูเ้ขา้รับการอบรมซกัถาม  หลงัจากตอบขอ้ซกัถาม

เสร็จเรียบร้อยแลว้  ให้มอบหมายผูเ้ขา้รับการอบรมแบ่งออกเป็นสามกลุ่ม และร่วมกันจดับริการสนเทศทาง

จิตวิทยาใน https://spatial.io/  เพ่ือให้ความรู้ ขอ้เท็จจริง และรายละเอียดดา้นการศึกษา ดา้นอาชีพ ดา้นส่วนตวั

และสังคม โดยมีกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผูรั้บบริการ ท่ีจะนาํขอ้มูลท่ีไดรั้บไปประกอบการตดัสินใจ และการวางแผน

การศึกษา อาชีพ ตลอดจนวางแนวดาํเนินชีวติ โดยกาํหนดระยะเวลาในการดาํเนินการเป็นเวลา 2 สปัดาห์  

 

สรุป 

  กระบวนการพฒันาทกัษะการสร้างอวทาร์และการจดัแสดงผลงานเพ่ือส่งเสริมการจดับริการสนเทศและ               

การส่ือสารในจักรวาลนฤมิต เป็นการสังเคราะห์เทคนิควิธีการในการจัดอบรมทกัษะในการใช้งาน Spatial ซ่ึงเป็น 

Website ท่ีให้เข้าใช้งานในแพลตฟอร์มจักรวาลนฤมิต โดยมุ่งเน้นจัดทําเป็นแผนกระบวนการอย่างมีระบบ                  

จาํนวน 14  ขั้นตอน  ใช้ระยะเวลาพฒันาทักษะด้วยการบรรยายพร้อมสาธิตและลงมือปฏิบัติพร้อมกันรวมทั้ งส้ิน  

150 นาที  และ ทดลองใหน้กัศึกษาสาขาวิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลยัราชภฏัแห่งหน่ึง ฝึกฝนใชง้านจดับริการสนเทศและ

เป็นเวลา 2 สปัดาห์ ไดผ้ลของกระบวนการออกมาเป็นงานนิทรรศการแสดงขอ้มูลสนเทศใหผู้ส้นใจ เขา้ไปรับชมและใช้

งาน Space ทั้งแบบประสานเวลา (Synchronous) และไม่ประสานเวลา (Asynchronous) โดยนกัศึกษาสามารถสร้างผลงาน

ออกมาไดต้ามเป้าหมายของผลลพัธ์การเรียนรู้ โดยการจดัแสดงผลงานการจดับริการสนเทศน้ีมีการตรวจติดตามเป็น

ระยะ และผูส้อนสามารถสะทอ้นผลการจดัแสดงผลงานการจดับริการสนเทศ ในลกัษณะการจดัการสนทนากลุ่ม (Focus 

Group) เพ่ือให้ไดแ้นวทางปรับปรุงผลงาน  สามารถนาํกระบวนการน้ี ไปประยกุตใ์ชใ้นการจดัการถ่ายโอนความรู้และ

สร้างทกัษะในระยะเวลาอนัสั้นกบัผูเ้รียนท่ีหลากหลาย และสามารถทาํวิจยัในชั้นเรียน จดัทาํผลการวิจยัเป็นบทความ

วจิยัเผยแพร่แยกอีกหวัเร่ืองหน่ึงไดต้่อไป       

                     

ข้อเสนอแนะ 

 1. การนําแนวทางการการพัฒนาทักษะฯ ไปใช้ แนะนําอย่างยิ่งให้ผู ้เข้าอบรมใช้ Hardware ท่ี เป็น

คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ ท่ีมีกลอ้งและไมโครโฟนท่ีมีความเร็วมาตรฐานไม่ตํ่ากวา่ท่ี แพลตฟอร์ม Spatial.io กาํหนด 

เพ่ือใหส้ามารถส่ือสารและเคล่ือนไหวร่างอวทาร์ไดต้ามกระบวนการท่ีกาํหนด  

 2. ขั้นตอนการพฒันาทกัษะฯ น้ีเป็นกระบวนการ จะสามารถนาํไปประยกุตใ์ชไ้ดใ้นผูเ้รียนระดบัอุดมศึกษา

ในสาขาต่างๆ ซ่ึงสามารถจัดกระบวนการต่างๆ ซ่ึงแนะนําให้เป็นการอบรม โดยใช้ห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์  

(Onsite) ท่ีเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตโดยมีจาํนวนขนาดขั้นเรียนท่ีมีวทิยากร 1 คน ต่อจาํนวนผูเ้ขา้อบรมไม่เกิน 30 คนเป็น

อยา่งมาก เพ่ือประสิทธิภาพท่ีสูงสุดในการแนะนาํและแกไ้ขปัญหาทางเทคนิคต่างๆ ภายใตก้รอบเวลาท่ีกาํหนด  

https://spatial.io/
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 3. หากจะนาํแนวทางไปใชใ้นการพฒันาทกัษะการสร้างอวทาร์และการจดัแสดงผลงานให้กบัผูเ้รียนท่ีมี

ทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์พ้ืนฐานท่ีแตกต่างหลากหลาย หรือ จดักิจกรรมกบัผูสู้งอายุท่ีตอ้งการเรียนรู้ตามอธัยาศยั   

อาจทาํไดโ้ดยเพ่ิมจาํนวนผูช่้วยวิทยากรในอตัราส่วนผูช่้วยวิทยากร 1 คนต่อผูอ้บรม 5-10 คน ซ่ึงจาํเป็นตอ้งประเมิน

ทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์พ้ืนฐานท่ีมีอยูเ่ดิมของผูเ้ขา้รับการอบรมพฒันาทกัษะเป็นสาํคญั 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผูช้มซีรีส์จีนบน                    

แอปพลิเคชนั WeTV ในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของผูช้มซีรีส์จีนบนแอปพลิเคชนั WeTV 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 3) เพ่ือศึกษาทศันคติของผูช้มซีรีส์จีนบนแอปพลิเคชนั WeTV ในเขตกรุงเทพมหานคร 

และ 4) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทางประชากรศาสตร์ พฤติกรรมและทศันคติของผูช้มซีรีส์จีนบน

แอปพลิเคชนั WeTV ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มตวัอยา่งมีอาย ุ18-45 ปี และเคยรับชมซีรีส์จีนบนแอปพลิเคชนั 

WeTV มาแลว้ จาํนวนทั้งส้ิน 400 คน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถ่ี 

ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ ส่วนสถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่ สถิติสถิติ Chi-square  

ผลการวิจัยพบว่า ด้านประชากรศาสตร์ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 18-45 ปี                

ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีอาชีพเป็นนกัเรียน/นกัศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูท่ี่ 15,001 - 30,000 บาท 

โดยทศันคติส่วนใหญ่ผูช้มให้ความสาํคญัแอปพลิเคชนั WeTV ท่ีสามารถรับชมซีรีส์จีนผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ต่างๆ ได้มากท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 4.62 รองลงมามีการบนัทึกประวติัการรับชมแบบอตัโนมติั คิดเป็น

ค่าเฉล่ียร้อยละ 4.56 และพฤติกรรมส่วนใหญ่ท่ีผูช้มใหค้วามสาํคญัคือ การใชง้านแอปพลิเคชนั WeTV รับชมซีรีส์จีน

เพ่ือผ่อนคลายความตึงเครียดอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 4.49 รองลงมาใชง้านแอปพลิเคชัน 

WeTV เพ่ือสนบัสนุนและช่ืนชมนกัแสดงหรือศิลปินท่ีช่ืนชอบมากนอ้ย คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 4.43 ทั้งน้ีลกัษณะทาง

ประชากรศาสตร์ของผูช้มในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อทศันคติของผูช้ม ซีรีส์จีนบนแอปพลิเคชนั 

WeTV ผูรั้บชมซีรีส์จีนบนแอปพลิเคชัน WeTV ท่ีมีเพศและอายุต่างกัน มีระดับความพึงพอใจท่ีไม่แตกต่างกัน                 

ส่วนระดบัรายไดต้่างกนั มีความตอ้งการต่อการรับชมแตกต่างกนั และยงัมีผลต่อพฤติกรรมของผูช้มซีรีส์จีน

ดงักล่าวดว้ย โดยปริมาณการใชง้าน และเวลาการใชง้านและทศันคติและพฤติกรรมของผูช้มซีรีส์จีนบนแอปพลิเคชนั 

WeTV มีความสมัพนัธ์กนั 

 

คาํสําคญั: ทศันคติการรับชม, ทศันคติการเปิดรับ, พฤติกรรมการเปิดรับ, ผูช้มละคร, ซีรีส์จีน, แอปพลิเคชนั WeTv 
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ABSTRACT 

The objectives of this research to study demographic characteristics, to study behavior, to study attitudes 

and to study the relationship between demographic characteristics behavior and attitudes of Chinese Series 

Viewers on WeTV Application in Bangkok. The samples were aged 18-45 years. And have watched Chinese 

series on the WeTV application in the past, a total of 400 people. The statistics used in the data analysis were 

descriptive statistics such as frequency, mean, percentage. The inferential statistics section includes Chi-square 

statistics. 

 The results of the research indicated that demographics most of the samples were female. Age between 

18-45 years. Most of them graduated with a bachelor's degree. Occupation as a student.  Average monthly income 

is 15,001 - 30,000 baht. By the attitude of many viewers to focus on the WeTV application that can watch Chinese 

series through various electronic devices the most. representing an average of 4.62% followed by automatic 

recording of viewing history representing an average of 4.56%. And most of the behavior that viewers pay 

attention to is using the WeTV application. Watching Chinese series to relieve stress is at the highest level. 

representing an average of 4.49% followed using the WeTV application to support and admire the actors or artists 

that they like representing an average of 4.43%. Demographic characteristics of different audiences in Bangkok 

Affects the attitude of Chinese series viewers on the WeTV application. Viewers of Chinese series on the WeTV 

application of different genders and ages. There are different levels of satisfaction. different income levels There 

are different viewing needs. Demographic characteristics of different audiences in Bangkok Affects the behavior 

of Chinese series viewers on the WeTV application traffic. And the usage time and attitude and behavior of 

Chinese series viewers on the WeTV application are related. 

 

Keywords: Viewing Attitude, Exposure Attitude, Exposure Behavior, Viewers, Chinese Series,  

 WeTV Application  

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

เน่ืองดว้ยการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และวฒันธรรมในประเทศจีน ทาํให้ประเทศจีนมีการผลิตซีรีส์

แนวสมยัใหม่และมีความเป็นสากลเพ่ิมมากข้ึน จึงอาจเป็นผลให้คนไทยท่ีอาศยัอยู่ในกรุงเทพมหานครหันมา

สนใจรับชมละครหรือซีรีส์จีนกนัอยา่งแพร่หลาย ส่วนหน่ึงเพราะความสนุกสนานของเน้ือเร่ือง โปรดกัชัน่ท่ีมี

คุณภาพ และฝีมือการแสดงของนกัแสดงท่ีดึงดูดใหผู้ค้นอินไปกบัซีรีส์  

ในยุคปัจจุบนั โลกดิจิทลัไม่ไดจ้าํกดัอยูแ่ค่ในวงแคบ ๆ อีกต่อไป ผูค้นไดห้ันมาปรับตวัใชเ้ทคโนโลยี

ดิจิทลักนัมากข้ึน จนกลายมาเป็นบรรทดัฐานใหม่ของสงัคม ทาํใหพ้ฤติกรรมของผูบ้ริโภคเปล่ียนไป ผูค้นมีทกัษะ

การส่ือสารท่ีใชส่ื้อสงัคม (Social media) หรือส่ือบนัเทิงบนแพลตฟอร์มออนไลน์ สามารถดูละครหรือซีรีส์ไดเ้ลย 

เพียงเขา้แอปพลิเคชนั จะพบวา่มีละคร ซีรีส์ รายการต่าง ๆ ให้เลือกรับชมอยา่งมากมาย ในภาคธุรกิจดา้นน้ี ไดมี้

การปรับตวัโดยการใชเ้ทคโนโลยเีขา้มา สร้างแอพพลิเคชนั สตรีมม่ิงบนแพลตฟอร์มออนไลน์สาํหรับการดูละคร 

ซีรีส์หรือรายการบนัเทิงต่าง ๆ โดยเฉพาะ โดยสามารถรับชมไดห้ลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นทางโทรทศัน์ 

โทรศพัทมื์อถือสมาร์ทโฟน แลป็ทอ็ป หรือแท็ปเลต็ เป็นตน้  
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แอปพลิเคชนั WeTV เป็นแอปวิดิโอสตรีมม่ิงท่ีรวบรวมทั้งละครและซีรีส์ท่ีถูกลิขสิทธ์ิจากทั้งประเทศ

ไทยและประเทศจีน รวบรวมความบนัเทิงระดบัพรีเม่ียมมาให้ผูบ้ริโภคไดรั้บชมวิดิโอไดทุ้กท่ีทุกเวลา รองรับ               

การใชง้านทั้งโทรศพัท์มือถือสมาร์ทโฟน รวมไปถึงสามารถใชง้านในคอมพิวเตอร์ไดอี้กดว้ย ดว้ยเหตุผลดงัท่ี

กล่าวมา ผูว้ิจยัเห็นวา่ การบริโภคส่ือละครจีนหรือซีรีส์จีนของคนไทยนั้นมีมากกวา่แต่ก่อนมาก อีกทั้งยงัมีละคร     

ซีรีส์และรายการต่างๆ มากมายอีกหลายประเภท จากหลากหลายประเทศท่ีทาํใหผู้บ้ริโภคสนใจรับชมและสมคัร

สมาชิกแอปพลิเคชนัต่อไป และยอดผูใ้ชง้านก็มีเพ่ิมมากข้ึนเร่ือยๆ เช่นน้ีทศันคติและพฤติกรรมของผูช้มซีรีส์จีน

บนแอปพลิเคชนั WeTV ในเขตกรุงเทพมหานคร จึงเป็นส่ิงน่าสนใจศึกษา 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เ พ่ือศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู ้ชมซีรี ส์จีนบนแอปพลิเคชัน WeTV ในเขต

กรุงเทพมหานคร         

(2) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของผูช้มซีรีส์จีนบนแอปพลิเคชนั WeTV ในเขตกรุงเทพมหานคร  

(3) เพ่ือศึกษาทศันคติของผูช้มซีรีส์จีนบนแอปพลิเคชนั WeTV ในเขตกรุงเทพมหานคร  

(4) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทางประชากรศาสตร์ พฤติกรรมและทศันคติของผูช้มซีรีส์จีน

บนแอปพลิเคชนั WeTVในเขตกรุงเทพมหานคร 

  

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 (1) ทฤษฎีเก่ียวกบัการเปิดรับข่าวสาร  

การส่ือสารนั้นเป็นพ้ืนฐานของการติดต่อของกระบวนการทางสงัคม เพ่ือใชใ้นการบรรลุวตัถุประสงค์

ท่ีจะทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึงของตนเพ่ือการอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น นอกจากน้ี ข่าวสารยงัทาํให้มนุษยส์ามารถปรับตวัให้เขา้กบั

สถานการณ์ของโลกในปัจจุบนัได้ดียิ่งข้ึน ดังท่ี Charles k. Atkin (1973, p. 208) ได้กล่าวไวว้่า บุคคลท่ีเปิดรับ

ข่าวสารมาก ยิง่ส่งผลใหมี้หูตาท่ีกวา้งไกล มีความรู้ความเขา้ใจสภาพแวดลอ้มและเป็นคนทนัสมยั 

(2) แนวคิดเก่ียวกบัทศันคติ 

จากความหมายของทัศนคติ ดังกล่าว ซิมบาโด และ เอบบีเซน (Zimbardo and Ebbesen, 1970) 

สามารถแยกองค์ประกอบของ ทัศนคติ ได้ 3 ประการ 1. องค์ประกอบในดา้นความรู้ (Cognitive Component)               

2. องคป์ระกอบดา้นความรู้สึก (Affective Component) 3. องคป์ระกอบดา้นพฤติกรรม(Behavioral Component)  

(3) แนวคิดเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากร 

ประชากรศาสตร์ (หมายถึง วิชาท่ีศึกษาเก่ียวกบัประชากร คาํวา่ “Demo” หมายถึง ประชาชน หรือ 

ประชากร ส่วนคาํวา่ “Graphy” หมายถึง ลกัษณะโดยรวมแลว้ หมายถึง วิชาท่ีเก่ียวกบัประชากร (ชยัวฒัน์ปัจพงษ ์

และ ณรงค ์เทียนส่ง, 2521, หนา้. 2) ดงันั้นวธีิการท่ีดีท่ี 

สุดในการวเิคราะห์ผูรั้บสารท่ีประกอบดว้ยคนจาํนวนมากๆคือการจาํแนกผูรั้บสารใหแ้ยกเป็นกลุ่ม

ตามลกัษณะประชากร (Demographic Characteristics) ไดแ้ก่ อาย ุเพศ สถานภาพทางสงัคมและ 

เศรษฐกิจ การศึกษา ศาสนา สถานภาพสมรส เป็นต้น ซ่ึงคุณสมบัติเหล่าน้ี มีผลต่อการรับรู้                    

การตีความและความเขา้ใจในการส่ือสารทั้งส้ิน (กิติมา สุรสนธิ, 2541, หนา้ 15-17) 
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 (4) แนวคิดเก่ียวกบัส่ือใหม่ 

  Wertime & Fenwick (2008) ไดใ้ห้แนวคิดเก่ียวกบัส่ือใหม่และการตลาดดิจิทลั และ นิยามส่ือใหม่ 

หมายถึง เน้ือหาท่ีอยูใ่นรูปแบบดิจิทลั โดยลกัษณะสาํคญัของเน้ือหา อยูใ่น รูปแบบดิจิทลั ประกอบดว้ย “อิสระ 5 

ประการ” ไดแ้ก่ 1. อิสระจากขอ้จาํกดัดา้นเวลา 2. อิสระจากขอ้จาํกดัดา้นพรมแดน 3. อิสระจากขอ้จาํกดัดา้นขนาด 

4. อิสระจากขอ้จาํกดัดา้นรูปแบบ และ 5. อิสระจากยคุนกัการตลาดสร้างเน้ือหามาสู่ยคุนกับริโภคริเร่ิมสร้างและ

ควบคุมเน้ือหาเองดว้ยพฒันาการ เทคโนโลยีดิจิทลั ทาให้เจา้ของส่ือไม่อาจควบคุมการแพร่กระจายของส่ือได้

เหมือนในอดีต เน้ือหาท่ีพบในบลอ็ก หรือคลิปวดีิโอในเวป็ไซตข์อง YouTube และส่ือผสมใหม่ๆ อาจสร้างสรรค ์

จากผูบ้ริโภคใดก็ได้ เกิดเป็นเน้ือหาท่ีสร้างจากผูบ้ริโภค หรือเป็นคาํพูดแบบปากต่อปากฉบับออนไลน์ ท่ี

แพร่กระจายไปอยา่งรวดเร็ว  

3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

                            ตวัแปรอสิระ                                                                                     ตวัแปรตาม  

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

3.3 สมมตฐิานการวจิยั        

สมมติฐานท่ี 1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูช้มในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อ

ทศันคติของผูช้มซีรีส์จีนบนแอปพลิเคชนั WeTV ท่ีแตกต่างกนั  

สมมติฐานท่ี 2 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูช้มในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อ

พฤติกรรมของผูช้มซีรีส์จีนบนแอปพลิเคชนั WeTV ท่ีแตกต่างกนั    

สมมติฐานท่ี 3 ทศันคติและพฤติกรรมของผูช้มซีรีส์จีนบนแอปพลิเคชนั WeTV มีความสมัพนัธ์กนั  

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย   

4.1 แบบแผนการวจิยั  

การวิจัยคร้ังน้ี ผูว้ิจัยได้ทาํการศึกษาเร่ือง ทัศนคติและพฤติกรรมของผูช้มซีรีส์จีนบนแอปพลิเคชนั 

WeTV ในเขตกรุงเทพมหานคร  ใช้การวิเคราะห์ในรูปแบบของการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research 

Methodology)  ซ่ึงผูว้จิยัไดใ้ชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยทาํการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ย

โปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ 

 

 

ประชากรศาสตร์ 

- เพศ 

- อาย ุ

- การศึกษา 

- อาชีพ 

- รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ทัศนคติของผู้ชมซีรีส์จีน 

บนแอปพลเิคชัน WeTV 

พฤติกรรมของผู้ชมซีรีส์จีน 

บนแอปพลเิคชัน WeTV  
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4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

(1) ประชากรท่ีศึกษาคร้ังน้ี คือ กลุ่มคนตั้งแต่วยัรุ่นไปจนถึงวยัทาํงานท่ีมีอายุระหว่าง 18-45 ปี                  

ทั้งเพศ หญิง ชาย และเพศทางเลือกท่ีอาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานคร รวมจาํนวนประชากร 2,160,541 คน (ประกาศ

สาํนกัทะเบียนกลาง เร่ือง จาํนวนราษฎรทัว่ราชอาณาจกัร ตามหลกัฐานการทะเบียนราษฎร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2564) เน่ืองจากเป็นช่วงวยัท่ีมีความเป็นอิสระ รวมทั้ งยงัมีเทคโนโลยีท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้ง ทาํให้ง่ายต่อการเสพ

ข่าวสารต่างๆ และมองวา่การนิยมชมซีรีส์นั้นยงัสามารถเป็นการผ่อนคลายจากความเครียดท่ีอาจเกิดจากการใช้

ชีวติประจาํวนัไดอี้กดว้ย 

(2) กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ผูรั้บชมซีรีส์จีนบนแอปพลิเคชัน WeTV ในช่วงอายุ                

18-45 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยคาํนวณจากสูตร Taro Yamane (1973) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ประมาณ 95% 

ความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอย่างท่ี ระดบั .05 กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน โดยการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบ

การสุ่มตวัอย่างแบบกลุ่ม จากผูช้มซีรีส์จีนบนแอปพลิเคชัน WeTV ท่ีมีอายุ 18-45 ปีในเขตกรุงเทพมหานคร

เท่านั้น 

4.3 เคร่ืองมือวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม ซ่ึงเป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิดโดยเน้ือหาของ

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 คาํถามคดักรองผูต้อบแบบสอบถาม  

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบั

การศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน โดยเป็นแบบสอบถามแบบปลายปิด มาตรนามบญัญติัและเรียงลาํดบั  

ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับทศันคติของผูรั้บชมซีรีส์จีนบนแอปพลิเคชัน WeTV และ

พฤติกรรมของรับชมซีรีส์จีนบนแอปพลิเคชนั WeTV ลกัษณะคาํถามจะเป็น Likert’s scale มี 5 ระดบั ใชร้ะดบัใน

การวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาค เป็นคาํถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ตามรูปแบบลิเคิร์ท 

4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 การเก็บรวบรวมขอ้มูลผูศึ้กษาไดด้าํเนินการ ดงัน้ี 

(1) ขอ้มูลปฐมภูมิ ขอ้มูลในส่วนน้ี ผูศึ้กษาไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง

โดยตรง 

(2) ขอ้มูลทุติยภูมิ การหาขอ้มูลดว้ยการคน้ควา้จากเอกสารและบทความท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูล

พ้ืนฐานท่ีใชเ้ป็นแนวทางในการวจิยั 

4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  

การวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดม้าจากการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูป SPSS โดยมีสถิติท่ี

เลือกใช ้ดงัน้ี  

(1) สถิติเชิงพรรณนา วิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ 

รายไดเ้ฉล่ีย ต่อเดือน กลุ่มตวัอยา่ง ใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ียในการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ี

ได้จากการเก็บแบบสอบถามวิเคราะห์เก่ียวกับพฤติกรรมการตดัสินใจของผูบ้ริโภค โดยสถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive statistics) ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(2) สถิติอนุมาน ท่ีใชท้ดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ Chi-square ท่ีระดับนัยสําคญัทางสถิติและ             

การวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณเพ่ือใชใ้นการทดสอบ สมมติฐานการวจิยัท่ีตั้งไว ้
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5. ผลการวจัิย 

ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 291 คน คิดเป็น

ร้อยละ 72.8 ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอาย ุระหว่าง 18-25  ปี จาํนวน 235 คน คิดเป็นร้อยละ 58.8 จบการศึกษาระดบั

ปริญญาตรี จาํนวน 192 ราย คิดเป็นร้อยละ 48 มีอาชีพเป็นนกัเรียน/นกัศึกษา 174 คน คิดเป็นร้อยละ 43.5 มีรายได ้

15,001-30,000 บาท 159 คน คิดเป็นร้อยละ 39.8 และอาศยัอยูใ่นเขตพ้ืนท่ีบางเขน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 10.5 
 

ตารางที ่1 แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานขอ้มูลเก่ียวกบัทศันคติของผูช้มซีรีส์จีนบนแอปพลิเคชนั  

 WeTV ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ทศันคติในการชมซีรีส์จีนบนแอปพลิเคชนั WeTV ค่าเฉล่ีย S.D. การแปลงค่า 

แอปพลิเคชนั WeTV สามารถรับชมซีรีส์จีนผา่นอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์

ต่างๆได ้เช่น โทรศพัทมื์อถือ 

4.62 0.63 มากท่ีสุด 

แอปพลิเคชนั WeTV มีการบนัทึกประวติัการรับชมแบบอตัโนมติั 4.56 0.70 มากท่ีสุด 

แอปพลิเคชนั WeTV ช่วยใหเ้กิดความสะดวกสบายในการเลือกรับชมซีรีส์

จากประเทศจีน 

4.53 0.76 มากท่ีสุด 

แอปพลิเคชนั WeTV มีรายการเก่ียวกบัดนตรี รายการเพลงหรือรายการท่ีมี

การแสดงความสามารถ 

4.51 0.78 มากท่ีสุด 

แอปพลิเคชนั WeTV มีซีรีส์โรแมนติกท่ีนาํเสนอความรักและความโรแมน

ติก คุณค่าแห่งความรัก 

4.50 0.75 มากท่ีสุด 

รวม 4.54 0.72 มากท่ีสุด 

 

จากตารางท่ี 1 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสาํคญักบัแอปพลิเคชนั WeTV ท่ีสามารถ

รับชมซีรีส์จีนผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆได้ เช่น โทรศัพท์มือถือ มีค่าเฉล่ียโดยรวม 4.62 (มากท่ีสุด) 

สามารถบนัทึกประวติัการรับชมแบบอตัโนมติั คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.56 (มากท่ีสุด) และช่วยใหเ้กิดความสะดวกสบาย

ในการเลือกรับชมซีรีส์จากประเทศจีน คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.53 (มากท่ีสุด) ตามลาํดบั 
 

ตารางที ่2 แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูช้มซีรีส์จีน 

 บนแอปพลิเคชนั WeTV ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ทศันคติในการชมซีรีส์จีนบนแอปพลิเคชนั WeTV ค่าเฉล่ีย S.D. การแปลงค่า 

ใชง้านแอปพลิเคชนั WeTV รับชมซีรีส์จีนเพ่ือผอ่นคลายความตึงเครียด อยู่

ในระดบัมากท่ีสุด 

4.49 0.79 มาก 

ใชง้านแอปพลิเคชนั WeTV เพ่ือสนบัสนุนและช่ืนชมนกัแสดงหรือศิลปินท่ี

ช่ืนชอบ 

4.43 0.90 มาก 

ความสะดวกในการเขา้ใชง้านแอปพลิเคชนั WeTV 4.34 0.88 มาก 

รวม 4.42 0.85 มาก 

  

 จากตารางท่ี 2 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบัการใชง้านแอปพลิเคชนั WeTV 

รับชมซีรีส์จีนเพ่ือผอ่นคลายความตึงเครียด มีค่าเฉล่ียโดยรวม 4.49 (มาก) เพ่ือสนบัสนุนและช่ืนชมนกัแสดงหรือ
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ศิลปินท่ีช่ืนชอบ คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.43 (มาก) และสามารถเขา้ใชง้านแอปพลิเคชนั WeTV ไดอ้ยา่งสะดวก คิดเป็น

ค่าเฉล่ีย 4.34 (มาก) ตามลาํดบั 

 

6. อภิปรายผล  

ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการรับชมซีรีส์จีนบนแอปพลิเคชนั WeTV กบัปัจจยัการรับรู้และ

ทัศนคติ พบว่า ผูใ้ช้ให้ความสําคญัต่อปัจจัยการรับรู้และทัศนคติด้านความง่ายของการใช้งาน ในระดับมาก                      

มีความเห็นวา่ แอปพลิเคชนั WeTV มีความง่ายในการเขา้ถึงและมีขั้นตอนการใชง้านท่ีง่าย ก่อให้เกิด ความพึงพอใจ 

ผูใ้ช้งานมีความตอ้งการใช้งานแอปพลิเคชันเม่ือตอ้งการดูซีรีส์จีนหรือละครจีน และมีความคิดเห็นเชิงบวก 

รวมทั้งสามารถตอบสนองความตอ้งการในการดูซีรีส์จีนหรือละครจีนท่ีช่ืนชอบได ้โดยไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจ

ในการใชง้านแอปพลิเคชนั WeTV ทศันคติจึงเป็นเพียงส่ิงท่ีตอบสนองต่อส่ิงเร้า เป็นส่ิงสามารถประเมินไดว้า่

บุคคลนั้นชอบหรือไม่ชอบต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงได ้ถือเป็นการส่ือสารภายในของบุคคลท่ีเป็นผลกระทบต่อการรับสาร

และมีผลต่อพฤติกรรมต่อไป 

 ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการรับชมซีรีส์จีนบนแอปพลิเคชนั WeTV กบัปัจจยัพฤติกรรม 

พบวา่ การใชง้านและเวลาการใชง้านแอปพลิเคชนั WeTV มีระดบัความพึงพอใจท่ีแตกต่างกนั แสดงวา่เป็นปัจจยั

ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการแอปพลิเคชนั WeTV ส่วนหมวดหมู่ช่องทางการเขา้ถึงท่ีแตกต่างกัน                

ไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจ จากการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใชง้านโดยเลือกรับชมหมวดหมู่ซีรีส์

จีน สถานท่ีรับชมคือท่ีบา้น และผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่ ใชง้านผ่านทางสมาร์ทโฟน และมีการใชบ้ริการมากท่ีสุด

ในช่วงสปัดาห์  

 

7. ข้อเสนอแนะ 

7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

(1) บริษทัหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบั WeTV สามารถนาํผลการวิจยัไปใชต้่อยอดได ้ควรสร้าง              

คาํบรรยาย (Subtitle) ท่ีสามารถใหผู้ต้อ้งการฝึกภาษาจีน หรือเพ่ิมรายการสอนภาษาจีน เพ่ือใหผู้ท่ี้ใชแ้อปพลิเคชนั 

WeTV ไดฝึ้กฝนภาษา คาํพดูหรือลกัษณะการใชค้าํจากในซีรีส์เพ่ือนาํมาใชใ้นการส่ือสารได ้

(2) บริษทัหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบั WeTV จะตอ้งทาํการอปัเดตเน้ือหาใหม่ๆตลอดเวลา และ

เพ่ิมซีรีส์จากประเทศอ่ืนๆเขา้มา เพ่ือให้ผูรั้บชมมีทางเลือกในการเลือกรับชมท่ีมากข้ึน เพราะหากขาดการอปัเดต

เน้ือหาใหม่ๆ อาจส่งผลใหผู้ช้มเปล่ียนไปติดตามช่องทางอ่ืนๆ  

(3) บริษทัหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกับ WeTV สามารถนําผลการวิจัยไปใช้พฒันาแอปพลิชัน 

WeTV ต่อไปใหต้รงกบัความตอ้งการใชง้านของผูบ้ริโภค 

 

สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูช้มในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อ

ทศันคติของผูช้มซีรีส์จีนบนแอปพลิเคชนั WeTV ท่ีแตกต่างกนั  

ยอมรับสมมติฐาน 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูช้มในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อ

พฤติกรรมของผูช้มซีรีส์จีนบนแอปพลิเคชนั WeTV ท่ีแตกต่างกนั 

ยอมรับสมมติฐาน 

ทศันคติและพฤติกรรมของผูช้มซีรีส์จีนบนแอปพลิเคชนั WeTV มีความสัมพนัธ์กนั ยอมรับสมมติฐาน 
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 7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

(1) ควรศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการดว้ย เพ่ือสามารถนาํขอ้มูลส่วนน้ีมาปรับปรุงและพฒันา              

การใหบ้ริการท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึนและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูช้มมากข้ึน 

(2) เน่ืองจากความพึงพอใจในการใชง้านแอปพลิเคชัน WeTV เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกับ ทัศนคติของ

บุคคล มิใช่เป็นส่ิงท่ีถาวรและสามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอตามสภาพแวดลอ้ม

และกาลเวลา ดังนั้นการวิจัยซํ้ าในเร่ืองน้ีจึงเป็นส่ิงท่ีน่ากระทาํ โดยมีระยะเวลาห่างกัน พอสมควร ทั้ งน้ีเพ่ือ

ประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพฒันาแอปพลิเคชนัต่อไป 

(3) การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะผูใ้ชง้านแอปพลิเคชนั WeTV ในกรุงเทพมหานครเท่านั้น 

ในการวิจยัคร้ังต่อไป ควรมีการขยายขอบเขตการศึกษาให้กระชบัและครอบคลุมมากข้ึน เช่น การศึกษาผูใ้ชง้าน

แอปพลิเคชนั WeTV ในประเทศไทย เพ่ือให้ทราบถึงพฤติกรรมและทศันคติในการใชง้านแอปพลิเคชนั WeTV 

ในกลุ่มคนชนบทดว้ย 

 

8. กติติกรรมประกาศ 

การคน้ควา้อิสระในคร้ังน้ี  สําเร็จลุล่วงไปได้ดว้ยดีด้วยความกรุณาจากอาจารยท่ี์ปรึกษา รวมไปถึง

อาจารยท่์านอ่ืนๆ ประจาํมหาวิทยาลยักรุงเทพท่ีไดถ่้ายทอดวิชาความรู้อนัมีค่ายิ่ง นอกจากน้ีขอขอบคุณผูต้อบ

แบบสอบถามทุกท่านท่ีไดใ้ห้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ในการศึกษา และขอขอบคุณครอบครัว เพ่ือนๆ ทุกคนของ

ขา้พเจา้ท่ีคอยใหก้าํลงัใจและใหค้วามช่วยเหลือผลกัดนัซ่ึงกนัและกนัมาตลอดการศึกษา 
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บทคัดย่อ 

 ภาษาองักฤษนบัเป็นหน่ึงในภาษาท่ีเรียกไดว้า่มีความสาํคญัท่ีสุดในโลก การรู้ภาษาองักฤษทาํใหค้นใน

ยคุเศรษฐกิจโลกาภิวตัน์ในปัจจุบนัเป็นเร่ืองง่าย อยา่งไรก็ตามดว้ยธรรมชาติของระบบการศึกษาและวฒันธรรม

โดยรวมทาํใหค้นส่วนใหญ่ในประเทศไทยมีทกัษะทางภาษาองักฤษท่ีไม่สูงมากเม่ือเทียบกบัชาติอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดใ้ช้

ภาษาองักฤษเป็นภาษาหลกั การมีความสามารถทางภาษาองักฤษในระดบัท่ีสูงนั้นจะเป็นขอ้ไดเ้ปรียบและยงัเป็น

ประโยชน์หลากหลายด้านต่อผูส้ร้างเน้ือหาออนไลน์ท่ีตอ้งการคน้หาแนวคิดและขอ้มูลใหม่ๆ อยู่เสมอใน                    

การรังสรรค์เน้ือหาท่ียอดเยี่ยมเพ่ือดึงดูดผูช้มให้มาท่ีช่องของตนมากข้ึน และสาํหรับดา้นการคน้หาขอ้มูลก็ง่าย

เพราะแหล่งขอ้มูลภาษาองักฤษหลายแห่งมีความทันสมยัและรวดเร็ว นอกจากนั้นเพ่ือเขา้ถึงผูช้มทั่วโลกยงั

สามารถใส่คาํบรรยายใตภ้าพหรือสร้างเน้ือหาเป็นภาษาองักฤษไดอี้กดว้ยซ่ึงหากผูผ้ลิตเน้ือหาตอ้งการนาํช่องของ

ตนไปสู่อีกระดบัในแง่ของการเติบโตและประสิทธิภาพนั้นก็มีหลากหลายวิธีในการพฒันาความสามารถทาง

ภาษาองักฤษใหดี้ยิง่ข้ึน 

 

คาํสําคญั: ภาษาองักฤษ, ผูส้ร้างเน้ือหาออนไลน์, เน้ือหา, ระบบการศึกษา, ผูช้ม 

 

ABSTRACT 

 English is one of the most significant languages in the world, not to mention that knowing English 

makes it simple for people in today's globalized economy. However, due to the educational system and the culture 

as a whole, most people in Thailand aren’t fluent enough in English. Having a high level of English proficiency 

could be their advantage in several ways. It can also benefit online content creators who constantly need to find 

new ideas and information to create phenomenal content to attract more audiences to their channels. Various 

English information sources are more up-to-date and faster. To reach a global audience, they can offer subtitles 

or generate English content. If content creators want to take their channel to the next level in terms of growth and 

performance, they are ways to improve their English Language proficiency.  

 

Keywords: English, Content Creators, Content, Education System, Audience 
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1. บทนํา 

 ภาษาอังกฤษนั้นเป็นหน่ึงในภาษาท่ีสําคัญท่ีสุดในโลกและถือว่าเป็น “ภาษาสากล” (Rao, 2019)                      

โดยปัจจุบนัภาษาองักฤษเป็นภาษาราชการของประเทศกวา่ 67 ประเทศ(Kelly, 2022) ผูค้นใชภ้าษาองักฤษส่ือสาร

จาํนวนมากข้ึนเร่ือยๆ ทั้งผูท่ี้เป็นเจา้ของภาษาหรือผูท่ี้ไม่ใช่เจา้ของภาษาแต่ทุ่มเทเวลาให้กบัการเรียนภาษาองักฤษ 

ซ่ึงภาษาองักฤษนั้นไม่เพียงแต่ทาํให้ผูค้นสามารถส่ือสารกบัผูอ่ื้นจากประเทศต่างๆไดเ้ท่านั้น แต่ยงัช่วยส่งเสริม

อาชีพและการศึกษาของทุกคนดว้ย (Naved, 2022) ทกัษะภาษาองักฤษในระดบัสูงสามารถช่วยใหผู้ค้นกา้วหนา้ใน

ชีวติทั้งในดา้นส่วนตวัและในสายอาชีพต่างๆรวมถึงอาชีพการเป็นนกัสร้างสรรคเ์น้ือหาออนไลน์อีกดว้ย  

 อย่างไรก็ตามถึงแม้หลายๆ คนจะทราบดีว่าภาษาอังกฤษมีความสําคัญ แต่เ ม่ือมองไปท่ีทักษะ

ภาษาองักฤษของคนไทยนั้นกลบัพบวา่คนส่วนใหญ่ของประเทศนั้นมีทกัษะทางภาษาองักฤษท่ีไม่สูงนกัโดยจาก

ผลการทดสอบทกัษะการใชภ้าษาองักฤษระดบัชาติช้ีวา่ทกัษะการใชภ้าษาองักฤษของนกัศึกษาไทยยงัอยูใ่นระดบั

ท่ีไม่น่าพึงพอใจเม่ือเทียบกับประเทศอ่ืน(วุฒิวงศา, 2014) ซ่ึงขอ้มูลน้ียงัคงสอดคลอ้งกับรายงานปัจจุบันจาก

สถาบนัดา้นภาษาองักฤษระดบัโลกอยา่งสาํนกังานจดัอนัดบัทกัษะการใชภ้าษาองักฤษ หรือ Education First (EF) 

ท่ีไดอ้อกมาจดัอนัดบัทกัษะทางดา้นภาษาองักฤษของประเทศท่ีไม่ไดใ้ชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาหลกัในปี พ.ศ. 

2564 พบวา่ประเทศไทยอยูใ่นอนัดบั 100 จาก 112 ประเทศทัว่โลกท่ีไม่ไดใ้ชอ้งักฤษเป็นภาษาหลกัและเม่ือเทียบ

กบัประเทศในเอเชียดว้ยกนัแลว้ไทยไดค้ะแนนเพียงแค่อนัดบัท่ี 22 จาก 24 ประเทศในเอเชีย 

ภาพท่ี 1 อนัดบัแสดงทกัษะภาษาองักฤษของประเทศท่ีไม่ไดใ้ชภ้าษาองักฤษเป็นหลกั 

ท่ีมา : https://www.ef.com/wwen/epi/ 

 

 แมแ้ต่ในหลกัสูตรการศึกษาของมหาวทิยาลยัเอง เช่น คณะนิเทศศาสตร์มหาวทิยาลยัศรีปทุม ท่ีนกัศึกษา

จะตอ้งเรียนรายวชิาต่างๆ จาํนวน 131 หน่วยกิต กลบัมีวชิาภาษาองักฤษเพียง 10 หน่วยกิตซ่ึงเรียกไดว้า่ไม่ถึง 10% 

และจากการสังเกตุของตัวผูเ้ขียนบทความก็พบว่านักศึกษาด้านการส่ือสารหลายๆ คนไม่ชอบและไม่เห็น

ความสาํคญัของภาษาองักฤษในสายงานของตวัเอง ผูเ้ขียนบทความน้ีจึงอยากนาํเสนอความสาํคญั, ประโยชน์ท่ี

ชดัเจนและแนวทางการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษสาํหรับผูท่ี้ตอ้งการเป็นผูส้ร้างสรรคเ์น้ือหามืออาชีพ 
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ส่ิงน้ีไม่ใช่เร่ืองเล็กน้อยอย่างท่ีหลายคนคิด การขาดทกัษะและความมัน่ใจในการใชภ้าษาองักฤษนั้น

สามารถส่งผลกระทบตั้งแต่การเรียนในระดบัตน้สืบเน่ืองไปถึงระดบัมหาวิทยาลยัเช่นในกิจกรรมหรือชั้นเรียนท่ี

ตอ้งมีการใชภ้าษาองักฤษ นกัเรียนจาํนวนมากไม่ทาํการพดูโตต้อบและส่ือสารเพราะอายหรือกลวัผิด ทาํใหผู้ส้อน

เองก็ไม่กลา้ใช้กิจกรรมท่ีเน้นการมีส่วนร่วมจนทา้ยท่ีสุดก็ส่งผลกระทบกับผูเ้รียนโดยตรงในระยะยาวเพราะ                  

ไม่สามารถนาํทฤษฎีท่ีเรียนมาฝึกใชจ้ริงได ้จนขาดทกัษะการใชง้านจริง (สงัคะพนัธ์, 2014) ซ่ึงส่งผลต่อชีวติในวยั

ทาํงานอีก เช่นในปี 2016 ไดมี้งานวจิยัเชิงคุณภาพกรณีศึกษาบริษทัอาร์วนัอินเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จาํกดั 

ซ่ึงเป็นบริษทัขา้มชาติท่ีมีหลายสาขาทัว่โลกประกอบธุรกิจดา้นการนาํเขา้และส่งออกยางพารา ผลงานวิจยับ่งช้ีวา่

ทกัษะภาษาองักฤษทั้งส่ีดา้นคือฟัง, พูด, อ่านและเขียนส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทาํงานของพนกังานอย่างมี

นยัสาํคญัโดยเฉพาะดา้นการฟังและพดูท่ีใชบ่้อยในการติดต่อส่ือสารกบัลูกคา้และบริษทัสาขาในต่างประเทศและ

ทางองค์กรเองก็ตอ้งการการพฒันาในส่วนน้ีเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัในตลาด (แกว้สุขศรี, 2016)                

ดงัจะเห็นไดว้า่ปัญหาดา้นภาษาองักฤษนั้นเป็นปัญหาท่ีใหญ่และส่งผลตั้งแต่ระดบัปัจเจกจนถึงระดบัองคก์รเลย

ทีเดียว 

 

2. วตัถุประสงค์ 

(1) เพ่ือแสดงปัจจยัท่ีส่งผลต่อทกัษะทางภาษาองักฤษของคนไทย 

(2) เพ่ือนาํเสนอประโยชน์และความสาํคญัของทกัษะทางภาษาองักฤษสาํหรับผูส้ร้างเน้ือหาออนไลน ์

 

3. ทาํไมคนไทยใช้ภาษาองักฤษได้ไม่ดี และ ผลกระทบต่องานและอาชีพ 

  เม่ือพูดถึงทกัษะภาษาองักฤษคนไทยลา้หลงัเม่ือเทียบกบัประเทศอ่ืนๆ ในเอเชียและเอเชียตะวนัออก

เฉียงใต ้โดยผลลพัธ์แสดงใหเ้ห็นในแบบสาํรวจและแบบทดสอบมากมายวา่คนไทยไม่เพียงแต่ไม่เขา้ใจไวยากรณ์

พ้ืนฐานอยา่งถ่องแทแ้ต่ยงัพดูและฟังไม่เก่งอีกดว้ย น่ีเป็นส่ิงท่ีทาํใหห้ลายคนสบัสนเพราะแมว้า่ระบบการศึกษาจะ

ไม่ให้ความสาํคญักบัทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษของผูเ้รียนแต่การเนน้ท่ีไวยากรณ์และคาํศพัทอ์ยา่งนอ้ยก็ควร

ไดค้ะแนนสอบท่ีดีของเด็กแต่กลบัดูเหมือนวา่มนัไม่ไดผ้ล ดงันั้นสาเหตุท่ีคนไทยพดูภาษาองักฤษไม่ได ้จึงมีปัจจยั

หลายประการตามคํากล่าวของ Abhasakun (2021) ประการแรกคือการศึกษาของประเทศไทยเป็นระบบ                            

การท่องจาํ ในหลายโรงเรียน ผูเ้รียนจะไดค้ดัลอกและจดจาํส่ิงท่ีครูเขียนบนกระดานโดยไม่ตอ้งสนทนาเพ่ิมเติม 

ผูเ้รียนไม่ไดเ้รียนภาษาอยา่งเป็นธรรมชาติและพวกเขาไม่เคยนาํส่ิงท่ีเรียนรู้ไปใช ้ดงันั้นไม่วา่พวกเขาจะทาํอะไร

ในชั้นเรียน พวกเขามกัจะลืมอีกคร่ึงหน่ึงในวนัต่อมา 

  ประการท่ีสองทักษะการการคิดเชิงวิพากษ์หรือ Critical Thinking นั้นไม่ได้ถูกฝึกในโรงเรียน เม่ือ

ผูเ้รียนไม่ไดรั้บการสอนใหคิ้ดดว้ยตนเองพวกเขาจึงไม่เขา้ใจโครงสร้างภาษาองักฤษหรือการสร้างประโยคจริงท่ีมี

ความซบัซอ้นเพ่ือใชส่ื้อสารความคิดของตน ทาํใหเ้กิดความไม่มัน่ใจในตนเองในการส่ือสารภาษาองักฤษกบัผูอ่ื้น 

  สาเหตุท่ีสามคือการศึกษาไทยให้ความสําคญักับการเรียนไวยากรณ์มากเกินไป วิธีท่ีผูเ้รียนเรียน

ภาษาองักฤษนั้นไม่เป็นธรรมชาติและไม่ใช่วธีิท่ีมนุษยเ์รียนรู้ภาษาในชีวติจริงๆทาํใหเ้ป็นเร่ืองยากสาํหรับผูเ้รียนท่ี

จะซึมซบัภาษาเพราะพวกเขาไม่เคยไดใ้ชแ้ละไม่รู้วา่จะใชภ้าษาองักฤษอยา่งไร โดยผูเ้รียนควรจะตอ้งไดส้นทนา

ภาษาองักฤษในหัวขอ้และสถานการณ์ต่างๆจริงๆจึงจะเกิดการเรียนรู้ ส่วนอีกปัจจยันึงคือการท่ีบางคร้ังผูส้อน

ภาษาองักฤษบางส่วนก็ไดรั้บการฝึกฝนท่ีไม่ดีมาเช่นเดียวกนั แมว้า่ผูส้อนส่วนใหญ่จะทาํงานหนกัเพ่ือผูเ้รียนแต่มี

เพียงไม่ก่ีคนท่ีมีทกัษะในการสอนภาษาองักฤษอยา่งถูกตอ้ง เน่ืองจากพวกเขานั้นเคยผ่านระบบโรงเรียนมธัยมท่ี
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เหมือนกันและได้รับการศึกษาในมหาวิทยาลัยท่ีไม่เพียงพอหรือไม่ได้มาตรฐานแบบเดียวกับประเทศท่ีใช้

ภาษาองักฤษไดดี้ 

 อีกปัจจยัหน่ึงก็คือการจา้งครูเจา้ของภาษาไม่มีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมในการสอนเน่ืองจากประเทศไทย

มีเงินเดือนสาํหรับครูตํ่าจึงไม่มีเจา้ของภาษาท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมจาํนวนมากท่ีสอนในประเทศไทย หลายคน

อาจเป็นคนธรรมดาทัว่ไปท่ีมีวุฒิการศึกษาระดบัมหาวิทยาลยัแต่พวกเขาไม่เคยไดรั้บการฝึกฝนให้เป็นครูและ

เรียนรู้วธีิการสอนภาษาองักฤษอยา่งถูกตอ้ง โดยในบทความของคุณอินทรชยั พาณิชกลุ ไดมี้บทสมัภาษณ์อาจารย์

และพิธีกรรายการสอนภาษาช่ือดงัอย่าง คริสโตเฟอร์ ไรท์ ส่วนหน่ึงท่ีไดก้ล่าวไวว้่าปัญหาของครูต่างชาติใน

เมืองไทยคือบางคนไม่ไดเ้ป็นครูจริงๆ แต่เป็นเพียงผูท่ี้พูดภาษาองักฤษได ้แต่คนไทยจาํนวนมากก็ไม่รู้เช่นกนัวา่

การสอนภาษาองักฤษท่ีดีเป็นยงัไง หลายๆ สถาบันสอนภาษามองว่าแค่เป็นฝร่ังผมทองตาสีฟ้ามาสอนเป็น

ภาษาองักฤษก็เพียงพอแลว้ ซ่ึงบางคร้ังผูส้อนไม่ใช่ผูท่ี้ใชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาแม่ดว้ยซํ้ า เช่น ชาวฮอลแลนด์ 

สเปน สวเีดน สุดทา้ยการเรียนภาษาองักฤษจึงไม่ไดผ้ล (ไรท,์ 2558)  

 อีกหน่ึงปัจจยัคือกระทรวงศึกษาธิการของไทยเปล่ียนแปลงหลกัสูตรระเบียบการสอนและขอ้กาํหนด

อยูเ่สมอทาํใหน้กัเรียนสบัสนรวมถึงเงินเดือนครูท่ีไม่สูงนกัทาํใหค้นเก่งๆดา้นภาษาไม่อยากเป็นครูผูส้อนภาษา 

 และปัจจยัท่ีสาํคญัท่ีสุดก็คือทศันคติของคนไทยท่ีมีต่อภาษาองักฤษมีส่วนทาํให้เกิดความลม้เหลวใน

การเรียนรู้ภาษาอยา่งมาก ภาษาองักฤษมกัถูกมองวา่เป็นวชิาท่ียากและซบัซอ้นรวมถึงผูเ้รียนจาํนวนมากยงัไม่เห็น

การประโยชน์ในชีวติประจาํวนัโดยเฉพาะในวยัเรียน บางส่วนเองก็มองวา่เฉพาะผูท่ี้มีสถานะทางฐานะหรือสังคม

สูงกว่าเท่านั้ นจึงจะเข้าถึงครูหรือส่ือการสอนเพ่ือส่ือสารจริงได้นั้ นส่งผลให้คนส่วนใหญ่ไม่อยากเรียน

ภาษาองักฤษเพราะเป็นวิชาท่ีน่าเบ่ือไม่อยากพูดภาษาองักฤษเพราะพวกเขากลวัท่ีจะพูดอะไรผิดและถูกคนอ่ืน

ตดัสินมากเกินไปยิ่งแนวคิดเร่ืองการกลวัเสียหนา้และการ Bully ลอ้เลียนความผิดพลาดในการใชภ้าษา เป็นส่ิงหน่ึงท่ี

คนไทยให้ความสําคญัจึงเป็นปัจจัยท่ีทาํให้คนไทยไม่สามารถพูดภาษาองักฤษได้เม่ือเทียบกับประเทศอ่ืนๆ                   

ในเอเชีย 

 

4. ผลจากการขาดความสามารถทางภาษาองักฤษต่อการทํางาน 

  จากท่ีผูเ้ขียนไดว้เิคราะห์ไปแลว้ถึงปัจจยัท่ีทาํใหค้นไทยไม่สามารถส่ือสารภาษาองักฤษได ้ในส่วนน้ีเรา

จะเจาะลึกลงไปวา่การขาดทกัษะทางภาษานั้นจะส่งผลต่ออาชีพการงานอยา่งไรเพ่ือเนน้ย ํ้าใหเ้ห็นถึงความสาํคญั

ในทางปฏิบติัจริง 

  ปฏิเสธไม่ไดเ้ลยว่าภาษาองักฤษมีความสําคญัต่อบริบทการทาํงานทุกสายอาชีพในสังคมโลกมากข้ึน

เร่ือยๆหากบุคคลใดตอ้งการมีความกา้วหน้าในอาชีพและเพ่ิมโอกาสให้ตนเองจากองคก์รและบริษทัทัว่โลกก็

จาํเป็นจะตอ้งมีทกัษะท่ีดีดา้นภาษาองักฤษเน่ืองจากทุกวนัน้ีภาคธุรกิจมีความเป็นสากลไร้พรมแดนมากข้ึนจาก 

การพฒันาของโลกออนไลน์ทาํใหบ้ริษทัและองคก์รต่างๆตอ้งการเชา้ถึงลูกคา้ทั้งในและต่างประเทศ พนกังานตอ้ง

สามารถพดูภาษาองักฤษไดค้ล่องเพ่ือท่ีจะกมุไดเ้ปรียบผูอ่ื้น หากพนกังานสามารถพดูภาษาองักฤษไดค้ล่องแคล่วก็

หมายความว่าพวกเขาสามารถถ่ายทอดข้อความของพวกเขาได้อย่างชัดเจนและชัดเจนซ่ึงสามารถสร้าง                        

ความประทบัใจคร้ังแรกกบัลูกคา้หรือลูกคา้ไดม้ากข้ึนและเม่ือใครสามารถเขา้ถึงลูกคา้หรือลูกคา้ไดม้ากข้ึนก็จะมี

โอกาสไดรั้บรายไดท่ี้สูงข้ึน กล่าวไดว้่านั่นคือวิธีการทาํงานของตลาดโดยพ้ืนฐานนั่นเอง (Haque, 2022)  หรือ

สาํหรับผูท่ี้ทาํงานนอกระบบเช่นงานอิสระ ธุรกิจส่วนตวั ปัจจุบนัก็สามารับงานผา่นระบบออนไลน์ไดจ้ากทัว่มุม

โลก เช่น เวป็ไซต ์Fiverr.com ซ่ึงการพดูคุย ตกลงรายละเอียดกบัลูกคา้ก็ตอ้งใชภ้าษาองักฤษเป็นส่ือกลางนัน่เอง  
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  ในทางตรงกนัขา้มผูท่ี้ส่ือสารไดเ้พียงภาษาไทยเท่านั้น จะถูกจาํกดัลูกคา้เป้าหมายไวไ้ดแ้ค่คนไทยจึง

มกัจะไดรั้บค่าจา้งท่ีตํ่ากวา่และมีโอกาสในการเติบโตในอาชีพจาํกดั ท่ีสาํคญัเม่ือพูดถึงขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

ความกา้วหนา้ของอาชีพหรือกิจการ ผูท่ี้ส่ือสารไดแ้ต่ภาษาไทยจะสามารถเขา้ถึงขอ้มูลท่ีเป็นภาษาไทยหรือแปล

เป็นภาษาไทยไดเ้ท่านั้น ซ่ึงหมายความว่าพวกเขาจะพลาดขอ้มูลดีๆมากมายท่ีอยู่ทั่วโลกซ่ึงนั่นเป็นการจาํกดั               

การพฒันาอาชีพหรือพฒันาตนเองใหเ้ติบโตอยา่งชดัเจน 

 

5. ประโยชน์ของความสามารถในการส่ือสารภาษาองักฤษสําหรับผู้สร้างสรรค์เน้ือหาออนไลน์ 

  ความสามารถดา้นภาษาองักฤษไดท้าํใหผู้ส้ร้างสรรคส่ื์อสามารถขยายขอบเขตของการรับและส่งขอ้มูล

ออกไปไดก้วา้งไกลมากข้ึน ทาํให้สามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดจ้ากทัว่โลกและสามารถเช่ือมต่อกบัทุกคนไดง่้ายข้ึน              

ซ่ึงบทความส่วนน้ีเราจะพดูถึงความสาํคญัและประโยชน์ของทกัษะภาษาองักฤษต่อผูส้ร้างเน้ือหาออนไลน์ 

5.1 ความสามารถในการเข้าถงึข้อมูลบนอนิเทอร์เน็ตทีม่ากขึน้และรวดเร็วขึน้ 

ดงัท่ีผูเ้ขียนไดก้ล่าวไวก่้อนหนา้น้ีวา่ในแง่ของวตัถุดิบสําหรับการสร้างสรรคเ์น้ือหาหากผูส้ร้างเน้ือหา

สามารถเขา้ถึงขอ้มูลเพ่ิมเติมบนอินเทอร์เน็ตไดน้ั้นก็จะมีขอ้ไดเ้ปรียบมากกวา่ผูท่ี้ไม่สามารถทาํได ้ยกตวัอยา่งเช่น 

ผูส้ร้างเน้ือหาภาษาไทยท่ีพูดไดเ้ฉพาะภาษาไทยจะคน้หาแหล่งท่ีมาจากเวบ็ไซตภ์าษาไทยเท่านั้นเน่ืองจากไม่มี

ทกัษะภาษาองักฤษท่ีเพียงพอจึงไม่สามารถแปลเน้ือหาภาษาองักฤษในระดบัท่ีใชง้านได ้ซ่ึงหมายความว่าหาก

ตอ้งการหาขอ้มูลสนบัสนุน, รายละเอียดปลีกยอ่ยต่างๆ, ข่าวสารเพ่ิมเติม หรือ ส่ิงเติมเตม็เน้ือหา พวกเขาตอ้งรอให้

เวบ็ไซตเ์หล่านั้นอปัเดตขอ้มูลเก่ียวกบัส่ิงท่ีพวกเขากาํลงัมองหาในภาษาแม่ของตนเองเท่านั้น 

 นอกจากนั้นผูท่ี้มีทกัษะทางภาษาองักฤษท่ีดีจะยงัสามารถเขา้ใจอยา่งถ่องแทว้า่บทความนั้นพยายามจะ

ส่ือถึงอะไร ไม่เกิดการตีความผิดความหมายผูท่ี้รู้ภาษาองักฤษจึงสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดร้วดเร็วและแม่นยาํกวา่ผูท่ี้

ไม่รู้ภาษาองักฤษ (Haque, 2022) และพวกเขาสามารถไดแ้นวคิดและแรงบนัดาลใจใหม่ๆ จากแหล่งขอ้มูลต่างๆ 

มากข้ึนเน่ืองจากพวกเขาสามารถเขา้ใจภาษาไดใ้นระดบัท่ีสูง ส่วนคนท่ีไม่รู้ภาษาองักฤษในระดบัท่ีสูงพอนั้น

อาจจะเกิดการตีความผิดเพ้ียนไปได ้เช่นคาํวา่ “I couldn’t  agree more.” ท่ีผูไ้ม่แตกฉานภาษามกัแปลความวา่ฉนั

ไม่เห็นดว้ยมากๆทั้งท่ีแทจ้ริงแลว้แปลวา่ฉันเห็นดว้ยอยา่งยิง่จนไม่สามารถเห็นดว้ยมากกวา่น้ีไดแ้ลว้ (แบรดชอว,์ 

2560) ซ่ึงนอกจากปัญหาในการแปลขอ้มูลแลว้การส่ือสารดว้ยการพูดการออกเสียงท่ีผิดเพ้ียนไปก็ทาํใหผู้รั้บสาร

สบัสนได ้เช่นคาํวา่ “Sword” ท่ีหลายๆ คนอ่านตามรูปวา่ “สวอร์ด” ซ่ึงผูฟั้งงงแน่นอนเน่ืองจากความจริงแลว้ตอ้ง

ออกเสียงว่า “ซอร์ด” หรือในกรณีท่ีทาํคอนเทนท์ท่องเท่ียวแลว้ไปพกัโรงแรมหรูห้อง “Suite” ซ่ึงหลายๆ คน

เรียกวา่ “หอ้งสูท” ซ่ึงไม่ถูกตอ้งและสร้างความสบัสนใหผู้ฟั้งอยา่งแน่นอนเพราะการออกเสียงวา่สูทรูมนั้นแปลวา่

หอ้งเก็บสูท คาํน้ีแทจ้ริงแลว้เราตอ้งเรียกหอ้งน้ีวา่ “หอ้งสวที” นัน่เอง 

 โดยนอกจากความเขา้ใจผิดแลว้ดา้นความหลากหลายของขอ้มูลก็จาํกดัหากขาดดา้นภาษาองักฤษโดย

จะสามารถหาไอเดียได้จากแหล่งขอ้มูลภาษาไทยเท่านั้นซ่ึงจะทาํให้เกิดความเสียเปรียบการแข่งขนัในตลาด

เน้ือหาออนไลน์ท่ีดุเดือดของยคุปัจจุบนัอยา่งมาก 

 การท่ีผูท่ี้มีทกัษะทางภาษาองักฤษยอดเยี่ยมไดเ้ปรียบนั้นนอกจากดา้นปริมาณของขอ้มูลและความเร็ว

ในการไดรั้บขอ้มูลแลว้ ยงัไดเ้ปรียบดา้นความเร็วในการสามารถแปลภาษาและส่ือสารขอ้มูลสู่ผูรั้บสารไดท้นัที 

โดยเฉพาะในปัจจุบนัท่ีเน้ือหาออนไลน์กาํลงันิยมการไลฟ์สดหรือไลฟ์-สตรีมม่ิง ซ่ึงจากการท่ีผูเ้ขียนสัมภาษณ์

ส่วนตวักบัคุณสิริลกัษณ์ ก่ิงกา้น ตาํแหน่ง Strategic Content Partnerships Manager YouTube Thailand ของบริษทั

ยทููปประเทศไทยนั้น เธอไดบ้อกวา่การไลฟ์สดและการเล่นเกมนั้นเป็นหา้อนัดบัเน้ือหายอดนิยมและมาแรงท่ีสุด
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ของประเภทเน้ือหาออนไลน์บนแพลทฟอร์มยทููปประจาํปี 2565 ผูท่ี้ทาํเน้ือหาประเภทน้ีจะไดรั้บยอดรับชมและ

รายไดท่ี้สูง (สิริลกัษณ์ ก่ิงกา้น, การส่ือสารส่วนบุคคล, 1 กนัยายน 2565)  

  ตวัอยา่งท่ีชดัเจนของผูท่ี้เก่งภาษาองักฤษและสามารถแปลไดอ้ยา่งรวดเร็วและตีความไดแ้ตกฉานคือ

ช่องยทููป “Bay Riffer” ซ่ึงมีผูติ้ดตามถึง 4 ลา้นคน โดยคุณเบยเ์ขา้ของช่องนั้นสามารถนาํเกมท่ีเพ่ิงออกใหม่และยงั

ไม่มีแปลไทยมาเล่นไดก่้อนคนอ่ืน นาํมาเล่นและสตรีมโดยส่วนมากเกมท่ีชอ้งน้ีเล่นจะเป็นเกมแบบมีเน้ือเร่ือง ซ่ึง

ส่ิงท่ีช่อง Bay Riffer เหนือกวา่ช่องอ่ืนคือการไม่ใช่แค่เล่นๆไปให้เกมจบ แต่จะค่อยๆเล่นไปดว้ยแปลคาํพูด แปล

เอกสาร แปลเน้ือหาในเกมไปดว้ย ทาํใหผู้ช้มเพลิดเพลินและเขา้ใจเน้ือหาไดลึ้กซ้ึงกวา่ช่องอ่ืนๆ ซ่ึงหากไม่มีทกัษะ

ภาษาท่ีดีนั้นจะไม่สามารถแปลคาํพดูอนัรวดเร็วหรือขอ้ความขนาดยาวในเกมไดท้นัใจอยา่งแน่นอน 

ภาพท่ี 2 แสดงหนา้แรกของช่อง Bay Rifffer 

ท่ีมา : https://www.Youtube.com/c/Riffer333/ 

 

5.2 เน้ือหาภาษาองักฤษจะเข้าถึงผู้ชมได้มากขึน้ 

ปฏิเสธไม่ไดว้า่ผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตจาํนวนมากมกัจะเล่ือนผ่านถอ้ยคาํท่ีพวกเขาไม่เขา้ใจในการคน้หาจาก

ขอ้มูลของ Stephens (2022) กวา่ 60 เปอร์เซ็นตข์องผูบ้ริโภคนั้นไม่ค่อยหรือไม่เคยซ้ือ, อ่าน หรือบริโภคขอ้มูลจาก

เวบ็ไซตท่ี์ใชภ้าษาท่ีพวกเขาไม่เขา้ใจ ซ่ึงในดา้นเน้ือหาออนไลน์เช่น YouTube เม่ือผูใ้ชท้ัว่โลกส่วนใหญ่เขา้ใจ

ภาษาองักฤษ เน้ือหาท่ีใชภ้าษาองักฤษก็จะมีโอกาสมากข้ึนในการเขา้ถึงผูช้มทัว่โลก เม่ือชาวต่างชาติคน้หาขอ้มูล

บนอินเทอร์เน็ตและสะดุดกบัช่อง พวกเขาจะสะดุดตา คลิก และมีส่วนร่วมกบัเน้ือหาการคน้หาไดง่้ายข้ึนหากช่ือ

และทุกอยา่งมีภาษาองักฤษอยูใ่นนั้น นอกจากน้ีในระบบของ YouTube ในปัจจุบนัผูส้ร้างสรรคเ์น้ือหาออนไลน์

สามารถจดัเตรียมเน้ือหาเวอร์ชนัแปลจากภาษาแม่เป็นภาษาองักฤษเขา้ไปในระบบได ้เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพดา้น SEO 

(Search Engine Optimization) ของช่องไดดี้ยิ่งข้ึน ซ่ึงเม่ือวิดิโอมี SEO ท่ีดีนั้นก็จะทาํให้ถูกคน้หาไดม้ากข้ึน และ 

ถูกระบบแนะนาํไปสู่คนจาํนวนมากข้ึนไดอี้กดว้ย เช่นการเพ่ิมช่ือหรือคาํบรรยายภาษาองักฤษสามารถเพ่ิมอตัรา

การเขา้ชมช่อง YouTube ไดอ้ยา่งน่าอศัจรรย ์(สิริลกัษณ์ ก่ิงกา้น, การส่ือสารส่วนบุคคล, 1 กนัยายน 2565) 

ผูช้มสามารถเห็นผูส้ร้างเน้ือหาเหล่านั้นท่ีมีเน้ือหาเป็นภาษาองักฤษดว้ย SEO จึงสามารถดึงดูดผูช้มจาก

ทัว่โลกไม่เพียงแต่จากประเทศท่ีภาษาองักฤษเป็นภาษาราชการแต่จะดึงดูดผูค้นจาํนวนมากทัว่โลกท่ีส่วนใหญ่

เขา้ใจภาษาองักฤษ จากขอ้มูลของ Lau (2022) การตลาดเน้ือหาหลายภาษาช่วยใหผู้ส้ร้างเน้ือหาดึงดูดผูใ้ชท้ัว่โลก

และผูใ้ชป้ลายทางท่ีพดูภาษาต่างกนั กลยทุธ์น้ีเป็นวธีิท่ีคุม้ค่าและไวว้างใจไดใ้นดา้นประสิทธิภาพการดึงดูดลูกคา้ 
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ซ่ึงเน้ือหาท่ีเป็นภาษาองักฤษนั้นไม่เพียงแต่มีประสิทธิภาพสาํหรับส่ือวดีิโอเท่านั้น แต่ยงัรวมถึงเน้ือหาทุกประเภท 

เช่น บลอ็ก โพสตใ์นโซเชียลมีเดีย หรือ เวป็ไซต ์

5.3 เพิม่โอกาสในการทาํงานร่วมกนักบัผู้สร้างเน้ือหาคนอ่ืนจากทัว่โลก 

ผูส้ร้างเน้ือหาออนไลน์ท่ีพูดภาษาองักฤษไดมี้โอกาสเช่ือมต่อกบัผูส้ร้างเน้ือหารายอ่ืนๆ ทัว่โลกมากข้ึน 

พวกเขาสามารถใชส่ิ้งน้ีเป็นโอกาสในการทาํงานร่วมกบัผูส้ร้างเน้ือหาจากต่างประเทศเพ่ือเพ่ิมจาํนวนการดูและ

แฟนๆ ตามท่ี YouCollab Inc. (2017) ไดก้ล่าวไวว้่าการทาํงานร่วมกนัของผูส้ร้างท่ีมีความหลากหลายก่อให้เกิด

ประโยชน์มากมาย ประการแรกคือการช่วยให้ผูส้ร้างเน้ือหาเขา้ถึงกลุ่มผูช้มกลุ่มใหม่ไดม้ากข้ึน กล่าวคือเหมือน

การแลกเปล่ียนกลุ่มผูช้มของผูท่ี้เขา้มาร่วมกันสร้างเน้ือหาทาํให้ต่างฝ่ายต่างได้ผูช้มท่ีเพ่ิมข้ึน เป้าหมายของ               

การทาํงานร่วมกนัคือการโนม้นา้วใหผู้ช้มของบุคคลอ่ืนเร่ิมดูเน้ือหาของคุณ  

ประการต่อมาคือการร่วมมือกันสามารถช่วยให้ผูส้ร้างเน้ือหาสร้างเน้ือหาท่ีดี และแปลกใหม่ข้ึนได ้

เน่ืองจากทั้งสองฝ่ายสามารถสร้างความสัมพนัธ์และแลกเปล่ียนความคิดเห็นได ้ในประเทศไทยเองหลายๆ ช่องก็

มีการร่วมกนัทาํตอนพิเศษโดยมกัเรียกวา่มา “Collabs” กนั เช่นช่อง “Worldfriend” ท่ีจะนาํครีเอเตอร์หลากหลาย

ประเทศมาคุยกนัเก่ียวกบัความแตกต่างของวฒันธรรม ซ่ึงใชภ้าษาองักฤษเป็นภาษากลางในการส่ือสารของช่อง 

เม่ือได ้Collabs กบัผูส้ร้างทัว่โลกก็ยิง่เพ่ิมผูติ้ดตามเพ่ิมข้ึนจากแฟนๆเหล่านั้น เกิดความพิเศษและความสร้างสรรค์

ใหม่ๆ ใหเ้น้ือหาไดม้ากกวา่แค่การร่วมมือในประเทศ นอกจากน้ีเม่ือผูส้ร้างเน้ือหาผา่นกระบวนการทาํงานร่วมกนั 

แต่ละฝ่ายมกัจะเรียนรู้กลเม็ดและเคล็ดลบัการสร้างเน้ือหาจากอีกฝ่ายหน่ึงเพ่ือพฒันาเน้ือหาของตนเองใหดี้ยิง่ข้ึน

ไดภ้ายหลงัอีกดว้ย 

5.4 ตวัอย่างคอนเทนต์ครีเอเตอร์ทีป่ระสบความสําเร็จเพราะภาษาองักฤษ 

ความสามารถในการเขา้ใจภาษาองักฤษมีส่วนสนบัสนุนความสําเร็จของ You tuber ชาวไทยหลายคน 

โดยตวัอย่างแรกแรกคือสายกีฬาเช่น ช่อง “Antihero Thailand” ซ่ึงเป็นผูส้ร้างเน้ือหาออนไลน์ประเภทข่าวและ 

การวิเคราะห์กีฬาประเภทฟุตบอลในปัจจุบนัมีผูติ้ดตามกวา่ 7แสนคน โดยสเตฟานเจา้ของช่องสามารถใชท้กัษะ

ทางภาษาองักฤษท่ียอดเยีย่มเสพขอ้มูลรวมถึงแปลขา่วกีฬาจากข่าวต่างชาติ, บทความต่างแระเทศ และบทวเิคราะห์

จากตน้ทางภาษาองักฤษเป็นภาษาไทยซ่ึงหลายช่องท่ีเป็นเน้ือหาดา้นกีฬาใช้วิธีน้ีเช่นกนัตวัอย่างเช่นช่องยูทูป 

“iSoonChannel”, “โคตรแอ็คทนัข่าวลิเวอร์พูล เป็นตน้ ทาํให้ช่องตวัอยา่งเหล่าน้ีมีเน้ือหาท่ีรวดเร็วและลึกกว่า

ช่องกีฬาอ่ืนๆ หลายช่องและสร้างเน้ือหาไดจ้าํนวนมากจากปริมาณขอ้มูลภาษาองักฤษบนโลกออนไลน์ 

ภาพท่ี 3 แสดงหนา้แรกของช่อง Antihero Thailand 

ท่ีมา : https://www.Youtube.com/c/AntiheroThailand65  
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  อีกหน่ึงตวัอยา่งท่ีไดรั้บการตอบรับเป็นอยา่งดี เช่น ช่อง “Pailin’s kitchen” ไพลินเป็นยทููปเบอร์ชาวไทย

ท่ีใชก้ารส่ือสารดว้ยภาษาองักฤษในวิดีโอของเธอเพ่ือสอนคนทัว่โลกถึงวิธีทาํอาหารไทย ช่องของเธอนั้นเป็น

ตวัอย่างว่าการใชภ้าษาองักฤษสามารถช่วยให้เน้ือหาท่ีสร้างผูค้นเขา้ถึงผูค้นจากทัว่โลก เน่ืองจากปัจจุบนัเธอมี

สมาชิกถึง 1.6 ลา้นคนและช่องของเธอยงัคงเติบโตอยา่งต่อเน่ือง 

ภาพท่ี 4 แสดงหนา้แรกของช่อง Pailin’s kitchen 

ท่ีมา : https://www.Youtube.com/c/PailinsKitchen 

 

  ถึงแมมี้ผูส้ร้างเน้ือหาออนไลน์จาํนวนหน่ึงท่ีสามารสร้างสรรคเ์น้ือหาท่ียอดเยีย่มไดแ้มจ้ะไม่มีทกัษะดา้น

ภาษาองักฤษแต่ก็ปฏิเสธไม่ไดว้่าหากตอ้งการแข่งขนัในระดบัโลกหรือยกระดบัเน้ือหาของตนเองข้ึนไปให้มี 

ความหลากหลาย ความสามารถทางภาษาองักฤษก็เป็นหน่ึงในอาวุธท่ีจะใชต้่อสู้บนสังเวียนเน้ือหาออนไลน์ท่ี

ดุเดือดไดอ้ยา่งดี ซ่ึงนอกจากประโยชน์ท่ีเกิดกบัตนเองแลว้เม่ือผลงานออกไปสู่สากลก็สามารถสร้างช่ือเสียงให้

ประเทศไดด้ว้ย ชาวต่างชาติท่ีไดรั้บชมหากเกิดความสนใจในส่ือไทยหรือประเทศไทยอาจตอ้งการรับชมเน้ือหา

อ่ืนเพ่ิมเติม ในช่องไทยอ่ืนๆ ทาํใหไ้ดร้ายไดจ้ากโฆษณาต่างชาติเขา้สู่ครีเอเตอร์ไทยดว้ย 

 

6. แนวทางการพฒันาภาษาของผู้สร้างสรรค์เน้ือหาออนไลน์ 

 ปัจจยัแรกท่ีสาํคญัมากคือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาดา้นการผลิตเน้ือหา จะตอ้งมีความจริงจงั

และเห็นถึงความสาํคญัของภาษาองักฤษ ไม่วา่จะเป็นการเพ่ิมการกระตุน้ใหมี้การใชภ้าษาองักฤษในการเรียนหรือ

ทาํช้ินงาน มีชั้นเรียนพิเศษสําหรับผูท่ี้ตอ้งการฝึกทกัษะโดยผูส้อนท่ีมีประสิทธิภาพ รวมถึงช่วยกนัถ่ายทอดให้

ผูเ้รียนดา้นการสร้างเน้ือหาออนไลน์ตะหนกัถึงความสาํคญัของภาษาองักฤษต่ออาชีพการทาํงาน 

 ในส่วนของตวัผูส้ร้างเน้ือหาเองนั้นนอกเหนือจากการรอพ่ึงระบบการศึกษาแลว้ วิธีท่ีมีประสิทธิภาพ

ท่ีสุดในการเรียนรู้ภาษาองักฤษคือ การหัดใชภ้าษาองักฤษอย่างเต็มท่ีและพยายามสนทนาเป็นภาษาองักฤษใน

ชีวิตประจาํวนั นอกจากการเขียนและการอ่านแลว้หากตอ้งการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษไปอีกระดบัจะตอ้งใช้

ภาษาองักฤษแบบโตต้อบและฝึกฝนทกัษะการพูดของตนเอง ทุกวนัน้ีมีแอพพลิเคชัน่มากมายให้ผูค้นใชค้น้หา
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เพ่ือนออนไลน์ หรือจะฝึกพูดกับตวัเองในกระจกหรือบันทึกเสียงพูดภาษาองักฤษก็ได้ อย่างไรก็ตามวิธีท่ีมี

ประสิทธิภาพมากท่ีสุดคือการหาคู่สนทนาโดยเฉพาะอยา่งยิ่งกบัเจา้ของภาษา เพ่ือให้พวกเขารู้วา่เม่ือใดท่ีพวกเขา

ส่ือสารผิดพลาดและควรปรับปรุงอยา่งไรเพ่ือใหคู้่สนทนาอีกฝ่ายสามารถเขา้ใจการสนทนาได ้(Kobelka, 2022)  

 ค่อยๆ เรียนรู้และสะสมคาํศพัทจ์ากกิจกรรรมต่างๆ ในชีวิตประจาํวนั พยายามเขา้ใจคาํศพัทจ์ากวลีหรือ

บริบทการใชใ้นธรรมชาติจริงๆ มากกวา่การท่องไปเร่ือยๆ แบบนกแกว้นกขนุทองทาํใหเ้ม่ือใชง้านภาษาจริงแลว้

ทาํใหไ้ม่เป็นธรรมชาติและส่ือสารไม่เขา้ใจ คนจาํนวนมากมกัคิดวา่การใชศ้พัทย์ากๆ จะทาํใหดู้เท่และเก่งแต่กลบั

ทาํใหพ้วกเขาส่ือสารไดไ้ม่มีประสิทธิภาพหรือฟังไม่เป็นธรรมชาติ(Alturkmani, 2022) 

 ปัญหาของคนไทยหลายๆคนคือกลวัท่ีจะทาํผิดพลาดและคิดวา่คนอ่ืนอาจตดัสินพวกเขา ผูส้ร้างเน้ือหา

ออนไลน์ท่ีกําลังฝึกภาษาต้องเลิกกังวลเก่ียวกับส่ิงท่ีคนอ่ืนจะคิดหรือวิจารณ์ และเน้นไปท่ีการเติบโตและ                      

การปรับปรุงทกัษะตนเอง โดยการฝึกภาษานั้นแน่นอนว่าผลลพัธ์ไม่ไดเ้กิดข้ึนไดใ้นเวลาอนัรวดเร็วแต่ตอ้งใช้

ความพยายาม และความสมํ่าเสมอ และผูท่ี้ไม่ละความพยายามในท่ีสุดจะตอ้งเห็นผลลพัธ์ท่ีดีอยา่งแน่นอน 

 

7. สรุป 

 ดว้ยระบบการศึกษาท่ีเนน้การท่องจาํ, การขาดทกัษะการคิดเชิงวพิากษ,์ การขาดแคลนผูส้อนท่ีเหมาะสม

และสาํคญัท่ีสุดคือทศันคติต่อภาษาองักฤษของคนไทยนั้นเป็นอุปสรรคสาํคญัท่ีทาํใหท้กัษะภาษาองักฤษท่ีไม่ดีนกั 

ทั้ งท่ีทักษะทางภาษาเหล่าน้ีสร้างความได้เปรียบในชีวิตทั้งการเรียนและการทาํงานโดยเฉพาะสําหรับผูส้ร้าง

เน้ือหาออนไลน์นั้น ความสามารถเขา้ใจภาษาองักฤษและใช้งานไดอ้ย่างถูกตอ้งเป็นส่ิงสําคญัโดยเฉพาะผูท่ี้

ตอ้งการคน้หาแนวคิดและขอ้มูลใหม่ๆอยูเ่สมอเพ่ือสร้าสรรคเ์น้ือหาท่ีแปลกใหม่รวมถึงการเพ่ิมจาํนวนผูช้มและ

รายได้ของตนเองโดยหากต้องการเพ่ิมโอกาสประสบความสําเร็จมากข้ึนในฐานะผูส้ร้างเน้ือหาออนไลน์

ภาษาองักฤษเป็นอีกวิธีหน่ึงท่ีช่วยเพ่ิมโอกาสในการกา้วไปสู่ส่ิงนั้น ซ่ึงนอกจากประโยชน์ท่ีเกิดกบัตนเองแลว้เม่ือ

ผลงานออกไปสู่สากลก็สามารถสร้างช่ือเสียงและรายไดใ้หป้ระเทศไทยอีกดว้ย อยา่งไรก็ตามปัญหาคือคนจาํนวน

มากยงัพูดภาษาองักฤษไม่ไดแ้ละไม่เขา้ใจถึงความสําคญัอย่างแทจ้ริงทั้งๆท่ีการฝึกฝนดว้ยตนเองนั้นปัจจุบนั

สามารถทาํไดง่้ายมาก ทั้งน้ีโลกของเน้ือหานั้นมีเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอและผูส้ร้างเน้ือหาตอ้งเร่ิมมองหาวิธีพฒันา

ตนเองใหท้นัโลกผา่นส่ือกลางอยา่งภาษาองักฤษเพ่ือความสาํเร็จอยา่งย ัง่ยนืต่อไป 

 

8. ข้อเสนอแนะ 

 6.1 ถึงแมว้่าในปัจจุบนัจะมีตวัช่วยมากมายในการแปลภาษา แต่การใชง้านไดอ้ย่างเป็นธรรมชาตินั้น

จะตอ้งใชท้กัษะของผูใ้ชง้านเคร่ืองมือเหล่านั้นดว้ยจึงเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดงันั้นจึงไม่ควรละเลยการเรียนรู้

ดว้ยตนเองเพ่ือกระบวนการทาํงานท่ีรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 6.1 ทั้งองคก์รและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาควรให้ความสาํคญัและเพ่ิมการส่งเสริมการเรียนรู้

ดา้นภาษาควบคู่ไปกบัการเรียนในหลกัสูตรดา้นการผลิตส่ือสําหรับนกัสร้างสรรค์ส่ืออย่างจริงจงัมากยิ่งข้ึนเพ่ือ

สร้างนกัส่ือสารมืออาชีพท่ีสามารถผลิตผลงานสู่สากล สร้างช่ือเสียงและรายไดใ้หป้ระเทศไทย 

6.3 แมก้ารผลิตเน้ือหาท่ีประสบความสําเร็จทกัษะทางภาษาเป็นอาวุธหน่ึงท่ีสําคญัอย่างมาก แต่ก็ตอ้ง               

ไม่ละเลยหัวใจหลักอ่ืนๆ ในการสร้างสรรค์ส่ือประกอบไปด้วยเช่นเดียวกันเน้ือหาออนไลน์จึงจะประสบ

ความสาํเร็จ 
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แนวทางในการพฒันาและปรับปรุงการแสดง เกิดเป็นกลวิธีในการพฒันาการแสดงให้มีพลวตั กล่าวคือ พฒันา 

การแสดงอย่างไม่หยุดน่ิง มีการปรับปรุง เปล่ียนแปลงองค์ประกอบของการแสดงอยู่เสมอ อนัประกอบดว้ย                    

1. เน้ือเร่ือง ยงัคงวิธีการดาํเนินเร่ืองราวตามวรรณกรรมตน้ฉบบั แต่ปรับให้มีความกระชบั น่าติดตาม พฒันาการ

แสดงโดยแทรกการแสดงประเภทฟ้อนหรือชุดระบาํประกอบการแสดงเพ่ิมเติม เพ่ือส่ือความหมายและสร้างสีสัน

ให้กบัการแสดงในแต่ละคร้ังไม่ซํ้ ากนั  2. นักแสดง มีการพฒันาทกัษะให้นักแสดงมีความสามารถสูงข้ึนและ                  

มีการสร้างนกัแสดงรุ่นใหม่ 3. การออกแบบลีลา ใชว้ิธีการพฒันาท่าฟ้อนลา้นนาดั้งเดิมโดยใชท้ฤษฎีการเคล่ือนไหว

ร่างกายแบบตะวนัตกสร้างสรรคเ์ป็นฟ้อนลา้นนาสมยัใหม่ท่ีมีลีลาพล้ิวไหว ทรงพลงั  4. เคร่ืองแต่งกาย พฒันาการ

ออกแบบเคร่ืองแต่งกายแบบลา้นนาดั้งเดิมใหมี้ความแปลกใหม่ตามกระแสนิยมในแต่ละยคุสมยั 5. ดนตรี พฒันา

จากดนตรีวงป่ีพาทยล์า้นนาดั้งเดิมเป็นเพลงลา้นนาร่วมสมยั  6.ฉากและอุปกรณ์ประกอบการแสดง มีการประยกุต์

วสัดุอุปกรณ์ประกอบฉากให้มีความสวยงามเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงกลวิธีในการพฒันาการแสดงอาศยั การสังเกตจาก

ผลงานการแสดงในอดีต การคน้ควา้ขอ้มูลเพ่ิมเติม ความรู้และประสบการณ์ในการทาํงานของกฤษฏ์ิ ชยัศิลบุญ 

ตลอดจนการคาํนึงกระแสนิยมของงานออกแบบเพ่ือการแสดงตามกาลสมยั ทาํให้การจดัการแสดงละครฟ้อน

ลา้นนา เร่ือง พรหมจกัร ในแต่ละคร้ังมีความแปลกใหม่ ทนัสมยั ไดรั้บการยอมรับจากผูเ้ช่ียวชาญดา้นศิลปะการแสดง 

อาจารย ์และผูช้มทัว่ไป   

 

คาํสําคญั: กลวธีิในการพฒันาการแสดง, ละครฟ้อนลา้นนา, พรหมจกัร 

 

ABSTRACT 

 This article aimed to present Lanna performance development strategies entitled “Phromachak” by               

Krit Chaisinboon. This performance was inspired by Chadok Nok Nibat of Lanna literature entitled “Phromachak” or 

Ramayana in Lannna Thai language. The story has been brought to create a performance as a Lanna dance drama 
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1963 

by Division of Lanna Studies, Department of Thai Language, Faculty of Humanities, Chiang Mai University 

since 2001 until present.     

The performance was frequently presented, making the producer find any other guidelines to improve 

performance. It is a strategy to develop acting dynamics, that is, to develop performances constantly. There is an 

update The elements of the show are always changing, including: 1. The story Still the way the story is carried 

out according to the original literature. but adjusted to be concise and engaging. Develop the show by inserting 

additional types of dance performances or dance costumes for the show. To convey meaning and create a unique 

color for each show.  2. Actors have to develop skills for actors to be more talented and recruit new actors. 3. 

Style design using methods to develop traditional Lanna dance moves using Western body movement theory 

Create a modern Lanna style. with a swaying, powerful style. 4. Costume Developing the design of traditional 

Lanna costumes to be novelty according to the popular trends in each era. 5. Music has evolved from the 

traditional Lanna Piphat orchestra to contemporary Lanna music. 6. Scenes and props The props materials are 

applied to be more beautiful.  

The tactics in the development of performances are based on observations from past performances. 

further research Design and rehearsal of performances by using knowledge and experience of Krit Chaisilboon's 

work as well as taking into account the current trends of design work for contemporary performances. This made 

the management of the Lanna dance drama "Phrom Chak" each time to be novel, modern, and accepted by the 

Performing arts professionals, teachers and general audiences 

 

Keywords: Strategies, Phromachak 

 

1. บทนํา 

 ศิลปะการแสดงคือมรดกทางวฒันธรรมท่ีสืบต่อกนัมาเป็นเวลานาน มีกระบวนการสร้างสรรค ์คดัเลือก 

ปรับปรุง เปล่ียนแปลงหรือผลิตสร้างข้ึนมาใหม่ตามยุคตามสมยั แตกต่างกนัไปตามแต่ละท้องท่ีจนกลายเป็น

ผลงานทางวฒันธรรมส่งต่อสู่ชนรุ่นหลงั ในปัจจุบนัการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะการแสดงมีความหลากหลายเพ่ิม

มากข้ึนตามความเจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี ทาํให้มีผลงานการแสดงมากมายท่ีเกิดข้ึนจากผูส้ร้างสรรคผ์ลงาน

กลุ่มต่างๆ ซ่ึงมีทั้งบุคคล กลุ่มบุคคล และองค์กร เช่น นักแสดง ศิลปินอิสระ กลุ่มหรือทีมงานการแสดง บริษทั              

รับจดัการแสดง สถาบนัการศึกษา ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ ต่างมีรูปแบบ เทคนิค และวธีิการในการสร้างสรรค์

และพฒันาผลงานศิลปะการแสดงแตกต่างกนัออกไปตามแนวทาง ความถนดั และความสนใจ อาทิ การแสดงแนว

อนุรักษ์ การแสดงพ้ืนเมือง การแสดงร่วมสมยั เป็นตน้ ซ่ึงผลงานการแสดงแต่ละประเภทต่างก็มีโอกาส พ้ืนท่ี 

หรือเวทีในการแสดงของตนเอง ดงัท่ี มาลินี อาชายทุธการ กล่าววา่ ในการจะสร้างงานข้ึนมาสักชุดหน่ึง ส่ิงแรกท่ี

เป็นตวัการท่ีจะทาํให้เกิดผลงานก็คือ โอกาส โอกาสท่ีวา่น้ีจะบอกถึงวตัถุประสงค ์(มาลินี อาชายทุธการ, 2557)   

เช่น การแสดงท่ีเป็นผลงานสร้างสรรคข์องสาํนกัการสงัคีต กรมศิลปากร ซ่ึงเป็นหน่วยงานภาครัฐมีวตัถุประสงค์

เพ่ืออนุรักษแ์ละเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมระดบัชาติ ผลงานการแสดงศิลปนิพนธ์ของนกัศึกษา มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ

การศึกษาวิจยัทางวิชาการหรือประกวดแข่งขนั ผลงานการแสดงสร้างสรรคข์องกลุ่ม ทีมงาน บริษทั มีวตัถุประสงค์

เชิงธุรกิจ หรือ ศิลปินอิสระสร้างสรรค์ผลงานเพ่ือสร้างช่ือเสียงและตวัตน เป็นตน้ จะเห็นไดว้่ากระบวนการ
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1964 

สร้างสรรคผ์ลงานการแสดงมีมิติท่ีหลากหลายทั้งรูปแบบ วตัถุประสงค ์โอกาส ทาํใหเ้กิดมาตรฐานในการสร้างสรรค์

ผลงานศิลปะการแสดงและเป็นการแข่งขนัไปในตวั ผูส้ร้างสรรคผ์ลงาน จึงพยายามท่ีพฒันาผลงานการแสดงของ

ตนเองโดยอาจใชว้ิธีการจุดประกายความคิดใหม่ วิธีปรับปรุงพฒันาจากงานเดิมใหมี้รูปแบบใหม่น่าสนใจยิง่ข้ึน 

หรือวิธีการนาํเสนอจุดท่ีน่าสนใจของงานเดิมเพียงบางจุดแลว้ขยายสร้างสรรคใ์หเ้กิดงานใหม่ ซ่ึงไม่วา่จะวิธีใดก็

ตามลว้นแลว้แต่เป็นความพยายามท่ีจะสร้างสรรคผ์ลงานการแสดงใหเ้ป็นท่ีน่าสนใจ น่าจบัตามอง ไดรั้บการยอมรับ

จากผูช้ม (สุรพล วรุิฬหรักษ,์ 2547) 

 ผูเ้ขียนไดศึ้กษาขอ้มูลจากการสงัเกตผลงานการสร้างสรรคก์ารแสดงละครฟ้อนลา้นนา เร่ือง พรหมจกัร 

ของกฤษฏ์ิ ชยัศิลบุญ จากวิดีโอยอ้นหลงัตั้งแต่ปี 2544-2565 ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์กฤษฏ์ิ ชยัศิลบุญ และขอ้มูล

จากงานวจิยัและแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการสร้างสรรคแ์ละพฒันาการแสดง รวมถึงแนวคิดเก่ียวกบัการเคล่ือนไหว

ร่างกายเพ่ือมาอธิบายถึงกลวธีิการพฒันาการแสดงในแง่มุมและองคป์ระกอบต่างๆ 

 

2. วตัถุประสงค์ 

(1) เพ่ือศึกษากลวธีิการพฒันาการแสดงละครฟ้อนลา้นนา เร่ือง พรหมจกัร ของ กฤษฏ์ิ ชยัศิลบุญ 

 

3. หัวข้อ (1) กฤษฏิ์ ชัยศิลบุญ กบั ละครฟ้อนล้านนา เร่ือง พรหมจักร 

กฤษฏ์ิ ชัยศิลบุญ นักแสดงและศิลปินอิสระท่ีมีความเช่ียวชาญในด้านศิลปะการแสดง นาฏศิลป์                  

การละคร และการขบัร้อง โดยเฉพาะดา้นการฟ้อนลา้นนา มีภูมิลาํเนาอยูจ่งัหวดัเชียงราย ในวยัเด็กมีความสนใจ

และใฝ่ศึกษาหาความรู้ในดา้นการฟ้อนลา้นนา และการเล่นดนตรีพ้ืนเมืองลา้นนา ไดเ้รียนรู้ท่าฟ้อนลา้นนาจาก             

แม่ครูช่างฟ้อนในหมู่บ้าน และจากการเรียนการสอนโรงเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จนมี

ความสามารถออกแสดงในเทศกาลงานบุญต่างๆ หลายคร้ัง เม่ือจบการศึกษาในระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย                  

จึงเดินทางมาศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง กรุงเทพมหานคร ได้เขา้ร่วมชมรมศิลปวฒันธรรมลา้นนา                 

นาํความสามารถในการแสดงฟ้อนลา้นนาของตนมาแสดงและถ่ายทอดให้กบัเพ่ือนนักศึกษา มีโอกาสจดัการ

แสดงในงานของมหาวทิยาลยัและงานภายนอกหลายคร้ัง ต่อมามีโอกาสฝากตวัเป็นศิษยก์บัครูเลก็ ภทัราวดี มีชูธน 

ผูก่้อตั้ งโรงละครภทัราวดีเธียเตอร์ในขณะนั้น จึงมีโอกาสได้เรียนรู้ศิลปะการแสดงแขนงต่างๆ อาทิ ศิลปะ                 

การละครตะวนัตก การขบัร้องโอเปร่า ศิลปะการแสดงสมยัใหม่ เป็นตน้ จากนั้นจึงนาํความรู้ท่ีไดม้าประยุกต์

สร้างสรรคก์ารแสดงหลายชุด หน่ึงในนั้นคือ ละครฟ้อนลา้นนา เร่ือง พรหมจกัร ท่ีไดแ้นวคิดมาจากกวรรณกรรม

ลา้นนาชาดกนอกนิบาต เร่ืองพรหมจกัร หรือรามเกียรต์ิฉบบัสาํนวนภาษาลา้นนาไทย จากตาํราแผนกลา้นนาคดี

ศึกษา ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เน้ือเร่ืองกล่าวถึง ท้าวพรหมจักร และ                    

นางรัตนสีตา ในขณะท่ีเดินทางอยูก่ลางป่านั้น พระยาวโิรหะไดด้กัซุ่มเพ่ือจะชิงนางรัตนสีตามาเป็นภรรยาของตน 

จึงทาํอุบายแปลงกายเป็นกวางทองมาหลอกล่อใหน้างรัตนสีตาเกิดความรักใคร่ อยากไดก้วางทอง นางรัตนสีตาจึง

ขอให้ทา้วพรหมจกัรไปจบักวางทองนั้นมาใหต้น กวางทองหลอกล่อทา้วพรมจกัรใหต้ามจบัไปจนไกลก็หนีหาย

เขา้ป่าลึก พระยาวโิรหะจึงหวนกลบัมาหานางรัตนสีตาโดยการแปลงกลายเป็นฤาษีเขา้มาหานางรัตนสีตา ทาํทีเป็น

หลอกล่อจะพานางรัตนสีตาไปฝากตวักบัทา้ววิโรหะ นางรัตนสีตาไม่ยนิยอม คร้ันฤาษีทาํอุบายไม่สาํเร็จจึงแปลง

กายกลบัเป็น พระยาวโิรหะและลกัพาตวันางรัตนสีตาลอยข้ึนบนฟ้า (ปัทมา ยาชูชีพและคณะ, 2557)   

 การสร้างสรรคล์ะครฟ้อนลา้นนา เร่ือง พรหมจกัร เร่ิมตน้จากการศึกษาหาขอ้มูลจากเอกสาร วรรณกรรม

ตน้ฉบบั การลงพ้ืนท่ีเก็บขอ้มูลศิลปกรรมลา้นนา อาทิ ภาพจิตรกรรม ประติมากรรม จากนั้นจึงวางโครงเร่ือง 
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1965 

กาํหนดเร่ืองราว ประพนัธ์บทร้อง บทพากย ์บรรจุเพลง ออกแบบลีลา ออกแบบเคร่ืองแต่งกาย ฉากและอุปกรณ์

ประกอบการแสดง โดยกฤษฏ์ิ ชยัศิลบุญ เป็นผูก้าํกบัดูแลการออกแบบการแสดงทั้งหมดร่วมกบัทีมงานท่ีมีความรู้

และเช่ียวชาญในด้านศิลปวฒันธรรมลา้นนาด้านต่างๆ อาทิ การแสดง การฟ้อน การบรรเลงดนตรีพ้ืนเมือง                  

การขบัร้อง ทาํให้ผลงานท่ีสร้างสรรค์ออกมามีรูปแบบการแสดงท่ีมีจุดเด่น คือ เป็นการแสดงละครท่ีดาํเนิน

เร่ืองราวผา่นลีลาการฟ้อนท่ีอ่อนชอ้ย ทรงพลงั การเคล่ือนไหวร่างกายท่ีแปลกใหม่โดยการนาํท่าฟ้อนลา้นนาแบบ

ดั้งเดิมประยกุตส์ร้างสรรคก์บัการแสดงร่วมสมยั เกิดเป็นการลีลาแบบใหม่ ใชว้งป้าดก๊องหรือวงป่ีพาทยล์า้นนา

ประกอบการแสดงร่วมกับการขบัร้องและการพากย ์ เจรจาภาษาคาํเมืองลา้นนา ส่วนรูปแบบการแต่งกายมี                   

การประยุกต์การแต่งกายพ้ืนเมืองลา้นนากบับุคลิกลกัษณะของตวัละคร ฉากและอุปกรณ์ประกอบการแสดงมี            

การสร้างข้ึนจากวสัดุ อุปกรณ์ ศิลปหตักรรมลา้นนา ดว้ยองคป์ระกอบทางการแสดงต่างๆ ประกอบกบัการดาํเนิน

เร่ืองราวท่ีมี ความสนุกสนาน มีทั้งอารมณ์รัก โลภ โกรธ หลง ต่ืนเตน้และมุกตลกขบขนั สอดแทรกการฟ้อนรํา

แบบลา้นนาร่วมสมยัท่ีมีความงดงาม ทาํให้ละครฟ้อนลา้นนา เร่ืองพรหมจกัร ไดรั้บคาํช่ืนชมจากผูช้ม อาจารย์

และผูเ้ช่ียวดา้นศิลปะการแสดง ได้รับเชิญจากหน่วยงาน องค์กร สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศให้

จดัการแสดงไม่ตํ่ากว่า 100 รอบ มีนกัแสดงท่ีผ่านการแสดงชุดน้ีไม่ตํ่ากว่า 10 รุ่น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 ถึงปัจจุบนั 

(พ.ศ. 2565) ถือได้ว่าเป็นผลงานท่ีสร้างช่ือเสียงให้กับกฤษฏ์ิ ชัยศิลบุญ ในฐานะผู ้สร้างสรรค์ผลงานและ                         

ครูผูถ่้ายทอดองคค์วามรู้ เทคนิค วธีิการแสดงใหก้บันกัศึกษาตามสถาบนัการศึกษาต่างๆ เป็นในจาํนวนมาก 

 

 

ภาพ : กฤษฎ์ิ ชยัศิลบุญ 

 

 

ภาพ : ตวัละครในละครฟ้อนลา้นนา เร่ือง พรหมจกัร 
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4. หัวข้อ (2) กลวธีิในการพฒันาการแสดง 

ละครฟ้อนลา้นนาเร่ือง พรหมจกัร มีการจดัแสดงหลายคร้ัง ทาํให้ผูส้ร้างสรรคผ์ลงานพยายามแสวงหา

แนวทางในการปรับปรุงและพฒันาการการแสดงให้เกิดความน่าสนใจ แปลกใหม่มากกว่าเดิม ในการเตรียม              

การและการฝึกซ้อมการแสดงในแต่ละคร้ัง โดยอาศยัการสังเกตจากผลงานการแสดงในอดีต การคน้ควา้ขอ้มูล

เพ่ิมเติม การออกแบบและการฝึกซอ้มการแสดงโดยใชค้วามรู้และประสบการณ์ในการทาํงานของกฤษฏ์ิ ชยัศิลบุญ 

ตลอดจนการคาํนึงกระแสนิยมของงานออกแบบเพ่ือการแสดงตามกาลสมัย โดยยึดโครงเร่ือง เน้ือหาของ

วรรณกรรมตน้ฉบบัไว ้แต่จะสร้างสรรคแ์ละพฒันาออกแบบองคป์ระกอบการแสดงใหม่ ดงัน้ี 

เน้ือเร่ือง มีการนาํโครงเร่ือง (Plot) จากวรรณกรรมตน้ฉบบัมาใชใ้นการเรียบเรียงเน้ือหาและเร่ืองราวใน

แต่ละฉาก ออกแบบวิธีการดาํเนินเร่ืองให้น่าติดตาม และสอดแทรกการแสดงประเภทฟ้อนหรือชุดระบาํ ในการจดั 

การแสดงแต่ละคร้ังให้ไม่ซํ้ ากนั อาทิ ช่วงท่ี 1 ฟ้อนนกยงู เป็นการฟ้อนของนกัแสดงจาํนวน 6-8 คน สมมติตนเอง

เป็นนกยงู ฟ้อนดว้ยท่าทางเลียนแบบท่านกยงู เพ่ือส่ือถึงฉากป่าท่ีสงบยมีนกัยงูอาศยัอยู ่ในฉากน้ีอาจจะเรียกไดว้า่

เป็นฉากเปิดละครหรือฉากฟ้อนเบิกโรงนัน่เอง ซ่ึงเป็นการนาํท่าฟ้อนนางนก ก่ิงกะหร่า และลีลาเลียนแบบท่านก

มาบรรจุใส่ในกระบวนฟ้อนนกยงู ดดัแปลงใหมี้จงัหวะการฟ้อนแบบอ่อนชอ้ยงดงาม ใชว้ธีิการยา่งเดินแบบฟ้อน

เล็บผสมกบัฟ้อนยกสะเอวของฟ้อนมองเซิง เพ่ือให้เห็นเทคนิคการย่างเยื้องท่ีสร้างข้ึนใหม่ ช่วงท่ี 2 ชมดอกไม ้

หรือฟ้อนดอกไม้โดยใช้นักแสดงกลุ่มเดิมท่ีเป็นฟ้อนหางนกยูง ออกมาฟ้อนประกอบอุปกรณ์ช่อดอกไม้                         

เม่ือทา้วพรหมจกัรพบเห็นดอกไมส้วยงามจึงเด็ดมาทดัผมนารังตนสีตา ช่วงท่ี 3 ฟ้อนเก้ียวพาราสี เป็นการฟ้อนคู่

ระหว่างทา้วพรหมจกัรและนางรัตนสีตา ในท่าท่ีแสดงถึงการเก้ียวพาราสี เพ่ือแสดงออกถึงความรักท่ีมีต่อกนั                

ช่วงท่ี 4 พระยาวโิรหะออกมาเห็นนางรัตนสีตาก็เกิดความรัก จึงแสดงอิทธิฤทธ์ิ แปลงกายตนเองเป็นกวางทองไป

หลอกล่อ ช่วงท่ี 5 ระบาํกวางทอง เป็นการฟ้อนอวดความงามของตวัละครกวางทองท่ีมีท่วงท่ากิริยาสง่างาม 

วอ่งไว อวดความงามใหน้างรัตนสีตาเกิดความหลงใหล  นางรัตนสีตาจึงออ้นวอนใหท้า้วพรหมจกัรช่วยจบักวางทอง 

ช่วงท่ี 6  กวางคาํแสร้งหนีไปไกล  ทา้วพรหมจกัรจึงออกไปตามจบักวางทอง ท้ิงให้นางรัตนสีตาอยูเ่พียงผูเ้ดียว 

และช่วงท่ี 7  พระยาวิโรหะแปลงกายเป็นพระฤาษี ทาํทีเขา้มาหานางรัตนสีตา เพ่ือจะพานางไปฝากตวักบัพระยาวิโรหะ 

นางรัตนสีตาไม่ยินยอม จึงแกลง้ใชว้าจาและกิริยาลวนลาม เม่ือเห็นว่านางรัตนสีตาไม่ตกลงปลงใจพระฤาษีจึง

แปลงร่างกลบัมาเป็นทา้ววโิรหะและลกัพานางรัตนสีตาเหาะข้ึนฟ้าไป   

นักแสดง ใชว้ิธีคดัเลือกนักแสดงท่ีเหมาะสมกบับทบาทโดยคาํนึงถึงบุคลิกลกัษณะของนักแสดงกับ                

ตวัละคร กล่าวคือ ทา้วพรหมจกัร เป็นตวัละครฝ่ายชายหรือพระเอก เลือกจากนกัแสดงชายท่ีมีรูปงาม รูปร่างสูงโปร่ง 

มีทกัษะในการแสดงดา้นนาฏศิลป์ไทย หรือการฟ้อนลา้นนา นางรัตนสีตา เป็นตวัละครเอกฝ่ายหญิง หรือนางเอก 

เลือกจากนกัแสดงหญิงท่ีรูปร่างเล็กเพ่ือสะดวกในการทาํท่ายกหรือท่าข้ึนลอย มีทกัษะทางนาฏศิลป์ไทยแบบตวั

นาง ฟ้อนแบบลา้นนา และสามารถแสดงอารมณ์ผา่นสีหนา้แววตาได ้ทา้ววโิรหะ ตวัร้าย เลือกนกัแสดงท่ีมีรูปร่าง

สูงใหญ่ กาํยาํ มีความแข็งแรง มีทกัษะในการแสดงศิลปะการต่อสู้ กวางทอง เลือกนกัแสดงท่ีรูปร่างปราดเปรียว 

คล่องแคล่ว วอ่งไว มีทกัษะดา้นนาฏศิลป์ไทยร่วมสมยั พระฤาษี นกัแสดงท่ีดูอาวโุส สมวยั มีทกัษะในการแสดงสี

หน้า อารมณ์ ทั้งบุคลิกสุขุมเยือกเยน็ และเจา้ชู ้กะล่อน ส่วนนักแสดงประกอบอ่ืนๆ ท่ีแสดงเป็นนางระบาํ อาทิ 

ฟ้อนนกยงู ฟ้อนดอกไม ้เลือกนกัแสดงท่ีมีทกัษะการฟ้อนลา้นนาได ้ จากนั้นนกัแสดงทั้งหมดจะตอ้งพฒันาทกัษะ

การแสดงให้มีมาตรฐานใกลเ้คียงกนัมากท่ีสุดโดยเนน้เร่ืองทกัษะเร่ืองการฟ้อนลา้นนาดั้งเดิมและการฟ้อนแบบ

ล้านนาร่วมสมยั ภาพรวมของการพฒันาด้านนักแสดงคือการคดัเลือกนักแสดงท่ีเหมาะสมกับบทบาทของ                    
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ตวัละคร ใหโ้อกาสนกัแสดงรุ่นใหม่ไดรั้บบาท มีพฒันาทกัษะของนกัแสดงใหมี้มาตรฐานการแสดงท่ีใกลเ้คียงกนั

มากท่ีสุด ทาํใหมี้นกัแสดงหลายกลุ่ม หลายรุ่น ท่ีสามารถนาํออกแสดงไดต้ามความเหมาะสม 

ออกแบบลีลา  มีการนําท่าฟ้อนล้านนาดั้ ง เ ดิมท่ีมีความเรียบง่ายให้เ กิดความโดดเด่นเพ่ิมข้ึน                                

ดว้ยการเคล่ือนไหวร่างกายอย่างทรงพลงั เรียบเรียงท่าฟ้อนลา้นนาเป็น “ชุดท่าฟ้อน” (Set) ท่ีสามารถส่ือสาร

เร่ืองราว อารมณ์ ความรู้สึกของตวัละคร มีการพฒันาทกัษะการเคล่ือนไหวร่างกายของนกัแสดงกลายเป็นเทคนิค

หรือทกัษะเฉพาะ ไดแ้ก่ การเคล่ือนไหวร่างกายแบบเช่ืองชา้ เล่ือนไหล การบิดเอวและยกสะโพกทาํใหร่้างกายมี              

ลกัษณะคลา้ยรูปตวัเอส (S) การใชพ้ลงัในการโนม้เอนร่างกายไปในทิศทางต่างๆ การไล่ลาํดบัการเคล่ือนไหว              

ขอ้ต่อหวัไหล่ ขอ้ศอก และขอ้มือ ทาํใหเ้กิดลกัษณะการเคล่ือนไหวร่างกายท่ีดูพล้ิวไหว การใชพ้ลงัในการเคล่ือนไหว

แบบรวดเร็ว วอ่งไว ฉวดัเฉวียน การฟ้อนแบบดน้สดโดยให้นกัแสดงนาํความสามารถทกัษะท่าฟ้อนของตนเอง

แสดงออกมาทาํใหก้ารแสดงเกิดความหลากหลายไม่ตายตวั มีการออกแบบท่ายกท่ีไดแ้รงบนัดาลใจมาจากท่าข้ึน

ลอยของการแสดงโขน การใชพ้ลงัและอารมณ์ของนกัแสดงท่ีตอ้งสอดคลอ้งกบับทบาทการแสดง 

จุดเด่นในการพฒันาการออกแบบลีลาในละครฟ้อนลา้นนา เร่ือง พรหมจกัร คือ การเคล่ือนไหวร่างกาย 

ผูเ้ขียนพบวา่ลกัษณะการเคล่ือนไหวร่างกายมีความแปลกใหม่ท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะ ดว้ยลีลาในการแสดงมีท่วงที  

ท่ีอ่อนชอ้ย พล้ิวไหว ล่องลอย แต่ก็แฝงไปดว้ยพลงั และอารมณ์ของนกัแสดง ผูเ้ขียนอาศยัทฤษฎีแห่งการเคล่ือนไหว 

(Kenetology) และหลักการวิเคราะห์การเคล่ือนไหวร่างกายของลาบาน (Laban Movement Analysis) ท่ีให้

ความสําคญักับเร่ือง พลวตั (Energetic Dynamics) หรือพลงัในการขบัเคล่ือนของการเคล่ือนไหวร่างกายท่ีให้

ความสาํคญักบัระยะเวลา นํ้ าหนกั และอากาศวถีิ ของการใชอ้วยัวะเคล่ือนไหวร่างกายไปในลกัษณะต่างๆ จาํนวน 

8 ลกัษณะ ไดแ้ก่ การล่องลอย (Float) การชกต่อย (Punch) การเล่ือนไหล (Glide) การแตะ (Dab) การบิด (Wring) 

การดีด (Flick) การกดดนั (Press) การฟาดฟัน (Slash) (Wikipedia, 2565) มาใชใ้นการอธิบาย ลกัษณะการเคล่ือนไหว 

ร่างกายของการพฒันาท่าฟ้อนในการออกแบบลีลา ของกฤษฏ์ิ ชยัศิลบุญ เรียกวา่ ลกัษณะการฟ้อนแบบเช่ืองชา้

เล่ือนไหล โดยจะใชอ้วยัวะส่วนต่างๆ ตั้งแต่ศีรษะ ไหล่ แขน มือ เอว สะโพก ขา และเทา้เคล่ือนไหวไปอย่าง

สัมพนัธ์กนัดว้ยจงัหวะท่ีเช่ืองช้า เล่ือนไหล ไปเร่ือยๆ ไม่เห็นถึงจุดจบของท่าท่ีชดัเจน ให้ความรู้สึกอ่อนโยน 

นุ่มนวล หรือการเคล่ือนไหวอยา่งชา้ๆ เล่ือนไหล ต่อเน่ือง อยา่งไม่มีจุดพกัจนกวา่นกัแสดงจะหยดุหรือเปล่ียนไป

ฟ้อนในท่าอ่ืน ซ่ึงการเคล่ือนไหวร่างกายแบบเช่ืองชา้ล่ืนไหลน้ี มีวิธีการเคล่ือนไหวร่างกายดว้ยการบิดเอวและ            

ยกสะโพกทาํให้ร่างกายมีลกัษณะคลา้ยรูปตวัเอส (S) มีการเอนและโนม้ตวัไปในทิศทางต่างๆ โดยใชไ้หล่เป็น

อวยัวะโนม้เอนนาํทิศทางไปก่อนแลว้ค่อยโนม้ศีรษะตามไปในทิศทางเดียวกนั ทาํให้เกิดลกัษณะการเคล่ือนไหว

ร่างกายท่ีดูพล้ิวไหว ซ่ึงการเคล่ือนไหวร่างกายดงักล่าวคลา้ยคลึงกบัการเคล่ือนไหวร่างกายของการเตน้รําแบบ            

โมเดิร์นด๊านซ์ (Modern Dance) ท่ีเป็นการปลดปล่อยพลงัของนกัแสดง อนัเกิดจากความตอ้งการในการแสวงหา

แนวทางการเตน้รําแบบใหม่ ท่ีมีการเคล่ือนไหวร่างกายเป็นอิสระมากข้ึน  หลุดออกจากกรอบเดิม ไม่ตายตวัหรือ

ยึดติดกับโครงสร้างการเตน้แบบเดิมๆ เช่น การสั่นไหว การบิดงอ การโอนเอนร่างกายอย่างพล้ิวไหว ลีลา                    

การเคล่ือนไหวดังกล่าวมาจากการเลียนแบบพลังธรรมชาติ (นราพงษ์ จรัสศรี, 2548) ซ่ึงเม่ือวิเคราะห์ตาม                     

การเคล่ือนไหวร่างกายของลาบาน (Laban Movement Analysis) ก็จะพบว่าการฟ้อนแบบเช่ืองช้าล่ืนไหล                          

มีการผสมสานลกัษณะการใชพ้ลงัในการเคล่ือนไหวร่างกาย 3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ การบิด  (Wring) การล่องลอย (Float) 

การเล่ือนไหล (Glide) กล่าวคือท่าฟ้อนตอ้งใชพ้ลงัในการบิดเอวและการยกสะโพกใหเ้ป็นรูปตวัเอส (S) ในขณะท่ี

การเคล่ือนไหวอวยัวะต่างๆ อาทิ มือ แขน ขา มีการเคล่ือนไหวอย่างเช่ืองชา้ แผ่วเบา พล้ิวไหว เหมือนร่างกาย

ค่อยๆลอยตวัอยา่งชา้ๆ และทิศทางในการฟ้อนมีการเคล่ือนท่ีเล่ือนไปเร่ือยๆ (ชมนาด กิจขนัธ์, 2555) 
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ภาพ : ลกัษณะการใชพ้ลงัในการเคล่ือนไหวของลานบาน 

หน่ีงในลีลาท่าฟ้อนแบบเช่ืองชา้เล่ือนไหลท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของการแสดงลีลาในละครฟ้อนลา้นนาเร่ือง

พรหมจกัร คือ ท่าเดินพรหมจกัร ซ่ึงเป็นท่าท่ีตวัละครแสดงถึงการเยื้องยา่ง กา้วเดิน อยา่งสุขมุ อ่อนชอ้ย ซ่ึงท่าเดิน

พรหมจกัรน้ีสร้างภาพจาํท่ีเป็นเอกลกัษณ์ ดว้ยความอ่อนชอ้ยงดงาม มีท่ีมาจากการนาํเอาท่าฟ้อนลา้นนาดั้งเดิมมา

ผสมผสานกบัเทคนิคการเคล่ือนไหวร่างกายอย่างชา้ๆ โดยลกัษณะของท่าเดินพรหมจกัรมีส่วนคลา้ยลักษณะ                

ท่าเดินของตวัพระและตวันางในนาฏศิลป์ไทย แต่รายละเอียดของการเคล่ือนไหวร่างกายหรือการใช้ตวันั้น

แตกต่างกนัตรงท่ีการเคล่ือนไหวร่างกายของท่าเดินพรหมจกัรจะมีจงัหวะท่ีเช่ืองชา้ เล่ือนไหล ค่อยๆ เคล่ือนไป

เร่ือยๆ ในขณะท่ีเดินมีการบิดเอวและยกสะโพก  ทาํใหร่้างกายบิดคลา้ยรูปตวัเอส (S) ซ่ึงกฤษฏ์ิ ชยัศิลบุญ กล่าววา่                    

ไดแ้รงบนัดาลใจมาจากภาพจิตรกรรมฝาผนงัลา้นนา ซ่ึงสอดคลอ้งกบั อนุกลู โรจนสุขสมบูรณ์ ท่ีกล่าววา่ ท่าฟ้อน

ลา้นนาแบบใหม่ส่วนหน่ึงไดแ้นวความคิดมาจากการเลียนแบบท่าฟ้อน และท่าทางต่างๆ ของเทวดา นางฟ้า ท่ีเป็น

งานประติมากรรม และจิตรกรรมลา้นนา แลว้เลียนแบบให้คลา้ยกบัท่าตน้แบบมากท่ีสุด ตลอดจนการทรงตวั                   

ท่ีโน้มตัวไปด้านหน้าและหลัง โดยดันสะโพก หรือบิดสะโพก ลาํตวัจึงมีลักษณะคล้ายตัวเอส (S) (อนุกูล                         

โรจนสุขสมบูรณ์, 2549)  
 

 

ภาพ : ลาํดบัการเคล่ือนไหวในท่าเดินพรหมจกัร 

นอกจากลีลาเช่ืองช้าเล่ือนไหลแลว้ พบว่ามีลีลาการเคล่ือนไหวร่างกายท่ีรวดเร็ว โดยพฒันามาจาก                

การนาํท่าฟ้อนตบมะผาบ ท่าฟ้อนนกกิงกะหรา และท่าฟ้อนโตซ่ึงมีลีลาท่ีคลอ้งแคล่ววอ่งไว มาสร้างสรรคใ์หม่ให้

มีพลงัมากยิ่งข้ึน ดงัเช่นในช่วงท่ีตวัละครพระยาวิโรหะแสดงอิทธิฤทธ์ิมีการใชท่้าฟ้อนเจิง คือ การใชมื้อตบไป

ตามส่วนต่างๆ ของร่างกายดว้ยพลงัท่ีรวดเร็วเหมือนนกัแสดงตอ้งการระเบิดหรือปลดปล่อยพลงัตามบทละครท่ี

แสดงอิทธิฤทธ์ิในการแปลงกาย หรือท่าฟ้อนกวางทองท่ีมีการเคล่ือนไหวร่างกายท่ีรวดเร็ว ดว้ยการสืบเทา้จาก             

จุดหน่ึงไปยงัอีกจุดหน่ึงอย่างว่องไว มีการกระโดด การเตะขา เคล่ือนไหวไปมาอย่างฉวดัเฉวียน สอดคลอ้งกบั

หลกัการวิเคราะห์ การเคล่ือนไหวร่างกายของลาบานโดยพบวิธีการใชพ้ลงังานในการเคล่ือนไหวร่างกายของ               
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1969 

ท่าฟ้อนท่ีรวดเร็ว คือ แบบการชกต่อย (Punch) การดีด (Flick) การฟาดฟัน (Slash) ซ่ึง 3 ลกัษณะน้ีลว้นแต่มี

ระยะเวลา (Time) ในการใชพ้ลงัการเคล่ือนไหวท่ีรวดเร็ว เกิดข้ึนฉบัพลนัทั้งส้ิน ตวัอยา่งเช่น ท่าฟ้อนกวางทองท่ีมี

ท่าทางในการเลียนแบบกิริยาท่าสัตว ์เช่น ท่าไซร้ขน การสะบัดเขา การกระโดดโลดเตน้ไปมาอย่างเดียวกบั                

การฟ้อนโต ท่าทางการเคล่ือนไหวร่างกายคลา้ยนาฏศิลป์พม่าเช่น การกระโดด การเตะขา การนัง่ยองแลว้กระโดด

ไปดา้นขา้ง (ธีรยทุร ยวงศรี, 2540) มีลีลาและอารมณ์ของของนักแสดงจะทาํทีเป็นอวดความงาม ดว้ยการแสดง             

สีหนา้กระหยิม่ยิม้ ท้ิงสายตาเพ่ือหลอกหล่อและเคล่ือนไหวไปอยา่งวอ่งไว และมีพลงั และมีการออกแบบท่ายกท่ี

พฒันามาจากท่าข้ึนลอยในการแสดงโขนมาประยุกต์ให้ดูแปลกใหม่ นอกจากน้ียงัให้นักแสดงมีส่วนร่วมใน              

การออกแบบท่าดน้สดท่ีมาจากทกัษะส่วนตวัของนกัแสดง 

ภาพรวมของการพฒันาการออกแบบลีลา คือมีการสร้างสรรคแ์ละพฒันาลีลา ท่าทาง การเคล่ือนไหว

ร่างกายจนเป็นรูปแบบเฉพาะตวั อาทิ การฟ้อนดว้ยลีลาเช่ืองชา้ เล่ือนไหล การออกแบบท่าเดิน ท่ีเป็นเอกลกัษณ์

เรียกวา่ ท่าเดินพรหมจกัร มีการออกแบบลีลาท่ีพฒันาท่าฟ้อนลา้นนาดั้งเดิมเกิดเป็นลีลา ท่าทางการเคล่ือนไหวท่ี

รวดเร็ว มีการใชอ้ากปักิริยาของสัตวม์าใชใ้นการออกแบบท่าทางของตวัละครกวาง นกยงู มีกการออกแบบท่ายก

ท่ีไดแ้นวคิดมาจากท่าข้ึนลอยของการแสดงโขน นอกจากน้ียงัให้นกัแสดงมีส่วนร่วมในการออกแบบท่าดน้สด

ท่ีมาจากทกัษะส่วนตวัของนกัแสดง  

เคร่ืองแต่งกาย ไดแ้รงบนัดาลใจจากภาพจิตรกรรม ประติมากรรม และรูปแบบการแต่งกายของกลุ่มชาติ

พนัธ์ุลา้นนามาสร้างสรรค์เป็นเคร่ืองแต่งกายตามบทบาทและลกัษณะของตวัละคร โดยใช ้ผา้พ้ืนเมืองลา้นนา

ประยกุตก์บัผา้และวสัดุ เคร่ืองประดบัตกแต่งอ่ืนๆ ซ่ึงในการแสดงแต่ละคร้ังจะมีการออกแบบเคร่ืองแต่งกายให้มี

ความแปลกใหม่ไม่ซํ้ ากบัการแสดงเดิม โดยการเปล่ียนรูปแบบการแต่งกาย เน้ือผา้ โทนสี และเคร่ืองประดับ                

เกิดเป็นรูปแบบการแต่งกายเฉพาะท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของการแสดงตามกระแสนิยมและยคุสมยั อาทิ ช่วงการแต่งกาย

พ้ืนเมืองแบบดั้งเดิม ช่วงการแต่งกายดว้ยเคร่ืองดอกไมส้ด ช่างการแต่งกายเนน้เคร่ืองประดบัเงินตีลาย ช่วงการแต่งกาย

ดว้ยเคร่ืองทองลงยา ช่วงการแต่งกายแบบสวมศีรษะ ช่วงการแต่งกายแบบกลุ่มชาติพนัธ์ุ เป็นตน้  

ภาพรวมในการพฒันาการออกแบบเคร่ืองกายของละครฟ้อนลา้นนาจะคาํนึงถึงความสอดคลอ้งของ

เคร่ืองแต่งกายกบันกัแสดง การเคล่ือนไหวร่างกาย ความสวยงามตามกระแสนิยม (Trend) และความมแปลกใหม่ 

เพ่ือเพ่ิมความน่าสนใจให้กบัการแสดง เพราะเคร่ืองแต่งกายเป็นส่ิงแรกท่ีคนดูสัมผสัไดก่้อนส่ิงอ่ืนใด เม่ือผูแ้สดง

ปรากฏตวับนเวที คนดูจะพินิจพิจารณาดูเคร่ืองแต่งกายเพ่ือทาํความเขา้ใจกบัตนเองก่อนวา่ส่ิงท่ีผูส้วมใส่อยู่บน

เวทีเบ้ืองหนา้ตนคืออะไร ถา้เป็นเคร่ืองแต่งกายท่ีตนคุน้เคยก็จะไม่เกิดความกงัขาแต่เป็นการช่ืนชมในความงาม 

ถา้เป็นเคร่ืองแต่งกายท่ีตนไม่คุน้เคยหรือไม่เคยพบเห็นมาก่อน คนดูก็พยายามจบัประเด็นใหไ้ดว้า่เคร่ืองแต่งกายมี

จุดเด่นอะไรสุดแลว้แต่วา่เคร่ืองแต่งกายชุดนั้นมีอะไรเตะตา (สุรพล วรุิฬห์รักษ,์ 2557) 
 

 

ภาพ : พฒันาการออกแบบเคร่ืองแต่งกาย 
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ดนตรี มีการประพนัธ์บทพากย ์บทร้องในรูปแบบร้อยกรองเพ่ือการขบัร้องแบบพ้ืนเมืองลา้นนา อาทิ 

ขบัซอ  ขบัคร่าว ขบัจอ๊ย ประกอบทาํนองเพลงพ้ืนเมืองลา้นนา เช่น เพลงปราสาทไหว เพลงล่า เพลงเห่ เพลงพระลอเล่ือน 

เพลงมวย และเพลงผีมดผีเม็ง ใช้ดนตรีพ้ืนเมืองลา้นนาท่ีเรียกว่าวงป้าดก๊องหรือวงป่ีพาทยล์า้นนาประกอบ                   

การแสดงในรูปแบบการแสดงสด โดยเชิญศิลปินผูเ้ช่ียวชาญดา้นดนตรีพ้ืนเมืองลา้นนามาร่วมแสดง ต่อมามี                

การบนัทึกเสียงดนตรีประกอบการแสดงและสอดแทรกดนตรีร่วมสมยัเขา้ไปในเพลงประกอบการแสดงเพ่ือ 

ความทนัสมยั  

ฉากและอุปกรณ์ประกอบการแสดง มีการใชอุ้ปกรณ์ประกอบการแสดง ซ่ึงเป็นวสัดุศิลปหัตถกรรม

ลา้นนามามาช่วยส่ือความหมายในการแสดง ซ่ึงอุปกรณ์ประกอบการแสดงเหล่าน้ีสามารถนาํมาประยุกต์ใชก้บั

การแสดงไดอ้ยา่งเหมาะสม กลมกลืนไปกบัรูปแบบการแสดง โดยในช่วงเร่ิมแรกจะใชอุ้ปกรณ์ประกอบหัตถกรรม

ลา้นนาแบบดั้งเดิม อาทิ ร่ม เทียน พดันกยูง ผางประทีป ขนัดอก ต่อมามีการประดบั ตกแต่ง ประยุกต์อุปกรณ์

ดั้งเดิมกบัอุปกรณ์สมยัใหม่ อาทิ การประดบัดอกไมส้ด ประดบัตกแต่งอุปกรณ์ดว้ยผา้ไหมจีน ผาชีฟอง เพ่ือใหเ้กิด

ความสวยงามแปลกใหม่ มีการใชอุ้ปกรณ์สร้างเป็นภาพ บรรยากาศ หรือฉากในการแสดง 

 

 

ภาพ : พฒันาการออกแบบอุปกรณ์ประกอบการแสดง 

กระบวนพฒันาการแสดงและองคป์ระกอบการแสดงทั้งหมด จะอยูใ่นช่วงการเตรียมการและฝึกซ้อม

การแสดง โดยอาศยัขอ้มูลจากการแสดงในอดีต ความรู้ ประสบการณ์ทาํงานของ กฤษฏ์ิ ชยัศิลบุญ และทีมงาน               

ท่ีเกิดจากการทาํซํ้ าจนเกิดเป็นทักษะและความเช่ียวชาญมาใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาการแสดงอย่างเป็น

ขั้นตอนและสามารถใชใ้นการพฒันาการแสดงในคร้ังต่อไป 

 

5. สรุป 

กลวธีิในการพฒันาการแสดงละครฟ้อนลา้นนา เร่ือง พรหมจกัร เป็นกลวธีิการทาํงานของกฤษฏ์ิ ชยัศิลบุญ 

ท่ีตอ้งการแสวงหาแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาการแสดงช้ินเดิมใหเ้กิดความน่าสนใจ แปลกใหม่ เกิดเป็น

กลวธีิในการพฒันาการการแสดงท่ีมีพลวตั กล่าวคือ พฒันาการแสดงอยา่งไม่หยดุน่ิง มีการปรับปรุง เปล่ียนแปลง

องค์ประกอบของการแสดงอยู่เสมอ ด้วยการสร้างสรรค์และพฒันาองค์ประกอบทางการแสดง อันได้แก่                    

1. เน้ือเร่ือง มีการนาํโครงเร่ือง (Plot) จากวรรณกรรมตน้ฉบบัมาใชใ้นการเรียบเรียงเน้ือหาและเร่ืองราวในแต่ละ

ฉาก ออกแบบวิธีการดาํเนินเร่ืองให้น่าติดตาม และสอดแทรกการแสดงประเภทฟ้อนหรือชุดระบาํ ประกอบ                

การแสดงเพ่ือขยายความหรือส่ือความหมายเร่ืองราวท่ีกาํลงัเกิดข้ึนในการแสดงในแต่ละคร้ังไม่ซํ้ ากนั 2. นกัแสดง 

คดัเลือกนกัแสดงท่ีเหมาะสมกบับทบาทโดยคาํนึงถึงบุคลิกของนกัแสดง และพฒันาทกัษะการแสดงของนกัแสดง
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ให้มีมาตรฐานใกลเ้คียงกนัมากท่ีสุดโดยเนน้เร่ืองทกัษะเร่ืองการฟ้อนลา้นนาดั้งเดิมและการฟ้อนลา้นนาร่วมสมยั 

และมีการสร้างนกัแสดงรุ่นใหม่ 3. การออกแบบลีลา นาํท่าฟ้อนลา้นนาดั้งเดิม ท่ีมีความเรียบง่าย มาประยกุตก์บั

เทคนิคการเคล่ือนไหวร่างกายแบบใหม่ เกิดเป็นลีลาท่าฟ้อนในรูปแบบเช่ืองชา้ เล่ือนไหล ทรงพลงั จากนั้นเรียบ

เรียงเป็นกลุ่มท่าฟ้อน (Set) ท่ีสามารถส่ือสารเร่ืองราว อารมณ์ ความรู้สึกของตวัละคร มีการออกแบบท่าฟ้อนท่ี

รวดเร็ว ดุดนั มีการออกแบบท่ายกท่ีพฒันามาจากท่าข้ึนลอยของการแสดงโขน และยงัดึงศกัยภาพหรือทกัษะ

ทางการแสดงเฉพาะบุคคลของนักแสดงในการออกแบบลีลาช่วงการแสดงเด่ียวหรือดน้สดมาใชใ้นการแสดง                  

4. เคร่ืองแต่งกาย ไดแ้รงบนัดาลใจจากภาพจิตรกรรม ประติมากรรม และรูปแบบการแต่งกายของกลุ่มชาติพนัธ์ุ

ลา้นนามาสร้างสรรคเ์ป็นเคร่ืองแต่งกายตามบทบาทและลกัษณะของตวัละคร โดยใช ้ผา้พ้ืนเมืองลา้นนาประยกุต์

กบัผา้และวสัดุ เคร่ืองประดบัตกแต่งอ่ืนๆ เพ่ือออกแบบเคร่ืองแต่งกายในการแสดงแต่ละคร้ังใหมี้ความแปลกใหม่

ตามยคุสมยัและกระแสนิยม 5. ดนตรี มีการประพนัธ์บทพากย ์บทร้องในรูปแบบร้อยกรองเพ่ือการขบัร้องแบบ

พ้ืนเมืองลา้นนา อาทิ ขบัซอ  ขบัคร่าว ขบัจ๊อย ประกอบทาํนองเพลงพ้ืนเมืองลา้นนา เช่น เพลงปราสาทไหว               

เพลงล่า เพลงเห่ เพลงพระลอเล่ือน เพลงมวย และเพลงผีมดผีเม็ง ใชด้นตรีพ้ืนเมืองลา้นนาท่ีเรียกวา่วงป้าดก๊อง

หรือวงป่ีพาทยล์า้นนาประกอบการแสดงในรูปแบบการแสดงสด โดยเชิญศิลปินผูเ้ช่ียวชาญดา้นดนตรีพ้ืนเมือง

ลา้นนามาร่วมแสดง ต่อมามีการบนัทึกเสียงดนตรีประกอบการแสดงและสอดแทรกดนตรีร่วมสมยัเขา้ไปในเพลง

ประกอบการแสดงเพ่ือความทนัสมยั 6. ฉากและอุปกรณ์ประกอบการแสดง ใชว้สัดุจากงานศิลปหตัถธรรมลา้นนา

ท่ีมีอยูเ่ดิม ต่อมามีการประดบั ตกแต่ง ประยกุตอุ์ปกรณ์ดั้งเดิมกบัอุปกรณ์สมยัใหม่ เพ่ือใหเ้กิดความสวยงามแปลก

ใหม่ มีการใช้อุปกรณ์สร้างเป็นภาพ บรรยากาศ หรือฉากในการแสดง ซ่ึงกลวิธีในการพฒันาการแสดงอาศยั                

การสังเกตจากผลงานการแสดงในอดีต การคน้ควา้ขอ้มูลเพ่ิมเติม การออกแบบและการฝึกซอ้มการแสดงโดยใช้

ความรู้และประสบการณ์ในการทาํงานของกฤษฏ์ิ ชยัศิลบุญ ตลอดจนการคาํนึงกระแสนิยมของงานออกแบบเพ่ือ

การแสดงตามกาลสมยั ทาํให้การจดัการแสดงละครฟ้อนลา้นนา เร่ือง พรหมจกัรในแต่ละคร้ังมีความแปลกใหม่ 

ทนัสมยั ไดรั้บการยอมรับจากผูเ้ช่ียวชาญดา้นศิลปะการแสดง อาจารย ์และผูช้มทัว่ไป  

 

6. ข้อเสนอแนะ 

 ควรศึกษาเปรียบเทียบกลวธีิในการพฒันาการแสดงของผูส้ร้างสรรคผ์ลงานท่านอ่ืน เพ่ือแสดงใหเ้ห็นถึง

ความเหมือนหรือความแตกต่างในกระบวนการพฒันาผลงาน 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษากลยุทธ์การส่ือสารเพ่ือการโน้มน้าวใจให้เขา้ร่วมโครงการของ                    

ยวุพทุธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์เก่ียวกบั 1) กลยทุธ์ดา้นเน้ือหาสาร 2) กลยทุธ์ดา้นส่ือ  

การวิจยัน้ีเป็นการวจิยัเชิงคุณภาพดว้ยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก และการวิเคราะห์เอกสาร ซ่ึงมีผูใ้ห้ขอ้มูล

หลกั ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกาํหนดกลยทุธ์การส่ือสารมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี รวมจาํนวน 11 คน ไดแ้ก่ ผูอ้าํนวยการ/ 

เลขานุการคณะกรรมการบริหาร  จาํนวน 1 คน หวัหนา้ฝ่ายกิจกรรม 1 คน หวัหนา้ฝ่ายส่ือสารองคก์ารและอุปถมัภ ์

1 คน เจา้หนา้ท่ีประชาสัมพนัธ์อาวโุส จาํนวน 1 คน วิปัสสนาจารย ์ 4 คน และโยคี 3 คน โดยคดัเลือกผูใ้ห้ขอ้มูล

หลกัแบบเจาะจง เคร่ืองมือการวิจยั คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก  การวิเคราะห์เอกสาร แลว้ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูล  

ดว้ยการสร้างขอ้สรุป 

ผลการวจิยั พบวา่ 1) กลยุทธ์ด้านสาร มีประเด็นการนาํเสนอสาร ไดแ้ก่  แนะนาํหลกัสูตร ความเช่ียวชาญ

ของวิปัสสนาจารย ์  รายละเอียดค่าใช้จ่าย  ช่องทางการบริจาค ผลประโยชน์ท่ีได้รับ รายละเอียดการสมัคร                        

มีวธีิการจดัเรียงสาร ไดแ้ก่ การเสนอปัญหาและวิธีแกไ้ขปัญหา การจดัเรียงสารตามหลกัจิตวทิยา และการกาํหนด

จุดจูงใจในเน้ือหาสาร ไดแ้ก่ การกาํหนดจุดจูงใจดา้นบวก ประกอบดว้ย การใชภ้าพประกอบ  การใชภ้าษาท่ี

สละสลวย การใชแ้รงจูงใจเห็นว่าการปฏิบติัธรรม เป็นค่านิยมท่ีดี  และจุดจูงใจโดยใชเ้หตุผล และการกาํหนด             

จุดจูงใจในดา้นลบ  ประกอบดว้ย การใชค้วามกลวั  ประกอบดว้ย  เร่ืองบาปบุญ  การตกนรก  และความทุกข์                  

2) กลยุทธ์ด้านส่ือ พบวา่ ส่ือหลกั ไดแ้ก่ แอพริเคชัน่ไลน์ ส่ือบุคคล และส่ือเวบ็ไซต ์ส่ือรอง ไดแ้ก่ แฟนเพจเฟสบุค๊ 

SMS โปสเตอร์ออนไลน์ แผน่พบั 

 

คาํสําคญั: กลยทุธ์การส่ือสาร, การส่ือสารเพ่ือการโนม้นา้วใจ, ยวุพทุธิกสมาคมแห่งประประเทศไทย  

 ในพระบรมราชูปถมัภ ์
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ABSTRACT 

This study aimed to explore communication strategies to persuade people to join the Young Buddhists 

Association of Thailand under the Royal Patronage It focused on 1) Content strategies and 2) Media strategies.  

This was a qualitative research using in-dept interviews and documentary research. There were also 11 

participants joining interviews.  They were purposively selected based on their expertise in the field, including 1 

director, 1 head of activities section, 1 head of media section, 1 senior public relations officer, 4 administrators 

of YBAT and 3 yogis.   

The results showed that 1) Content strategies comprise of three topics which are Message Presentation, 

Message Treatment and Message Persuasion.   Message Presentation which included program introduction, 

expertise of personnel, expenses, channels for donation, benefits, and application details.  Message Treatment 

which included proposing problems and solutions, media prioritization based on psychology to demonstrate that 

the program is able to serve the needs.  Message Persuasion included media attraction, notably setting positive 

appeals which included the use of pictures, polished languages, good morality and good logics.  Moreover, it 

included negative appeals which consisted of the use of fear concerning merit, karma, limbo, sorrow and 

supporting Materials. 2) Media Strategies comprise of the Primary media  which are Application Line, Personal 

media and Website. Secondary media which are Facebook fanpage, SMS, Online Poster and Brochure. 

  

Keywords: Communication Strategies, Persuasive Communication, Young Buddhists Association of Thailand  

 under the Royal Patronage 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 สถานปฏิบติัธรรมเป็นอีกหน่ึงพ้ืนท่ีในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยพุทธศาสนิกชนสามารถเขา้มา

ศึกษาเรียนรู้หลกัธรรมคาํสอนในพระพุทธศาสนา และไดรั้บความนิยมเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากมีความ               

ยึดหยุ่นมากกว่าวดั อาทิ ช่วงเวลาเขา้ออก ท่ีพกัสะดวกสบาย บรรยากาศดี มีโปรแกรมการปฏิบติัธรรมให้เลือก

หลากหลาย เป็นตน้ นอกจากน้ีสถานปฏิบติัธรรมยงัเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางเลือกคุณภาพอีกประเภทหน่ึงท่ีเป็น

เป้าหมายของนกัท่องเท่ียว ซ่ึงเป็นท่ีสนใจของทั้งชาวไทยและต่างชาติจาํนวนมากในการเขา้มาศึกษาวิปัสสนา

กรรมฐาน  (ฉลอง พนัธ์จนัทร์, 2561) 

ยวุพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์เป็นสถานปฏิบติัธรรมอีกพ้ืนท่ีหน่ึงท่ีถือเป็น

ขุมกาํลงัสําคญัในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา จัดตั้ งในนามสมาคม มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2493 ด้วยความมุ่งมัน่ใน                     

การเผยแผ่หลกัธรรมคาํสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจา้ และดูแลชีวิตผูค้นตั้งแต่วยัเด็ก เยาวชน ผูใ้หญ่ 

จนถึงผูสู้งวยั  และในปี พ.ศ. 2503 ไดรั้บพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ  มหาภูมิพล 

อดุลยเดชมหาราช รับไวใ้นพระบรมราชูปถมัภ ์ในนามยวุพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์

(รายงานประจําปี, 2562) โดยรูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย                          

ในพระบรมราชูปถมัภ ์ มีการจดัทาํเป็นโครงการ เช่น โครงการครอบครัวคุณธรรม โครงการพทุธธรรม โครงการ

เนกขมัมบารมี เป็นตน้ โดยแต่ละโครงการมีหลกัสูตรในการเผยแผพ่ระพทุธศาสนาท่ีแตกต่างกนั ทาํใหมี้ทางเลือก

หลากหลาย ซ่ึงไดรั้บความสนใจจากพทุธศาสนิกชนเขา้ร่วมโครงการต่างๆ จาํนวนมาก โดยเฉล่ียมีผูเ้ขา้ร่วมประมาณ 
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4,000-5,000 คน ต่อสัปดาห์ (วิชิต เท่ียงธรรม, สัมภาษณ์, 11 กรกฎาคม 2562)  และในแต่ละปีมีจาํนวนผูเ้ขา้ร่วม

โครงการจาํนวนมาก เช่น ในปี พ.ศ. 2558 จาํนวน 40,237 คน พ.ศ. 2559 จาํนวน 40,317 คน พ.ศ. 2560 44,187 คน  

พ.ศ. 2561 จาํนวน 40,202 คน และปี พ.ศ. 2562 จาํนวน 42,097 คน (รายงานประจาํปี, 2562) ทาํใหข้ยายศูนยส์าขา

เพ่ือรองรับผูเ้ขา้ร่วมอีก 4 ศูนย ์ในแต่ละภูมิภาค รวมถึงการออกแบบหลกัสูตรโครงการมากข้ึน ในปี พ.ศ. 2561                

มีการจดัโครงการ รวม 4 ศูนย ์มากถึง 175 โครงการ  

ส่ิงเหล่าน้ีบ่งช้ีถึงการส่ือสารท่ีสามารถโนม้น้าวใจให้พุทธศาสนิชกนเขา้ร่วมโครงการได ้ ทาํให้ผูว้ิจยั

สนใจวา่ ยวุพทุธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์มีกลยทุธ์การส่ือสารเพ่ือการโนม้นา้วใจอยา่งไร 

ทั้งน้ีเพราะกลยทุธ์การส่ือสารถือไดว้า่เป็นส่ิงท่ีตอ้งมาก่อนการกระทาํการส่ือสาร โดยเป็นกระบวนการตดัสินใจ

กาํหนดวิธีการส่ือสารเชิงกลยทุธ์ของผูส่้งสารวา่จะส่งสารอยา่งไร เน้ือหาใดท่ีจะเหมาะสมกบัผูรั้บสาร การเลือก 

แนวทางนาํเสนอสารต่อผูรั้บสาร และการวิเคราะห์ผูรั้บสาร ซ่ึงทั้งหมดน้ีลว้นมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ การเปล่ียน 

ทศันคติ และพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายทั้งส้ิน (สุภาพร นิภานนท,์ 2559)   

โดยเฉพาะเน้ือหาสารถือเป็นองคป์ระกอบหน่ึงท่ีสาํคญัในการโนม้นา้วใจ ตามท่ีมาร์เวล และเชอร์มิตต ์

(Marwell and Schmitt, 1967) ไดอ้ธิบายวา่กลยทุธ์ท่ีผูส่้งสารเลือกใชใ้นการจูงใจแต่ละคร้ังนั้น ผูส่้งสารจะเนน้ให้

เน้ือหาสาระเกิดแรงกระตุน้ สามารถท่ีจะโน้มน้าวจูงใจให้ผูรั้บสารเกิดการคลอ้ยตาม และนําไปสู่พฤติกรรม 

ตอบสนองตามท่ีผูส่้งสารประสงค ์ รวมถึงกลยทุธ์ดา้นส่ือยงัเป็นอีกหน่ึงส่วนสําคญัท่ีจะสามารถโน้มน้าวใจได ้

เน่ืองจากส่ือหรือช่องทางการส่ือสาร (Channel) นั้น เป็นองคป์ระกอบสาํคญัของการส่ือสารโดยเป็นพาหนะหรือ

ตวักลางในการนาํสารจากผูส่้งสารไปยงัรับผูรั้บสาร หากผูส่้งสารท่ีตอ้งการส่ือสารไปยงัผูรั้บสารไม่มีส่ือเพ่ือ            

การส่งสาร การส่ือสารนั้นยอ่มไม่เกิดผล  

ดงันั้น บทความวิจยัน้ีผูว้ิจยัจึงนาํเสนอกลยุทธ์การส่ือสารเพ่ือการโนม้นา้วใจให้เขา้ร่วมโครงการของ              

ยวุพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์ เพ่ือเป็นการขยายองคค์วามรู้ทางการส่ือสารกบัศาสนา  

และสามารถนาํไป เป็นแนวทางการพฒันาการประชาสมัพนัธ์เพ่ือการเผยแผพ่ระพทุธศาสนาต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษากลยทุธ์ดา้นสารเพ่ือการโนม้นา้วใจใหเ้ขา้ร่วมโครงการของยวุพุทธิกสมาคมแห่งประเทศ

ไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์ 

(2) เพ่ือศึกษากลยทุธ์ดา้นส่ือเพ่ือการโนม้นา้วใจให้เขา้ร่วมโครงการของยวุพุทธิกสมาคมแห่งประเทศ

ไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์  

  

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง   

 3.1 การส่ือสารเพ่ือการโน้มน้าวใจ     

การส่ือสารเพ่ือการโนม้นา้วใจ หมายถึง กระบวนการส่ือสารท่ีผูส่้งสารมีความตั้งใจท่ีจะมีอิทธิพลเหนือ

ผูรั้บสาร เพ่ือตอ้งการให้เกิดการเปล่ียนแปลง การสร้าง หรือการดาํรงไวซ่ึ้งความคิดเห็น ทศันคติ ค่านิยม และ

ความเช่ือท่ีมีต่อผูรั้บสาร ซ่ึงผูรั้บสารมีเสรีภาพเลือกวา่จะเช่ือหรือไม่ก็ได ้(Perloff, 2010; อรวรรณ ปิลนัธน์โอวาท, 2554)   

สาร (Message) ถือเป็นองคป์ระกอบสาํคญัหน่ึงในการโนม้นา้วใจผูรั้บสาร ซ่ึงสาร หมายถึง ผลผลิตท่ี

เกิดจากการเขา้รหัสของผูส่้งสาร เพ่ือส่งไปยงัผูรั้บสาร และกระตุน้ให้ผูรั้บสารเกิดการตอบสนอง และแสดง

ออกมาโดยอาศยัภาษาหรือสญัลกัษณ์ใดๆ ท่ีทาํใหเ้กิดการรับรู้ร่วมกนัได ้(ปรมะ สตเวทิน, 2546) สารท่ีจะสามารถ
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ส่งผลต่อการส่ือสาร ประกอบดว้ย 1) เน้ือหาของสาร คือ ส่ิงท่ีเป็นเร่ืองราวถ่ายทอดความคิด และความตอ้งการ

ของผูส่้งสารไปยงัผูรั้บสาร ประกอบดว้ย ขอ้เท็จจริง และความคิดเห็น 2) รหัสสาร คือ สัญลกัษณ์ท่ีสร้างข้ึนเพ่ือ

ใชถ่้ายทอดสาร และ 3) การจดัสาร คือ การตดัสินใจของผูส่้งสารในการเรียบเรียงรหัสและเน้ือหาของสาร แนวทางใน

การจดัเรียงสาร (Bettinghaus & Cody, 1994; Putnis & Petelin, 1996) สามารถทาํได ้ดงัน้ี 1) การจดัตามพ้ืนท่ี (Spatial 

or Geographical Organization) เป็นการจดัเรียงสารโดยอาศยัหลกัทางภูมิศาสตร์ของส่ิงนั้นๆ 2 )การจดัตามลาํดบั

เวลาก่อน-หลงั (Chronological/ Historical Organization) 3) การจดัโดยอาศยัวธีิการนิรนยั (Deductive) เป็นการนาํเสนอ

สารในประเด็นกวา้งๆ ก่อนแลว้จึงนาํเสนอประเด็นย่อยเจาะจงลงไป 4) การจดัโดยวิธีอุปนยั (Inductive) การนาํเสนอ

สารในประเด็นย่อยหรือประเด็นท่ีเฉพาะเจาะจงก่อนแลว้จึงสรุปเป็นภาพรวม 5) การจดัตามหลกัจิตวิทยาเป็น  

การนาํเสนอตามการตดัสินใจของมนุษยใ์หเ้ป็นไปตามลาํดบัขั้นความตอ้งการ 5 ขั้น คือ ความตั้งใจ ความตอ้งการ 

ความพึงพอใจ การมองเห็นภาพ และการกระทาํ 6) การจดัเรียงสารโดยอาศยัวิธีเสนอปัญหาและวิธีแกไ้ขปัญหา  

7) การเรียบเรียงสารดว้ยวธีิของทุลมิน (Toulmin’s Model) 8) การจดัตามกระบวนการ (Sequential Process Order)  

9) การจดัตามหัวเร่ือง (Topical Pattern) 10) การจดัโดยอาศยัลาํดบัเหตุผล เป็นการแสดงให้เห็นถึงสาเหตุและ

ผลกระทบ 11) การจดัโดยตามระดบัความคุน้เคย (Degree of Familiarity Pattern) และ 12) จดัโดยตามโครงสร้าง

หนา้ท่ี (Structure-Function Pattern) 

นอกจากน้ี จากการทบทวนวรรณกรรมในการสร้างสารเพ่ือการโนม้น้าวใจควรมีจุดจูงใจในสารประกอบ

ดว้ย (อรวรรณ ปิลนัธน์โอวาท, 2554; Bettinghaus, 1994; ยุบล เบ็ยจรงค์กิจ, 2554; หริสุดา ปัณฑวนันท์, 2544)             

1) จุดจูงใจโดยใชค้วามกลวั (Fear appeals) 2) จุดจูงใจโดยใชอ้ารมณ์ (Emotional appeals) การทาํให้ผูรั้บสารเกิด

ความรู้สึกคลอ้ยตามผ่านขอ้ความหรือรูปภาพท่ีนาํเสนอ โดยสามารถจูงใจให้เกิดอารมณ์ทางบวก (Positive appeals) 

และอารมณ์ทางลบ (Negative appeals) 3) จุดจูงใจโดยใชค้วามโกรธ (Anger Appeals) 4) จุดจูงใจโดยใชอ้ารมณ์ขนั 

(Humorous Appeals) 5)จุดจูงใจโดยใชร้างวลั (Rewards as Appeals 6 ) จุดจูงใจโดยใชเ้หตุผล แบ่งเป็นการอา้ง

เหตุผลแบบนิรนยั (Deduction)การอา้งเหตุผลแบบอุปนยั (Induction)  การอา้งจากเหตุไปสู่ผล (Cause to effect) 

หรือผลไปสู่เหตุ (Effect to cause) หรือจากผลหน่ึงไปสู่อีกผลหน่ึง (Effect to effect) 9) จุดจูงใจดว้ยการยกตวัอยา่ง

ประกอบเพ่ือความชดัเจน (Supporting Materials) 10) จุดจูงใจนาํเสนอสารดา้นเดียวและสองดา้น (One-Sided vs 

Two-Sided Argumentation) 11)  จุดจูงใจด้วยการสรุปสารแบบชัดเจนกับแบบโดยนัย (Explicit vs Implicit 

Conclusion)  และ 12 )จุดจูงใจดว้ยการใชภ้าพประกอบเน้ือหาสารท่ีชดัเจน (Visual Content)  

3.2 ส่ือประชาสัมพนัธ์ 

ส่ือประชาสมัพนัธ์เป็นเคร่ืองมือหรือพาหนะ เป็นตวักลางนาํพาสารเพ่ือการประชาสมัพนัธ์จากผูส่้งสาร 

คือ องคก์ารหรือสถาบนัไปยงัผูรั้บสารเป้าหมายในการประชาสัมพนัธ์ โดยสามารถแบ่งตามลกัษณะของส่ือได ้

ดังน้ี (อรุณรัตน์ ชินวรณ์, 2553; ปรมะ สตวเวทิน, 2546) 1) ส่ือส่ิงพิมพ์ (Printed Media) หมายถึง ส่ือท่ีใช้                      

การตีพิมพ์เขา้มาเก่ียวขอ้ง และองค์การใช้เป็นส่ือหรือช่องทางในการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารไปยงัประชาชน

กลุ่มเป้าหมาย เช่น หนังสือธรรมะ แผ่นพบั ใบปลิว คู่มือ รายงานประจาํปี จดหมายข่าว โปสเตอร์ เป็นตน้                        

2) ส่ือบุคคล (Personal Media) หมายถึง ตวัคนท่ีถูกนาํมาใชใ้นการส่ือสารกบัผูรั้บสารในลกัษณะการเผชิญหน้า 

เป็นบุคคลท่ีองค์การใช้เป็นพาหะในการนําข่าวสารไปสู่ประชาชน เพ่ือให้ทราบ ได้รู้จัก ได้เกิดความรู้และ               

ความเขา้ใจอยา่งถูกตอ้ง ทาํให้เกิดความนิยมชมชอบต่อสถาบนั 3) ส่ือโสตทศัน์ ไดแ้ก่ สไลด์ โทรทศัน์วงจรปิด 

ภาพยนตร์ วซีีดี เทปเสียง ป้ายประกาศนอก อาคาร เป็นตน้  4) ส่ือมวลชน (Mass Media) หมายถึง ส่ือท่ีทาํใหผู้รั้บ

สาร ซ่ึงอาจเป็นบุคคลเดียว หรือกลุ่ม บุคคลท่ีสามารถส่งข่าวสารไปยงัผูรั้บสารท่ีมีจาํนวนมาก และอยูอ่ยา่งกระจดั
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กระจายได้ภายในเวลาอนัรวดเร็ว  ได้แก่ หนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ นิตยสาร และภาพยนตร์                            

5) ส่ืออินเตอร์เน็ต (Internet) หมายถึง การส่ือสารอย่างหน่ึงโดยผ่านระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ท่ี

เช่ือมต่อกนัทัว่โลกกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทุกชนิด หรือเรียกวา่เป็นระบบเครือข่ายเช่ือมโยงเครือข่ายขอ้มูลต่างๆ 

ไดท้ัว่โลก และ 6) ส่ือกิจกรรม (Event Media) เป็นกิจกรรมท่ีองค์การดาํเนินการจดัข้ึนทั้งกิจกรรมภายในและ 

ภายนอก เพ่ือกระตุน้ความสนใจและใหค้วามรู้ เช่น จดันิทรรศการ การจดัเหตุการณ์พิเศษ (PR Events)   

3.3 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

ชนกพร พวัพฒันกลุ (2555)  วจิยัเร่ือง“ธรรมทศันาจร”: การส่ือสารเพ่ือการโนม้นา้วใจในส่ือประชาสัมพนัธ์

การท่องเท่ียวเชิงศาสนาในภาคอีสาน” มีวตัถุประสงคเ์พ่ือวิเคราะห์เน้ือหาของสาร กลวิธีการสร้างและเสนอสาร

ในการโนม้นา้วใจท่ีปรากฏในส่ือประชาสัมพนัธ์กิจกรรมท่องเท่ียวเชิงศาสนาในภาคอีสาน จากผลการวิเคราะห์

ขอ้มูลพบวา่ เน้ือหาของสารโนม้นา้วใจในส่ือประชาสัมพนัธ์กลุ่มน้ี จะสอดคลอ้งกบัความสนใจ ความตอ้งการ 

แรงจูงใจ และความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวกลุ่มเป้าหมาย โดยเน้ือหาในการส่ือสารจะเก่ียวกบัสถานท่ี บุคคล 

กิจกรรม การเตรียมตวั และการเดินทาง ทั้งน้ีผูจ้ดัทาํส่ือประชาสัมพนัธ์กิจกรรมท่องเท่ียวเชิงศาสนาในภาคอีสาน

จะใชก้ลวิธีการเรียบเรียงสารจากวิธีลาดบัเน้ือหาแบ่งตามหัวขอ้ การลาดบัตามหลกัจิตวิทยาของมอนโร และ             

การเสนอสารสองดา้นโดยใชก้ารพรรณนาและการบอกเล่าเพ่ือสนบัสนุนการโนม้นา้วใจ รวมทั้งกลวิธีทางภาษา

หลกัท่ีใชคื้อ การเลือกใชถ้อ้ยคาํ และเคร่ืองมือทางวาทศิลป์ 

พระพีรพงศ์ พีรสกฺโก (ศรีฟ้า) (2553) วิจยัเร่ือง “ศึกษารูปแบบและวิธีการประชาสัมพนัธ์ของยวุพุทธิก

สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ”์ มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษารูปแบบและวิธีการการประชาสัมพนัธ์

ของยวุพุทธิกสมาคม ผลการวจิยัพบวา่ รูปแบบและวิธีการประชาสัมพนัธ์ของยวุพุทธิกสมาคมไดแ้ก่ ส่ือส่ิงพิมพ ์

วิทยุ วิทยุโทรทัศน์ Internet และส่ือบุคคล เป็นตน้ โดยมีวิธีการทั้ งส่ือเชิงรับ คือ ให้ประชาชนผูส้นใจ คน้หา 

แหล่งขอ้มูลข่าวสารจาก Internet และใชส่ื้อเชิงรุก ไดแ้ก่ โครงการประกวดหนังสั้น นิทรรศการงานศิลปะเพ่ือ

พระธรรมทางส่ือสมยัใหม่  

3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั  

กลยุทธ์การส่ือสารเพ่ือการ โน้มน้าวใจให้เข้าร่วมโครงการ 

กลยุทธ์ด้านเน้ือหาสาร  

- ประเด็นเน้ือหาสาร 

- วธีิการจดัเรียงสาร 

- จุดจูงใจในสาร 

กลยุทธ์ด้านส่ือ  

- ส่ือส่ิงพิมพ ์  

- ส่ือบุคคล 

- ส่ือโสตทศัน ์

- ส่ือมวลชน 

- ส่ืออินเตอร์เน็ต 

- ส่ือกิจกรรม 
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4. วธีิดําเนินการวจัิย    

4.1 แบบแผนการวจิยั    

การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และ                

การวเิคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis)   

4.2 ผู้ให้ข้อมูลหลกั  

(1) การวจิยัคร้ังน้ีมีการคดัเลือกผูใ้หข้อ้มูล (Key Informant) ดว้ยวธีิการเลือกแบบเจาะจง (Purposefully  

Selected) ประกอบดว้ย ผูอ้าํนวยการ/เลขานุการคณะกรรมการบริหาร จาํนวน 1 คน หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม 1 คน    

หวัหนา้ฝ่ายส่ือสารองคก์ารและอุปถมัภ ์1 คน เจา้หนา้ท่ีประชาสมัพนัธ์อาวโุส จาํนวน 1 คน  วปัิสสนาจารย ์ 4 คน   

โดยมีเกณฑก์ารคดัเลือกจากการทาํงานมาไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี และโยคี 3 คน โดยมีเกณฑก์ารคดัเลือกจากการเขา้ร่วม

กิจกรรมในโครงการต่างๆ กบัยวุพทุธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี  

 (2) ขอ้มูลประชาสมัพนัธ์โครงการ โดยคดัเลือกจากขอ้มูลท่ีนาํเสนอ ในปี พ.ศ. 2561  ผา่นเวบ็ไซต ์ 

โบรชวัร์ โปสเตอร์ แผน่พบั แฟนเพจเฟซบุ๊ก  แอพลิเคชัน่ไลน ์

4.3 เคร่ืองมือวจิยั 

การวิจยัคร้ังน้ีใชแ้บบสัมภาษณ์เชิงลึก (Indept Interview) แบบก่ึงโครงสร้างคาํถาม (Sami Structured 

Interview) ในการศึกษาประเด็นกลยุทธ์ดา้นส่ือ และการวิเคราะห์เน้ือหา (Documentary Analysis) ในประเด็น              

จุดจูงใจในเน้ือหาสาร ประเด็นเน้ือหาสาร วธีิการจดัเรียงสาร 

4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูว้ิจัยเก็บขอ้มูลดว้ยตวัเอง โดยดาํเนินการติดต่อประสานงานกับยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย                

ในพระบรมราชูปถมัภ ์ซ่ึงผูว้จิยัเลือกเก็บขอ้มูลในช่วงวนัสาํคญัทางพระพทุธศาสนา เน่ืองจากจะมีการจดักิจกรรม

ทาํให้มีผูเ้ขา้ร่วมจาํนวนมาก และการเก็บขอ้มูลการประชาสัมพนัธ์โครงการ โดยคดัเลือกจากขอ้มูลท่ีนาํเสนอ              

ในปี พ.ศ. 2561  ผา่นเวบ็ไซต ์โบรชวัร์ โปสเตอร์ แผน่พบั แฟนเพจเฟซบุ๊ก แอพลิเคชัน่ไลน์ และส่ือบุคคล 

4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  

การวจิยัคร้ังน้ีทาํการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยการพรรณนาเน้ือหาอยา่งเป็นระบบตามประเด็น เน้ือหาท่ีศึกษา

แบ่งแยกเป็นกลุ่มตามเน้ือหาตวัแปร และประเด็นหลกัตามท่ีกาํหนด คดัสรรขอ้มูลท่ีตอ้งการ ตดัทอนขอ้มูลท่ีไม่

เก่ียวขอ้งออกไป และนาํขอ้มูลท่ีไดท้ั้งหมดมาทาํการวเิคราะห์ สงัเคราะห์ เพ่ือนาํไปสู่ขอ้สรุป 

 

5. ผลการวจัิย 

 ผลกการวิจยัพบว่า กลยุทธ์ดา้นสารเพ่ือการโน้มน้าวใจให้เขา้ร่วมโครงการของยวุพุทธิกสมาคมแห่ง

ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์ ในประเด็นการนาํเสนอสาร ไดแ้ก่ แนะนาํหลกัสูตร ความเช่ียวชาญของ

วิปัสสนาจารย ์ รายละเอียดค่าใชจ่้าย  ช่องทางการบริจาค รายละเอียดการสมคัร และผลประโยชน์ท่ีไดรั้บจาก             

การเขา้ร่วมโครงการ มีวิธีการจัดเรียงสาร ได้แก่ การเสนอปัญหาและวิธีแก้ไขปัญหา ด้วยการกล่าวปัญหาท่ี

พทุธศาสนิกชนพบเจอและสามารถแกปั้ญหาดว้ยการเขา้ร่วมกิจกรรมตามหลกัสูตรต่างๆ การจดัเรียงสารตามหลกั

จิตวิทยา ด้วยการแสดงให้เห็นว่าโครงการสามารถตอบสนองความตอ้งการได้ เช่น ความตอ้งการความรัก                  

ความตอ้งการรู้สึกปลอดภยั เป็นตน้ และการกาํหนดจุดจูงใจในเน้ือหาสาร ไดแ้ก่ การกาํหนดจุดจูงใจดา้นบวก 

ประกอบดว้ย การใชภ้าพประกอบ  คือ ภาพวิปัสสนาจารย ์ท่ีน่าเล่ือมใสศรัทธา ภาพกาํลงัทาํกิจกรรม  ภาพผูค้น

เข้าร่วมกิจกรรมจาํนวนมาก เพ่ือแสดงให้เห็นถึงการได้รับความนิยม การใช้ภาษาท่ีสละสลวย เพ่ือให้เกิด                
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ความซาบซ้ึงกินใจ การใชแ้รงจูงใจเห็นวา่การปฏิบติัธรรมเป็นค่านิยมท่ีดี และจุดจูงใจโดยใชเ้หตุผล ดว้ยการเช่ือมโยง

วา่เม่ือเขา้ร่วมโครงการ จะนาํไปสู่ทางแห่งการดบัทุกข ์และการกาํหนดจุดจูงใจในดา้นลบ ประกอบดว้ย การใช้

ความกลวั ประกอบดว้ย เร่ืองบาปบุญ การตกนรก และความทุกข ์การยกตวัอยา่งประกอบ กรณีศึกษาของโยคีถึง

ปัญหาท่ีตอ้งเจอก่อนเขา้ร่วมโครงการ  

กลยุทธ์ด้านส่ือเพ่ือการโน้มน้าวใจให้เข้าร่วมโครงการของยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย                      

ในพระบรมราชูปถมัภ์  พบว่า  ส่ือหลกั คือส่ือองค์กรท่ีให้ความสําคญั และมีการใช้งานอย่างต่อเน่ือง ได้แก่               

แอพริเคชัน่ไลน์ ทั้ งไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคาท์ (Line Official Account) และกลุ่มไลน์ (Group Line) ย่อยท่ีตั้งข้ึน

ตามโครงการต่างๆ ส่ือบุคคล ไดแ้ก่ บุคลากร และโยคี  โดยทั้งสองส่ือมีจุดเด่นคือสามารถโตต้อบไขขอ้ซกัถามได้

ทันที ซ่ึงเป็นส่ือท่ีสัมฤทธ์ิผลมากท่ีสุด และส่ือเว็บไซต์ ซ่ึงเป็นส่ือท่ีรวบรวมรายละเอียดต่างๆของโครงการ                

หากพทุธศาสนิกชนสนใจสามารถเขา้มาและดาวน์โหลดรายละเอียดต่างๆได ้ส่ือรอง ไดแ้ก่ แฟนเพจเฟสบุ๊ค SMS 

โปสเตอร์ออนไลน์ แผน่พบั  

 

6. อภิปรายผล  

ผลการวจิยัพบวา่ส่ือหลกัท่ียวุพทุธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภใ์ชใ้นการโนม้นา้วใจ

ให้เขา้ร่วมกิจกรรม คือ แอพริเคชั่นไลน์  ทั้ งไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคาท์ (Line Official Account) และกลุ่มไลน์ 

(Group Line) ย่อยท่ีตั้งข้ึนตามโครงการต่างๆ โปสเตอร์ออนไลน์ ส่ือเวบ็ไซต์  และส่ือบุคคล  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

ผลการวิจัยของ พระพีรพงศ์ พีรสกฺโก (ศรีฟ้า) (2553)  ท่ีพบว่า ส่ือบุคคลเป็นส่ือพ้ืนฐานท่ีองค์กรใช้ใน                             

การประชาสัมพนัธ์ ดว้ยวิธีการปากต่อปาก แต่อยา่งไรก็ตามผลการวิจยัยงัมีความแตกต่างในส่วนของส่ือส่ิงพิมพ ์

ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากความกา้วหนา้ของเทคโนโลยีต่างๆ ส่งผลให้องคก์รตอ้งปรับตวัจากส่ือส่ิงพิมพแ์บบเอกสาร 

สู่ส่ือส่ิงพิมพอ์อนไลน์ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรมของพทุธศาสนิกชนท่ีปัจจุบนัใชส่ื้อออนไลนก์นัมากข้ึน 

ผลกการวิจยัพบวา่วิธีการจดัเรียงสาร ไดแ้ก่ การเสนอปัญหาและวิธีแกไ้ขปัญหา ดว้ยการกล่าวปัญหาท่ี

พทุธศาสนิกชนพบเจอและสามารถแกปั้ญหาดว้ยการเขา้ร่วมกิจกรรมตามหลกัสูตรต่างๆ การจดัตามหลกัจิตวทิยา 

ดว้ยการแสดงให้เห็นวา่โครงการสามารถตอบสนองความตอ้งการได ้เช่น ความตอ้งการความรัก ความตอ้งการ

รู้สึกปลอดภยั เป็นตน้ ซ่ึงสอดคลอ้งแนวคิดการจัดเรียงสารของ Bettinghaus & Cody, 1994; Putnis & Petelin, 

1996 ท่ีอธิบายว่าผูส่้งสารสามารถจดัเรียงสารการจดัตามหลกัจิตวิทยา ดว้ยการนาํเสนอตามการตดัสินใจของ

มนุษยใ์หไ้ปตามลาํดบัขั้นความตอ้งการ 5 ขั้น คือ ความตั้งใจ ความตอ้งการ ความพึงพอใจ การมองเห็นภาพ และ

การกระทาํการจดัการเพ่ือการโนม้นา้วใจ รวมถึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของของ ชนกพร พวัพฒันกุล (2555)                

ท่ีพบว่าการลาํดับเน้ือหาสารเพ่ือการโน้มน้าวใจในส่ือประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวเชิงศาสนาในภาคอีสาน                

เป็นการลาํดบัเน้ือหาตามหลกัจิตวทิยาของมอนโร  

 

7. ข้อเสนอแนะ  

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

 (1) วดั สถานปฏิบติัติธรรม ควรให้ความสาํคญักบัการส่ือสารผ่านส่ือบุคคล และแอพริเคชัน่ไลน์ 

ในกลุ่มยอ่ยๆ เพราะสามารถเขา้ถึงแต่ละบุคคล และสามารถตอบโตไ้ดท้นัที  

2) วดั สถานปฏิบติัติธรรม ควรเตรียมความพร้อมในการวางเน้ือหาสารก่อนทาํการประชาสมัพนัธ์  
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7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

(1) ควรศึกษาในมิติของกระบวนการส่ือสารเพ่ือการโน้มน้าวใจให้เขา้ร่วมโครงการต่างๆ ของ

สถานปฏิบติั    

(2) ควรศึกษากลยุทธ์การกําหนดจุดจูงใจตามประเภทของส่ือ เน่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ีเป็น

การศึกษาในภาพรวมเท่านั้น 

(3) ควรศึกษาในมิติของการส่ือสารเพ่ือการโน้มน้าวใจในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เน่ืองจาก

การศึกษาใน คร้ังน้ีเนน้ศึกษากลยทุธ์การส่ือสารเพ่ือการโนม้นา้วใจใหเ้ขา้ร่วมโครงการเท่านั้น 
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บทคัดย่อ 

 ภาพยนตร์สารคดี คือชุดภาพเคล่ือนไหวท่ีมีเสียงประกอบนํามาเล่าโดยมีเร่ืองราว ถูกสร้างข้ึนบน

พ้ืนฐานขอ้เท็จจริงในสังคมหลากหลายแง่มุม โดยมีวตัถุประสงค์ในการให้ความรู้และ ให้ความบันเทิง ซ่ึงมี

ความสาํคญัต่อสังคมในมุมมองของการเป็นเคร่ืองมือท่ีจะสามารถช่วยเป็นตวัแทนในการบอกเล่าเร่ืองราวพร้อม

กบัการสร้างพยานหลกัฐานเชิงประจกัษใ์หผู้ช้มสามารถคลอ้ยตามและเกิดการจุดประเด็นตั้งคาํถาม ซ่ึงภาพยนตร์

สารคดีเพ่ือการเคล่ือนไหวสังคม คือภาพยนตร์สารคดีท่ีมีแนวทาง ในการนาํเสนอเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบั ปัญหา

สังคม การเรียกร้องสิทธิ สภาพแวดลอ้ม การต่อตา้น รวมถึงสิทธิความเท่าเทียม โดยตวัแปรท่ีจะสามารถนาํมา

วิเคราะห์ไดแ้ก่ เครือข่าย, ผูผ้ลิต, เน้ือหา, รูปแบบ, เป้าหมายท่ีเขา้ถึง (ผูช้ม/ประชาชนในพ้ืนท่ี), แพลตฟอร์มของ

การส่ือสาร และการตระหนกัรู้  

 

คาํสําคญั: ภาพยนตร์สารคดี, การเคล่ือนไหวสงัคม 

 

ABSTRACT 

 A feature film is a series of motion pictures in which the voices are told with stories, based on facts in 

a multifaceted society. The objective is to educate and entertain, which is important to society in view of being a 

tool that can help represent the storytelling while creating empirical evidence that the audience can be amenable 

to and raise questions. A documentary film for social activism is a documentary film with a guideline. In the 

presentation of content related to social issues, claims of rights. environment, resistance, and equal rights.                     

The variables that can be analyzed include network, producer, content, format, target reach (local audience/ 

public), network, audience Platforms of communication and awareness 

 

Keywords: Documentary, Social Movement 

 

1. บทนํา  

 การเคล่ือนไหวสงัคมไดมี้การเปล่ียนแปลงไปจากเดิม จากการปฏิบติัการลงถนนจนนาํไปสู่การเคล่ือนไหว

โดยใชส่ื้อของภาคประชาชน ก่อเกิดเป็นขบวนการเคล่ือนไหวทางสงัคมแนวใหม่ ซ่ึงตั้งแต่ช่วงศตวรรษท่ี 19 เป็น

ตน้มาไดเ้กิดกลุ่มส่ือสารภาคประชาชนข้ึนหลายกลุ่ม โดยกลุ่มเหล่านั้น มีเป้าหมายและวตัถุประสงคเ์พ่ือเรียกร้อง

ในประเด็นสงัคมต่าง ๆ เช่น ประเด็นดา้นการเมือง ประเด็นดา้นสิทธิมนุษยชน ประเด็นดา้นความหลากหลายทาง
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เพศ และประเด็นดา้นส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงมีแนวโนม้เพ่ิมมากข้ึน และก่อเกิดเป็นขบวนการทางสังคมแบบใหม่ (new 

social movement) ในรูปแบบการเมืองภาคประชาชนซ่ึงมีลกัษณะเป็นการรวมตวักนัของภาคประชาชนท่ีสนใจใน

ประเด็นใดประเด็นหน่ึง ก่อเกิดเป็นเครือข่ายเพ่ือต่อตา้นอาํนาจ (Resistance movement) และมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ

ตอ้งการลดช่องวา่งระหวา่งรัฐกบัประชาชน (Fuentes & Frank, 1989)  

 จากการเติบโตทางเทคโนโลยี (Technology) และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการในการเช่ือมต่อ

ส่ือสารขอ้มูลสารสนเทศ (Information technology network) ท่ีมีความสะดวกและสามารถเขา้ถึงประชาชนได้

อยา่งแพร่หลายในทุกพ้ืนท่ี ส่งผลใหเ้กิดเคร่ืองมือในการส่ือสารทางเลือกต่าง ๆ เช่น การใชส่ื้อสงัคมออนไลน์โดย

ผ่านเคร่ืองมือแอปพริเคชันในรูปแบบดิจิทัล ได้แก่ Facebook twitter YouTube Clubhouse Instagram รวมถึง

เคร่ืองมือท่ีเป็นส่ือทางเลือกอ่ืนๆ ได้แก่ ส่ือชุมชน ส่ือภาพยนตร์อิสระ ศิลปะบนกําแพง การจัดนิทรรศการ                     

การรวมตวัจดังานเสวนา ใบปลิว ซ่ึงส่ือเหล่าน้ีมีเป้าหมายในการตั้งคาํถาม หรือทวงถามผูรั้บผิดชอบ รวมถึง                     

มีวตัถุประสงคเ์พ่ือส่งเสียงถึงประชาชนหรือสังคมในวงกวา้ง จนก่อเกิดพฒันาเป็นส่ือทางเลือกเพ่ือสังคม ซ่ึงส่ือ

ทางเลือกเหล่านั้นมีคุณลกัษณะท่ีสําคญัคือ เป็นส่ือท่ีเนน้ความแตกต่างทางรูปแบบและเน้ือหาท่ีส่ือกระแสหลกั               

ไม่สามารถตอบสนองให้ได้ โดยแบ่งจากเป้าหมายของส่ือเป็น 2 ลักษณะ คือ ส่ือภาคประชาชน และ                                

ส่ือสาธารณะ (จิรภทัร กิตติวรากลู, 2561) ทั้ง 2 ส่ือน้ีมีเป้าหมายท่ีแตกต่างกนัในแต่ละกลุ่มเป้าหมายระหวา่งชุมชน 

และประชาชนส่วนใหญ่ ถึงแมจ้ะแบ่งกลุ่มเป้าหมายแต่ส่ือทั้ง 2 ประเภทก็มีความคลา้ยคลึงกนัในการทาํหนา้ท่ีเพ่ือ

ตอ้งการเปล่ียนแปลงสงัคม ซ่ึงบางคร้ังเราอาจเรียกส่ือของประชานชนเหล่าน้ีวา่ ส่ือพลเมือง (Citizen’s media)    

 เกรเมนเซีย โรดิเกซ (RodrÍGuez, 2011, THE DOING IS EVERYTHING!) อธิบายว่า ส่ือพลเมือง 

(Citizen’s media)  คือวิธีท่ีประชาชนจะสามารถมีส่วนร่วมในการปฏิบติัการเก่ียวกบัส่ือ และส่ือคือเคร่ืองมือใน

การเสริมพลงัของชุมชน รวมถึงเป็นเคร่ืองมือท่ีแสดงถึงความสามคัคีและการแสดงออกถึงอตัลกัษณ์ทางสังคม

และวฒันธรรม รวมถึงอธิบายต่อวา่ ส่ือพลเมืองนั้นเป็นการรวมกลุ่มเพ่ือสร้างพลงัในการกาํหนดกฎหมายการเป็น

พลเมือง โดยการแทรกแซงและเปล่ียนแปลงดว้ยการสร้างส่ือเพ่ือส่ือสารอยา่งเขม้แข็ง ส่งผลให้เป็นแนวทางให้

การส่ือสารของชุมชนมีศกัยภาพและดาํเนินไปถึงจุดท่ีสามารถช่วยใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

 อุบลรัตน์ ศิริยุวศกัด์ิ  (อุบลรัตน์ ศิริยุวศกัด์ิ, 2556) อธิบายว่า ส่ือพลเมือง (Citizen’s media) คือส่ือท่ีมี 

ความคิดเห็น หรือตอ้งการนาํเสนอส่ิงท่ีมีความแตกต่างแบบถอนรากถอนโคน (Radical) ไม่เหมือนคนอ่ืน เช่น 

การพดูจา ความคิดแบบเดิมๆ เสนอแนะภาษาและความคิดท่ีแตกต่างไม่เหมือนส่ือกระแสหลกัอยา่งส้ินเชิง อาจจะ

หมายถึง ส่ือท่ีใชใ้นการปลดปล่อยใหเ้ป็นอิสระ (Media Libres) จากอะไรก็ตามท่ีพนัธนาการอยู ่จะเป็นเจา้อาณานิคม 

หรือจะเป็นประเด็นอ่ืนๆ ข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ ของสงัคมนั้นๆ 

 ภาพยนตร์สารคดี เป็นส่ือภาพยนตร์ประเภทหน่ึงท่ีใชเ้กณฑ์การแบ่งตามวตัถุประสงคข์องภาพยนตร์  

จดัอยูใ่นหมวดของภาพยนตร์ท่ีใชโ้นม้นา้วใจ ซ่ึงความแตกต่างท่ีสาํคญัระหวา่งภาพยนตร์และภาพยนตร์สารคดี 

คือ ภาพยนตร์ คือเร่ืองราวท่ีถูกแต่งข้ึน (fiction) อาจถูกแต่งจากพ้ืนฐานเหตุการณ์จริงและอาจมีการใส่เน้ือหา

เพ่ิมเติมเพ่ือสร้างเร่ืองราวหรือเส้นเร่ืองให้เกิดความบนัเทิงเป็นหลกั ในขณะท่ีภาพยนตร์สารคดี เป็นภาพยนตร์ท่ี

สร้างข้ึนบนพ้ืนฐานของ ความจริงในสังคม (non-fiction) และมีหลากหลายแง่มุม มีลกัษณะเพ่ือบนัทึกเหตุการณ์ 

พฤติกรรม ความคิด อารมณ์ ความรู้สึก และบรรยากาศอ่ืนๆ ผ่านมุมมองของผูส้ร้าง แลว้จึงถ่ายทอดออกมา                 

ในรูปแบบต่างๆ ทั้งยงัเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยสร้างความบนัเทิงตามหนา้ท่ีของภาพยนตร์  

 ทั้ งน้ีจากการให้สัมภาษณ์ของ ธิดา (The MATTER Team, 2016) ผลิตผลการพิมพ์ ผูก่้อตั้ งนิตยสาร

ภาพยนตร์ Bioscope และผูบ้ริหาร documentary club ซ่ึงเป็นธุรกิจการให้บริการสารคดีสตรีมม่ิงในประเทศ
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ไทย (อา้งถึงใน บทสัมภาษณ์ : หนงัสารคดีมีท่ียืนไหมในสังคมไทย,2016) ไดก้ล่าวในการสัมภาษณ์ว่า “ถ้ามอง

ในแง่หนังสารคดีโดยเฉพาะ การท่ีมนัถ่ายทอดความเป็นจริงบางอย่าง โดยใช้วิธีการท่ีคนเข้าถึงได้ง่าย และหลายๆ 

เร่ืองกจ็งใจท่ีจะเปลี่ยนความคิดหรือทัศนคติของคน ส่วนตัวจึงเช่ือว่าหากหนังสารคดีเร่ืองใดนาํเสนอประเดน็ดีๆ 

ท่ีเข้าถึงได้ง่าย มันจะสร้าง impact ท่ีเปลี่ยนแปลงตัวคนหรือสังคมได้ อย่างน้อยท่ีสุดคือกระตุ้นให้คนได้คิด ให้รู้

ว่ามนัยงัมปีระเดน็แบบนีอ้ยู่ในสังคม มนัมปัีญหาแบบนีอ้ยู่ ทาํไมยงัไม่ถกูจัดการ คือทุกสังคมมนัควรจะมอีะไรมา

กระตุ้นให้คนสงสัย ซ่ึงหนังสารคดีมนัถกูทาํมาเพ่ือให้ทาํหน้าท่ีนี”้  

 ดว้ยคุณสมบติัของภาพยนตร์สารคดีท่ีมีการใชว้ิธีการเล่าเร่ืองแบบภาพยนตร์จึงสามารถให้ทั้ งความ

บนัเทิงและข่าวสารความรู้ท่ีเป็นความจริง รวมถึงอิทธิพลและผลกระทบของภาพยนตร์สารคดีท่ีสามารถโนม้น้าว

บุคคลให้คลอ้ยตามหรือ ส่งผลกระทบในวงกวา้งท่ีจะทาํให้ผูช้มลุกข้ึนมาเคล่ือนไหวกระทาํบางส่ิงบางอย่าง

หลงัจากชมภาพยนตร์สารคดี เช่น การลุกข้ึนมาเคล่ือนไหวเก่ียวกบัสิทธิมนุษยชน ส่ิงแวดลอ้ม ความเท่าเทียม 

ความเหล่ือมลํ้าในสงัคม รวมถึงความหลากหลายทางเพศสภาพ จากคุณลกัษณะและอิทธิพลของภาพยนตร์สารคดี

อาจกล่าวไดว้า่ภาพยนตร์สารคดี คือ ส่ือท่ีมีอาํนาจอ่อน (Soft power) ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีพฒันาโดยโจเซฟ เนย ์(Nye, 

1990, Soft Power) จากมหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด ซ่ึงไดอ้ธิบายวา่ คืออาํนาจ ท่ีมีความสามารถในการดึงดูดและสร้าง

การมีส่วนร่วมมากกวา่การบงัคบัหรือใหเ้งิน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะและการทาํหนา้ของภาพยนตร์สารคดี 

 ในอีกมุมหน่ึงภาพยนตร์สารคดีนั้น อาจเป็นเคร่ืองมือท่ีสาํคญัของนกัเคล่ือนไหวสังคมในปัจจุบนั และ

เป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจอย่างนึงในการศึกษาหาแนวทางในวิเคราะห์ภาพยนตร์สารคดีเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือใน                   

การเคล่ือนไหวสงัคมและผลกัดนัใหเ้กิดการสร้างสรรคส์งัคมท่ีมีคุณภาพต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์ 

1) เพ่ือนาํเสนอความหมายของภาพยนตร์สารคดี  

2) เพ่ือการวเิคราะห์ภาพยนตร์สารคดีเพ่ือการเคล่ือนไหวสงัคม 

 

3. ภาพยนตร์สารคดี (Documentary film) 

 เน่ืองจากมีผูใ้ห้คาํจาํกดัความของคาํว่าภาพยนตร์สารคดี (Documentary film) เอาไวห้ลากหลาย ซ่ึงมี

ความคลุมเครือและซบัซอ้น จึงนาํเอาเฉพาะความหมายท่ีสาํคญั โดยมีดงัน้ี 

 John Grierson ในบทความช่ือ First Principles of Documentary อธิบายว่า ภาพยนตร์สารคดี คือ การปฏิบติั 

การคิดสร้างสรรคท่ี์รักษาไวซ่ึ้งความจริง (Creative Treatment of Actuality) (Grierson, อา้งถึงใน Kevin and Mark 

Cousins, 1996)  

Michael Renov (Michael Renov, 1993) อธิบายว่า ภาพยนตร์สารคดี คือการอภิปรายภายใตเ้ง่ือนไขของ

การเล่าเร่ืองท่ีมีอยูจ่ริง 

Britannica Online Encyclopedia (Encyclopaedia Britannica, 2011) ให้ความหมายว่า ภาพยนตร์สารคดีมี

รูปแบบเป็นภาพเคล่ือนไหวและมีส่วนประกอบของการอธิบายเน้ือหาจากขอ้เท็จจริง เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการศึกษา

หรือความบนัเทิง  

Oxford English Dictionary (อ้างถึงใน Kuhn, 2012, A Dictionary of Film Studies) ให้ความหมายไว้ว่า

ภาพยนตร์สารคดี คือภาพเคล่ือนไหวท่ีไม่ใช่ส่ิงสมมุติ มีจุดมุ่งหมายนําไปสู่หลกัฐานความจริง ซ่ึงส่วนใหญ่                   

มีวตัถุประสงคเ์พ่ือการการสัง่สอน การศึกษา หรือรักษาไวซ่ึ้งการบนัทึกของประวติัศาสตร์ 
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ธนพล และปัทมวดี (ธนพล น้อยชูช่ืน & ปัทมวดี จารุวร, 2012) อธิบายว่า ภาพยนตร์สารคดีคือหน่ึงใน

ตระกลู (Genre) ของภาพยนตร์ ซ่ึงเป็นหน่ึงในภาพยนตร์ท่ีผลิตกนัมากท่ีสุดในทัว่โลก ดว้ยลกัษณะของภาพยนตร์

สารคดี (Documentary film) ท่ีสร้างบนพ้ืนฐานของเหตุการณ์ท่ีเป็นขอ้เท็จจริงไม่ใช่นิยาย (non-fiction) เหตุการณ์

จริง คนจริงและสถานท่ีจริง และปรากฏอยู่ในภาพยนตร์ มีวตัถุประสงค์เพ่ือใช้ในการให้ความรู้ และบันทึก

เหตุการณ์ สามารถสร้างความคาดหวงัต่อผูช้มถึงเร่ืองราวในภาพยนตร์ ท่ีแสดงให้เห็นทั้งหมดนั้น ลว้นเป็น              

ความจริงท่ีเกิดข้ึน 

 โดยสรุปแลว้ ภาพยนตร์สารคดี หมายถึง ชุดภาพเคล่ือนไหวท่ีมีเสียงประกอบนาํมาเล่าโดยมีเร่ืองราว 

ถูกสร้างข้ึนบนพ้ืนฐานขอ้เท็จจริงในสงัคมหลากหลายแง่มุม มีวตัถุประสงคใ์นการใหค้วามรู้และ ใหค้วามบนัเทิง 

โดยมีการใช ้ภาพบนัทึกเหตุการณ์ ความคิด พฤติกรรม ความรู้สึก และสร้างความเขา้ใจในประเด็นต่างๆ ท่ีเป็น 

ขอ้สงสัย และการถกเถียงมากกว่าให้ความบันเทิง เช่น ประเด็นทางสังคม การเมือง วฒันธรรม ส่ิงแวดลอ้ม              

ความเช่ือ วิถีชีวิต และทาํหนา้ท่ีเป็นตวัแทนของประเด็นทางสังคมเพ่ือส่ือสารไปยงัผูช้ม ผ่านมุมมองของผูผ้ลิต 

โดยใชช่้องทางการส่ือสารผา่นทางส่ือโทรทศัน์ โรงภาพยนตร์ และช่องทางออนไลน ์

  

4. บทบาทของภาพยนตร์สารคดีและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 จากการทบทวนงานวิจัย “Human Rights Through The Lens: A Study of The Institutionalization and 

Professionalization of Video Activism” โดย (Ristovska, 2016) งานวิจยัช้ินน้ี พยายามวิเคราะห์เก่ียวกบักลุ่มสิทธิ

มนุษยชน ไดแ้ก่ Amnesty International, Human Rights Watch และ WITNESS โดยพยายามวิเคราะห์การพฒันา

กลยทุธ์การใชว้ดีิโอท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเคล่ือนไหวสังคมดา้นสิทธิมนุษยชน งานช้ินน้ีพบวา่ ความสามารถ ทกัษะ 

อุดมการณ์ และกลวิธีของนกัปฏิบติัการคือปัจจยัหลกัท่ีจะสามารถสร้างแนวทางการเคล่ือนไหวสังคมสิทธิมนุษยชน

ไดอ้ยา่งมีคุณภาพ   

 งานวิจยั “Locating a Documentary Cinema of Accountability: The Emergence of Activist Film Practices as 

a Socio-Political Movement in Contemporary Pakistan” โดย (Imran, 2012) วิเคราะห์เก่ียวกบัการแสดงออกแนว

ร่วมสมยัของการต่อตา้นในปากีสถานก่อเกิดเป็น "นกัเคล่ือนไหวสารคดี" ดว้ย แนวทางของภาพยนตร์ งานช้ินน้ี

คน้พบรูปแบบและวิธีการของการสนบัสนุนจาก NGO ต่อการสร้างขบวนการสารคดี หรือนกัเคล่ือนไหวสารคดี 

และแนวทางในการใชภ้าพยนตร์สารคดีเพ่ือใชใ้นการเคล่ือนไหวสังคมในประเด็นของการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ของลทัธิมุสลิมสุดโต่งต่อผูค้นในปากีสถาน   

 งานวิจยั “Documentaries for social change- An examination of Blooming Hope” โดย (Moyano, 2011)  

งานวิจัยน้ีมุ่งศึกษาบทบาทของสารคดีเพ่ือให้ความรู้แก่ผูช้มในประเด็นท่ีเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงทางสังคม 

การศึกษาน้ีตอ้งการเนน้ย ํ้าถึงสารคดีท่ีสร้างผลกระทบทางสังคม พร้อมทั้งหาคุณลกัษณะท่ีมีประสิทธิภาพของ              

สารคดีเพ่ือใช้ในการเปล่ียนแปลงทางสังคม ทั้ งน้ีผูว้ิจัยงานช้ินน้ีได้พฒันาและเสนอแบบจาํลองเป็นเอกสาร              

การปฏิบติัการเชิงมีส่วนร่วม และแบบจาํลองการเรียนรู้จากการดาํเนินการแบบมีส่วนร่วม เพ่ือเป็นแนวทางใน 

การผลิต การใชง้าน และการใชภ้าพยนตร์สารคดีอย่างมีประสิทธิผล ซ่ึงผลวิจยัสรุปว่าสารคดีสามารถมีส่วน

สนบัสนุนววิฒันาการของมนุษยไ์ด ้ 

 ย ัง มีงานวิจัย ท่ี น่ าสนใจอีก 1 ช้ิน  ช่ือจากการทบทวนงานวิจัยจากภาพยนตร์  The third eye 

โดย Chanrungmaneekul (Chanrungmaneekul, 2019) งานวิจยัช้ินน้ีใชว้ิธีการวิจยัเชิงคุณภาพและใชเ้คร่ืองมือใน
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การเก็บขอ้มูลดว้ยการสัมภาษณ์เชิงลึก (in depth interview) การสาํรวจ (observation) และการสัมภาษณ์แบบกลุ่ม 

(focus group) เพ่ือตอ้งการอธิบายความสัมพนัธ์ของ 3 คุณลกัษณะในการใชภ้าพยนตร์สารคดีเชิงสังเกตการณ์ใน

การปฏิบติัการทางสังคม เพ่ือสนบัสนุนสิทธิมนุษยชนในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ในกรณีของไทยและเมียนมาร์ 

และเพ่ือศึกษาการปฏิบติัการทางสังคมของผูรั้บส่ือในประเทศไทยและเมียนมาร์ เป็นการผลิตภาพยนตร์สารคดี

โดยประกอบดว้ยงานวจิยั 3 ช้ิน 

งานช้ินท่ี 1 พดูถึงเก่ียวกบักระบวนการต่อรองมุมมองของคนในกบัคนนอก โดยใชท้ฤษฎีเร่ืองทุน  

งานช้ินท่ี 2  ตอ้งการอธิบายเก่ียวกบัความคิดเห็นของคนในชุมชนท่ีไดรั้บชมสารคดี วา่มีความคิดเห็น

อยา่งไร 

งานช้ินท่ี 3 งานช้ินน้ีตอ้งการหาคาํตอบว่าภาพยนตร์สารคดี สามารถสนับสนุนเร่ืองสิทธิมนุษยชนได้

อย่างไร งานช้ินน้ีเปรียบเทียบบริบทของทวายประเทศพม่ากบับางละมุงในประเทศไทย โดยใชว้ิธีการวดัโดย

นกัศึกษา นกัสิทธิมนุษยชน ผูผ้ลิตภาพยนตร์สารคดี มาชมภาพยนตร์ โดยใชก้ารสมัภาษณ์แบบ Focus Group  

 จากการทบทวนวรรณกรรมดงัท่ีกล่าวถึงคน้พบวา่งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวเิคราะห์ภาพยนตร์สารคดี

นั้น โดยส่วนใหญ่มุ่งนาํเสนอไปท่ี วิธีการ กระบวนการ ผูผ้ลิต รวมถึงผูส้นับสนุนการเคล่ือนไหวสังคมโดยใช้

ภาพยนตร์สารคดี ซ่ึงการเคล่ือนไหวจาํเป็นตอ้งมีการระดมทรัพยากร การเปิดพ้ืนท่ี และการใช้เครือข่ายเพ่ือ

แพร่กระจายตวัภาพยนตร์สารคดีในฐานะเคร่ืองมือในการเคล่ือนไหวสังคมโดยมีทฤษฎีท่ีน่าสนใจอนัไดแ้ก่ 

 ทฤษฎีการเปิดพ้ืนท่ี (Open space theory) อธิบายเก่ียวกับการผสมกลยุทธ์ในการเล่าเร่ืองการเข้าถึง

กลุ่มเป้าหมายของส่ือท่ีมีส่วนร่วมในชุมชน รวมถึงเก่ียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์ทางสังคมกบัพ้ืนท่ี และในยคุหลงั

มองวา่ภาพยนตร์สารคดีการปฏิบติัการท่ีตอ้งร่วมกนัระหวา่ง ผูผ้ลิตภาพยนตร์ เร่ืองท่ีจะทาํ,ประเด็น ผูช้ม ทั้งสาม

อย่างน้ีตอ้งทาํงานอยู่ในพ้ืนท่ีจริง ทฤษฎีน้ีเหมาะท่ีจะนํามาเป็นแนวคิดในการตั้งตน้ตั้งคาํถามท่ีเก่ียวขอ้งกบั

งานวจิยัภาพยนตร์สารคดีในมุมมองของการใชภ้าพยนตร์สารคดีเป็นเคร่ืองมือในการปฏิบติัการทางสงัคม โดยใช้

ตวัแปรตามทฤษฎีในขา้งตน้นาํมาทบทวนและวเิคราะห์ 

 ทฤษฎี การเคล่ือนไหวสังคม (Calabrese) ซ่ึงมีแนวทางในการศึกษา อนัไดแ้ก่ สังคมวิทยา/การพฒันา

ชุมชน การเมือง การส่ือสาร การตลาด/ธุรกิจ/องคก์ร สุขภาพ 

จากการทบทวนทฤษฎีโดยการเคล่ือนไหวสังคมสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 แขนงโดยแขนงแรก มองวา่คือ            

การแพร่กระจายประเด็นในวงกวา้งแลว้รวบรวมคนมารวมกนัเยอะๆ เพ่ือท่ีจะสร้างการขบัเคล่ือน แขนงท่ี 2 มอง

วา่ เป็นการเคล่ือนไหวสนบัสนุนทั้งในระดบัปักเจกไปจนถึงระดบันโยบาย โดยเกิดจากตวับุคคลท่ีไม่ไดถู้กบงัคบั

จากภายนอก 

ทั้งน้ียงัมีอีกหลายแนวทางท่ีน่าสนใจจากการทบทวนวรรณกรรมท่ีสามารถอธิบายถึงประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการวจิยัภาพยนตร์สารคดี มีดงัน้ี 

1. สารคดีเพ่ือการเคล่ือนไหว 

2. การเล่าเร่ือง/เน้ือหา 

3. การเขา้ถึงกลุ่มผูช้ม 

4. ศิลปะและรูปแบบของภาพยนตร์ 

5. แพลต็ฟอร์มการส่ือสาร 

6. เผยแพร่จดัจาํหน่าย 

7. ความรู้ความเขา้ใจ และการสร้างความตระหนกัรู้ 
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 ซ่ึงขอ้มูลเหล่าน้ีจะเป็นแนวทางตั้งตน้ท่ีดีในการใช้เพ่ือสร้างแนวทางการวิจัย หรือสร้างเคร่ืองมือ                  

การเคล่ือนไหวสงัคมโดยมีภาพยนตร์สารคดีเป็นเคร่ืองมือท่ีมีคุณภาพของนกัเคล่ือนไหวสงัคมต่อไป 

 ภาพยนตร์สารคดกีบัการใช้เป็นเคร่ืองมือเคล่ือนไหวทางสังคม  

 การเคล่ือนไหวทางสังคม เป็นการเรียกร้องของกลุ่มบุคคลจาํนวนหน่ึง ท่ีตอ้งการเปล่ียนแปลงสงัคมไป

ในทิศทางท่ีตนเองปรารถนาเป็นการกระทาํรวมหมู่ท่ีมี จุดมุ่งหมายร่วมกนัทางสังคม โดยผูเ้ขา้ร่วมจะถูกกระตุน้

ให้เกิดจิตสํานึกและการต่ืนตวัในประเด็นเหล่านั้น ซ่ึงมีลกัษณะของการผลกัดันและเรียกร้องในรูปแบบของ                

การเคล่ือนไหว ต่อตา้น การแสดงอตัลกัษณ์ หรือการปลุกจิตสาํนึก โดยกลุ่มบุคคลเหล่าน้ีจะมีอุดมการณ์ร่วมกนั 

และมองวา่การเคล่ือนไหวดงักล่าวจะนาํไปสู่การเปล่ียนแปลงสังคมในทางท่ีตนปรารถนา รวมถึงกระบวนการ

เคล่ือนไหวนั้นอาจส่งผลต่อ ระบบค่านิยมและความสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่มสังคมต่างๆ หรือความสัมพนัธ์ระหวา่ง

อาํนาจรัฐ และประชาชน 

 ทั้งน้ี สุวดิา (สุวดิา ธรรมมณีวงศ,์ 2543) ธรรมมณีวงศ ์อธิบายวา่ การเคล่ือนไหวทางสงัคมเป็นขบวนการ

เรียกร้องของกลุ่มคนจาํนวนหน่ึงท่ีตอ้งการเปล่ียนแปลงสังคม ไปในทิศทางท่ีตนปรารถนา โดยกลุ่มคนเหล่าน้ี 

อาจมีนับพนัหรือนับหม่ืน ไดเ้ขา้ร่วมเรียกร้อง โดยมีการจดัระเบียบทางสังคมอย่างหลวมๆ ซ่ึงแต่ละกลุ่มอาจมี

ระดบัของการมีส่วนรวมแตกต่างกนั 

 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 เป็นตน้มา มีกลุ่มประชาชนและนกัเคล่ือนไหวสังคมในประเทศไทยใชภ้าพยนตร์

สารคดีในการเป็นเคร่ืองมือเพ่ือเคล่ือนไหวในประเด็นทางสังคมต่างๆ เช่น กลุ่ม young จะทาํ, School of Change 

makers ซ่ึงโดยส่วนใหญ่เป็นนักสร้างภาพยนตร์อิสระ และใช้เคร่ืองมือส่ือสารท่ีเรียกว่า ภาพยนตร์สารคดี 

(Documentary film) เป็นเคร่ืองมือในการสร้างประเด็นและถ่ายทอดอุดมการณ์โดยใชเ้ทคนิคการเล่าเร่ืองแบบ

ภาพยนตร์ท่ีมีความบนัเทิงส่งผลให้ผูช้มไดรั้บทั้งความรู้และความบนัเทิงไปในตวั ซ่ึงโดยแทจ้ริงแลว้ภาพยนตร์

สารคดี (Documentary film) เป็นส่ือภาพยนตร์ท่ีอยู่ในตระกูล (Genre) ประเภทหน่ึงท่ีใช้เกณฑ์การแบ่งตาม

วตัถุประสงค์ของภาพยนตร์ และอยู่ในหมวดของภาพยนตร์ท่ีใช้โน้มน้าวใจ ซ่ึงความแตกต่างท่ีสําคัญคือ 

ภาพยนตร์ทัว่ไปท่ีมีลกัษณะเป็นเร่ืองราวท่ีถูกแต่งข้ึน (fiction) อาจถูกแต่งจากพ้ืนฐานเหตุการณ์จริงหรืออาจมี 

การใส่เน้ือหาเพ่ิมเติมเพ่ือสร้างเร่ืองราวหรือเส้นเร่ืองให้เกิดความบนัเทิงเป็นหลกั ตามทฤษฎีการเล่าเร่ืองหรือ 

ขนบการเล่าเร่ือง (Narrative Convention) ในขณะท่ีภาพยนตร์สารคดี เป็นภาพยนตร์ท่ีสร้างข้ึนจากพ้ืนฐานของ

ความจริงในสังคมท่ีไม่ใช่เร่ืองแต่ง (non-fiction) ประกอบไปด้วย การบันทึกเหตุการณ์ พฤติกรรม ความคิด 

อารมณ์ ความรู้สึก และบรรยากาศอ่ืนๆ หลายแง่มุม ผ่านรูปแบบการเล่าเร่ืองในแต่ละวิธีการท่ีหลากหลายตาม

มุมมองของผูส้ร้างภาพยนตร์ การนาํเสนอของภาพยนตร์สารคดี (Documentary film) นั้นเป็นการใชข้อ้เท็จจริง

บางอย่างในสังคมนาํมาตีแผ่ขยายให้เห็นเป็นรูปธรรมและนามธรรม รวมทั้งทางกายภาพและความรู้สึกนึกคิด              

ทาํให้ภาพยนตร์สารคดี (Documentary film) อาจเป็นตวัแทนของผูส้ร้างภาพยนตร์ท่ีตอ้งการส่ือสารถ่ายทอด

มุมมองบางอยา่งในสงัคมโดยใชภ้าพยนตร์สารคดี (Documentary film) ในการโนม้นา้วผูช้มใหค้ลอ้ยตามและเกิด

ความรู้สึกร่วมในภาพยนตร์ 

 หากมองในมุมหน่ึง ภาพยนตร์สารคดี (Documentary film) นั้นอาจสามารถเป็นตวัแทนของเหตุการณ์

และเช่ือมต่อกับผูค้นในโลกใบน้ีหากเราวิเคราะห์ตามแนวคิดการเป็นตัวแทนของภาพยนตร์สารคดีโดย                       

บิล นิโคลส์  (Bill Nichols, 2017) ซ่ึงไดอ้ธิบายเก่ียวกบั 3 หนทางท่ีสารคดีจะสามารถมีส่วนร่วมต่อโลกใบน้ี คือ  

1) สารคดีสร้างความคล้ายคลึงผ่านการพรรณนากับโลกท่ีเราเห็นในภาพยนตร์และโลกท่ีเราอยู่                            

ผา่นการบนัทึกเหตุการณ์ ผา่นภาพ เสียง ท่ีมีความเท่ียงตรงมาก  
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2) สารคดียนืหยดัท่ีจะเป็นตวัแทนของผลประโยชนข์องผูอ่ื้น  

3) สารคดีทาํหนา้ท่ีคลา้ยกบัทนายท่ีใชห้ลกัฐาน เหตุการณ์และสถานการณ์มาตีความต่อหนา้ผูช้ม  

จากข้อมูลดังกล่าวภาพยนตร์สารคดี (Documentary film) จึงมีความสําคัญต่อสังคมในมุมมองของ                 

การเป็นเคร่ืองมือท่ีจะสามารถช่วยเป็นตัวแทนในการบอกเล่าเร่ืองราวพร้อมกับการสร้างพยานหลักฐาน                           

เชิงประจกัษใ์หผู้ช้มสามารถคลอ้ยตามและเกิดการจุดประเด็นตั้งคาํถามตามเน้ือหาของสาร ในภาพยนตร์สารคดีท่ี

กาํลงักล่าวถึง 

โดยผูว้ิจัยผลงานช้ินน้ี ได้ค้นพบตัวแปรหลกั หรือ key factors อนัได้แก่ เครือข่าย  เน้ือหา รูปแบบ

เป้าหมายท่ีเขา้ถึง (ผูช้ม/ประชาชนในพ้ืนท่ี) แพลตฟอร์มของการส่ือสาร การตระหนกัรู้ แลว้วนกลบัมาท่ีเครือข่าย 

ซ่ึงเครือข่ายเป็นส่ิงท่ีจาํเป็นอย่างมากในมุมมองของผูเ้สวนาทุกส่ิงทุกอย่างสามารถขยบัขยายไดเ้พราะเครือข่าย  

ซ่ึงงานช้ินน้ีไดอ้ธิบายแนวทางเก่ียวกบัการใชภ้าพยนตร์สารคดีในการเคล่ือนไหวสังคมในประเด็นสิทธิมนุษยชน               

ซ่ึงตวัแปรดา้นเครือข่าย เป็นตวัแปรหน่ึงท่ีน่าสนใจเน่ืองจากภาพยนตร์สารคดีในประเด็นท่ีมีความเฉพาะดา้น              

มกัจาํเป็นตอ้งอาศยักลุ่มภาคีเครือข่ายเพ่ือสร้างแนวร่วม หรือการสร้างพ้ืนท่ีในการนาํเสนอตวัส่ือ อีกทั้งตวัแปร

อ่ืนๆ ก็มีความสําคญัเหมาะอย่างยิ่งท่ีจะนําไปเป็นแนวทางในการศึกษาและวิเคราะห์ต่อในประเด็นตวัแปรท่ี

เก่ียวขอ้งกบัผลกระทบของภาพยนตร์สารคดี 

 

5. สรุป 

 โดยสรุปแลว้ภาพยนตร์สารคดีเพ่ือการเคล่ือนไหวทางสังคม จะมีลกัษณะ ในการนําเสนอเน้ือหาท่ี

เ ก่ียวข้องกับ ปัญหาสังคมท่ี การเรียกร้องสิทธิ สภาพแวดล้อม การต่อต้าน รวมถึงสิทธิความเท่าเทียม                             

โดยภาพยนตร์สารคดีเหล่าน้ีอาจมีผูส้นบัสนุนเป็น หน่วยงานรัฐ หรือองคก์ร NGO โดยผูผ้ลิตสามารถเป็นไดท้ั้ง

ผูผ้ลิตอิสระ และผูผ้ลิตท่ีอยูใ่นหน่วยงานขององคก์ร NGO หรือหน่วยงานของรัฐ ซ่ึงบางคร้ังผูผ้ลิตเหล่าน้ีสามารถ

รวมตวัเป็นกลุ่มก่อเกิดเป็นเครือข่ายเพ่ือสร้างพลงัในการเช่ือมต่อ และแพร่กระจายผลกระของภาพยนตร์สารคดี

ในฐานะเคร่ืองมือเพ่ือการเคล่ือนไหวสงัคม 

 ทั้งน้ีการใชภ้าพยนตร์สารคดีเพ่ือการเคล่ือนไหวสงัค มีตวัแปรท่ีน่าสนใจท่ีจะสามารถนาํมาใชว้เิคราะห์

เพ่ือหาแนวทางในการใช้ภาพยนตร์สารคดีเพ่ือการเคล่ือนไหวสังคม อันได้แก่ เครือข่าย ผู ้ผลิต เน้ือหา  

รูปแบบ  เป้าหมายท่ีเขา้ถึง (ผูช้ม/ประชาชนในพ้ืนท่ี)  แพลตฟอร์มของการส่ือสาร การตระหนกัรู้ แลว้วนกลบัมา

ท่ีเครือข่าย ซ่ึงตัวแปรด้านเครือข่าย เป็นตัวแปรหน่ึงท่ีน่าสนใจเน่ืองจากภาพยนตร์สารคดีในประเด็นท่ีมี                  

ความเฉพาะดา้น มกัจาํเป็นตอ้งอาศยักลุ่มภาคีเครือข่ายเพ่ือสร้างแนวร่วม หรือการสร้างพ้ืนท่ีในการนาํเสนอตวัส่ือ 

อีกทั้งตวัแปรอ่ืนๆ ก็มีความสาํคญัเหมาะอยา่งยิ่งท่ีจะนาํไปเป็นแนวทางในการศึกษาและวิเคราะห์ต่อในประเด็น

ตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลกระทบของภาพยนตร์สารคดี  

 

6. ข้อเสนอแนะ 

 โดยรวมแลว้บทความน้ีตอ้งการนาํเสนอแนวทางท่ีใชส้าํหรับตั้งตน้ในการตั้งคาํถามงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการใชภ้าพยนตร์สารคดีเพ่ือการการเคล่ือนไหวสังคม ทั้งในดา้นมุมมองของการใชภ้าพยนตร์สารคดีเพ่ือใช้

เป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารและเพ่ือสร้างการเคล่ือนไหวในประเด็นต่างๆ รวมถึงทฤษฎี theory of online 

mobilization จะสามารถนาํไปต่อยอดการใชท้ฤษฎีเป็นฐานแนวคิดในประเด็นคาํถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์

ของสงัคมเครือข่ายในสถานท่ีจริงและโลกเสมือนจริง (โลกออนไลน์) หากแต่ช่องวา่งท่ีสาํคญัท่ีควรจะกล่าวถึงอนั



การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 17 และการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ คร้ังท่ี 7 มหาวิทยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ ประจาํปี 2565 

1988 

ได ้แก่ บริบทของเร่ืองทุน รวมถึงอุดมการณ์ของผูผ้ลิตอนัจะมีส่วนสําคญัท่ีทาํให้ภาพยนตร์สารคดีสามารถมี

อิทธิพลและมีพลงัจนสามารถส่งผลกระทบต่อภาพรวมในสงัคมไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 
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บทคัดย่อ 

 บทความเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค์ในการวิเคราะห์การใช้ภาษาภาพยนตร์ในภาพยนตร์ Original Netflix 

เร่ือง Don’t Look Up โดยใชท้ฤษฎีภาษาภาพยนตร์ องค์ประกอบของภาพยนตร์มาใชเ้ป็นการวิเคราะห์ ผลของ

การศึกษาวิเคราะห์มีดงัต่อไปน้ี 1) องคป์ระกอบของฉากมีการใชอุ้ปกรณ์ประกอบฉากท่ีมีการส่ือความหมายใน

ดา้นของสัญลกัษณ์ 2) องค์ประกอบดา้นแสงและเงา พบว่ามีการใชก้ารจดัแสงในแบบไฮก์คีย ์3) องค์ประกอบ

ดา้นสี พบวา่มีการใชสี้จากเคร่ืองแต่งกายในการส่ือความหมายทางจิตวทิยา 4) องคป์ระกอบดา้นการแสดง พบวา่

มีการใชท้ั้ งอวจันภาษาและวจันภาษาและยงัมีการดน้สดในบางฉาก 5) องค์ประกอบดา้นการถ่ายทาํภาพยนตร์ 

พบวา่มีการใชข้นาดภาพระยะใกลม้ากท่ีสุดเพ่ือใหผู้ช้มไดเ้ห็นรายระเอียดอยา่งเปิดเผย มุมกลอ้งมีการใชมุ้มกลอ้ง

ในระดบัสายตา การเคล่ือนกลอ้งมีการถือถ่ายเพ่ือใหผู้ช้มมีส่วนร่วมในเหตุการณ์ 6) องคป์ระกอบดา้นเสียง พบวา่

มีการใชเ้สียงในการสนทนา เสียงประกอบมีการใชเ้สียงของการเคล่ือนท่ีของดาวหาง และเสียงเพลงประกอบมี

การใชเ้พลงท่ีตรงกบัช่ือของภาพยนตร์ซ่ึงเป็นการเล่าเร่ืองในภาพยนตร์อีกดว้ย 7) องคป์ระกอบดา้นการตดัต่อและ

ลาํดบัภาพ พบวา่ภาพยนตร์มีการใชก้ารตดัต่อหลากหลายประเภทเพ่ือส่ือความหมายในภาพยนตร์เช่นการตดัต่อ

แบบมอนทาจ การตดัต่อแบบสลบัเหตุการณ์  

 

คาํสําคญั: ภาษาภาพยนตร์, โอริจินลั เน็ตฟลิก, ภาวะโลกร้อน 

 

ABSTRACT 

 The objective of this article is to analyze the use of film language in the Netflix original film Don't Look 

Up using film language theory. The composition of the film was used for analysis. The results of the analysis 

were as follows: 1) the composition of the scene was using props that convey meaning in terms of symbols;                      

2) light and shadow elements. It was found to be used in high-key lighting 3) Color composition it was found that 

colors from costumes were used to convey psychological meanings. 4) Performance components. It found that 

both verbal and non-verbal use were also improved in some scenes. 5) Film making elements. It found that the 

close-up image size was most commonly used to allow the viewer to see the details openly. Camera angles are 

used at eye level. Camera movements are hand held to allow viewers to participate in the event 6) Sound Elements 

it was found that voices are used in conversations. The soundtrack uses the sound of a comet's movement. And 

the soundtrack uses music that matches the title of the movie, which is also the storytelling of the movie.                           
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7) Editing and sequencing elements. It has been found that the film uses various types of editing to convey 

meaning in the film, such as Montage editing. Alternating events. 

 

Keywords: Film Language, Original Netflix, Global Warming 

 

1. บทนํา 

 สภาวะทัว่โลกในปัจจุบนัไดเ้กิดวิกฤตการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 เป็นจาํนวนมาก 

ในประเทศต่างๆ ไดรั้บผลกระทบอยา่งหนกั รวมไปถึงในประเทศไทยก็ไดรั้บผลกระทบจากสภาวะโรคระบาด

ชนิดน้ีด้วย นอกจากน้ียงัมีสภาวะของโลกร้อน (Global Warning) ท่ีทําให้อุณหภูมิของโลกอุณหภูมิท่ีสูงข้ึน 

สาเหตุหลกัเกิดจากก๊าซเรือนกระจกท่ีเพ่ิมข้ึนจากการทาํกิจกรรมต่างๆของมนุษย ์และหากภาวะการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกไม่มีการเปล่ียนแปลงคาดคะเนภูมิอากาศในอีก 100 ปีขา้งหนา้ ทาํนายวา่อุณหภูมิโลกเพ่ิมข้ึนถึง 2-4 

องศาเซลเซียส ส่งผลใหน้ํ้ าทะเลสูงข้ึนประมาณ 1+0.5 เมตร ทาํใหส่้งผลต่อส่ิงมีชีวติร้อยละ 18-35 จะสูญพนัธ์ุไป 

(โองการ วณิชาชีวะ, 2556, 1)  

 ปัจจุบนัภาวะโลกร้อนไดข้ยายขนาดความรุนแรงและส่งผลกระทบสร้างความสียหายต่อการดาํรงอยู่

ของมวลมนุษยจ์นเหมือนเป็น ”ความปกติใหม่” ใหไ้ดเ้ผชิญกนัทุกปี อีกทั้งยงัเส่ียงท่ีจะยกระดบัความเสียหายจาก 

“วิกฤต” เป็น ”วิบติั” ดงันั้นหากสังคมโลกยงัคงเสพติดพลงังานจากฟอสซิลกนัต่อไป หายนะจากภยัจากสภาวะ

โลกร้อนก็จะเคล่ือนตวัเขา้มามากข้ึน (มนนภา เทพสุด, 2563) 

 นอกจากน้ียงัมีภาพยนตร์ท่ีพูดถึงประเด็นของวนัโลกแตกหรือประเด็นของวนัโลกาภิวฒัน์ของโลก นัน่

คือภาพยนตร์เร่ือง “Don’t Look Up” ซ่ึงเป็นภาพยนตร์ Original Netflix ท่ีถูกฉายไปเม่ือปี 2021 โดยภาพยนตร์ได้

มีการบอกเล่าของปัญหาดาวหางท่ีกาํลงัจะพุง่ชนโลกในอีก 6 เดือนขา้งหนา้ ซ่ึงหากไม่ทาํอะไรเลยมนุษยโ์ลกและ

ส่ิงมีชีวิตบนโลกจะตายกนัหมด ภาพยนตร์เร่ืองน้ีไดเ้ป็นท่ีพูดถึงเป็นอยา่งมากเน่ืองจากมีประเด็นของการเสียดสี

สังคม การเยย้หยนัพฤติกรรมของมนุษยใ์นโลกปัจจุบนัไดอ้ย่างแสบสันต์ โดยภาพยนตร์ไดเ้ล่นประเด็นของ

ความเห็นแก่ตวั การบิดเบือนขอ้เท็จจริง การมีอาํนาจของทุนนิยม ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีลว้นเป็นความตลกร้ายทั้งส้ิน                   

ผูรั้บชมจะรับรู้ความรู้สึกตลกผสมกบัความเจ็บปวดใจ ประเดน็ของภาพยนตร์ท่ีผูรั้บชมสามารถรับรู้ไดคื้อ หากเรา

ไม่สนใจอะไรเลย โลกของเราอาจจะสูญส้ินและส่ิงมีชีวติจะสูญพนัธ์ุ  

 ภาพยนตร์เร่ือง Don’t Look Up กาํกับภาพยนตร์โดย Adam McKay ผูก้าํกับฝีมือดีในด้านการกํากับ

ภาพยนตร์แนวตลกร้ายแนวจิกกดั เสียดสี และเยย้หยนัสังคม และอารมณ์ขนัของเขาทั้งคมและบาดลึกในระดบัท่ี

หลายคร้ังหลายครา พวกเราไม่รู้วา่ควรจะหวัเราะหรือร้องไหก่้อนดี (ประวทิย ์แต่งอกัษร, 2564)  

 สาํหรับภาษาภาพยนตร์ (Film Language) กล่าวไดว้า่เป็นตวัแปรสาํคญัอยา่งมากท่ีจะทาํให้ผูช้มไดรู้้ถึง

การส่ือสารของผูผ้ลิตภาพยนตร์ การส่ือความหมายในภาพยนตร์ลว้นมีนยัแฝง ไม่วา่จะเป็นการใชแ้สง การเคล่ือน

กลอ้ง การจดัองคป์ระกอบฉาก ลว้นมีภาษาภาพยนตร์ซ่อนอยู ่การใชอ้งคป์ระกอบรวมในฉาก (Mise-en-scene) 

ทุกอยา่งลว้นผสมกนัระหวา่ง ภาพ เสียง แสง ฉาก ท่ีถูกผสมเขา้ดว้ยกนัจนเกิดโครงสร้างท่ีเช่ือมโยงสมัพนัธ์กนั  

 Christian Metz นกัทฤษฎีสัญญศาสตร์ดา้นภาพยนตร์ ชาวฝร่ังเศส อธิบายวา่ การท่ีเราเขา้ใจภาพยนตร์

ไดน้ั้น “ไม่ใช่เพราะว่า ภาพยนตร์เป็นภาษา จึงสามารถบอกเล่าเร่ืองไดโ้ดยสมบูรณ์ แต่ตรงกนัขา้ม ภาพยนตร์

กลายเป็นภาษา จากการท่ีภาพยนตร์ไดมี้การเล่าเร่ืองไดอ้ยา่งสมบูรณ์แลว้” (Monaco, 198, p. 127 อา้งถึงใน นิพนธ์ 

คุณารักษ,์ 2552, น. 20) 
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2. วตัถุประสงค์ 

(1) เพ่ือศึกษาแนวทางการใชภ้าษาภาพยนตร์ในภาพยนตร์ Original Netflix เร่ือง Don’t Look Up 

(2) เพ่ือนาํเสนอผลการวเิคราะห์ในภาพยนตร์ Original Netflix เร่ือง Don’t Look Up 

 

3. Original Netflix คืออะไร  

Original Netflix คือ เน้ือหาท่ีไม่สามารถรับชมไดท่ี้ไหนนอกจากบนแพลตฟอร์มของ Netflix เท่านั้น 

โดย Netflix Original สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ไดด้ังน้ี เน้ือหารายการท่ีได้จากการซ้ือลิขสิทธ์ิ 

(Licensed Content) และเน้ือหาท่ีถูกผลิตข้ึนโดยมี Netflix เป็นผูร่้วมหรือให้ทุนสร้าง (Produced Content) ซ่ึงใน

ระยะหลงัมาน้ีจะเห็นไดว้า่ Netflix มีการนาํเสนอเน้ือหารายการท่ีเรียกวา่ “Netflix Original” มากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

นับตั้งแต่ประสบความสําเร็จกับเน้ือหาท่ีเป็น Netflix Original เร่ืองแรกๆอย่าง House of Cards และ Orange Is 

The New Black ซ่ึงไดรั้บความนิยมอยา่งลน้หลามจากสมาชิกทัว่โลก (เบญญาทิพย ์ลออโรจน์วงศ,์ 2563) 

Netflix ไดเ้ดินหนา้อยา่งต่อเน่ืองดว้ยการใหง้บประมาณในการผลิตภาพยนตร์และซีร่ีส์ และไดเ้ป็นท่ีมา

ของ Original Netflix หลากหลายเร่ืองในเวลาต่อมา นอกจากน้ีภาพยนตร์ Original Netflix ยงัเปิดโอกาสให้กบั

ผูผ้ลิตเน้ือหาทัว่โลกไดผ้ลิตภาพยนตร์และซีร่ีส์ใหก้บั Netflix โดยหน่ึงในประเทศท่ีไดผ้ลิตนัน่คือประเทศไทย ใน

ซีร่ีส์ท่ีช่ือวา่ “เควง้” โดยไดผ้ลิตออกมาในรูปแบบของภาพยนตร์ซีร่ีส์  

ในส่วนของภาพยนตร์เร่ือง Don’t Look Up ทาง Netflix ไดมี้การลงทุนในการผลิตมากถึง 75 ลา้นดอลลาร์ 

สหรัฐ (Priewpan Saenlawan, 2564) เน่ืองจากมีการใช้นักแสดงชั้ นนําจํานวนมาก เช่น Leonardo DiCaprio, 

Jennifer Lawrence, Clate Blanchett, Jonah Hill, และ Ariana Grande นักร้องช่ือดังท่ีมาแสดงและขับร้องเพลง

ประกอบในภาพยนตร์ โดยไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมาก  

 

4. ความนิยมของภาพยนตร์ Original Netflix เร่ือง Don’t Look Up ในประเทศต่างๆทั่วโลก 

 ภาพยนตร์เร่ือง Don’t Look Up มีความนิยมเป็นอยา่งมากในทัว่โลกเพราะในภาพยนตร์มีการพูดถึงว่า

หากอุกกาบาตชนโลกเราจะทาํอยา่งไร ในภาพยนตร์ไดมี้การใชค้วามจิกกดัสงัคมผา่นตวัละครท่ีเป็นประธานธิบดี

สหรัฐ โดยพยายามสร้างความเห็นแก่ตวัของผูน้ํา สนใจแต่ผลประโยชน์ในการเลือกตั้ งมากกว่าความเป็น                  

ความตายของประชาชน จนทาํให้โลกท่ีเราอาศยัอยู่ไดสู้ญสลาย จากเหตุการณ์ในภาพยนตร์น้ีไดมี้การหยิบยก

ประเด็นของผูน้ําในภาพยนตร์ออกมาจนเกิด Hashtag “ผนงรจตกม” หรือ ผูน้ําโง่เราจะตายกันหมด ซ่ึงมี                   

ความสอดคลอ้งกบับริบทของการเมืองในหลายๆ ประเทศ จนทาํให้ภาพยนตร์เร่ือง Don’t Look Up กลายเป็น

ภาพยนตร์ท่ีมีผูช้มใน Netflix ทัว่โลกมากถึง 111 ลา้นชัว่โมงจนข้ึนท็อป 10 ใน 94 ประเทศ มาแรงและเป็นไวรัล

ในหลายประเทศ ซ่ึงเหตุผลการเป็นไวรัลในหลายมุมโลกนัน่เป็นเพราะ เน้ือหาของภาพยนตร์ท่ีเขา้กบัการเมือง

ของทัว่โลกไดเ้ป็นอยา่งดี (Springnews, 2564) 

 

5. การใช้ภาษาภาพยนตร์ในภาพยนตร์ Original Netflix เร่ือง Don’t Look Up 

ภาษาภาพยนตร์ คือ ภาษาท่ีภาพยนตร์ตอ้งการจะส่ือสารให้เราเขา้ใจ ภาษาภาพยนตร์ยงัมีสัญลกัษณ์ท่ี

แอบแฝง มีความหมายท่ีแฝงในด้านขององค์ประกอบ และส่ือความหมายท่ีเป็นวจันภาษา (Verbal Language) 

หมายถึงภาษาพูดภาษาเขียนท่ีสามารถเขา้ใจได ้เช่น คาํพูด การสนทนา และอีกอยา่งคืออวจันภาษา (Non-Verbal 
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Language) หมายถึงภาษาท่ีไม่ออกเสียงเป็นถอ้ยคาํหรือประโยคคาํพดู เช่นการใชสี้หนา้ การใชส้ัญลกัษณ์ ท่าทาง

การแสดง (นิพนธ์ คุณารักษ,์ 2552)  

 5.1 องค์ประกอบของภาพยนตร์ 

 ในภาษาปกติใชค้าํหลายๆคาํมาเรียงร้อยจนกลายเป็นประโยคเพ่ือส่ือความหมาย ในการส่ือสารเร่ืองราว

หรือความหมายของภาพยนตร์นั้น ประกอบด้วยหน่วยของการเล่าเร่ืองหลายๆหน่วยมาเรียงร้อยเขา้ด้วยกนั                

หน่วยของการเล่าเร่ืองหน่วยหน่ึงอาจแทนด้วย หน่ึงกรอบภาพ (Frame) ในภาพยนตร์ กรอบภาพหลายๆ                  

กรอบภาพมาเรียงต่อกนัจนกลายเป็นหน่ึงช็อต (Shot) เม่ือนาํหลายๆช็อตมาเรียงต่อกนัจะเรียกวา่หน่ึงซีน (Scene) 

เม่ือนาํหลายๆ ซีนมาเรียงต่อกนัจะไดเ้ป็นหน่ึงซีเควนซ์ (Sequence) และภาพยนตร์ทั้งเร่ืองก็คือการนําหลายๆ                 

ซีเควนซ์มาเรียงต่อกนัเพ่ือให้การเล่าเร่ืองหรือการส่ือความหมายไดค้รบถว้นตามท่ีผูส้ร้างสรรคต์อ้งการ ซ่ึงภาษา

ในภาพยนตร์จะประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบดงัน้ี 

1) องค์ประกอบด้านฉาก (Set Dressing) 

องค์ประกอบด้านฉากมีการใช้ ฉากท่ีมีความสวยงามและส่ือความ นั่นคือฉากการออกอากาศ

ถ่ายทอดสดรายการข่าว โดยจะเห็นไดว้า่มีการใชสี้แดงท่ีส่ือถึงความเร่าร้อน ความน่ากลวั และมีการใชอุ้ปกรณ์

ประกอบฉากคือแก้วท่ี  Dr. Randall ด่ืม จะสังเกตได้ว่าแก้วนั้ นมีตัวหนังสือท่ี เ ขียนว่า “RIP” อยู่ ท่ีแก้ว                              

โดยความหมายของ RIP สามารถแปลไดว้า่ Rest In Peace ซ่ึงเป็น Symbol ในภาพยนตร์เป็นนยัถึงการจากไปอยา่ง

สงบ  

นอกจากน้ีในฉากกินอาหารในฉากช่วงทา้ยของภาพยนตร์ มีการ Set up ฉากใหเ้หมือนกบั The Last 

Supper ซ่ึงในภาพยนตร์นั้นก็เป็นฉากการกินอาหารคร้ังสุดทา้ยของตวัละครเช่นกนั โดยมีการสร้างบรรยากาศ

ภายในฉากใหมี้ความอบอุ่น ซ่ึงมีการจดัองคป์ระกอบฉากใหส้วยงามโดยใชโ้คมไฟ และ ใชโ้ทนสีของฉากเพ่ือให้

เกิดความอบอุ่น  

2) องค์ประกอบด้านแสงและเงา (Light and Shadows) 

ดา้นองค์ประกอบของแสงและเงา ในภาพยนตร์มีการใชแ้สงในรูปแบบของแสง High Key เป็น

ส่วนมาก มีเพียงไม่ก่ีฉากเท่านั้นท่ีมีการใชแ้สง Low Key นอกจากนั้นยงัมีการใช้แสงส้ม ซ่ึงเป็นแสงของไฟ 

Tungsten จากโคมไฟในฉากของการกินอาหารม้ือสุดทา้ย แสงไฟ Tungsten ให้ค่าอุณหภูมิสีท่ี 3200 Kevin ซ่ึงให้

ค่าแสงในโทนอุ่น การใชแ้สงในโทนอุ่นสีส้มก่อให้เกิดความอบอุ่นภายในฉาก ซ่ึงเหมาะเป็นอย่างมากในฉาก            

การกินอาหารม้ือสุดทา้ยก่อนท่ีโลกจะสูญสลาย  

3) องค์ประกอบด้านสี (Color) 

สีมีการส่ือสารผ่านเคร่ืองแต่งกาย วตัถุหรืออุปกรณ์ในฉาก ในส่วนขององคป์ระกอบดา้นสี มีการใชสี้

ในการส่ือความหมายของเคร่ืองแต่งกาย เช่น การใชสี้แดงในชุดของ ประธานาธิบดีหญิง Orlean และนกัข่าวสาว 

Brie Evantee โดยมีการใชใ้นฉากตอนท่ี Dr.Randall Mindy ไดอ้ธิบายเร่ืองดาวหางกาํลงัจะชนโลก โดยมีการใช ้           

สีแดง สีแดงสามารถส่ือความหมายในดา้นของเชิงจิตวิทยา ให้ความรู้สึกเร่าร้อน น่ากลวั ใชแ้ทนความหมายของ

ความตาย ความโกรธ ความร้อน สงคราม เป็นสีท่ีมีค่าสีสูงและมีอาํนาจใจการดึงดูดความสนใจสูงสุด เป็นสีท่ี

แสดงถึงความกา้วร้าว พลงัอาํนาจ (วนัวสิาข ์พรมจีน และ อติเทพ แจด้นาลาว, 2562)  

4) องค์ประกอบด้านการแสดง (Acting) 

ในองค์ประกอบด้านการแสดง การแสดงนั้นเป็นเป็นหัวใจหลกัของการส่ือสารในภาพยนตร์                

เป็นศิลปการแสดง (Performance) การแสดงเป็นการส่ือสารทางภาษากาย หรือเป็นการแสดงออกทางอวจันภาษา 
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โดยในภาพยนตร์เร่ือง Don’t Look Up มีการแสดงออกทางสีหน้าของอารมณ์โกรธของ Dr. Randall ในฉาก                 

การใหส้มัภาษณ์กบัสาํนกัข่าว โดยมีการแสดงออกทางอารมณ์และท่าทางในการส่ือถึงความโมโห นอกจากนั้นยงั

มีการแสดงออกทางอวจันภาษาท่ีน่าสนใจอีกฉากหน่ึง นั่นคือฉาก การด่าของ Riley Bina ในฉากการรอให้

สัมภาษณ์กบัสาํนกัข่าว โดยการแสดงของ Jennifer Lawrence ผูรั้บบทเป็น Kate Dibiasky ไดมี้การใชอ้ารมณ์ทาง

สีหนา้ท่ีดูตกใจต่อคาํด่าเป็นอยา่งมาก  

 นอกจากน้ียงัมีการดน้สดของนกัแสดง (Impovised) นั่นคือฉากร้องเพลงของ Riley Bina โดย

ไดร้้องเพลง Don’t Look Up ขบัร้องโดย Ariana Grande โดยไดมี้การดน้สดของเน้ือเพลงในท่อน “We’re going to 

die” และท่อน “Turn off that shitbox news” ในเน้ือเพลง นั่นทาํใหผู้ก้าํกบัอย่าง Adam Mckay ช่ืนชอบเป็นอยา่ง

มาก (Jason Guerrasio, 2565) 

5) องค์ประกอบด้านการถ่ายภาพยนตร์ (Cinematography) 

ในด้านองค์ประกอบการถ่ายภาพยนตร์ มีการใช้ขนาดภาพระยะใกล ้หรือ CU เป็นจาํนวนมาก

เน่ืองจากการใชภ้าพระยะใกลช่้วยทาํให้ผูช้มไดเ้ห็นถึงการเน้นรายระเอียดซ่ึงมีความสําคญัต่อเหตุการณ์ เป็น

ขนาดภาพท่ีมีอิทธิพลต่อผูช้มเป็นอยา่งมาก นอกจากน้ียงัมีการใชข้นาดภาพระยะปานกลาง หรือ MS เป็นจาํนวน

มาก เน่ืองจากขนาดระยะภาพน้ีช่วยในการเล่าเร่ืองโดยให้ผูรั้บชมไดเ้ห็นภาษากาย การเคล่ือนท่ีของตวัละคร              

รวมไปถึงการสนทนาระหวา่งตวัละครดว้ย 

ในดา้นของการเคล่ือนกลอ้ง มีการเคล่ือนกลอ้งแบบถือถ่าย (Handheld) เป็นจาํนวนมาก เน่ืองจาก

การถือถ่ายจะให้ความรู้สึกสมจริง เหมือนผูช้มอยูร่่วมในเหตุการณ์ ซ่ึงในภาพยนตร์ Don’t Look Up ตอ้งการให้

ผูช้มเป็นผูมี้ส่วนร่วมในเหตุการณ์เน่ืองจากเน้ือหามีการพูดถึงวนัส้ินโลก การเคล่ือนกลอ้งในรูปแบบน้ีจึงเป็น

ภาษาภาพยนตร์ท่ีผสูร้างตอ้งการจะส่ือสารกบัผูช้ม  

ในส่วนของมุมกลอ้ง จะมีการใชมุ้มกลอ้งในระดบัสายตาเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากเป็นมุมกลอ้งท่ีใช้

ในการสนทนา การมองของตวัละคร แต่ก็ยงัมีการใชมุ้มสูงในฉากของการมองเห็นดาวหางท่ีกาํลงัจะชนโลก การ

ใชมุ้มสูงสามารถเป็นไดท้ั้ งการแทนส่ิงท่ีอยู่เหนือศีรษะข้ึนไป ในการส่ือความหมายสามารถอธิบายไดว้่าเป็น

มุมมองของพระเจา้ท่ีเฝ้ามองมนุษยซ่ึ์งจะสอดคลอ้งกบัเหตุการณ์ของดางท่ีกาํลงัจะชนโลก 

6) องค์ประกอบด้านเสียง (Sound) 

  องค์ประกอบดา้นเสียงในภาพยนตร์เร่ือง Don’t Look Up มีการใชบ้ทสนทนาท่ีน่าสนใจในฉาก 

การออกรายการโทรทศัน์ของ Dr.Randall โดยในฉากนั้นมีการใชบ้ทสนทนาเร่ืองดาวหางท่ีกาํลงัจะมุ่งมาชนโลก 

โดย Dr. Randall ไดมี้การใชบ้ทสนทนาท่ีจริงจงัและเคร่งเครียดโดยไดมี้การสบถคาํหยาบออกมากลางรายกาย 

การใช้บทสนทนาในรูปแบบน้ีส่งผลให้ผูรั้บชมเกิดความสะใจและรู้สึกถึงอารมรณ์ของตัวละครไปด้วย 

นอกจากน้ียงัมีการใชเ้สียงบรรยายต่างๆ เพ่ือเขา้กบับรรยากาศ โดยมีการใชเ้สียงบรรยายของข่าวต่างๆ ในโลก

ออนไลน์เพ่ือช่วยในการเล่าเร่ืองอีกดว้ย 

  ในส่วนของเสียงประกอบ มีการใชเ้สียงประกอบของดาวหางท่ีพุง่มาดว้ยความเร็ว เสียงเหล่าน้ีช่วย

ในการเล่าเร่ืองถึงการมาของดาวหางไดเ้ป็นอยา่งดีและยงัช่วยใหผู้ช้มเกิดความหวาดกลวัไปดว้ยเน่ืองจากมีการใช้

เสียงท่ีดงัและตํ่า 

  ในดา้นของการใชเ้สียงเพลงประกอบ มีการใชเ้สียงเพลงของนกัร้อง Ariana Grande ซ่ึงในเร่ืองเธอ

รับบทเป็น Riley Bina นกัร้องผูโ้ด่งดงัในภาพยนตร์ซ่ึงเคยมีข่าวการเลิกรากบัแฟนหนุ่ม การร้องเพลงในฉากน้ีทาํ
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ใหผู้ช้มไดรั้บรู้ถึงการออกมา Call Out ของนกัร้องดงัเร่ืองดาวหาง เน่ืองจากเน้ือเพลงมีการพดูถึงการส้ินสลายของ

โลกโดยดาวหาง และเพลงน้ีท่ีร้องคือเพลง Don’t Look Up ซ่ึงช่ือเพลงก็ตรงกบัช่ือของภาพยนตร์อีกดว้ย 

7) องค์ประกอบด้านการตดัต่อและลาํดบัภาพ (Editing) 

ในองค์ประกอบดา้นการตดัต่อและลาํดบั มีการใชก้ารตดัต่อแบบ Montage ในฉากท่ี Dr.Randall 

กาํลงัเดินทางไปให้สัมภาษณ์กับสํานักข่าว โดนยมีการตดัสลบัใช้ภาพ Montage ของส่ิงมีชีวิตต่างๆ บนโลก               

ภาพของธรรมชาติ เป็นการส่ือความหมายเพ่ือใหผู้ช้มเห็นถึงส่ิงมีชีวติอ่ืนและความสวยงามของธรรมชาติ โดยได้

มีการใชใ้นหลายๆฉากของภาพยนตร์ นอกจากน้ียงัมีการตดัต่อแบบ Cross Cutting เป็นอย่างมาก โดยมีการตดั

สลบัเหตุการณ์ระหว่าง Dr.Randall และ Kate Dibiasky ซ่ึงในฉากเป็นเหตุการณ์การคุยโทรศพัท์ระหว่างคนรัก

ของพวกเขา และฉากการให้สัมภาษณ์กบัสาํนกัข่าวโดยมีการตดัสลบัไปมาระหวา่งครอบครัวและเพ่ือนร่วมงาน 

นอกจากน้ียงัมีการใชก้ารตดัต่อแบบ Dynamic Cut โดยใชใ้นฉากการปล่อยยานเพ่ือไปทาํลายดาวหางอุกกาบาต

โดยมีการตดัเหตุการณ์ต่างๆทัว่โลกเขา้ดว้ยกนัเพ่ือสร้างความต่ืนเตน้ใหก้บัผูช้ม (ประวทิย ์แต่งอกัษร, 2556) 

 

6. สรุป 

 จากการวเิคราะห์การใชภ้าษาภาพยนตร์เร่ือง Don’t Look Up พบวา่มีการใชภ้าษาภาพยนตร์ท่ีมีความเด่นชดั

ในดา้นของตดัต่อ โดยมีการใชเ้ทคนิคการตดัต่อแบบ Montage การตดัต่อแบบ Dynamic Cutting และการตดัต่อ

แบบ Cross Cutting เป็นอยา่งมาก เพราะภาพยนตร์ตอ้งการใหเ้ห็นถึงความสวยงามของโลกท่ีเราอาศยัอยู ่หากเรา

ไม่ทาํอะไรเลยโลกใบน้ีอาจสูญสลายลงไปได ้ภาพยนตร์เร่ือง Don’t Look Up จึงมีความสวยงามในดา้นของ              

การตดัต่อ นอกจากน้ียงัมีองคป์ระกอบดา้นการถ่ายทาํภาพยนตร์ โดยมีการใชก้ารถ่ายดว้ยภาพระยะใกลค้่อนขา้ง

บ่อย เน่ืองจากผูส้ร้างตอ้งการให้ผูช้มเห็นไดเ้ห็นไดติ้ดตามตวัละครอย่างใกลชิ้ด รวมไปถึงให้ผูรั้บชมไดเ้ห็นถึง

รายระเอียดต่างๆท่ีตอ้งการจะนาํเสนอ เช่น การเนน้ท่ีมือ เนน้ท่ีอารมณ์ของสีหนา้ ในส่วนของการเคล่ือนกลอ้งนั้น

มีการใช้การถือถ่าย (Hanheld) เป็นจาํนวนมาก เน่ืองจากการเคล่ือนกลอ้งในลกัษณะน้ีจะช่วยให้ผูรั้บชมเกิด             

ความต่ืนเตน้ เปรียบเสมือนกบัสายตาของคนดูท่ีอยูใ่กลชิ้ดกบัเหตุการณ์ ในทางของภาษาภาพยนตร์สามารถส่ือ

ความหมายไดว้า่ผูช้มก็เป็นคนท่ีอยูใ่นเหตุการณ์นั้นดว้ยเช่นกนั ในดา้นของการใชมุ้มกลอ้งนั้น มีการใชมุ้มกลอ้ง

ในระดบัสายตาเป็นจาํนวนมากเน่ืองจากการถ่ายในระดบัสายตานั้นเปรียบเสมือนกบัเป็นการมองของมนุษย ์               

มีเพียงการถ่ายดว้ยมุมสูงไม่ก่ีฉากเท่านั้น โดยการถ่ายในมุมสูงจะเร่ิมมีให้เห็นในฉากของดาวหางอุกกาบาตใกล้

กบัโลก การถ่ายดว้ยมุมน้ีจึงเปรียบเสมือนไดว้า่เป็นมุมมองของผูท่ี้อยูสู่งกวา่ หรือมุมมองของพระเจา้นัน่เอง 

 ในส่วนขององคป์ระกอบดา้นฉากมีการใชฉ้ากท่ีดูสมจริงและมีการส่ือความหมาย เช่น ในฉากรายการ

ข่าว มีการใชสี้ของฉากท่ีเป็นสีแดงและมีการใชส้ัญลกัษณ์ในการส่ือความหมายนั่นคือ แกว้นํ้ าท่ีถูกเขียนเป็น

ภาษาองักฤษวา่ RIP โดยความหมายของคาํวา่ RIP คือ Rest In Peace ท่ีแปลวา่ หลบัใหส้บาย หรือ เป็นประโยคไว้

สาํหรับการไวทุ้กข ์นอกจากน้ียงัมีฉากท่ีสวยงามและสามารถส่ือความหมายของฉากไดน้ัน่คือฉากการกินอาหาร

ม้ือสุดทา้ยโดยมีองคป์ระกอบคลา้ยๆกบัภาพ The Last Supper และมีการใชโ้ทนของฉากในโทนอุ่น เพ่ือก่อใหเ้กิด

ความสงบสุข ในดา้นขององคก์อบของสีมีการใชสี้ในการส่ือความหมายจากเคร่ืองแต่งกายของตวัละคร นัน่คือ

การใชสี้แดงในชุดของ ประธานธิบดี Orlean และ พิธีกรสาว Brie โดยสีแดงสามารถส่ือความหมายถึงความโดดเด่น 

ความเร่าร้อน สีของเลือด สงคราม โดยแดงส่งผลต่อจิตวทิยาเป็นอยา่งมาก 

 ทางด้านขององค์ประกอบด้านเสียง มีการใช้เสียงสนทนาในการเล่าเร่ือง มีการใช้เสียงบรรยายของ              

ส่ือโลกออนไลน์เพียงไม่ก่ีฉากในการเล่าเร่ือง นอกจากน้ียงัมีการใชเ้สียงเพลงประกอบเพ่ือส่ือความหมายใน              
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การเล่าเร่ืองนั่นคือ การใช้เพลง Don’t Look Up ขบัร้องโดยนักร้อง Ariana Grande โดยได้มีการร้องเพลงใน

ภาพยนตร์อีกดว้ย ในส่วนขององค์ประกอบการแสดง พบว่ามีการใชก้ารส่ือสารทางอวจันภาษาเป็นอย่างมาก                   

มีการใชสี้หนา้ อารมณ์ในการเล่าเร่ือง และยงัมีการดน้สดของนกัแสดงในบางฉาก ซ่ึงการดน้สดถือวา่ไม่ใช่เร่ือง

แปลกใหม่ แต่การดน้สดจะช่วยในการทาํใหภ้าพยนตร์ดูมีมิติมากข้ึน 

 ในองคป์ระกอบของแสงและเงา มีการใชแ้สงในแบบ High Key มากกวา่การใชแ้สง Low Key เน่ืองจาก

ภาพยนตร์ตอ้งการเปิดเผยใหเ้ห็นถึงความระเอียดของภาพ เป็นการเปิดเผยให้ผูช้มไดเ้ห็นถึงสภาพของฉากต่างๆ

ไดอ้ย่างสวยงาม นอกจากน้ียงัมีการใชโ้ทนแสงในโทนอุ่นและสีของแสงในโทนอุ่นในฉากการกินอาหารม้ือ

สุดทา้ย การใชแ้สงในโทนอุ่นช่วยใหผู้รั้บชมเกิดความรู้สึกอบอุ่น สงบ และไม่เป็นอนัตราย 

 แนวทางการใชภ้าษาภาพยนตร์ในภาพยนตร์ Original Netflix เร่ือง Don’t Look Up สามารถสรุปผลได้

คือ ภาพยนตร์มีการใชภ้าษาของภาพยนตร์ท่ีหลากหลายเพ่ือมุ่งเนน้ในการส่ือสารกบัผูรั้บชม และยงัช่วยให้ผูช้ม

เกิดความสนุกและตระหนักถึงปัญหาของโลกในปัจจุบนั ถึงแมว้่าในความเป็นจริงยงัไม่มีดาวหางมาชนโลก                  

แต่ส่ิงท่ีกาํลงัจะเกิดข้ึนคือสภาวะโลกร้อน หากยงัไม่มีการแกไ้ขใดๆโลกของเราอาจสูญสลายและส่ิงมีชีวิตอาจ 

สูญพนัธ์ุได ้

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 1. บทความน้ีเป็นเพียงการศึกษาวิเคราะห์การใชภ้าษาภาพยนตร์ Original Netflix เร่ือง Don’t Look Up 

เท่านั้น หากมีการศึกษาวเิคราะห์ในเร่ืองอ่ืนๆ เช่น เร่ืองการเล่าเร่ือง การสร้างตวัละคร จะสามารถช่วยในการเขา้ใจ

บริบทของผูส้ร้างภาพยนตร์มากข้ึน  

 2. บทความน้ีผูเ้ขียนศึกษาวิเคราะห์เพียงภาพยนตร์ใน Original Netflix เท่านั้น ควรศึกษาแพลตฟอร์ม 

สต่ีมอ่ืนเพ่ิมเติมด้วย เช่น Disney+ Hotstar, HBO, Amazon Prime Video, Apple TV+, Mubi, เป็นตน้ เพ่ือความ

หลากหลายในการวเิคราะห์และช่วยใหเ้ห็นมุมมองอ่ืนๆในภาพยนตร์ 
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 การผลติผลงานการเต้นสร้างสรรค์ในรูปแบบส่ือวดิีโอ 

VIDEO PRODUCTION OF CREATE DANCE PERFORMANCES 
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บทคัดย่อ 

 รายวิชาพ้ืนฐานการเตน้ ประจาํปี 2565 ภาคเรียนท่ี 1 นาํเสนอผลงานการเตน้ในรูปแบบวีดีโอ โดยมี

กระบวนการ Pre-Prodution, Prodution  และ Post-Production ท่ีให้นักศึกษาไดมี้ส่วนร่วมในกระบวนการผลิต 

เร่ิมตั้งแต่ออกแบบโครงเร่ือง การลาํดบัภาพ การเล่าเร่ือง และการฝึกซ้อมการแสดง รวมไปถึงวางแผนการถ่าย

วิดีโอ ทั้ งหมดทุกกระบวนการทาํให้นักศึกษาได้เขา้ใจขั้นตอนการผลิตผลงานการเตน้สร้างสรรค์ และจาก                   

การเผยแพร่ทางช่องทางออนไลน์ของสาขาส่ือสารการแสดง มีผูช้มเขา้มาชมและแชร์ลิงคจ์าํนวนมากในแต่ละ

กลุ่ม และส่ิงท่ีไดจ้ากกระบวนการผลิตจะนาํไปพฒันาในการเรียนการสอนต่อไป 

 

คาํสําคญั: การผลิตวดีิโอเตน้, การสร้างสรรคผ์ลงานเตน้ 

 

ABSTRACT 

 Basic dance course 1st Semester,2022 to presents dance performance in video dance. The process Pre-

Production, Production and Post-Production. That allows students to participate in the production process. 

Starting from the design of the storyline, storytelling and performance rehearsal and  to the video shooting plan. 

Every process allows students to clear the creative project design process and online distribution channel of 

program in Performing Art There are a large number of viewers and share links in each group. and the production 

process will be developed in teaching and learning 

 

Keywords: Dance Video Production, Dance Creation 

 

1. บทนํา 

 จากการปรับตวัในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา (โควิด 19)  ท่ีส่งผลกระทบอย่าง

ต่อเน่ืองกับแวดวงอุตสาหกรรมธุรกิจบันเทิง รูปแบบและวิธีนําเสนอผ่านงาน จากเดิมเป็นการเขา้รับชมใน                 

โรงละคร นกัแสดงและผูช้มสามารถพบปะและรับรู้ความรู้สึกจากการชมการแสดงสด แต่พอสถานการณ์โควิด                     

ก็ไดป้รับใหผ้ลงานถูกเผยแพร่ทางส่ือออนไลน์  วธีิการและกระบวนการสร้างสรรคจึ์งไดมี้การปรับเปล่ียน เพ่ือให้

เขา้กบับริบทของสังคม และจากการปรับตวัในแวดวงการศึกษาทาํให้อาจารยต์อ้งคิดวิธีการเรียนการสอน และ 

การหาส่ิงวดัประเมินผลการเรียนให้กบันักศึกษา เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ในการปรับตวั การออกแบบ

งานนาฏยศิลป์ข้ึนมาชุดหน่ึง ผูส้ร้างงานควรตอ้งคาํนึงถึงความเป็นไปไดใ้นการสร้างสรรคเ์ป็นอนัดบัแรก และ              
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ในกระบวนการออกแบบก็ตอ้งไม่ใหเ้กิดความรู้สึกต่อผูช้มในลกัษณะผลงานไปซํ้ ากบัอดีต หรือไม่มีส่ิงแปลกใหม่

เกิดข้ึน ดังนั้นในการสร้างสรรค์นาฏศิลป์จึงจาํเป็นตอ้งมีการคิดแบบแยบยล (ลกัขณา แสงแดง และนราพงษ ์               

จรัสศรี, 2562) 

 สาขาส่ือสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม มุ่งเนน้ให้นกัศึกษาไดล้งมือปฏิบติัจริง            

ตามนโยบายของมหาวทิยาลยัฯ ท่ีวา่ดว้ยการเรียนจริงกบัประสบการณ์จริง ดงันั้นทุกรายวชิาท่ีมีการเรียนการสอน

จะเป็นการเนน้ใหน้กัศึกษาไดท้ดลองฝึกปฎิบติัทั้งงานเบ้ืองหนา้และงานเบ้ืองหลงั โดยในรายวชิาพ้ืนฐานการเตน้ 

(CPA103) ไดมี้การปรับการเรียนการสอน อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบการสอน ใชว้ิธีการถ่ายทอดท่าเตน้ผา่นวิดีโอก่อน

เรียน เพ่ือใหน้กัศึกษาไดเ้รียนรู้และเขา้ใจก่อนท่ีจะมาเจอกนัในห้องเรียน แต่ดว้ยเน่ืองจากรายวิชาพ้ืนฐานการเตน้ 

เป็นวิชาท่ีตอ้งลงมือปฎิบติัจริง จึงจาํเป็นตอ้งปรับการส่งงานให้เป็นทั้งการแสดงสด และรูปแบบส่ือออนไลน์ 

(CPA103) กระบวนการสร้างสรรค์การเตน้ผ่านส่ือออนไลน์จึงไดท้ดลองสร้างข้ึนและใชก้บันักศึกษาชั้นปีท่ี 1                  

ในภาคการเรียนท่ี 1 โดยนักศึกษาทั้ งหมด 173 คน แบ่งออกเป็น 10 กลุ่มเรียน เพ่ือศึกษาวิธีการและขั้นตอน                

การผลิตผลงานการเตน้สร้างสรรคใ์นรูปแบบวดีิโอ  รวมทั้งการบริหารการจดัการ และเผยแพร่ทางส่ือออนไลน์ 

 

2. วตัถุประสงค์ 

(1) เพ่ือศึกษาขั้นตอนและกระบวนการผลิตผลงานการเตน้สร้างสรรค ์ในรูปแบบวดิิโอ  

(2) เพ่ืือศึกษาการบริหารจดัการการผลิตวดีิโอเตน้สร้างสรรค ์  

 

3. แนวคิดการสร้างสรรค์ผลงานทางการเต้น 

การสร้างสรรค์ผลงานทางการเตน้ เป็นการนาํความคิดและองค์ความรู้ใชใ้นการต่อยอด นักวิชาการ

หลายท่านไดก้ล่าวถึงการสร้างสรรคผ์ลงานนาฏศิลป์ไวว้า่ 

ป่ินเกศ  วัชรปาน  (2559) ได้ให้ความหมายของการสร้างสรรค์ผลงานทางนาฎศิลป์  ไว้ว่า  คือ                              

การสร้างสรรค์ผลงานนาฏศิลป์ หรือนาฎยประดิษฐ์ เกิดจากผูส้ร้างสรรค์ผลงานกาํหนดแนวคิด รูปแบบจาก                

การสัง่สมประสบการณ์ในชุดการแสดงใหม่อยา่งเป็นระบบผ่านนกัแสดงท่ีถ่ายทอดเร่ืองราว อาจเป็นผลงานเด่ียว 

หรือกลุ่มก็ไดโ้ดยอาศยัองคป์ระกอบในงานศิลปะในการสร้างสรรคง์านใหต้รงเจตนาของผูส้ร้างสรรค ์

นาฏยศิลป์สร้างสรรค ์ปัจจุบนัหลีกเล่ียงไม่ไดที่้จะ เป็นการสร้างงานตามแนวคิดหลงัสมยัใหม่ แมว้่า                

ผูส้ร้างงานอาจไม่คาดคิดมาก่อนวา่ผลงานนั้นจะเขา้ ข่ายงานนาฏยศิลป์หลงัสมยัใหม่ก็ตาม ส่วนสาํคญั ของงาน

นาฏยศิลป์หลังสมัยใหม่คือการแสดง ความหมายการเล่าเร่ือง การอธิบายประเด็นท่ีผูส้ร้างงานสนใจอย่าง

ตรงไปตรงมา โดยอาศยัลกัษณะสําคญัของแนวคิดศิลปะหลงัสมยัใหม่ที่ว่าดว้ย การเกิดข้ึน ท่ีใดก็ได ้เป็นส่ิงใด                

ก็ได ้และตีความอยา่งไรก็ได ้มา เป็นส่วนประกอบ งานนาฏยศิลป์หลงัสมยัใหม่จึง เป็นเสมือนกบัทางออกของ

นาฏยศิลปินในปัจจุบนั ผูท่ี้มีภูมิความรู้มากพอท่ีจะกาํหนดผลงานของตวัเองให้เป็นงานนาฏศิลป์หลงัสมยัใหม่ 

(ธรากร จนัทนะสาโร, อา้งอิงใน ลกัขณา แสงแดง และนราพงษ ์จรัสศรี, 2562) 

สุรพล วิรุฬรักษ ์(2547) การคิดคน้รูปแบบใหม่ๆ ของนาฏศิลป์ เม่ือรูปแบบนั้นเป็นท่ียอมรับกนัในวงกวา้ง

และมีการการสืบทอดแลว้ รูปแบบของนาฏยศิลป์นั้นก็จะตกเป็นนาฏยจารีตเดิมข้ึนอีกชนิดหน่ึงในท่ีสุด เพราะ 

นกัออกแบบท่าเตน้เป็นผูท่ี้มีบทบาทสาํคญัท่ีทาํใหรู้ปแบบนาฏศิลป์เคล่ือนท่ีไปขา้งหนา้อยูต่ลอดเวลา 

 และยงัได้กล่าวถึงการกําหนดองค์ประกอบอ่ืนๆ นอกจากรูปแบบนาฏศิลป์ท่ีสร้างข้ึนใหม่แล้ว                          

นักออกแบบท่าเตน้ตอ้งกาํหนดแนวคิด หรือรูปแบบองคป์ระกอบอ่ืนๆ ท่ีใชใ้นการแสดง เช่น ผูแ้สดง รูปแบบ
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เคร่ืองแต่งกาย รูปแบบฉาก แสง เสียง ฯลฯ การกาํหนดส่ิงเหล่าน้ีเป็นเร่ืองจาํเป็นและสําคญัในเบ้ืองตน้ และใน

ขณะเดียวกนันกัออกแบบท่าเตน้ตอ้งรับฟังเง่ือนไข ปัญหา และขอ้เสนอแนะ เพ่ือให้การทาํงานมีอุปสรรคซ่ึง

ขดัขวางการสร้างงานนอ้ยท่ีสุด และผลงานจะมีเอกภาพ เพราะเกิดจากการร่วมกนัจากหลายฝ่ายท่ีมีรูปแบบเขา้กนั

ไดเ้ป็นอยา่งดี รวมไปถึงนกัออกแบบท่าเตน้ตอ้งกาํหนดรูปร่าง หนา้ตา บุคลิก และความสามารถของผูแ้สดง เพ่ือ

เป็นเกณฑ์ในการคดัเลือกผูแ้สดงให้เหมาะสม และตอ้งกาํหนด รูปแบบ ชนิดและแนวเพลงของดนตรี เพ่ือให้

สามารถคดัเลือก หรือแต่งเพลง ทาํเสียงต่าง ๆ ใหเ้หมาะสมกบังานนาฏศิลป์ 

  ดงันั้นการสร้างสรรค์ผลงานให้มีความแปลกใหม่ ทนัสมยั ไม่ซํ้ าใคร ออกนอกกรอบระเบียบแผน

ดั้งเดิม และแตกต่างจากผลงานท่ีผ่านมาในสมยัอดีตไม่วา่จะเป็นในเร่ืองของการเขียนบท การคิดท่าทางลีลาการ

แสดงเสียงเพลงประกอบการแสดง สถานท่ีในการแสดง รวมไปถึงออกแบบเคร่ืองแต่งกาย  และความคิด

สร้างสรรค์ ยงัเป็นกระบวนการคิดคน้หรือการแสวงหาวิธีใหม่ในศาสตร์อ่ืนๆ เพ่ือผลลพัท์ท่ีได้จากความคิด

สร้างสรรคน์ั้น จาํเป็นตอ้งเป็นส่ิงท่ีใหป้ระโยชน์แก่สงัคม 

  ในการสร้างสรรคผ์ลงานทางการเตน้ในรายวิชาพ้ืนฐานการเตน้ (CPA103) นกัศึกษาแต่ละกลุ่มเรียน 

จะตอ้งสร้างสรรคผ์ลงานภายใตโ้จทยท่ี์ไดรั้บ คือ ซูเปอร์ฮีโร่ (SuperHero) การออกแบบแนวคิดและกระบวนการ

สร้างสรรคจ์าํเป็นตอ้งหาแนวคิด และความสมยัสมยัไม่ซํ้ าใคร โดยถ่ายทอดผา่นการออกแบบท่าเตน้ และนาํเสนอ

ในรูปแบบวดีิโอ 

 

4. การผลติผลงานวดิีโอเต้นสร้างสรรค์ 

การถ่ายทาํวิดีโอ ส่ิงท่ีจาํเป็นตอ้งทาํความเขา้ใจ คือเร่ืองของการถ่ายภาพและการตดัต่อโดยการเเล่าเร่ือง

จะถูกแบ่งตามการคล่ือนไหวของนกัแสดงและในบางคร้ังการถ่ายทาํมีความจาํเป็นตอ้งเปล่ียนสถานท่ี  ดงันั้น  

การลาํดบัภาพจึงมีความสาํคญั 

กิตติพนัธ์ ธัญพิทยาพาณิชย ์ (2556) ได้กล่าวไวว้่า การลาํดับภาพหรือการตดัต่อ (Editing) หมายถึง                 

การเลือกเล่าเร่ืองดว้ยภาพและเสียงท่ีไดบ้นัทึกไว ้โดยใชเ้ทคนิคการนาํเสนอท่ีเกิดจากความคิดสร้างสรรคแ์ละ

จินตนาการ โดยไม่จาํเป็นตอ้ง ลาํดบัเหตุการณ์จากก่อนมาหลงั ข้ึนอยูก่บัชั้นเชิงในการบอกเล่าเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน

ต่างๆของผูต้ดัต่อ การตดัต่อท่ีดีจะนาํพาอารมณ์ของผูช้มใหเ้คลิบเคล้ิมไปกบัเน้ือเร่ืองท่ีผูต้ดัต่อนาํเสนอ  

ประเภทของการตดัต่อ มีอยู ่2 ประเภท  ไดแ้ก่  

1. การตัดต่อแบบ Linear คือการตดัต่อจากเทปวิดีโอโดยท่ีตอ้งมีเทปต้นฉบับและเทปเปล่าเพ่ือทาํ                  

การบนัทึกการตดัต่อ การตดัต่อชนิดน้ีตอ้งเร่ิมจากตน้เร่ืองไปจนจบเร่ือง ไม่สามารถ กระโดดขา้มไปมาได ้ 

2. การตดัต่อแบบ Non–Linear เป็นการตดัต่อท่ีพฒันามาจากแบบแรกแต่สามารถ กระโดดขา้มไปมา

เลือกลาํดับเหตุการณ์ท่ีต้องการจะเล่าได้จะมุ่งเน้นไปในการแก้ไขท่ีง่ายโดยการตดั ต่อชนิดน้ีจะใช้เคร่ือง

คอมพิวเตอร์เป็นหลกั  

การสร้างสรรค์การเตน้ผ่านรูปแบบวิดีโอ ส่ิงท่ีทาํคญัในการตอ้งคาํนึงถึงคือ การการใชภ้าพเล่าเร่ือง                

โดยขนาดของภาพมีส่วนสาํคญัในการช่วยใหเ้ร่ืองราวท่ีผูส้ร้างสรรคต์อ้งการส่ือสารใหผู้ช้มไดรั้บรู้  Berger, 2007 

(อา้งอิงในภูมิสิษฐ ์กฤตพิพฒันโชติ, 2558) ไดแ้บ่ง ขนาดของภาพออกเป็น 7 ขนาด ดงัน้ี 

1. ภาพระยะไกลมากหรือระยะไกลสุด  (Extreme Long shot / ELS) ได้แก่ ภาพนอกสถานท่ีโล่งแจง้             

มกัเนน้บริเวณท่ีกวา้ง มนุษยม์กัจะมีขนาดเลก็ ส่วนใหญ่มกัใชส้าํหรับการเปิดฉากเพ่ือบอกเวลาและสถานท่ี 
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2. ภาพระยะไกล (Long Shot / LS) ภาพระยะไกล สามารถมองเห็นแอค็ชัน่หรืออากปักิริยาของผูแ้สดง

เตม็ตวัชดัเจน 

3. ภาพระยะไกลปานกลาง (Medium Long Shot / MLS) เป็นภาพท่ีเห็นรายละเอียดของผูแ้สดงตั้งแต่

ศรีษะจนถึงขา หรือหัวเข่า หรือเรียกว่า Knee Shot เป็นภาพท่ีเห็นนักแสดงเคล่ือนไหวสัมพนัธ์กบัฉากหลงัเห็น   

เฟอร์นิเจอร์ หรือรายละเอียดของฉาก 

4. ภาพระยะปานกลาง (Medium Shot /MS) เป็นภาพท่ีมีความหลากหลาย ระยะภาพมกัจะใชเ้ป็นฉาก

สนทนา หรือแอ็กชั่นของนักแสดง และมกัเป็นภาพเช่ือมความต่อเน่ืองระหว่างภาพระยะไกล (LS) กับภาพ

ระยะใกล ้(CU)  

5. ภาพระยะใกลป้านกลาง (Medium Close-Up / MCU) เป็นภาพแคบครอบคลุมบริเวณศรีษะถึงไหล่

ของผูแ้สดง มกัใชส้ําหรับฉากสนทนาท่ีเห็นอารมณ์ความรู้สึกของนักแสดง บางคร้ังเรียกว่า Bust Shot ซ่ึงจะมี

ขนาดเท่ารูปป้ันหุ่นคร่ึงตวั 

6. ภาพระยะใกลม้าก (Close -Up/CU) เป็็นภาพท่ีเห็นบริเวณศรีษะและบริเวณใบหนา้ของนกัแสดง โดย

มีรายละเอียดท่ีชดัเจน เช่น ร้ิวรอยบนใบหนา้ นํ้าตา ส่วนใหญ่จะเป็นการเนน้ความรู้สึกของนกัแสดงท่ีจะผ่านทาง

แววตา สายตา 

7. ภาพระยะใกลม้าก (Extreme Close-Up / ECU หรือ XCU) เป็นขนาดภาพท่ีเนน้ส่วนใดส่วนหน่ึงของ

ร่างกาย เช่น ตา ปาก เท่า มือ ภาพจะถูกขยายใหญ่เตม็จอ เป็นการเนน้ย ํ้าถึงความรู้สึกของนกัแสดง 

โดยขนาดของภาพท่ีใช้การการถ่ายวีดีโอเตน้สร้างสรรค์ในรายวิชาพ้ืนฐานการเตน้ สถานท่ีใช้ใน              

การถ่ายทาํคือ หอ้งเตน้ใหญ่ (Studio Dance 2) ของสาขาส่ือสารการแสดง ของจาํกดัท่ีมีคือเร่ืองขนาดของหอ้งท่ีไม่

สามารถเก็บภาพท่ีกวา้งมาก ขนาดของภาพท่ไดจึ้งเป็นภาพขนาดระยะไกล (LS) ขนาดภาพระยะไกลปานกลาง 

(MLS) ขนาดระยะปานกลาง (MS) และขนาดระยะใกล ้(CU)  

กระบวนการผลติผลงานการเต้นสร้างสรรค์ 

รายวิชาพ้ืนฐานการเตน้ (CPA 103) อาจารยส์อนเลือกใชก้ารเก็บคะแนนปลายภาค เป็นการสร้างสรรค์

การเตน้ในรูปแบบวดีิโอ นกัศึกษาแบ่งออกเป็น 10 กลุ่มเรียน กลุ่มละ 18-20 คน ทุกกลุ่มจะผา่นการเรียนการสอน

ในแผนการเรียนรู้เดียวกนั โดยการสร้างสรรคว์ดีิโอเตน้ จะอยูใ่นสปัดาห์ท่ี 13 ของการเรียนการสอน กระบวนการ

ทั้งหมดจะครอบคลุม 3  สปัดาห์ นกัศึกษาจะมีเวลาในการนาํเสนองาน ปรับแกรู้ปแบบ และฝึกซอ้มการเตน้ โดยมี

หลกั Pre-Prodution, Prodution  และ Post-Production ดงัต่อไปน้ี 

1. ประชุมเพ่ือแจง้ข่าวสาร รายละเอียดของการเก็บคะแนน และใหโ้จทยง์าน โดย concept ท่ีนาํมาใช ้คือ 

“SuperHero” และปล่อยใหน้กัศึกษาประชุมกนัในกลุ่ม ไดข้อ้สรุปใหม้าแจง้ในสปัดาห์ต่อไป 

2. หลักจากท่ีนักศึกษาได้หัวข้อเร่ืองแล้ว สําดับต่อไปคือ ให้หัวข้อในการท่ีจะต้องเตรียมสําหรับ                     

การนาํเสนอคร้ังคร้ัง และสอนใหน้กัศึกษาทาํ Storyborad โดยเน้ือหาในการสร้างภาพเล่าเร่ือง จะมีความแตกต่าง

กนักบัการสร้าง Storyboard สําหรับสร้างภาพยนตร์ เพราะ การเล่าเร่ืองผ่านการเตน้ จะอาศยั Photo Reference 

หรือ รูปภาพอา้งอิง  โดยท่ีนกัศึกษาจะตอ้งหาภาพท่ีใกลเ้คียงท่ีสุด เพ่ือท่ีจะสามารถมาเอาเทียบเคียงกบัภาพท่ีจะ

เกิดข้ึน และเพ่ือให้ผูส้ร้างงาน รวมไปถึงตากลอ้ง มองเห็นของโชวใ์นทิศทางเดียวกนั และนกัศึกษาจะตอ้งเขียน

กาํกบัขนาดของภาพ การเคล่ือนไหวของภาพ รวมไปถึง วินาทีของการใชภ้าพกบัจงัหวะเพลง เพ่ือให้เวลาถ่ายทาํ

จริง ไม่เกิดขอ้ผิดพลาดเร่ืองการตกหล่นไฟลว์ดีีโอ 
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3. สปัดาห์ของการนาํเสนองาน สมาชิกในกลุ่มจะตอ้งมีส่วนร่วมในการนาํเสนอ โดยแบ่งบทพดูทีละคน 

เพ่ือใหน้กัศึกษาทุกคนไดเ้ขา้ใจงานในทิศทางเดียวกนั  

4. หลกัจากนาํเสนองานผา่นแลว้ จดัสรรคเ์วลาการใชห้อ้งซอ้ม โดยใชใ้นเวลาเรียน และแบ่งใหน้กัศึกษา

บริหารจดัการแบ่งกลุ่มยอ่ยให้กบัเพ่ือน โดยทุกคนจะตอ้งตอ้งเตน้ แต่จะมากนอ้ยสมาชิกในกลุ่มเป็นคนบริหาร

จดัการ  

5. หน่ึงสัปดาห์ก่อนถ่ายทาํจริง แต่ละกลุ่มจะตอ้งส่งการซอ้มเตน้ และวิดีโอตวัย่างท่ีผ่านการฝึกซ้อม 

เพ่ือใหต้รวจสอบความเรียบร้อย และปรับแกใ้หเ้กิดความสมบูรณ์มายิง่ข้ึน 

6. สัปดาห์ของการถ่ายทาํวิดีโอ อาจารยผ์ูส้อน จะเป็นผูทัาํหนา้ที ควบคุมเวลา และจดัสรรคเ์วลาให้กบั

นกัศึกษาแต่ละกลุ่มเรียน โดยเฉล่ียแลว้ การถ่ายวดีีโอของแต่ละกลุ่ม จะใชเ้วลา กลุ่มละ  2 - 3 ชัว่โมง  

7. หลงัจากท่ีถ่ายครบทุกกลุ่มเรียน อาจารยผ์ูส้อนทาํหนา้ท่ีตดัต่อวิดีโอ และรวบรวมผลงาน เผยแพร่ใน

ช่องทางของสาขา ไม่วา่จะเป็น เพจสาขาส่ือสารการแสดง และ ช่องYouTube Chanal ส่ือสารการแสดง 

8. อาจารยผ์ูส้อนวดัประเมินจากการแชร์ และการเขา้ชมของคลิปวิดีโอแต่ละกลุ่มการถ่ายวิดีโอการเตน้

สร้างสรรค์ในนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2565 ผ่านไปได้ด้วยดี จากการร่วมมือของ

นักศึกษาทุกคน และกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานจดัไดว้่าเป็นส่ิงการเรียนรู้สําหรับรายวิชาพ้ืนฐานการเตน้

สาํหรับเด็กชั้นปีท่ี 1  

จากกระบวนการผลิตผลงานการเตน้สร้างสรรค์ของนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 โดยนาํเสนอผลงานในโจทย ์

ซูเปร์ฮีโร่ แบ่งออกเป็น กลุ่มตวัละครดงัน้ี 

1. เร่ือง Ben Ten 

2.  เร่ือง Joker 

3.  เร่ือง Wonder Woman 

4.  เร่ือง Cat Woman 

5.  เร่ือง Venom  

6.  เร่ือง Scarlet Witch  

7.  เร่ือง Black Widow 

8.  เร่ือง Aquaman 

9. เร่ือง Harlay Quinn 

  และระหว่างกระบวนการถ่ายทาํมีหน่ึงกลุ่มท่ีนกัศึกษาติดโควิด จึงทาํให้ไม่สามารถร่วมกระบวนการ

ผลิตวดีิโอ ปรับใชเ้ป็นการสอบขอ้เขียนวดัประเมินผลแทน 

 

5. สรุป 

 กระบวนการสร้างสรรค์ส่ือการเตน้นาํเสนอผ่านรูปแบบวิดีโอ เป็นศาสตร์ท่ีนักเตน้จาํเป็นตอ้งศึกษา 

เพราะนอกเหนือจากเป็นผูท่ี้กาํกบัการแสดง จดัการดูภาพรวมทั้งหมดของโชวแ์ลว้ อีกทกัษะของการนาํเสนอหรือ

เล่าเร่ืองดว้ยภาพ ก็จะตอ้งเรียนรู้เพ่ิมเติม อาจจะสรุปกระบวนการและขั้นตอนการผลงานการเตน้สร้างสรรค์ใน

รูปแบบวดีีโอ ไดด้งัต่อไปน้ี 

1. วางแผนโครงเร่ืองหริือแนวคิด (concept) 

2. กาํหนดรูปแบบการเตน้  
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3. กาํหนดองคป์ระกอบศิลป์ต่าง ๆ อาทิ จาํนวนนกัแสดง เพลงท่ีใช ้เคร่ืองแต่งกาย สถานท่ี แสง 

4. เรียบเรียงการลาํดบัภาพ Storyboard กาํหนดขนาดของภาพ และมุมกลอ้ง 

5. ฝึกซอ้มการแสดง และฝึกซอ้มการแสดงกบัมุมกลอ้ง 

6. ถ่ายทาํวดีิโอ โดยกาํหนดระยะเวลาในการทาํงานใหค้รอบคลุม  

7. ตดัต่อวดีิโอตามท่ีไดว้างแผนเอาไว ้และตรวจเช็คความเรียบร้อยของวดีิโอก่อนเผยแพร่ 

8. เผยแพรวดีิโอตามช่องทางต่าง ๆ รวมไปถึงก่อนเผยแพร่ จะตอ้งมีการโปรโมท  แจง้ขอ้มูลข่าวสารให้

ผูติ้ดตามไดท้ราบเร่ืองการลงคลิปวดีีโอ 

9. วดัประเมินผลหลงัจากการลงคลิป เพ่ือเก็บเป็นขอ้มูลในการปรับแกไ้ขในการทาํงานคร้ังหนา้ต่อไป  

 

6. การอภิปรายผล 

 กระบวนการผลิตวิดีโอทาํโดยมีหลกั Pre - Production, Production และ Post-Production โดยมีขั้นตอน

และการผลิตตามแนวคิดของการวางโครงสร้างแต่ละกลุ่มเรียน การออกแบบท่าเตน้เพ่ือถ่ายเร่ืองราว รวมไปถึง

การนาํเสนอการตีความของตวัละคร การกาํหนดและออกแบบการลาํดบัภาพ การออกแบบเคร่ืองแต่งกาย รวมไป

ถึงการคดัเลือกเพลงใหเ้หมาะสมกบัเร่ืองราวและการออกแบบแสง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ   สุรพล วรุิฬรักษ ์

(2547) ท่ีไดก้าํหนดองคป์ระกอบไวว้่า นอกจากรูปแบบนาฏยศิลป์ท่ีสร้างข้ึนใหม่แลว้ นักออกแบบท่าเตน้ตอ้ง

กาํหนดแนวคิด หรือรูปแบบองคป์ระกอบอ่ืนๆ ท่ีใชใ้นการแสดง เช่น ผูแ้สดง รูปแบบเคร่ืองแต่งกาย รูปแบบฉาก 

แสง เสียง และยงัสอดคลอ้งกบัการสร้างสรรคก์ารเตน้ ป่ินเกศ วชัรปาน (2559) ท่ีไดก้ล่าวไวว้่า การสร้างสรรค์

ผลงานนาฏศิลป์ เกิดจากผูส้ร้างสรรคผ์ลงานกาํหนดแนวคิด รูปแบบจากการสั่งสมประสบการณ์ในชุดการแสดง

ใหม่อยา่งเป็นระบบผา่นนกัแสดงท่ีถ่ายทอดเร่ืองราว อาจเป็นผลงานเด่ียว หรือกลุ่มก็ไดโ้ดยอาศยัองคป์ระกอบใน

งานศิลปะในการสร้างสรรคง์านใหต้รงเจตนาของผูส้ร้างสรรค ์และการลาํดบัภาพจะตอ้งใชว้ธีิการตดัต่อ โดยตอ้ง

คาํนึงถึงความต่อเน่ืองของการเคล่ือนไหว เพ่ือใหง้านเตน้ออกมาสมบูรณ์มากท่ีสุด  

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 การผลงานการเตน้สร้างสรรค์ ส่ิงท่ีตอ้งคาํนึกถึงคือ การเล่าเร่ืองดว้ยภาพ ดงันั้น ผูท่ี้เป็นคนควบคุม

ผลงานจะต้องมีมุมมองของการมองภาพ  ต้องรู้จักขนาดของภาพ และใช้ภาพในการเล่าเร่ือง รวมไปถึง                      

ความต่อเน่ืองของวิดีโอ ผูต้ดัจะตอ้งมีความรอบครอบ และสามารถนบัจงัหวะเพลงได ้เพราะการตดัต่อจะตอ้งให้

สดคลอ้งกบัจงัหวะเพลง 
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บทคัดย่อ 

  ศิลปะการขบัร้องเพลงประสานเสียงเพ่ือการพฒันาเด็กและเยาวชน ดา้นศิลปะ ร่างกาย อารมณ์ สังคม 

ปัญญา เป็นบทความวชิาการเพ่ือศึกษาเคร่ืองมือในการพฒันาเด็กและเยาวชนในการพฒันาทั้ง 5 ดา้น ท่ีเป็นทกัษะ

ท่ีควรพฒันาตามช่วงวยั และเพ่ือคน้ควา้หากระบวนการศิลปะการขบัร้องเพลงประสานเสียงเพ่ือการพฒันาเด็ก

และเยาวชนดา้นศิลปะ ร่างกาย อารมณ์ สังคม ปัญญา จากการทาํกระบวนการแบบการมีส่วนร่วม โดยนาํทฤษฎี

การส่ือสารแบบมีส่วนร่วม (Participatory) และแนวความคิดให้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางแห่งการเรียนรู้ (Student as 

Center of Learning) โดยมีกระบวนการ 3 ขั้นตอน คือ 1) ร่วมวง 2) ร่วมสร้าง 3) ร่วมร้อง โดยเปิดรับสมคัรเด็ก

และเยาวชนผูห้ญิงและผูช้าย จาํนวน 20 คน เขา้ร่วมการ Workshop การอบรมเชิงปฏิบติัการทางการร้องเพลง

ประสานเสียงโดยผ่านกระบวนการซอ้มทั้งหมดจาํนวน 1 เดือน จาํนวน 2 วนั ต่อสัปดาห์ทุกวนัเสาร์และวนัอาทิตย ์

เพ่ือนาํไปสู่การแสดงการขบัร้องเพลงประสานจริงบนเวที จากการศึกษาพบว่า  การนาํศิลปะการขบัร้องเพลง

ประสานเสียงเพ่ือการพฒันาเด็กและเยาวชน ทั้ง 5 ดา้น เป็นเคร่ืองมือท่ีสามารถครอบคลุมในการพฒันาทกัษะ               

ท่ีจาํเป็นในการพฒันาในเด็กและเยาวชนไดค้รบทั้ง 5 ดา้น โดยจาํเป็นตอ้งมีกระบวนการการมีส่วนร่วมเพ่ือสร้าง

การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของทั้งครู เด็กและเยาวชน โดยควรสร้างกระบวนการบนพ้ืนฐานของ “ความสนุก” และ

กระบวนการจาํเป็นท่ีจะตอ้งมี ก่อน-ระหวา่ง-หลงั เพ่ือเป็นการสงัเกตการณ์ พฤติกรรมท่ีตอ้งอาศยั “ระยะเวลา” 

เพ่ือการเรียนรู้แบบซึมซบัและตกตะกอนดว้ยตนเอง เหล่าน้ีดว้ยเคร่ืองมือทางศาสตร์ของศิลปะการขบัร้องเพลง

ประสานเสียงเพ่ือการพฒันาเด็กและเยาวชนจะส่งผลนาํไปสู่การเปล่ียนแปลงความคิด ทศัคติ และการปรับใชชี้วติ

ไดใ้นเด็กและเยาวชนท่ีจะนาํไปสู่กระบวนการเรียนรู้แบบยัง่ยนืต่อไป  

 

คาํสําคญั: การขบัร้องเพลงประสานเสียง, ศิลปะเพ่ือการพฒันา, เดก็และเยาวชน 

 

ABSTRACT 

 Chorus Process for Child and Youth Development Art, Physical, Emotional, Social, and Intellectual. 

Wisdom is an academic paper to study the tools of child and youth development in the 5 areas of development 

that are skills that should be developed with age, and to research the process of choral singing for the development 



การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 17 และการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ คร้ังท่ี 7 มหาวิทยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ ประจาํปี 2565 

2006 

of children and youth in the arts. Body this is based on participatory processes by applying theory of participatory 

communication and the concept of student as center of learning with 3 steps: 1) Joining the band 2) Co-creating, 

3) Singing. It is open to juveniles, women and men. A total of 20 people participated in a one-month, two-day, 

weekly chorus singing workshop every Saturday and Sunday to lead to a real choral performance on stage. 

According to the study, the use of the art of choral chorus singing for children and young people in all 5 areas is 

a comprehensive tool for developing the skills needed for development in children and young people. These, with 

the scientific instruments of the art of chorus chorusing for child and youth development, will result in a change 

of mindset. And the deployment of life in children and young people will lead to a sustainable learning process.  

 

Keywords: Chorus, Development Art, Child and Youth 

 

1. บทนํา 

  “โควิด-19 ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางออ้มต่อชีวิตความเป็นอยูข่องคนไทยในแทบทุกดา้น ไม่วา่

จะเป็นพฤติกรรมทางสุขภาพ ชีวิตการเรียน การทาํงาน การท่องเท่ียวเดินทาง แมแ้ต่ความสมัพนัธ์ในครอบครัว 

ซ่ึงผลกระทบเหล่าน้ีลว้นส่งผลต่อคุณภาพชีวิตคนไทยระยะสั้นและระยะยาว” (สุขภาพคนไทย, 2565) จากความ

ดงักล่าว โควิด-19 ลว้นแต่เป็นผลกระทบท่ีส่งผลต่อการใชชี้วิตในหลายๆดา้น นอกจากทางดา้นพฤติกรรมต่างๆ              

ท่ีส่งผลออกมาจากสุขภาพกาย ไม่อาจปฏิเสธไดว้า่ “สุขภาพจิตใจ” ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีมองไม่เห็นแต่เป็นส่ิงท่ีส่งผลต่อ

การกระทาํและการใชชี้วติของทุกช่วงวยั  

  ในช่วงวยัท่ีมีผลถึงการเรียนรู้ การศึกษา ความสามารถทางดา้นการใชชี้วติ และการเรียนรู้ประสบการณ์ 

คือ ช่วงวยัเด็กและเยาวชนท่ีอยู่ในช่วงวยัท่ีพฒันาทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม  ปัญญา โดยเล่าน้ีเป็นดา้น              

การพฒันาทรัพยากรบุคคลในช่วงวยัเด็กทั้ งส้ิน (พรรัตน์ ดํารุง, 2550) การใช้ชีวิตในช่วงวยัเรียน การเรียน

การศึกษาท่ีขาดหายไปในช่วงกกัตวัของเด็กและเยาวชนส่งผลให้กระบวนการเรียนรู้ การเขา้สังคม ลดน้อยลง 

รวมทั้งส่งผลถึงการเรียนรู้เชิงประสบการณ์จริงได ้โดยมีสถิติสุขภาพจิตของเด็กและเยาวชนไทยมีโอกาสเส่ียงต่อ 

อาการซึมเศร้าเพ่ิมสูงข้ึนถึง 1.35 เท่า (สุขภาพคนไทย, 2565) จากในระยะช่วงเรียนออนไลน์ของการประกาศหยดุ

ต่างๆของนโยบายของโรงเรียนทั้ งภาครัฐและเอกชน เช่ือมโยงมาสู่พฤติกรรมท่ีปรับเปล่ียนไปของเด็กและ

เยาวชน เช่น การขาดออกกาํลงักาย การเคล่ือนไหวทางร่างกายลดนอ้ยลง การติดโซเชียลมีเดียหรือโทรศพัทมื์อถือ

เพ่ิมข้ึน การลดน้อยลงของกิจกรรมทางสังคม การขาดการคิดวิเคราะห์หรือทกัษะการแกปั้ญหาลดลง เป็นตน้ 

ปัญหาต่างๆดงักล่าวขา้งตน้ สอดคลอ้งแนวคิดและการพฒันาในเด็กและเยาวชนในดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคม 

ปัญญา (ฐิติมา ชูใจ, 2559)  

 การศึกษาและการพฒันาเด็กและเยาวชนท่ีเป็นกระบวนการท่ีสอดคลอ้งกับปัญหาทางดา้นร่างกาย 

อารมณ์ สังคม ปัญญา คือ สุนทรียภาพทางการร้องเพลงและดนตรี กล่าวคือ การส่งเสริมการเรียนรู้และพฒันาใน

เด็กและเยาวชนให้ครอบคลุม (กระทรวงศึกษาธิการหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั, 2560) โดยทั้งน้ี ผูศึ้กษาไดน้าํ

ศิลปะการขบัร้องเพลงประสานเสียงมาเป็นกระบวนการในการพฒันา 5 ดา้นของเด็กและเยาวชน คือ 1) ศิลปะ              

2) ร่างกาย 3) อารมณ์ 4) สังคม 5) ปัญญา และเพ่ือศึกษากระบวนการศิลปะการขบัร้องเพลงประสานเสียงเพ่ือ              

การพฒันาเด็กและเยาวชนดา้นศิลปะ ร่างกาย อารมณ์ สังคม ปัญญา กบักลุ่มเด็กและเยาวชนตั้งแต่อายุ 7-18 ปี  

จาํนวน 20 คน เพ่ือนาํไปสู่การพฒันาและเป็นแนวทางการสร้างเคร่ืองมือในการพฒันาในยคุหลงัโควดิ-19 ซ่ึงเป็น



การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 17 และการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ คร้ังท่ี 7 มหาวิทยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ ประจาํปี 2565 

2007 

ทิศทางและแนวทางใหม่ในการพฒันาสําหรับการส่งเสริมกิจกรรมนอกตาํรา นอกห้องเรียนท่ีเนน้กระบวนการ

ศิลปะเพ่ือการพฒันาในเด็กและเยาวชนให้กลบัมามีคุณภาพชีวิตท่ีดีและเกิดเคร่ืองมือในการพฒันาท่ีนาํไปสู่            

ความยัง่ยนืต่อไป  

     

 2. วตัถุประสงค์ 

(1) เพ่ือศึกษาศิลปะการขบัร้องเพลงประสานเสียงเพ่ือการพฒันาเด็กและเยาวชน ดา้นศิลปะ ร่างกาย 

อารมณ์ สงัคม ปัญญา   

(2) เพ่ือศึกษากระบวนการศิลปะการขบัร้องเพลงประสานเสียงเพ่ือการพฒันาเด็กและเยาวชนดา้นศิลปะ 

ร่างกาย อารมณ์ สงัคม ปัญญา   

 

3. จากร้องเพลงสู่จุดเร่ิมต้นเป็นเคร่ืองมือในการพฒันา  

 ดนตรีและการร้องเพลงเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์เป็นเคร่ืองมือท่ีนําไปสู่การเรียนรู้ กระบวนการทาง

ศิลปะเป็นการเรียนรู้แบบผสมผสานหลายแขนง ทกัษะการฟัง การพดู การอ่าน การออกเสียง รวมไปถึงสมาธิ จิต

นาการ อารมณ์ความรู้สึก ซ่ึงการร้องเพลงมีการปฏิบติัตั้งแต่ขั้นพ้ืนฐานถึงขั้นสูง อาทิ การหายใจ, การเปล่งเสียง, 

การวางรูปปาก, การฝึกโสตประสาทการฟัง, การจดจาํตวัโน้ตและอ่านตวัโน้ตดนตรีสากล เหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ี

นักเรียนร้องเพลงจาํเป็นตอ้งอาศยัการฝึกหัด ใชเ้วลาในการบ่มเพาะทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบติัควบคู่กนัไปอยา่ง

สมํ่าเสมอ อีกทั้งการร้องเพลงสามารถพฒันาดา้นความกลา้แสดงออก ความมัน่ใจ เสริมสร้างประสบการณ์และ

ความสามารถพิเศษท่ีสามารถติดตวัเป็นทกัษะท่ีใชใ้นอนาคตได ้ทั้งน้ีการร้องเพลงมีหลายรูปแบบ ไม่วา่จะเป็น

การร้องเด่ียว การร้องคู่การร้องกลุ่ม หรือ ท่ีเรียกวา่ “การขบัร้องเพลงประสานเสียง” เป็นหน่ึงในรูปแบบท่ีสร้าง

การเรียนรู้ในเชิงการเขา้สังคมและมีส่วนร่วมในกระบวนการให้แก่เด็กและเยาวชน เร่ิมจากการร้องเพลงเป็น

เคร่ืองมือหลกั เป็นตวัตั้งแนวคิดกบัการพฒันาทั้ง 5 ด้านของเด็กและเยาวชน  กล่าวคือ ด้านท่ี 1 “ด้านศิลปะ” 

หมายถึง ทกัษะทางการร้องเพลง ดา้นท่ี 2 “ร่างกาย” หมายถึง บุคลิกภาพ  ดา้นท่ี 3 “อารมณ์ หมายถึง การถ่ายทอด

ความรู้สึกนึกคิดภายในจิตใจในการร้องเพลง ดา้นท่ี 4 “สังคม” หมายถึง การใชชี้วิตร่วมกบัผูอ่ื้นได ้และดา้นท่ี 5 

“ปัญญา” หมายถึง สมาธิ การจดจาํ และจดจ่อกบัส่ิงท่ีทาํ จากความดงักล่าว เห็นไดว้า่มีความเช่ือมโยงของหลกัการ

พฒันาดว้ยศิลปะการขบัร้องเพลงประสานเสียงมีความครอบคลุมถึงหลกัการพฒันาในเด็กและเยาวชน จึงเห็น

ความสาํคญัของเคร่ืองมือการร้องเพลงในรูปแบบการขบัร้องประสานเสียงท่ีมีกระบวนการการมีส่วนร่วม โดยใช้

แนวคิดทฤษฎีการส่ือสารแบบมีส่วนร่วม (Participatory) (สุรพงษ ์โธนะเถียร, 2556) ท่ีจะไปสู่ความยัง่ยืนในการ

พฒันาได ้และในขณะเดียวกนัยงัยกแนวความคิดให้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางแห่งการเรียนรู้ (Student as Center of 

Learning) คือ ไดท้ดลองปฏิบติัจริงภายใตก้ารแนะนาํจากครูท่ีทาํหนา้ท่ีเป็นผูค้วบคุมวงในการขบัร้องวงประสาน

เสียง ไดแ้บ่งการมีส่วนร่วมเป็น 3 ขั้นตอนดงัน้ี  

1) ร่วมวง เป็นกระบวนการเร่ิมตน้ของการมีส่วนร่วม ในคร้ังน้ีไดเ้ปิดรับสมคัรเด็กและเยาวชนท่ีสนใจ

เขา้ร่วมอบรมและการการขบัร้องเพลงประสานเสียง โดยเปิดรับตั้งแต่อาย ุ7 ปีจนถึงเด็กวยัรุ่นท่ีมีอาย ุ18 ปี ในการเขา้ร่วม 

วงประสานเสียงจาํนวน 20 คน มีการนดัหมายการเขา้อบรม ในหวัขอ้ พ้ืนฐานการร้องเพลงเบ้ืองตน้, ทฤษฎีดนตรี

สากล และการร้องเพลงประสานเสียงใหก้บัผูเ้ขา้ร่วมวงประสานเสียง  

2) ร่วมสร้าง การร่วมสร้างมีกระบวนการให้ร่วมกนัเลือกเพลงในการแสดง โดยการแสดงในรูปแบบ

ภายใตแ้นวคิด เพลงวนัแม่ โดยให้เด็กและเยาวชนสะท้อนถึงความรักท่ีมีต่อแม่ และครูร่วมสรุปจับใจความ               
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ความรักในแต่ละคนมาเป็นการเสนอเพลงท่ีจะใช้ในการแสดง สู่การร่วมกนัร้องต่อไป โดยมีจุดประสงค์ คือ                   

เป็นการฝึกอบรมจากครูผูส้อนร้องเพลงและการขบัร้องเพลงประสานเสียงการแสดงจริงบนเวทีในงานวนัแม่ของ

ทางศูนยก์ารคา้เซ็นทรัล ศรีราชา โดยมีครูเป็นผูแ้นะนาํและสรุปทิศทางจาํนวน 3 ท่านในการเขา้อบรมศิลปะ              

การขบัร้องเพลงประสานเสียง   

3) ร่วมร้อง หลงัจากท่ีสร้างกระบวนการร่วมวง ร่วมสร้าง จึงนาํมาสู่การเลือกเพลงจากความหมาย               

โดยสรุปจากเด็กและเยาวชนท่ีเขา้ร่วมมีความหมายท่ีตรงกบัเพลง อ่ิมอุ่น ศิลปินคาํร้องและทาํนอง โดย ศุ บุญเล้ียง 

และเพลงกล่อมลูก โดยศิลปิน สุนารี ราชสีมา โดยการฝึกเป็นการเรียนรู้ทั้งทฤษฎีดนตรีสากลเบ้ืองตน้ รวมทั้ง

บุคลิกภาพการเป็นนกัร้อง การยืน การเดิน อารมณ์สีหน้าแววตาในการส่ือสาร เพ่ือนาํมาสู่การเรียนปฏิบติัเป็น               

การขบัร้องประสานเสียง แบ่งกลุ่มเสียงเป็น เสียงผูช้าย และเสียงผูห้ญิง โดยครูเป็นผูท้ดลองจากเสียงในแต่ละคน 

กาํหนดแบ่งโน้ตและท่อนเพลงให้ในการร้องเพลง และมีการซ้อมปฏิบติัจริงก่อนทาํการแสดงจริง ในวนัท่ี 12 

สิงหาคม 2565 โดยผ่านกระบวนการซ้อมทั้ งหมดเป็นเวลา 1 เดือน ใช้เวลา 2 วนั ต่อสัปดาห์ทุกวนัเสาร์และ              

วนัอาทิตย ์ 

 

4. กระบวนการเพ่ือการพฒันาเด็กและเยาวชน ศิลปะ ร่างกาย อารมณ์ สังคม ปัญญา   

1) พฒันาด้านศิลปะ ในการพฒันาทกัษะดา้นศิลปะในคร้ังน้ีเป็นการร้องเพลงประสานเสียง ซ่ึงการร้องเพลง 

ประสานเสียงเป็นพ้ืนฐานของการเรียนการหายใจ การเปล่งเสียง การใชโ้สตประสาทการฟังและทกัษะท่ีตอ้ง

อาศยัการลงมือทาํ และการทาํซํ้ า ซ้อมอยู่เสมอ (วศิน วรรณภสัศิริ, 2564) ในกระบวนการขบัร้องเพลงประสาน

เสียงเด็กและเยาวชนไดท้าํการเรียนรู้ในภาคทฤษฎีตวัโน้ต จงัหวะ อตัราส่วนในการร้องเพลง โดยมีกิจกรรม

รูปแบบ Workshop เป็นแบบฝึกหดัในการร้องเพลงประสานเสียงเบ้ืองตน้ โดยพบวา่ เด็กและเยาวชนสามารถอ่าน

โนต้และเขา้ใจหลกัการในการร้องเพลงขั้นพ้ืนฐานไดเ้ป็นรายบุคคล สังเกตจากการเรียกซอ้มรายบุคคล หลงัจาก

นั้ นได้มีการเข้าร่วมร้องไปพร้อมกัน โดยแบ่งซ้อมแยกเป็นท่อนเสียงผูช้าย และเสียงผูห้ญิงก่อนเบ้ืองต้น                      

ดา้นทกัษะการจบัจงัหวะโดยในช่วงแรกกลุ่มเด็กๆท่ีเขา้ร่วมยงัไม่สามารถอ่านโนต้และแยกโสตประสาทการฟังได ้

ครูผูฝึ้กซอ้มจึงเนน้และให้นํ้ าหนกัในส่วนของการฟังท่ีมากข้ึน และทาํการแยกส่วนของการร้องให้แม่นยาํก่อน 

เขา้ร่วมการร้องประสานเสียงแบบกลุ่ม   

2) พัฒนาด้านร่างกาย การพฒันาในด้านร่างกาย มีการฝึกปฏิบติัในการสร้างบุคลิกภาพท่ีดีสําหรับ

นักร้อง การยืน การเดินข้ึนเวที โดยใชก้าร Opening Position เป็นท่าท่ีจดัเตรียมในการสร้างความพร้อมให้กับ

ร่างกาย เพ่ือสร้างบุคลิกภาพร่างกายท่ีดีในการเป็นนกัร้อง พบวา่ เด็กและเยาวชนในแต่ละคนมีการปรับในส่วน

ต่างๆ ท่ีแตกต่างกนั จากร่างกายของแต่ละคน เช่น ยนืหลงัค่อม การเกร็งตวั หรือปลายเทา้แยกออกจากกนั เป็นตน้ 

หลงัจากกระบวนการฝึกซ้อมและเรียน พบว่า มีบุคลิกภาพในท่าการเตรียมความพร้อมและปรับใชใ้นการร้อง

เพลงประสานเสียงแบบเขา้กลุ่มเด็กและเยาวชนรับรู้และรู้ตวัมากข้ึนเม่ือช่วงเวลาร้องหรือร่วมวงประสานเสียง 

และสามารถปรับสู่บบุคลิกภาพท่ีดีในการดาํเนินชีวติได ้

3) พัฒนาด้านอารมณ์ การพฒันาเด็กและเยาวชนในดา้นอารมณ์ ความรู้สึก กระบวนการฝึกหดัท่ีนาํมา

เป็นเคร่ืองมือคือ การทาํความเขา้ใจกบัการตีความหมายเพลง ในแต่ละท่อนเพลงท่ีจะส่ือสารหรือการร้องเพลง

แบบเห็นภาพ การเล่าเร่ือง โดยมีการโยนกิจกรรมใหเ้ด็กและเยาวชนไดท้าํการสรุปเน้ือเพลงในแตล่ะท่อนท่ีตนเอง

ร้อง ก่อนท่ีครูหรือผูค้วบคุมวงดนตรีจะทาํการช้ีนาํทิศทางเป็นภาพรวมต่อไป พบวา่ เด็กและเยาวชนตอนร้องเพลง

กลุ่มเขา้ประสานเสียงมีอารมณ์ความรู้สึกร่วมไปกบับทเพลงมากกวา่ตอนท่ีเรียนพ้ืนฐานการร้อง กล่าวคือ สามารถ
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เขา้ใจความหมายและมีอารมณ์ร่วมในบทเพลงและเขา้ใจความหมายในแต่ละท่อนเพลงไดอ้ย่างถึงอารมณ์ของ

เพลง สู่การสร้างอารมณ์ความสุนทรียเ์ชิงบวกในชีวติได ้

4) พัฒนาด้านสังคม การพฒันาดา้นสังคม เป็นหน่ึงในกระบวนการสําคญัของกิจกรรมในการเลือก

รูปแบบของการใชศิ้ลปะการขบัร้องเพลงประสานเสียง อนัเน่ืองจากการร้องเพลงกลุ่มจาํเป็นตอ้งอาศยัการฟังซ่ึง

กันและกัน การเปิดรับเด็กและเยาวชนท่ีไม่รู้จกักนัมา ตอ้งฝึกฝนเร่ือง การเป็นผูน้าํ ผูต้าม และการใช้ชีวิตอยู่

ร่วมกนัในระยะเวลาตลอดการซอ้ม พบวา่ เด็กและเยาวชนไดเ้รียนรู้การแบ่งกลุ่ม ความกลา้แสดงออกทางความคิด 

มีการส่ือสารพูดคุยกบัทั้งรุ่นพ่ี รุ่นนอ้ง หรือเพ่ือนรุ่นราวคราวเดียวกนัมากข้ึน จากการใชเ้วลาซอ้มร้องเพลงและ

เขา้ร่วมกิจกรรมดว้ยกนั ร่วมไปถึงการออกแสดงสังเกตเห็นถึงการช่วงเหลือซ่ึงกนัและกนั มีจุดหมายเดียวกนั                

พ่ีช่วยเหลือนอ้ง นอ้งเช่ือฟังพ่ี หรือแมแ้ต่การฝึกเป็นผูน้าํในและส่วนของท่อนร้อง ท่ีร่วมกนัซอ้ม  

5) พัฒนาด้านปัญญา การร้องเพลงช่วยพฒันาทางดา้นสมาธิ การจดจ่อ และการจดจาํ ท่ีนาํมาสู่ทกัษะ

การเป็นนกัร้อง นกัแสดงท่ีดี (จารุณี หงส์จารุ, 2556) ดา้นกระบวนการเพ่ือนาํมาสู่การพฒันาในเด็กและเยาวชน

ดา้นปัญญาท่ีวา่ดว้ยเร่ืองของ สมาธิ การจดจ่อ และจดจาํ ทางครูผูส้อนนาํแบบฝึกหัดการอ่านตวัโนต้ และอตัรา

จงัหวะเขา้มาเป็นเคร่ืองมือ และมีการบา้นในระหวา่งเขา้ร่วมการอบรมศิลปะการขบัร้องประสานเสียงท่ีมอบหมาย

ใหใ้นแต่ละคร้ังกลบัมาส่งงานทุกคร้ังท่ีมีการซอ้มในคร้ังต่อไป พบวา่ เด็กและเยาวชนส่วนใหญ่มีสมาธิท่ีดีข้ึนโดย 

มีการเล่นในระหว่างการซ้อมน้อยลง มีการจดจาํและทาํการบา้นมาจากเน้ือเพลง ท่อนเพลง หรือการจดจ่อกบั               

ตวัโนต้หรือท่อนเพลง เน้ือเพลงของตนเองได ้มีความรับผิดชอบในการร้อง การอ่านโนต้ของตนเองไดเ้พ่ิมข้ึน 

และการจดจ่อในการเพ่ิมระยะเวลาในการซอ้ม จากพฤติกรรมในช่วงแรกไม่มีความจดจ่อ การหลุดจุดสมาธิจาก                  

ผูค้วบคุมวงนอ้ยลงจากการผ่านกระบวนการซอ้มในการอบรม อีกทั้งเห็นถึงขั้นพฒันาท่ีส่งผลไปสู่พฤติกรรมของ

เด็กและเยาวชนบางคนท่ีสามารถนําไปปรับใชใ้นการใช้ชีวิต โดยสังเกตจากการสะท้อนของคุณพ่อคุณแม่

หลงัจากการเขา้อบรมในคร้ังน้ี  

 

5. สรุป 

    จากการศึกษาศิลปะการขบัร้องเพลงประสานเสียงเพ่ือการพฒันาเด็กและเยาวชน ดา้นศิลปะ ร่างกาย 

อารมณ์ สังคม ปัญญา สรุปผลไดว้่า การนาํศิลปะการขบัร้องเพลงประสานเสียงเพ่ือเด็กและเยาวชน ทั้ง 5 ดา้น 

เป็นเคร่ืองมือท่ีสามารถครอบคลุมในการพฒันาทกัษะท่ีจาํเป็นในการพฒันาในเด็กและเยาวชนไดค้รบทั้ง 5 ดา้น 

โดยจาํเป็นตอ้งมีกระบวนการการมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของทั้งครูและเด็กและเยาวชน               

ท่ีตอ้งมาพร้อมกบัความสนุกในการทาํกิจกรรม สนุกในท่ีน้ี หมายถึง การสร้างบรรยากาศ กระบวนการท่ีตอ้งให้

เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วม เพ่ือนาํมาสู่การเขา้ใจ พฤติกรรมและความรู้สึกของช่วงวยั จากนั้นค่อยใส่เคร่ืองมือใน

การพฒันาแบบใหซึ้มซบัและตกตะกอนดว้ย “ระยะเวลา” เน่ืองจากศาสตร์ดา้นศิลปะการร้องเพลง ตอ้งอาศยัเวลา

ในการซกัซอ้มอยูส่มํ่าเสมอถึงจะเห็นผลในระยะยาวและส่งผลนาํไปสู่การพฒันาแบบยัง่ยนืไดใ้นเด็กและเยาวชน 

จากกระบวนการเพ่ือการพฒันาเด็กและเยาวชน ศิลปะ ร่างกาย อารมณ์ สังคม ปัญญาได้พบว่า กระบวนการ

จาํเป็นตอ้งมีการวางแผนระยะเวลา และแผนการดาํเนินการเพ่ือเป็นการวางเคร่ืองมือในการพฒันา ประกอบดว้ย 

ก่อนกระบวนการ ระหวา่งกระบวนการ และหลงักระบวนการ กล่าวคือ ผูศึ้กษาจะพบจากการสังเกตการณ์และ

พฤติกรรมในก่อน ระหว่าง และหลังกระบวนการว่าผูเ้รียนเกิดการเปล่ียนแปลงทางความคิดซ่ึงมาพามาสู่                     

การแสดงออกทางพฤติกรรม กระบวนการดงักล่าวสามารถฟ้ืนฟูทางดา้นการเรียนรู้และทกัษะในช่วงวยัเด็กและ
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เยาวชนหลงัจากยคุโควดิ-19 ท่ีกลบัมาเติมสีสนัในช่วงวยัแห่งการเรียนรู้ไดด้ว้ยศาสตร์ศิลปะการร้องเพลงประสาน

เสียงเพ่ือการนาํไปสู่การพฒันาและสามารถเติบโตไดอ้ยา่งมีคุณภาพ ปรับใชใ้นชีวติประจาํวนัไดใ้นอนาคต   

 

6. ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการต่อยอดกระบวนการดา้นศิลปะการขบัร้องเพลงประสานเสียงเพ่ือการพฒันาเด็กและเยาวชน

โดยศึกษากระบวนการขบัร้องประสานเสียงแบบบนัทึกภาพและเสียง เพ่ือนาํไปเผยแพร่บนส่ือสังคมออนไลน์

เน่ืองจากส่ือและเทคโนโลยีในปัจจุบนัไดมี้อิทธิพลต่อกลุ่มเด็กและยาวชนท่ีมีผลต่อการพฒันาการเรียนรู้และ

ความสามารถ  

2. ในการศึกษาพบวา่การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมรวมถึงการสร้างบรรยากาศในการเรียนสามารถพฒันา

ทกัษะการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ดงันั้นผูส้นใจสามารถนาํกระบวนการเหล่าน้ีนาํไปพฒันากระบวนการ

เรียนการสอนของศาสตร์วชิาอ่ืนๆได ้
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บทคัดย่อ 

 บทความน้ี ผูศึ้กษาไดศึ้กษาการใชส่ื้อการแสดง ส่ือท่ีเป็นพาหะในการส่ือสารขอ้มูลไดอ้ยา่งตรงประเด็น 

เป็นส่ือท่ีสามารถเคล่ือนไหวไดส้ะดวก และเขา้ถึงผูช้มไดอ้ยา่งไม่มีขอ้จาํกดั สามารถจดัแสดงไดทุ้กท่ี อีกทั้งยงั

สามารถบนัทึกการแสดงไวไ้ด ้เพ่ือการเผยแพร่ในวงกวา้งต่อไปไดอี้กดว้ย ผูศึ้กษาสนใจท่ีจะทดลองการใชส่ื้อ      

การแสดงเพ่ือสร้างการรับรู้ในวรรณคดีไทย แก่นกัศึกษามหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น และศึกษาผล

การรับรู้ในวรรณคดีไทย ผา่นส่ือการแสดง วา่ใชไ้ดจ้ริงหรือไม่ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อสงัคมต่อไป 

 ผลการศึกษาพบว่า ส่ือการแสดงสามารถสร้างการรับรู้ในวรรณคดีไทยได้จริง จากใช้ส่ือการแสดง                     

2 คร้ัง คือ ละครเวทีเร่ือง เรือนรัก เรือนริษยา และละครเวทีเร่ือง เรือนแคน้ เรือนสิเน่หา สามารถทาํให้นกัศึกษา 

มหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น รับรู้ถึงการแสดงอารมณ์รัก, รับรู้ถึงการกล่าวถึงนางผูเ้ป็นท่ีรักอยูโ่ดย

ตลอดทั้ งเ ร่ือง, รับรู้การเล่นเสียงสัมผัสใน ทั้ งสัมผัสสระและสัมผัสพยญัชนะ และรับรู้ถึงการใช้ถ้อยคํา

เปรียบเทียบลึกซ้ึงกินใจ ทาํให้เกิดมโนภาพ แลว้ยงัส่งผลต่อพฤติกรรม ทาํให้รู้สึกสนใจวรรณคดีไทยเร่ืองอ่ืนๆ 

นอกเหนือจาก กาพยเ์ห่ชมเคร่ืองคาวหวาน ท่ีแทรกอยูใ่นการแสดงละครเวทีทั้ง 2 เร่ือง และนกัศึกษายงัรู้สึกสนใจ

วรรณคดีไทย โดยมีความตอ้งการใหผู้จ้ดัสร้างสรรคผ์ลงานเร่ืองอ่ืนต่อไปอีกดว้ย 
 

คาํสําคญั: ส่ือการแสดง, การรับรู้, วรรณคดไีทย 
 

ABSTRACT 

In this article, the students studied the use of performances media.  Performance media is a carrier to 

communicate information that is relevant to the point.  It is a medium that can be moved easily and reach the 

audience without limitation can be exhibited anywhere. You can also save the show for further dissemination as 

well.  The students were interested in experimenting with the use of performance media to create awareness in 

Thai literature for students of Sripatum university Khonkaen campus and study the perception effect in Thai 

literature through the media that it is actually usable or not for further benefit to society. 

The results showed that Performance media can actually create awareness in Thai literature by using 

the media 2 times, namely the stage play “ Ruan Rak -  Ruen Risaya”  and the stage play “ Ruen Kung -  Ruen 
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Sineha” were able to make the students of Sripatum university Khonkaen campus feel the expression of love, feel 

the mention of her beloved throughout the story, feel the play of touches in both rhyme with vowels and rhyme 

with consonants and perceived the use of profound metaphors create a vision.and also affect behavior Makes him 

feel interested in other Thai literature besides “ Kap He Chom Kueng Khao Waan”  inserted in both theatrical 

performances and students also feel interested in Thai literature.  There is also a need for the organizer to create 

other works as well. 

 

Keywords: Performance Media, Awareness, Thai Literature 

 

1. บทนํา 

 คุณลกัษณะทัว่ไปของส่ือการแสดง สามารถใชใ้นการพฒันาผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ทั้งในฐานะผูแ้สดงและ

ผูช้มอยา่งมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน โดยมีเป้าหมายเพ่ือใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรมเกิดการพฒันาทรัพยากรภายในตนเอง 

โดยมุ่งเนน้ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้สู่การเปล่ียนแปลง ทั้งการเปล่ียนแปลงระดบับุคคล มุ่งเนน้กระบวนการเรียนรู้

ภายใน เพ่ือพฒันา กาย จิต ปัญญา เพ่ือความเขา้ใจตนเองและผูอ่ื้น เขา้ใจความเป็นมนุษย ์มีความละเอียดอ่อน 

ลึกซ้ึง มีสุนทรียศาสตร์ ไปจนถึงการเปล่ียนแปลงระดบักลุ่ม เรียนรู้การสร้างส่ือการแสดง ยอมรับความคิดเห็นท่ี

แตกต่าง มุ่งสร้างเสริมทกัษะการทาํงานร่วมกนัเป็นทีม กา้วขา้มปัญหาและอุปสรรคอยา่งมีเป้าหมายร่วมกนั อีกทั้ง

ยงัส่งผลถึงการเปล่ียนแปลงระดบัชุมชน การฝึกปฏิบัติการสร้างสรรค์ส่ือการแสดง เรียนรู้กระบวนการผลิต 

ตลอดจนการเปล่ียนแปลงระดบัสังคม ท่ีสามารถสะทอ้นปรากฏการณ์ร่วมสมยัของสังคมอย่างมีพลงั เพ่ือสร้าง

แรงบนัดาลใจใหผู้ช้มเกิดการเปล่ียนแปลง อยา่งต่อเน่ืองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 ส่ือการแสดงมีความเหมาะสมทางวฒันธรรม และไวต่อบริบทแวดลอ้ม ซ่ึงหมายความวา่ส่ือการแสดง  

มีวธีิการเล่าเร่ืองราวอยา่งมีรสชาติตามแบบรสนิยมของชุมชน เป็นพาหะในการส่ือสารขอ้มูลไดอ้ยา่งตรงประเด็น 

เป็นส่ือท่ีสามารถเคล่ือนไหวไดส้ะดวก และเขา้ถึงผูช้มไดอ้ยา่งไม่มีขอ้จาํกดั เน่ืองจากมีขนาดเล็ก กระบวนการ    

ไม่ซบัซอ้น วสัดุอุปกรณ์สามารถหาไดใ้นชุมชน สามารถจดัแสดงไดทุ้กท่ี เช่น กลาง ตลาดสด ศาลาวดั โรงเรียน 

หรือในพ้ืนท่ีห่างไกล อีกทั้งยงัสามารถบนัทึกการแสดงไวไ้ด ้เพ่ือการเผยแพร่ในวงกวา้งต่อไป และสามารถใชส่ื้อ

ละคร ร่วมกับส่ือหรือกิจกรรมอ่ืนๆเพ่ือสร้างการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึนในฐานะส่ือบูรณาการ เช่น                 

ส่ือนิทรรศการ การเสวนาพดูคุยเพ่ือเสนอประเด็นหลงัการแสดงละคร เป็นตน้ 

ผูศึ้กษาจึงสนใจท่ีจะทดลองการใช้ส่ือการแสดงเพ่ือสร้างการรับรู้ในวรรณคดีไทย แก่นักศึกษา

มหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น และศึกษาผลการรับรู้ในวรรณคดีไทย ผ่านส่ือการแสดง ว่าใชไ้ดจ้ริง

หรือไม่ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อสงัคมต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์ 

(1) ทดลองการใช้ส่ือการแสดงเพ่ือสร้างการรับรู้ในวรรณคดีไทย แก่นักศึกษามหาวิทยาลยัศรีปทุม 

วทิยาเขตขอนแก่น  

(2) ศึกษาผลการรับรู้ในวรรณคดีไทย ผ่านส่ือการแสดง ของนักศึกษามหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขต

ขอนแก่น  
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3. การใช้ส่ือการแสดง เร่ือง เรือนรัก เรือนริษยา กบันักศึกษามหาวทิยาลัยศรีปทุม 

  วทิยาเขตขอนแก่น เพ่ือสร้างการรับรู้ในวรรณคดีไทย เร่ือง กาพย์เห่ชมเคร่ืองคาวหวาน  

ผูศึ้กษาเลือกวรรณคดีไทย เร่ือง กาพยเ์ห่ชมเคร่ืองคาวหวาน เป็นกรณีศึกษา ในการทดลองใชส่ื้อ              

การแสดงเพ่ือสร้างการรับรู้ในวรรณคดีไทย แก่นกัศึกษามหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ซ่ึงกาพยเ์ห่ชม

เคร่ืองคาวหวานนั้น เป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพทุธเลิศหลา้นภาลยั สนันิษฐานวา่ทรงพระราชนิพนธ์

ข้ึนเพ่ือชมสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี ซ่ึงมีฝีพระหัตถใ์นการแต่งเคร่ืองเสวย ข้ึนตน้ดว้ย โคลงส่ีสุภาพ                 

1 บท และตามดว้ยกาพยย์านี 11 ไม่จาํกดัจาํนวนบท โดยโคลงส่ีสุภาพและกาพยย์านี 11 บทแรก จะสัมพนัธ์กนั 

แบ่งออกเป็น 5 ช่วง คือ บทเห่ชมเคร่ืองคาว บทเห่ชมผลไม ้บทเห่ชมเคร่ืองหวาน บทเห่ครวญ เข้ากับงาน                 

นกัขตัฤกษ ์และบทเห่เจา้เซ็น 

 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยั (เจา้ฟ้าชายฉิม) ทรงพระราชสมภพเม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 

พ.ศ. 2310 เป็นพระราชโอรสองค์ท่ี 4 ในสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เม่ือสมเด็จพระราชบิดาได้

ปราบดาภิเษก พระองคก็์ไดรั้บพระมหากรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหเ้ป็นสมเด็จพระเจา้ลูกยาเธอ เจา้ฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทร 

ต่อมาไดพ้ระราชทานอุปราชาภิเษกเป็นกรมพระราชวงับวรสถานมงคล และไดร้าชาภิเษกข้ึนเป็นพระมหากษตัริย์

สืบแทนพระบรมชนก ผลงานของพระพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยัสืบเน่ืองพระราชกรณียกิจจาก      

พระบรมชนก ฟ้ืนฟูประเทศในด้านต่างๆ ทั้ งยงัทรงมีพระอฉัริยะภาพทางด้านศิลปะ ได้แก่ ประติมากรรม 

สถาปัตยกรรม ดนตรี นาฏศิลป์ และวรรณคดี พระราชนิพนธ์ท่ีสาํคญั เช่น เสภาเร่ือง ขุนชา้งขุนแผน (บางตอน) 

บทละครเร่ือง อิเหนา รามเกียรต์ิ สงัขท์อง ฯลฯ 

  กาพยเ์ห่ชมเคร่ืองคาวหวาน กล่าวถึงลกัษณะเด่นของอาหารไทยโบราณชนิดต่างๆ ซ่ึงสะท้อนถึง                 

ความประณีตในวฒันธรรมดา้นอาหารของคนไทย โดยพระราชนิพนธ์เช่ือมโยงอาหารกบันางผูเ้ป็นท่ีรักอยา่ง

กลมกลืนแยบคาย ผู ้อ่านจึงได้ความรู้เร่ืองอาหารพร้อมกับความเพลิดเพลินจากบทประพันธ์ ท่ีแสดงถึง                       

ความประณีตในการทาํอาหารของคนไทยในทุกขั้นตอนจากการพรรณนา ให้ความรู้เก่ียวกบัสภาพสังคมยคุสมยันั้น 

เช่น ความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ อีกทั้ ง ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในวฒันธรรมการทาํอาหารของคนไทย                   

ซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์อยา่งหน่ึงท่ีไม่มีผูใ้ดสามารถเลียนแบบได ้โดยศิลปะการประพนัธ์ในกาพยเ์ห่ชมเคร่ืองคาวหวาน

นั้น มีดงัน้ี   

1. มีการกล่าวถึงนางผูเ้ป็นท่ีรักอยูโ่ดยตลอดทั้งเร่ือง เช่น 

“ตบัเหลก็ลวกหล่อนตม้    เจือนํ้ าสม้โรยพริกไทย 

โอชาจะหาไหน                            ไม่มีเทียบเปรียบมือนาง” 

2. มีการแสดงอารมณ์รัก เช่น 

 “ความรักยกัเปล่ียนท่า  ทาํนํ้ ายาอยา่งแกงขม 

กลอ่อมกล่อมเกล้ียงกลม     ชมมิวายคลบัคลา้ยเห็น” 

3. มีการเล่นคาํ เช่น 

 “ล่าเตียงคิดเตียงนอ้ง   นอนเตียงทองทาํเมืองบน 

ลดหลัน่ชั้นชอบกล       ยลอยากนิทรคิดแนบนอน” 

4. มีการเล่นเสียงสมัผสัใน ทั้งสมัผสัสระและสมัผสัพยญัชนะ เช่น 

“เห็นหรุ่มรุมทรวงเศร้า        รุมรุ่มเร้าคือไฟฟอน 

เจ็บไกลใจอาวรณ์                  ร้อนรุมรุ่มกลุม้กลางทรวง” 
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5. มีการใชถ้อ้ยคาํเปรียบเทียบลึกซ้ึงกินใจ ทาํใหผู้อ่้านเกิดมโนภาพ เช่น 

 “รังนกน่ึงน่าซด โอชารสกวา่ทั้งปวง 

นกพรากจากรังรวง          เหมือนเรียมร้างห่างหอ้งหวน” 

6. มีการแทรกความรู้เก่ียวกบัสภาพสงัคมในยคุนั้นๆ เช่น การติดตอ่สมัพนัธ์กบัต่างประเทศ เช่น 

   “ขา้วหุงปรุงอยา่งเทศ       รสพิเศษใส่ลูกเอน็ 

ใครหุงปรุงไม่เป็น                  เช่นเชิงมิตรประดิษฐท์าํ”  
 

ผูศึ้กษาไดน้าํวรรณคดีไทย เร่ือง กาพยเ์ห่ชมเคร่ืองคาวหวาน ในส่วนของ บทเห่ชมเคร่ืองคาว และบทเห่ชม

เคร่ืองหวาน มาสร้างสรรค์อยู่ในบทละครเวทีเร่ือง เรือนรัก เรือนริษยา เพ่ือใช้เป็นส่ือการแสดงเพ่ือสร้าง                   

การรับรู้ในวรรณคดีไทย แก่นกัศึกษามหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตขอนแก่น มีเร่ืองราวตั้งแต่ตน้จนจบ ดงัน้ี 

เรือนทองพนัชั่ง ปกครองดูแลโดย “คุณเข็ม” คุณผูห้ญิงของพระทองพนัชั่ง ท่ีมีกิตติศัพท์เร่ืองหวง                    

ลูกชายคนเดียวอย่าง “หลวงขจร” ชนิดร้ินไม่ให้ไต่ ไรไม่ให้ตอม และตอ้งการดองกบับา้นพระยาธรรมรักษา                

เพ่ือความกา้วหนา้ทางราชการของลูกชายเท่านั้น โดยทาบทาม “แกว้เจา้จอม” ลูกสาวของ “คุณหญิงกระดงังา”                

ให้ลงเอยกนั แต่หลวงขจรกลบัหลงเสน่ห์ “รําเพย” นางเอกละครคณะจนัทร์กระพอ้ถึงขนาดพาเขา้เรือน ทาํให้             

คุณเข็มไม่พอใจ รีบสู่ขอแกว้เจา้จอมมาทาํพิธีแต่งงานตามประเพณี ให้เกียรติสูงสุดในบา้น ดูแลความเป็นไปใน

เรือนทุกอยา่ง ท่ามกลางความริษยาของรําเพย เท่านั้นยงัไม่พอ หลวงขจรยงัไปเก้ียว “ปีบ” บ่าวของแกว้เจา้จอม 

จนไดเ้สียเป็นเมียผวั เกิดศึกในเรือนระหวา่ง เมียคนแรก เมียหลวง และ เมียบ่าว ยิง่กวา่นั้น หลวงขจรยงัอยากมีลูก 

แต่รําเพย กลวัหุ่นเสีย ไม่อยากมี ขณะท่ีแก้วเจ้าจอมสุขภาพไม่แข็งแรง ส่วนปีบกลบัตั้งครรภ์ข้ึน ท่ามกลาง                 

ความดีใจของหลวงขจร ก่อนออกเดินทางไปราชการท่ีจีน  

1 ปีผ่านไป หลวงขจรกลบัมาท่ีเรือนทองพนัชัง่ พร้อม “โบตัน๋” ลูกเศรษฐีตระกูลตนัหยง และลูกสาว              

ตัวน้อยช่ือ “บัวสวรรค์” อีกทั้ งดีใจท่ีทราบว่า แก้วเจ้าจอมกับรําเพยตั้ งครรภ์ หลังจากท่ีหลวงขจรเดินทาง                       

ไปราชการท่ีจีนไดเ้พียงเดือนเดียว และคลอดลูกเป็นผูห้ญิงทั้งคู่ ลูกสาวของ แกว้เจา้จอมช่ือ “กรรณิการ์” ลูกสาว

ของรําเพยช่ือ “ราชาวดี” ขณะท่ีปีบคลอดลูกแฝดชายหญิงอย่างละคน และหนีออกจากบา้นตาม “จาํปูน” ขา้เก่า         

เต่าเล้ียงไป ท่ามกลางความแคน้ใจของหลวงขจร ท่ีเช่ือคุณเข็มว่าลูกในท้องของปีบ เป็นลูกของจาํปูนชู้รัก                 

ไม่ใช่ลูกของตน ซ่ึงความดีความชอบท่ีหลวงขจรไปราชการท่ีจีน นอกจากจะไดเ้ล่ือนชั้นเป็น “พระขจร” แลว้              

ยงัไดรั้บพระราชทาน “คุณพิกุล” เป็นบาํเหน็จ ซ่ึงคุณพิกุลมีศกัด์ิเป็นเมียพระราชทาน มีหนา้มีตา มีศกัด์ิใหญ่กวา่

เมียทุกคนในบา้น มากกว่าเมียหลวงอย่างแกว้เจา้จอม จึงนาํความไม่พอใจมาสู่ทุกคน จนเกิดเหตุร้าย คุณพิกุล               

ถูกฆ่าตาย ตั้งแต่วนัแรกท่ีเหยยีบเขา้มาอยูใ่นเรือนทองพนัชัง่  

15 ปีผ่านไป หลงัจากคุณพิกุลถูกฆ่าตาย พระขจร ไม่ก้าวหน้าทางการงานและตอ้งออกจากราชการ                

ในท่ีสุด วนัๆเอาแต่ด่ืมเหลา้เมามาย เรือนทองพนัชัง่ ตกอยู่ในภาวะย่ าแย่ จนวนัหน่ึง “เจา้คุณพยอม” มาพร้อม 

“คุณพุด” บุตรชาย และ “ประดู่ - ประยงค์” หลานชายหญิง แลว้ ยื่นขอ้เสนอท่ีจะยกสมบติัทั้งหมดให้ลูกสะใภ ้

หากคุณพุดออกเรือนกบัหลานสาวคนใดคนหน่ึงของคุณเข็ม และน่ีคือทางออกทางเดียวของ เรือนทองพนัชัง่  

ไฟริษยาถูกจุดข้ึนอีกคร้ัง หลังจากสงบมาหลายปี เม่ือคุณเข็มอยากให้กรรณิการ์ ลูกสาวของแก้วเจ้าจอม                              

ไดแ้ต่งงานกบัคุณพดุ แต่รําเพย กลบั อยากใหร้าชาวดีเป็นผูโ้ชคดีคนนั้นมากกวา่ อีกทั้งบวัสวรรค ์ก็หลงรักคุณพดุ

สุดหัวใจ และยอมทาํทุกทางเพ่ือใหไ้ดค้รอบครองคุณพุด ตลอดจน สมบติัทั้งหมดของเขา จนเกิดเหตุร้ายต่อเน่ือง

ข้ึนอีกคร้ัง บวัสวรรคถู์กฆ่าตายแบบเดียวกบัคุณพิกุล จนโบตัน๋เสียสติ ราชาวดีป่วยแบบไม่มีสาเหตุ แถมรําเพย               
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ยงัพิสูจน์ได้ว่า กรรณิการ์ไม่ใช่ลูกแท้ๆ ของแก้วเจา้จอม พระขจรไล่แก้วเจ้าจอมและกรรณิการ์ออกจากเรือน 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณเข็มกบัคุณหญิงกระดงังาจบส้ินลง และคุณเข็ม เหลือหลานเพียงคนเดียว ท่ีจะแต่งงาน

กบัคุณพดุได ้นัน่ก็คือ ราชาวดี  

ในคืนก่อนวนัแต่งงาน เกิดเร่ืองร้ายๆข้ึนอีกคร้ัง แต่คราวน้ี ผูร้้ายตวัจริงถูกเปิดเผย และไดรั้บผลกรรม            

จากส่ิงท่ีตวัเองทาํไว ้สุดทา้ย ทุกคนแยกยา้ยไปใชชี้วติตามทางของตวัเอง ปิดตาํนานเรือนรัก เรือนริษยาอยา่งถาวร 

 

ภาพบทละคร เรือนรัก เรือนริษยา กบั กาพยเ์ห่ชมเคร่ืองคาวหวาน (เคร่ืองคาว) 
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ภาพบทละคร เรือนรัก เรือนริษยา กบั กาพยเ์ห่ชมเคร่ืองคาวหวาน (เคร่ืองหวาน) 
 

จากการศึกษาค้นควา้ขอ้มูลในหัวข้อ “การใช้ส่ือการแสดงเพ่ือสร้างการรับรู้ในวรรณคดีไทยแก่ 

นกัศึกษามหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตขอนแก่น” ผูศึ้กษาไดน้าํขอ้มูลท่ีทาํการศึกษามารวบรวมไว ้ทาํใหท้ราบถึง

แนวคิดในการใชส่ื้อการแสดงเพ่ือสร้างการรับรู้ หลงัจากนั้นผูศึ้กษาจึงนาํขอ้มูลดงักล่าวมาทาํการทดลองโดย             

การจัดกิจกรรมการแสดงละครเวที กับนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น และใช้เคร่ืองมือ 

แบบสอบถาม ก่อนกิจกรรม (PRE-TEST) และหลงักิจกรรม (POST-TEST) จาํนวน 400 ชุด แต่ละชุด มีคาํถาม

ทั้งหมด 10 ขอ้ เพ่ือประเมินความรู้สึก และการรับรู้ของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมดว้ยตนเอง ขอ้ละ 100 คะแนน แลว้นาํ

ขอ้มูลท่ีได ้มาสรุปเป็นคะแนนเฉล่ีย (ร้อยละ) ในรูปแบบของตารางตามลาํดบั ดงัน้ี 
 

ตารางที ่1 ตารางสรุปผล ก่อนและหลงั การเขา้ร่วมกิจกรรมการแสดงละครเวที เรือนรัก เรือนริษยา ของนกัศึกษา  

 มหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตขอนแก่น 

รายการ PRE – TEST POST – TEST ผลลพัธ์ 

1. รับรู้ถึงการกล่าวถึงนางผูเ้ป็นท่ีรักอยูโ่ดยตลอดทั้งเร่ือง 58.39 76.31 +17.92% 

2. รับรู้ถึงการแสดงอารมณ์รัก 68.14 86.01 +17.87% 

3. รับรู้ถึงการเล่นคาํ 58.26 75.88 +17.62% 

4. รับรู้การเล่นเสียงสมัผสัใน ทั้งสมัผสัสระและสมัผสัพยญัชนะ 58.43 76.06 +17.63% 

5. รับรู้ถึงการใชถ้อ้ยคาํเปรียบเทียบลึกซ้ึงกินใจ ทาํให้ผูอ่้านเกิดมโนภาพ 67.50 85.10 +17.60% 

6. รับรู้ถึงการแทรกความรู้เก่ียวกบัสภาพสงัคมในยคุนั้น ๆ  59.84 75.63 +15.79% 

7. รู้สึกสนใจวรรณคดีไทย เร่ือง กาพยเ์ห่ชมเคร่ืองคาวหวาน 59.90 75.39 +15.49% 

8. รู้สึกสนใจวรรณคดีไทยเร่ืองอ่ืนๆ นอกจาก กาพยเ์ห่ชมเคร่ืองคาวหวาน 69.85 85.61 +15.76% 

9. รู้สึกสนใจท่ีจะศึกษาวรรณดีไทย ดว้ยตนเองต่อไป โดยวิธีต่างๆ 59.90 75.39 +15.49% 

10. รู้สึกสนใจวรรณคดีไทย โดยให้ผูจ้ดัสร้างสรรคผ์ลงานเร่ืองอ่ืนต่อไปอีก 69.84 85.63 +15.79% 

รวม 63.00 79.70 +16.70% 
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จากการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่า หลงัเขา้ร่วมกิจกรรมการแสดง ของนักศึกษา มหาวิทยาลยัศรีปทุม                   

วิทยาเขตขอนแก่น กลุ่มตวัอย่างมีค่าอยู่ระหว่าง 75.39 ถึง 86.01  โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 79.70 ผลลพัธ์คะแนน                  

เพ่ิมข้ึนอยู่ระหว่าง 15.49% ถึง 17.92% โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 16.70% นั่นคือภาพรวมทั้ งหมดอยู่ในเกณฑ์ดี                        

ผลคะแนนหลงัเขา้ร่วมกิจกรรมการแสดง การรับรู้ถึงการแสดงอารมณ์รัก สูงสุดถึง 86.01 คะแนน และดา้นท่ีมี

พฒันาการสูงท่ีสุด เม่ือเทียบคะแนนระหวา่งก่อนและหลงักิจกรรมการแสดง คือ การรับรู้ถึงการกล่าวถึงนางผูเ้ป็น

ท่ีรักอยูโ่ดยตลอดทั้งเร่ือง มีผลลพัธ์เพ่ิมข้ึน 17.92% 

 

4. การใช้ส่ือการแสดงเร่ือง เรือนแค้น เรือนสิเน่หา กบันักศึกษามหาวทิยาลยัศรีปทุม 

วทิยาเขตขอนแก่น เพ่ือสร้างการรับรู้ในวรรณคดีไทย เร่ือง กาพย์เห่ชมเคร่ืองคาวหวาน (ผลไม้) 

ผูศึ้กษาไดท้ดลองซํ้ าอีกคร้ัง โดยนาํวรรณคดีไทย เร่ือง กาพยเ์ห่ชมเคร่ืองคาวหวาน ในส่วนของบทเห่ชม

ผลไม ้มาสร้างสรรคอ์ยูใ่นบทละครเวทีเร่ือง เรือนแคน้ เรือนสิเน่หา (เรือนรัก เรือนริษยา ภาค 2) เพ่ือใชเ้ป็นส่ือ

การแสดงเพ่ือสร้างการรับรู้ในวรรณคดีไทย แก่นกัศึกษามหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตขอนแก่น มีเร่ืองราวตั้งแต่

ตน้จนจบ ดงัน้ี 

ในสมยัรัชกาลท่ี 7 ช่วงสภาพเศรษฐกิจตกตํ่า ลีลาวดี สาวน้อยจากซ่องราตรีสวรรค์ เธอใชค้วามสวย

ล่อลวงให้ผูช้ายมาหลงใหล กิเลสและความทะยานอยากของลีลาวดี แผดเผาทาํลายชีวิตของผูช้ายนอ้ยใหญ่ท่ีอยู่

ใกล ้เพียงเพ่ือยกระดบัตวัเอง ให้พน้จากลูกสาวแม่คา้ขายขา้วแกงในตลาด เธอไม่อยากมีชีวิตจนๆ ต่ืนตีส่ีตีห้าอยู่

หนา้เตาร้อนๆ หาบขา้วหาบแกงไปขายแบบ ลัน่ทม ผูเ้ป็นแม่ ท่ีนิสยัต่างกนัราวฟ้ากบัเหว ยิง่ช่วงความผนัผวนทาง

การเมือง ยุคเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 และกบฏบวรเดช ใน พ.ศ. 2476 ชีวิตประสบแต่ปัญหา ทาํให้              

ทั้งสองแม่ลูก พบแต่ความยากลาํบาก ตอ้งหนีไปตายเอาดาบหนา้ 

“พยบัเมฆ” ไดรั้บการติดต่อจากญาติๆ เรือนทองพนัชัง่ ให้เดินทางไปยงั วดัทองพนัชัง่ โดยด่วนเพ่ือมา

ร่วมงานศพของคุณยายปีบ และมารับมรดกตกทอดของตระกลู เป็นบา้นสวนเก่าแก่ หลงัใหญ่แถบชานเมือง ช่ือวา่ 

“เรือนปาริชาติ” ซ่ึงมีเน้ือท่ีเกือบหา้ไร่ เขาตดัสินใจยา้ยครอบครัวกลบัมาตั้งรกรากท่ีน่ี ประกอบดว้ย “คุณประยงค”์ 

ผูเ้ป็นแม่ และ “คุณพุด” ผูเ้ป็นพ่อ โดยมี “กา้มปู” ลูกพ่ีลูกนอ้ง อนัเกิดจากคุณประดู่ ผูเ้ป็นพ่อ และคุณกรรณิการ์            

ผูเ้ป็นแม่ มาอาศยัอยูด่ว้ยชัว่คราว ระหวา่งตดัสินใจ วา่จะทาํอยา่งไรกบัท่ีดินมรดกท่ีเธอไดรั้บ ซ่ึงมีพ้ืนท่ีขา้งเคียง

ติดกนักบัเรือนปาริชาติ 

พยบัเมฆไม่รู้สึกกลัวท่ีน่ีเหมือนคนอ่ืน แต่สําหรับก้ามปู ความรู้สึกแวบ้แรกตั้งแต่เธอก้าวเขา้มาท่ี                 

บา้นสวนแห่งน้ี กา้มปูรู้สึกวา่ท่ีน่ีดูวงัเวง และชวนขนลุกอยา่งบอกไม่ถูก ท่ีเพ่ิมความน่ากลวัเขา้ไปอีกคือ หลงัจาก

ท่ีคุณยายปีบเสียชีวิตลง กา้มปูก็มกัจะหูแวว่ ไดย้ินเสียงอ่านกาพยก์ลอน อนัเยือกเยน็ ของหญิงคนหน่ึง ในขณะท่ี

พยบัเมฆกลบัหูแวว่ไดย้ินเสียงท่องมนตด์าํ ขลงัและศกัด์ิสิทธ์ิของหญิงอีกคนหน่ึงดว้ย ทั้งสองต่างเก็บนิมิตเสียง

อนัแตกต่างเหล่าน้ีไวไ้ม่บอกกนัและกนั 

“จิก” กบั “จอมทอง” สองผูดู้แลบา้นบอกว่า ตั้งแต่พยบัเมฆและครอบครัวมาอยู่ท่ีน่ี ก็มีเร่ืองแปลกๆ               

ท่ีไม่เคยมีเกิดข้ึน ทั้งๆ ท่ีจิกกบัจอมทองก็อยูท่ี่น่ีมานาน กา้มปูจึงเล่าให้ทั้งสองฟังวา่ เธอไม่เคยนอนหลบัสนิทสกั

คืน เธอไดย้นิแต่เสียงหวัเราะเยย้หยนัของหญิงคนหน่ึงแวว่เขา้หูตลอด อีกทั้งมกัฝันเห็นนางละคร ท่ีรอยยิม้แฝงไว้

ดว้ยความน่ากลวั ความฝันซํ้ าๆ ซากๆ ทาํให้เธอผวาต่ืนยามดึกอยู่บ่อยๆ เธอตดัสินใจบอกเร่ืองน้ีกบัพยบัเมฆ               

แต่พยบัเมฆกลบัคิดว่าเธอหูฝาดและคิดมากไปเอง และเร่ืองราวก็ยิ่งวุ่น เม่ือพยบัเมฆ ตอ้งการแม่ครัวมาดูแล

ทาํอาหาร และตอ้งการตน้หอ้งสาํหรับดูแลคุณประยงคก์บัคุณพดุ ท่ีเรือนปาริชาติ พอดีกบัท่ีญาติห่างๆ ของจิกกบั
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2019 

จอมทอง อยา่งลัน่ทมกบัลีลาวดี มาขอพ่ึงใบบุญ พยบัเมฆพึงพอใจฝีมือการทาํอาหารของลัน่ทมจึงรับไว ้ลีลาวดี

รู้สึกสิเน่หาในตวัพยบัเมฆ ส่วนพยบัเมฆไม่ไดรู้้สึกพิเศษอะไรกบัลีลาวดี แต่ทุกคร้ังท่ีอยูใ่กลลี้ลาวดี เขามกัไดย้นิ

เสียงท่องมนต์ และมกัเห็นเงาหญิงสาวสวย แววตายัว่ยวนคนหน่ึงซ้อนอยู่ในตวัลีลาวดี เหมือนบงัคบัให้รู้สึก

สิเน่หาต่อกนั 

กา้มปูไปหาแม่ชี “ราชาวดี” ท่ีวดัทองพนัชัง่ แม่ชีสามารถนัง่ทางในเห็นในส่ิงท่ีคนทัว่ไปไม่อาจเห็นได ้

พบว่าหลานสาวน่าจะต้องเจอกับเร่ืองเลวร้าย จึงส่ง “ทุ่งฟ้า” กับ “ดาหลา” ชายหนุ่มและหญิงสาวกําพร้า 

ลูกบุญธรรมของแม่ชีราชาวดี ซ่ึงเป็นคนธรรมะธรรมโม นั่งสมาธิมานาน พอมีวิชา ไปอยู่ดูแลก้ามปู ก่อนท่ี                  

คุณประดู่และกรรณิการ์จะเดินทางมาหากา้มปู แม่ชีราชาวดีบอกความจริงท่ีน่ากลวักบักา้มปูวา่ ตอนน้ีท่ีบา้นสวน

ของเธอมีวิญญาณเป็นหญิงสองตนติดตามไป มีหน่ึงวิญญาณดีวนเวียนอยู่ ไม่ยอมไปเกิดใหม่เพราะเป็นห่วง

ลูกหลาน และอีกหน่ึงวิญญาณร้ายวนเวียนอยูเ่พราะตอ้งการจองเวร เป็นโอปปาติกะท่ีอาฆาต พยาบาท แคน้แรงมาก 

จนร้อยรัดเธอไวไ้ม่ยอมไปผดุไปเกิด แม่ชีราชาวดี บอกวา่พลงัของวญิญาณร้ายไม่ยอมรับบุญกศุลหรือคาํแผเ่มตตา

ท่ีกา้มปูส่งไปให ้เธอไม่ยอมอโหสิกรรม และไม่ยอมพน้จากบ่วงกรรมท่ีเคยแคน้ไวแ้ต่ชาติปางก่อน แม่ชีราชาวดี

แนะนําให้ก้ามปูหมั่นทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ทั้ งแก่วิญญาณทั้ งสอง เพ่ือให้เลิกจองเวรจองกรรมต่อกัน                      

เพราะกรรมของใครก็ของคนนั้น คนอ่ืนช่วยเหลือไม่ไดน้อกจากตอ้งพยายามหาทางช่วยเหลือตวัเอง 

ขณะท่ีทุ่งฟ้า เขา้มาดูแลก้ามปู ท่ีเรือนปาริชาติ ทาํให้ความสัมพนัธ์ของทุ่งฟ้า และก้ามปู ก่อตวัข้ึน                

ดา้นดาหลาก็ไดพ้บกบัพยบัเมฆ ท่ีดูท่าจะสนใจในความงามบริสุทธ์ิของดาหลาอยูไ่ม่นอ้ย จึงทาํให้ลีลาวดี เร่งตีสนิท

และพยายามให้ท่าพยบัเมฆอยู่บ่อยๆ ในท่ีสุดพยบัเมฆก็อดใจไม่ไหว แอบมีอะไรกับลีลาวดี ท่ีร้อนแรง และ                   

มีเสน่ห์ดึงดูด ทั้งๆ ท่ีเขาชอบดาหลา แต่ทุกคร้ังท่ีเขาใกลก้บักบัลีลาวดี มนัมีอะไรบางอยา่ง เหมือนตอ้งมนต ์ดลให้

เขาสิเน่หา ตอ้งมีอะไรกบัลีลาวดี แต่สาํหรับลีลาวดี ทุกคร้ังท่ีไดม้านอนกบัพยบัเมฆ เธอมกัรู้สึกเคล้ิม เห็นนางละคร

คนเดิมมายนืขา้งเตียงเสมอ พร้อมเสียงแวว่วา่ใหเ้ธอช่วยแกแ้คน้ 

กา้มปู ทุ่งฟ้า และดาหลา เขา้มาช่วยพยบัเมฆ โดยวางแผนใหด่ื้มนํ้ ามนตท่ี์แม่ชีราชาวดีนาํมาให ้พยบัเมฆ

เป็นลมทนัที และกลบัมาเป็นพยบัเมฆคนเดิม มีท่าทีเมินเฉยกบัลีลาวดี แต่วญิญาณร้ายไม่หยดุเพียงแค่นั้น “ประดู่” 

กบั “กรรณิการ์” เดินทางมาถึง และพาแม่ชีราชาวดีมาดว้ย ประดู่ให้ทุกคนฝึกนัง่สมาธิเพ่ือมองเห็นกรรมในอดีต 

โดยตั้ งสมาธิ สร้างบุญกุศล แผ่เมตตา จนได้รู้ความจริงในอดีตว่า ด้วยกรรมท่ีเคยผูกพนักันมาแต่ชาติก่อน                   

“คุณพิกุล” เคยถูกวางยาพิษ จนส้ินใจตายในเรือนทองพนัชัง่ แต่จิตคิดกงัวล ห่วงพะวงถึงเจา้คุณพะยอม ผูเ้ป็นพอ่ 

และคุณพุด ผูเ้ป็นน้องชาย ชนิดไม่ยอมไปผุดไปเกิด เพราะรู้ว่ามีวิญญาณร้ายตนหน่ึง กาํลงัจอ้งทาํร้าย คนใน

ตระกลูของเธออยู ่โดยเฉพาะจอ้งทาํลายหลานชายของเธออยา่ง พยบัเมฆ และลูกพ่ีลูกนอ้ง สายเลือดของปีบอยา่ง

กา้มปู ส่วนวิญญาณร้ายช่ือ “คุณรําเพย” เธอคือคนท่ีวางยาพิษ ฆ่าคุณพิกุล คุณหญิงกระดงังา บวัสวรรค ์คุณขจร 

ในคดีฆาตกรรมคร้ังใหญ่ของเรือนทองพนัชั่ง ก่อนจะถูกปิดตาย และบูรณะใหม่ กลายเป็น วดัทองพนัชั่ง                       

ในปัจจุบนั  

ก่อนตาย คุณรําเพยอาฆาตกบัทุกๆคนว่า จะไม่ขอไปผุดไปเกิด จะอยู่คอยจองเวรลูกหลานของเรือน

ทองพนัชัง่ทุกคน ให้พรากจากคนรักทุกๆชาติไป คุณรําเพยจึงกลายเป็นวิญญาณร้ายท่ีคอยทาํร้าย และอาฆาต               

จองเวรทายาทเรือนทองพนัชัง่เร่ือยมา คุณยายปีบพยายามช่วยให้คุณรําเพยหลุดพน้ แต่คุณรําเพยไม่รับบุญใดๆ  

จนคุณยายปีบ ตอ้งจองจาํวิญญาณร้ายของคุณรําเพยไว ้ให้ห่างไกลลูกหลานมากท่ีสุด พอคุณยายปีบเสียชีวิต                

คุณรําเพยซ่ึงยงัวนเวยีนอยูก่บัความแคน้ เพราะเธอตายร้าย หรือตายในขณะท่ีมีความอาฆาตพยาบาทมาก ก็ไดก้ลบั

ข้ึนมามีพลงัอาํนาจ ดว้ยอุปทานแห่งความอาฆาตพยาบาท ทาํใหเ้กิดพลงัท่ีแขง็กลา้ คุณรําเพยจึงใชร่้างลีลาวดีเป็น
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2020 

ส่ือเขา้ถึงตวัพยบัเมฆ เพ่ือทาํลายทุกคน ในขณะท่ีวิญญาณคุณพิกุล คอยช่วยลูกหลานใหร้อดพน้จากวิญญาณของ

คุณรําเพย เม่ือคุณพิกุลไม่ยอมไปเกิดใหม่ เพราะห่วงลูกหลาน ทั้ งสองจึงเป็นโอปปาติกะ ท่ีมีทั้ งความแค้น                

และความสิเน่หา ร้อยรัดทุกคนเขา้มาเก่ียวขอ้งในเรือนปาริชาติน้ี 

เม่ือทุกคนนั่งสมาธิจนรู้ความจริงทั้งหมด ก้ามปูใช้จิตติดต่อกับคุณรําเพยให้เลิกจองเวร และขอให้                

คุณพิกลุเลิกห่วงทุกคนยอมรับในวบิากกรรมของตวัเอง ถา้ไม่ตดัมนั มนัจะยดืยาวต่อไปไม่รู้จบ คุณพิกลุเห็นอยา่งนั้น 

จึงยอมไปเกิดในภพใหม่ ทุกคนหมั่นสร้างกุศลมากข้ึน และแผ่ส่วนกุศลไปสู่วิญญาณของคุณรําเพยด้วย                       

เม่ือวิญญาณของคุณรําเพยไดรั้บบุญกุศลใหญ่ท่ีทุกคนส่งไปอยา่งต่อเน่ือง และไดรั้บการอโหสิกรรมจากคุณพิกลุ 

เธอจึงเลิกอาฆาตจองเวร และยอมไปเกิดใหม่ ทุกอยา่งเร่ิมคล่ีคลาย แต่ทา้ยท่ีสุด ก็ยงัมีเร่ืองร้ายแรงเกิดข้ึนจนได ้

แต่คร้ังน้ีไม่ใช่ฝีมือของวญิญาณตนใด กลบัเป็นฝีมือของมนุษยด์ว้ยกนัเอง  

  

ภาพบทละคร เรือนแคน้ เรือนสิเน่หา กบั กาพยเ์ห่ชมเคร่ืองคาวหวาน (ผลไม)้ 
 

จากการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลในหวัขอ้ “การใชส่ื้อการแสดงเพ่ือสร้างการรับรู้ในวรรณคดีไทยแก่นกัศึกษา

มหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น” ผูศึ้กษาไดน้าํขอ้มูลท่ีทาํการศึกษามารวบรวมไว ้ทาํให้ทราบถึงแนวคิด

ในการใชส่ื้อการแสดงเพ่ือสร้างการรับรู้ หลงัจากนั้นผูศึ้กษาจึงนาํขอ้มูลดงักล่าวมาทาํการทดลองโดยการจัด

กิจกรรมการแสดงละครเวที กบันกัศึกษามหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตขอนแก่น และใชเ้คร่ืองมือ แบบสอบถาม 

ก่อนกิจกรรม (PRE-TEST) และหลงักิจกรรม (POST-TEST) จาํนวน 400 ชุด แต่ละชุด มีคาํถามทั้งหมด 10 ขอ้ 

เพ่ือประเมินความรู้สึก และการรับรู้ของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมดว้ยตนเอง ขอ้ละ 100 คะแนน แลว้นําขอ้มูลท่ีได้                 

มาสรุปเป็นคะแนนเฉล่ีย (ร้อยละ) ในรูปแบบของตารางตามลาํดบั ดงัน้ี 
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2021 

ตารางที ่1 ตารางสรุปผล ก่อนและหลงั การเขา้ร่วมกิจกรรมการแสดงละครเวที เรือนแคน้ เรือนสิเน่หา  

 ของนกัศึกษา มหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตขอนแก่น 

รายการ PRE –TEST POST-TEST ผลลพัธ์ 

1. รับรู้ถึงการกล่าวถึงนางผูเ้ป็นท่ีรักอยูโ่ดยตลอดทั้งเร่ือง 59.04 75.68 +16.64% 

2. รับรู้ถึงการแสดงอารมณ์รัก 68.32 85.99 +17.67% 

3. รับรู้ถึงการเล่นคาํ 58.34 76.14 +17.80% 

4. รับรู้การเล่นเสียงสมัผสัใน ทั้งสมัผสัสระและสมัผสัพยญัชนะ 58.17 75.92 +17.75% 

5. รับรู้ถึงการใชถ้อ้ยคาํเปรียบเทียบลึกซ้ึงกินใจ ทาํให้ผูอ่้านเกิดมโนภาพ 66.82 85.31 +18.49% 

6. รับรู้ถึงการแทรกความรู้เก่ียวกบัสภาพสงัคมในยคุนั้น ๆ  58.74 75.73 +16.99% 

7 .รู้สึกสนใจวรรณคดีไทย เร่ือง กาพยเ์ห่ชมเคร่ืองคาวหวาน 58.72 75.91 +17.19% 

8. รู้สึกสนใจวรรณคดีไทยเร่ืองอ่ืนๆ นอกจาก กาพยเ์ห่ชมเคร่ืองคาวหวาน 68.33 86.38 +18.05% 

9. รู้สึกสนใจท่ีจะศึกษาวรรณดีไทย ดว้ยตนเองต่อไป โดยวิธีต่างๆ 58.61 76.12 +17.51% 

10. รู้สึกสนใจวรรณคดีไทย โดยให้ผูจ้ดัสร้างสรรคผ์ลงานเร่ืองอ่ืนต่อไปอีก 68.13 85.96 +17.83% 

รวม 62.32 79.91 +17.59% 
 

 จากการวิเคราะห์ขอ้มูล พบวา่ หลงัเขา้ร่วมกิจกรรมการแสดง ของนกัศึกษา มหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขต

ขอนแก่น กลุ่มตวัอย่างมีค่าอยู่ระหว่าง 75.68 ถึง 86.38 โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 79.91 ผลลพัธ์คะแนนเพ่ิมข้ึนอยู่

ระหวา่ง 16.64% ถึง 18.49% โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 17.59% นัน่คือภาพรวมทั้งหมดอยูใ่นเกณฑดี์ ผลคะแนนหลงั

เขา้ร่วมกิจกรรมการแสดง นกัศึกษารู้สึกสนใจวรรณคดีไทยเร่ืองอ่ืนๆ นอกจาก กาพยเ์ห่ชมเคร่ืองคาวหวาน สูงสุด

ถึง 86.38 คะแนน และดา้นท่ีมีพฒันาการสูงท่ีสุด เม่ือเทียบคะแนนระหวา่งก่อนและหลงักิจกรรมการแสดง คือ 

การรับรู้ถึงการใชถ้อ้ยคาํเปรียบเทียบลึกซ้ึงกินใจ ทาํใหผู้อ่้านเกิดมโนภาพ มีผลลพัธ์เพ่ิมข้ึน 18.49% 

 

5. สรุป 

ผลจากทดลอง พบว่า หลงัเขา้ร่วมกิจกรรมการแสดง ของนักศึกษา มหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขต

ขอนแก่น ทั้ ง 2 คร้ัง ภาพรวมทั้ งหมดอยู่ในเกณฑ์ดี ผลคะแนนหลงัเขา้ร่วมกิจกรรมการแสดง เร่ือง เรือนรัก                 

เรือนริษยา 3 อนัดบัแรก คือ 

1. รับรู้ถึงการแสดงอารมณ์รัก สูงสุดถึง 86.01 คะแนน  

2. รู้สึกสนใจวรรณคดีไทย โดยใหผู้จ้ดัสร้างสรรคผ์ลงานเร่ืองอ่ืนต่อไปอีก 85.63 คะแนน 

3. รู้สึกสนใจวรรณคดีไทยเร่ืองอ่ืนๆ นอกจาก กาพยเ์ห่ชมเคร่ืองคาวหวาน 85.61 คะแนน 

ดา้นท่ีมีพฒันาการเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุด เม่ือเทียบคะแนนระหวา่งก่อนและหลงักิจกรรมการแสดง 3 อนัดบั

แรก คือ 

1. รับรู้ถึงการกล่าวถึงนางผูเ้ป็นท่ีรักอยูโ่ดยตลอดทั้งเร่ือง มีผลลพัธ์เพ่ิมข้ึน 17.92% 

2. รับรู้ถึงการแสดงอารมณ์รัก 17.87% 

3. รับรู้การเล่นเสียงสมัผสัใน ทั้งสมัผสัสระและสมัผสัพยญัชนะ 17.63% 

และผลคะแนนหลงัเขา้ร่วมกิจกรรมการแสดง เร่ือง เรือนแคน้ เรือนสิเน่หา 3 อนัดบัแรก คือ 

1. รู้สึกสนใจวรรณคดีไทยเร่ืองอ่ืนๆ นอกจาก กาพยเ์ห่ชมเคร่ืองคาวหวาน 86.38 คะแนน 

2. รับรู้ถึงการแสดงอารมณ์รัก 85.99 คะแนน 

3. รู้สึกสนใจวรรณคดีไทย โดยใหผู้จ้ดัสร้างสรรคผ์ลงานเร่ืองอ่ืนต่อไปอีก 85.96 คะแนน 
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ดา้นท่ีมีพฒันาการเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุด เม่ือเทียบคะแนนระหวา่งก่อนและหลงักิจกรรมการแสดง 3 อนัดบั

แรก คือ 

1. รับรู้ถึงการใชถ้อ้ยคาํเปรียบเทียบลึกซ้ึงกินใจ ทาํใหผู้อ่้านเกิดมโนภาพ 18.49% 

2. รู้สึกสนใจวรรณคดีไทยเร่ืองอ่ืนๆ นอกจาก กาพยเ์ห่ชมเคร่ืองคาวหวาน 18.05% 

3. รู้สึกสนใจวรรณคดีไทย โดยใหผู้จ้ดัสร้างสรรคผ์ลงานเร่ืองอ่ืนต่อไปอีก 17.83% 

               จากขอ้มูลขา้งตน้แสดงให้เห็นวา่ ส่ือการแสดงสามารถสร้างการรับรู้ในวรรณคดีไทยไดจ้ริง จากใชส่ื้อ

การแสดง ทั้ง 2 คร้ัง คือ ละครเวทีเร่ือง เรือนรัก เรือนริษยา และละครเวทีเร่ือง เรือนแคน้ เรือนสิเน่หา สามารถทาํ

ใหน้กัศึกษา รับรู้ถึงการแสดงอารมณ์รัก, รับรู้ถึงการกล่าวถึงนางผูเ้ป็นท่ีรักอยูโ่ดยตลอดทั้งเร่ือง, รับรู้การเล่นเสียง

สัมผสัใน ทั้งสัมผสัสระและสัมผสัพยญัชนะ และรับรู้ถึงการใชถ้อ้ยคาํเปรียบเทียบลึกซ้ึงกินใจ ทาํให้ผูอ่้านเกิด

มโนภาพ แลว้ยงัส่งผลต่อพฤติกรรม ให้รู้สึกสนใจวรรณคดีไทยเร่ืองอ่ืนๆ นอกจาก กาพยเ์ห่ชมเคร่ืองคาวหวาน 

และ รู้สึกสนใจวรรณคดีไทย โดยใหผู้จ้ดัสร้างสรรคผ์ลงานเร่ืองอ่ืนต่อไปอีก  

 

6. ข้อเสนอแนะ 

1. การใชส่ื้อการแสดงน้ี เป็นวิธีหน่ึงท่ีสามารถนาํไปใช ้ในการส่งเสริมพฒันาการดา้นอ่ืนๆ ของผูเ้ขา้ร่วม

กิจกรรม และสามารถประยกุตใ์ชเ้คร่ืองมือชนิดอ่ืนๆท่ีหลากหลาย ใหน่้าสนใจยิง่ข้ึนได ้

2. สําหรับผูท่ี้ตอ้งการศึกษาต่อในประเด็นท่ีเก่ียวกบั “การใชส่ื้อการแสดง” สามารถเปล่ียนประชากร

และกลุ่มตวัอยา่งในการทดลองเป็นแบบอ่ืนได ้อาทิ กลุ่มคนทาํงานบริษทัเอกชน หรือหน่วยงานภาครัฐ เป็นตน้ 

เพ่ือใหท้ราบถึงประโยชน์ของการใชส่ื้อการแสดง วา่สามารถสร้างการรับรู้ กบักลุ่มเป้าหมายไดทุ้กกลุ่มหรือไม่  

3. สําหรับผูท่ี้ตอ้งการศึกษาต่อในประเด็นท่ีเก่ียวกบั “การรับรู้ในวรรณคดีไทย” สามารถเปล่ียนเป็น

กระบวนการพฒันาในรูปแบบอ่ืนได ้เพ่ือให้ทราบถึงประโยชน์ของกระบวนการพฒันาในรูปแบบต่างๆ วา่สามารถ

พฒันาการรับรู้ในวรรณคดีไทยของผูเ้รียน ไดห้รือไม่ อยา่งไร 

4. หากมีจํานวนประชากรมากข้ึน และกลุ่มตัวอย่างหลากหลาย จะสามารถเปรียบเทียบผลลัพธ์                      

ไดช้ดัเจน น่าเช่ือถือมากยิง่ข้ึน    
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บทคัดย่อ 

การออกแบบเกมมิฟิเคชนัเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการเขา้เรียนและการส่งงานแก่ผูเ้รียนในรายวิชาท่ีเน้น

ปฏิบัติและการส่งช้ินงานเป็นหลกั เพ่ือกระตุน้บรรยากาศและพฤติกรรมของผูเ้รียน ผูเ้ขียนได้ศึกษาแนวทาง              

การออกแบบตามหลกัการการออกแบบเกมมิฟิเคชันด้วย 6D Framework ของ Kevin Werbach คือ 1) Define 

Business Objectives กําหนดวตัถุประสงค์ ผ่านการกระตุ ้นแรงจูงใจของผูเ้รียน 2) Delineate target behavior                

การเห็นความสาํคญัในการเขา้เรียนของผูเ้รียน เพ่ือไม่เสียคะแนนเก็บ 3) Describe yours players กลุ่มคนท่ีสนใจ

ระบบและชอบเล่นเกม ชอบลองอะไรใหม่ๆ กลุ่มคนท่ีชอบเอาชนะ รวมถึงกลุ่มคนท่ีเน้นปฏิสัมพนัธ์และ

บรรยากาศ โดยผูเ้รียนสามารถเลือกพฤติกรรมท่ีตนเองถนดัมาใชใ้นการเรียนรู้คร้ังน้ี 4) Devise activity loops ตอ้ง

เกิดการทาํซํ้ าและ มีการพฒันาไปขา้งหน้าเร่ือยๆ เกิดความคาดหวงัในการลงมือทาํ รวมถึงความภูมิใจจาก

ผลสาํเร็จท่ีได ้5) Don’t forget the fun! เกมท่ีนาํมาใชต้อ้งไม่ซบัซอ้น เขา้ใจง่าย ทุกคนสามารถเล่นได ้ตอ้งไม่เป็น

ภาระในการเรียนรู้คร้ังใหม่ของผูเ้รียน 6) Deploy appropriate tools เลือกใช้ เกมสะสมแตม้ ใช้ในการสะสม                

การเขา้เรียน เกมบิงโก และเกมบนัไดงู เพ่ือกระตุน้ใหผู้เ้รียนอยากส่งช้ินงานในหอ้งเรียนอยา่งสมํ่าเสมอ  

จากการศึกษาในการประเมินผล ผ่านการเฝ้าสังเกตพฤติกรรมของผูเ้รียน หัวใจสาํคญัของเกมมิฟิเคชัน่ 

คือการจูงใจคนมาทาํกิจกรรมท่ีน่าเบ่ือ ดังนั้นผูเ้ขียนในฐานะนักออกแบบเกม จึงจาํเป็นตอ้งเป็นผูเ้ช่ียวชาญ                

การสร้างแรงจูงใจ ผูเ้รียนจาํนวนมากมีความกระตือรือร้นในการเรียนดว้ยเกมมิฟิเคชัน่ ทั้งเร่ืองของการเขา้เรียน 

และการส่งงานหลกัและงานเสริม เพ่ือให้ไดค้ะแนนพิเศษ หลายคนทาํเพ่ือใหไ้ดต้ามเป้าหมายท่ีอยากไดม้ากกวา่

การสิทธิท่ีจะได ้วธีิการน้ีช่วยฝหผู้เ้รียนใชสิ้ทธิท่ีตนเองควรไดรั้บ เป็นการรายงานความคืบหนา้ การขอคาํแนะนาํ

ในการทาํงาน และเป็นการสร้างปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รียน เพ่ิมความรับผิดชอบ ความสนุกกบัการไดท้าํ

กิจกรรม ตรวจสอบความคืบหน้าในการทาํงาน เปล่ียนความน่าเบ่ือในการทาํงานเป็นความต่ืนเตน้กบัส่ิงท่ีจะ

ไดรั้บ ดงันั้นผลการศึกษาคร้ังน้ี เป็นอีกทางเลือกท่ีผูเ้ขียนสามารถนาํไปประยกุตใ์ชร่้วมกบัรายวชิาอ่ืนๆ ได ้เพ่ือให้

เกิดการเปล่ียนแปลงของบรรยากาศในหอ้งเรียน รวมถึงพฤติกรรมของผูเ้รียนท่ีเตม็ไปดว้ยความสนุก และพร้อมท่ี

จะเรียนรู้อยูเ่สมอ  

 

คาํสําคญั:  เกมมิฟิเคชัน่, การแกปั้ญหา, แรงจูงใจ, การขาดเรียน, การส่งงาน 
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ABSTRACT 

 Gamification for motivate learners' attendance and submission to stimulate the atmosphere and behavior 

of learners. The authors studied design approaches based on Kevin Werbach's 6D Framework for game design 

principles: 1) Define Business Objectives. through stimulating learners' motivation 2) Delineate target behavior, 

seeing the importance of learners' attendance In order not to lose points. 3) Describe yours players a group of 

people who are interested in the system and like to play games. like to try something new. The learners can choose 

behaviors that they are good at to use in this learning. 4) Devise activity loops must be repeated and is steadily 

evolving forward expectation of action Including pride from the success. 5) Don't forget the fun! The game used 

must be simple, easy to understand, and everyone can play. 6) Deploy appropriate tools to choose and use the 

game to collect points, used to collect admissions, bingo games, and snake ladder games. To encourage students 

to regularly submit their work in the classroom. From the study, The heart of gaming is to motivate people to do 

boring activities So the author as a game designer. It is therefore necessary to be a motivation expert.  

 

Keywords: Gamification, Problem Solving, Motivation, Absenteeism, Assignment 

 

1. บทนํา 

ปัจจุบนัการจดัการเรียนการสอนมีการเนน้ให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเองมากท่ีสุด ผ่านการจดัการ

เรียนการสอนท่ีใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียน เพราะเม่ือผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียน มกัจะทาํใหผู้เ้รียนเขา้ใจ 

จดจาํ ไม่เพียงแต่จะไดค้วามรู้และผลสัมฤทธ์ิท่ีสูงข้ึน แต่ผูเ้รียนยงัไดรั้บความสนุกสนานเพลิดเพลินไปพร้อมกบั

การเรียนรู้อีกดว้ย เกมเป็นส่ือการเรียนการสอนรูปแบบหน่ึงท่ีนักศึกษาให้ความสนใจ ทิศนา แขมมณี (2550) 

อธิบายวา่ วิธีสอนโดยใชเ้กม เป็นกระบวนการท่ีช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามวตัถุประสงคท่ี์กาํหนด โดยการให้ 

ผูเ้รียนเล่นเกมตามกติกา และนาํเน้ือหาและขอ้มูลของเกม พฤติกรรม วิธีการ และผลการเล่นเกมของผูเ้รียนมาใช้

ในการอภิปรายเพ่ือสรุปการเรียนรู้ โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือช่วยใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้เร่ืองต่างๆ อยา่งสนุกสนานและ

ทา้ทายความสามารถ โดยผูเ้รียนเป็นผูเ้ล่นเอง ทาํให้ไดรั้บประสบการณ์ตรง เป็นวิธีการท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนมี

ส่วนร่วมสูง  รักชน พุทธรังษ ์(2560) กล่าววา่ เกมเป็นส่ิงท่ีสามารถส่งเสริมการเรียนรู้และพฒันาการต่างๆ ดงันั้น

ครูผูส้อนก็จะนาํเอาเกมมาเป็นเคร่ืองมือประกอบการเรียนการสอน โดยมุ่งหมายใหผู้เ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจใน

การนาํทกัษะท่ีมีอยูไ่ปใชใ้หเ้หมาะสมกบัรูปแบบของเกมแต่ละประเภท อีกทั้งบรรยากาศของการเล่นเกม จะทาํให้

ผูเ้ล่นรู้สึกผ่อนคลาย แตกต่างอย่างตรงกนัขา้มจากบรรยากาศความตึงเครียดการเรียนในชั้นเรียน อย่างไรก็ตาม 

การเลือกรูปแบบของเกมใหเ้หมาะสมกบัการเรียนการสอน จาํเป็นอยา่งมากท่ีผูส้อนตอ้งคาํนึงถึง  

ผูว้จิยัในฐานะผูส้อน ไดใ้ชห้ลกัการของเกมมิฟิเคชนั (Gamification) ศาสตร์ท่ีนาํแนวคิดของเกมซ่ึงเนน้

ความสนุกเป็นหลกัมาประยุกต์ใช ้และปรับให้เขา้กบับริบทต่างๆ ในการเรียนการสอนเสมอ วรวตั น่ิมอนงค์ 

(2563) กล่าวถึง เกมมิฟิเคชนัวา่เป็นการเนน้สร้างความสนุกใหก้ลุ่มเป้าหมาย ควบคู่ไปกบัการส่ือสารสาระสาํคญั

ท่ีตอ้งการ เป็นกระบวนการออกแบบท่ีนาํแนวคิดของเกมมาใชเ้พ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีเราตั้งไว ้ซ่ึงเป้าหมายท่ีตั้ง

ไวน้ั้นไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ก็สามารถประยุกต์ใช ้ เกมมิฟิเคชนั ไดท้ั้ งส้ินไม่มีขอ้ยกเวน้ โดยแนวคิดหลกัของ               

เกมมิฟิเคชนั คือ กระบวนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย ให้เป็นไปตามท่ีผูส้อนตอ้งการ โดยใช้

องคป์ระกอบท่ีเรียกวา่ความสนุกของเกม เขา้มาช่วยในกระบวนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม แนวคิดหลกัๆ ของ
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เกมท่ีหลายคนมักนํามาใช้เพ่ือเสริมแรง เข้ามาช่วยเพ่ือสร้างแรงจูงใจให้กลุ่มเป้าหมายอยากมีส่วนร่วมกับ

กระบวนการมากข้ึน เป็นตน้ 

แมก้ารเรียนการสอนดว้ยเกมจะช่วยส่งเสริมบรรยากาศและพฤติกรรมในการเรียนรู้ของผูเ้รียนไดเ้ป็น

อยา่งดีแลว้ แต่ปัญหาต่อมาท่ีมกัพบในการเรียนการสอนรูปแบบท่ีเนน้การปฏิบติัเป็นหลกั คือ เร่ืองการเขา้เรียน

และส่งงาน อาจเพราะกลไกเกมท่ีเลือกมาใชใ้นการเรียนการสอนซับซ้อน ซ่ึงเป็นสัญญาณเตือนให้กบัผูส้อน 

เพราะหากผูเ้รียนไม่ส่งงานหรือขาดเรียนเกินมาตรฐาน ก็จะทาํใหก้ระทบต่อคะแนนสะสม ผูส้อนจึงตอ้งทาํหนา้ท่ี

ติดตาม การส่งงานให้ครบ เพ่ือผลประโยชน์ของผูเ้รียน แมปั้ญหาอาจเกิดจากการขาดตวามรับผิดชอบของท่ีเพ่ิม

มากข้ึนดว้ยปัจจยัทั้งภายในและภายนอกของผูเ้รียน แต่ในฐานะผูส้อน จาํเป็นตอ้งหาวิธีการเสริมแรงเชิงบวกใน

ห้องเรียน เพ่ือให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมผูเ้รียนให้ไดม้ากท่ีสุด บทความวิชาการน้ีผูเ้ขียนจึงไดท้ดลอง

ออกแบบรูปแบบการสอนดว้ยเกมมิฟิเคชนัท่ีเขา้ใจง่ายข้ึนต่อผูเ้รียน เพ่ือปรับพฤติกรรมการเขา้เรียนและการส่ง

ช้ินงานของนกัศึกษาในรายวิชาท่ีเนน้การปฏิบติัและการส่งช้ินงาน เป็นการกระตุน้การเรียนรู้ เปล่ียนบรรยากาศ

ในการเรียนใหม้ากยิง่ข้ึน 

 

2. วตัถุประสงค์ 

เพ่ือออกแบบ เกมมิฟิเคชนั ในการสร้างแรงจูงใจในการเขา้เรียนและการส่งงานของผูเ้รียนในรายวิชาท่ี

เนน้ปฏิบติัและการส่งช้ินงานเป็นหลกั เพ่ือกระตุน้บรรยากาศและพฤติกรรมของผูเ้รียน 

 

3. ทฤษฎกีารออกแบบส่ือการเรียนเพ่ือส่งเสริมแรงจูงใจในการเรียนรู้ของผู้เรียน 

ส่ือการเรียนรู้เป็นปัจจยัสาํคญัอยา่งหน่ึงท่ีจะช่วยให้สถานศึกษาจดัการเรียนรู้ให้บรรลุตามจุดมุ่งหมาย

ของหลกัสูตร ผูส้อนมีบทบาทสําคญัในการสร้างหรือเลือกส่ือการเรียนรู้ให้สอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้และ

กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือเป็นเคร่ืองมือของการเรียนรู้ เป็นส่ิงท่ีช่วยกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจอยากเรียนรู้              

การผลิตส่ือการสอนจึงเป็นส่ิงจาํเป็นเน่ืองจากในบางคร้ังการเรียนรู้ผูเ้รียนจะตอ้งมองเห็นในส่ิงท่ีเป็นรูปธรรม              

ส่ิงสาํคญัคือ วธีิการออกแบบการเรียนการสอนท่ีเกิดแรงจูงใจใหก้บัผูเ้รียน 

การจูงใจ คือ การสร้างหรือการเกิดข้ึนของแรงจูงใจ แรงจูงใจเป็นกระบวนการทางจิตวิทยาท่ีกาํหนด 

เป้าหมายและทิศทางใหแ้ก่การกระทาํหรือพฤติกรรมของบุคคล วชัราพรรณ์ สอนจินซือ (2563) กล่าววา่ แรงจูงใจ

คือ พลงัท่ีริเร่ิม กาํกบัและคํ้าจุน พฤติกรรมและการกระทาํของบุคคล จึงไม่สามารถสังเกต วดั หรือวิเคราะห์ได้

โดยตรง แต่สังเกตได้จากกระทาํหรือพฤติกรรมภายนอกและจากผลการปฏิบัติงานท่ีมีปัจจัย 3 ประการ คือ 

ความสามารถ สภาพแวดล้อม และแรงจูงใจ ถ้าบุคคลมีความสามารถท่ีจําเป็น ได้รับการสนับสนุนด้วย

สภาพแวดลอ้มของงาน และถูกจูงใจอยา่งเพียงพอแลว้ เป็นโอกาสดีท่ีจะไดรั้บผลการปฏิบติังานท่ีสูงตามเป้าหมาย 

ระดบัของแรงจูงใจเป็นไปตามระดบัความตอ้งการท่ีคนเรามีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง และระดบัความเป็นไปไดท่ี้เขาจะ

ได้รับส่ิงนั้ น จนเกิดทฤษฎีความคาดหวงั (Expectancy Theory) ของวิกเตอร์ วรูม (Victor Vroom) ทฤษฎีน้ีมี

หลกัการพ้ืนฐานท่ีสาํคญั ทั้งปัจจยัภายในหรือความตอ้งการ และปัจจยัภายนอก หรือสภาพแวดลอ้ม บุคคลมีความ

แตกต่างกนัในความตอ้งการ ความปรารถนา และเป้าหมาย บุคคลจะเลือกใชพ้ฤติกรรมใดยอ่มเป็นไปตามการรับรู้

ผลต่อเน่ืองจากพฤติกรรมนั้น อาศยัตวัแปรสาํคญัสองตวัประกอบ คือ 1) ความคาดหวงั (expectancy) คือ การรับรู้

ของบุคคลต่อความสามารถของตนเองหรือโอกาส และความเป็นไปไดท่ี้เขาจะทาํงานให้สาํเร็จตามเป้าหมายได ้ 

2) คุณค่าของผลลพัธ์ (valence) คุณค่าหรือความสาํคญัท่ีบุคคลรับรู้ต่อผลตอบแทนหรือรางวลัท่ีไดรั้บ โดยทัว่ไป
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ถา้บุคคลรับรู้คุณค่าสูงต่อผลตอบแทน หรือรับรู้วา่ผลลพัธ์มีความสาํคญัสูงมากเท่าไรยิง่ทาํให ้มีแรงจูงใจมากข้ึน

ดว้ยและจะทุ่มเทความสามารถในการกระทาํเพ่ือใหไ้ดผ้ลลพัธ์นั้น 

ทฤษฎีการเสริมแรง (Reinforcement Theory) เป็นทฤษฎีการจูงใจทีพฒันามาจากทฤษฎีการเรียนรู้ของ 

B. F. Skinner เป็นการเน้นการทาํงานให้บุคคลต้องกระทาํในส่ิงท่ีเราต้องการให้เขากระทํา มีหลักสําคัญว่า                                     

เราสามารถควบคุมพฤติกรรมของคนได้โดยวิธีการให้รางวลัหรือวิธีการเสริมแรง ซ่ึงจะช่วยในเร่ืองการปรับ

พฤติกรรม (Behavior Modification) หรือการวางเงือนไขปฏิบติัการ (Operant Conditioning) ซ่ึงใหค้วามสาํคญักบั

ผลกรรม (Consequence of Behavior) หรือผลต่อเน่ืองเป็นตวัควบคุมพฤติกรรม หรืออีกนยัหน่ึงเรียกวา่ การเสริมแรง 

(Reinforcement) ซ่ึงเป็นไดท้ั้ง การเสริมแรงบวก แรงลบ การลบพฤติกรรม การทาํโทษ การเสริมแรงอยา่งต่อเน่ือง 

รวมถึงการเสริมแรงเป็นคร้ังคราว กนกวรรณ สุภาราญ (2564) กล่าววา่การใชก้ารเสริมแรงเชิงบวกใหเ้กิดผลลพัธ์

ท่ีดีมีประสิทธิภาพ จะต้องคาํนึงถึงช่วงเวลาท่ีเหมาะสมแก่การนําไปใช้ ซ่ึงก็คือช่วงเวลาหลังจากครูได้ทาํ                     

การสงัเกต และมีขอ้มูลดา้นพฤติกรรมของนกัเรียนท่ีเพียงพอ เขา้ใจสาเหตุ และแนวโนม้ของนกัเรียนแต่ละคนใน

การเลือกแสดงพฤติกรรม หลงัจากนั้นจึงเร่ิมตั้งคาํถามชวนคิด และขอความคิดเห็นจากนกัเรียนเก่ียวกบัลกัษณะ

พฤติกรรมท่ีดีท่ีเหมาะสมในมุมมองของพวกเขา สามารถต่อยอดนาํไปสู่การพูดคุยเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีดีท่ีเป็นท่ี

ยอมรับในสังคมเพ่ือนําเสนอตวัอย่างท่ีเหมาะสมให้แก่นักเรียน รวมทั้ งขอ้ดีขอ้เสียของการแสดงพฤติกรรม                   

ไม่เหมาะสม และนาํเสนอแนวทางในการปฏิบติัตนเพ่ือพฒันาตวัเองใหดี้เป็นท่ียอมรับยิง่ข้ึน  

 

4. การเรียนรู้ด้วยกระบวนการของ Gamification 

  เกมมิฟิเคชัน (Gamification) หมายถึง การใช้เทคนิคและองค์ประกอบของเกมท่ีทาํให้เกิดแรงดึงดูด 

ความน่าสนใจ สร้างความต่ืนเตน้ ทา้ทาย เพ่ือสร้างพฤติกรรมท่ีผูใ้ชต้อ้งการ เกมมิฟิเคชนัไวว้า่ เป็นการประยกุตใ์ช้

เทคนิคการออกแบบของเกมมาใช้กับกิจกรรมท่ีไม่ใช่เกม เพ่ือสร้างประสบการณ์เหมือนการเล่นเกม โดยมี

วตัถุประสงค์ขับเคล่ือนพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายให้เป็นไปตามท่ีต้องการ จุฑามาศ มีสุข (2558) ได้ให้

ความหมายของเกมมิฟิเคชนัไวว้่า การนาํรูปแบบคุณลกัษณะท่ีทาํให้เกม มีความสนุกดึงดูดใจ และน่าสนใจมา

ประยกุตใ์ชก้บักิจกรรมทัว่ไปในชีวิตจริงเพ่ือกระตุน้และจูงใจใหบุ้คคลหรือกลุ่มบุคคลเกิดพฤติกรรมอนัจะนาํมา

ซ่ึงความสาํเร็จของการทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ภาสกร ใหลสกลุ (2557) กล่าววา่ เกมมิฟิเคชนัประกอบดว้ย 

2 หลกัการ คือ 1) กลไกของเกม (Game Mechanics) คือ กฎเกณฑแ์ละการโตต้อบต่างๆ ในเกมท่ีทาํให้เกิดความ

สนุกสนาน เพลิดเพลิน ซ่ึงสามารถนาํไปใช้กบัส่ิงท่ีไม่ใช่เกมให้เกิดเป็นเกมข้ึนมา ซ่ึงมีอยู่หลายรูปแบบหรือ

บางคร้ังก็ผสมผสานกัน เช่น แต้มสะสม ลาํดับชั้น ตารางคะแนนสูงสุด ความท้าทายรางวลัเหรียญ รางวลั                     

การประสบผลสาํเร็จ สินคา้เสมือน เป็นตน้ และ 2) หลกัการขบัเคล่ือนของเกม (Game Dynamics) คือ พฤติกรรม

ของมนุษยท่ี์ถูกผลกัดนัโดยการเล่นเกมหรือความตอ้งการพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ ความตอ้งการไดรั้บรางวลัตอบแทน 

ความตอ้งการประสบผลสาํเร็จ ความตอ้งการไดรั้บการยอมรับ ความตอ้งการปฏิสมัพนัธ์กบัสงัคม การแสดงความ

มีนํ้ าใจ การแสดงออกของความเป็นตวัตนและความตอ้งการแข่งขนั 

  ขั้นตอนการออกแบบ Gamification ตรัง สุวรรณศิลป์ (2564) ไดอ้ธิบายหลกัการการออกแบบเกมมิฟิเคชนั

ดว้ย 6D Framework ของ Kevin Werbach (Iván Peralta.; 2013) ไวว้่า หลกัคิดน้ีจะเนน้ใหผู้ส้อนทบทวน และทาํ

ความเขา้ใจถึงเป้าหมายในการออกแบบรูปแบบการสอน แลว้จึงแตกประเด็นแตกยอ่ยเป็นเทคนิคของเกมมิฟิเคชนั

ในตอนหลงั คือ 1) Define Business Objectives คือการกาํหนดวตัถุประสงค ์ขั้นตอนน้ีคือการทบทวนถึงเป้าหมาย

หลักของเกม 2) Delineate target behavior คือ กําหนดพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ของผู ้เล่น ว่าต้องการให้ทํา
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พฤติกรรมอยา่งไร เพ่ือท่ีจะบรรลุเป้าหมายของผูอ้อกแบบ 3) Describe yours players คือ ระบุผูเ้ล่น กาํหนดผูเ้ล่น

ท่ีตอ้งการจูงใจ ช่วงอาย ุอาชีพ หรือ นิสยัต่างๆ รวมถึงมีความสนใจเก่ียวกบัเกมในรูปแบบใด โดยแบ่งตาม Bartle 

Taxonomy of Player Types คือ กลุ่มคนท่ีชอบกระทาํใส่ผูอ่ื้น (Killer) กลุ่มคนท่ีเน้นปฏิสัมพนัธ์และบรรยากาศ 

(Socializer) กลุ่มคนท่ีสนใจระบบและชอบเล่นเกม ชอบลองอะไรใหม่ๆ (Explorer) และกลุ่มคนท่ีชอบเอาชนะ 

(Achiever) 4) Devise activity loops คือ ทาํความเขา้ใจทางเลือกของผูเ้ล่น เพ่ือดูว่ากิจกรรมท่ีทาํนั้นจะส่งเสริม 

หรือขดัขวางพฤติกรรมท่ีพึงประสงคห์รือไม่ โดยแบ่งออกเป็น Engagement loops  คือกิจกรรมท่ีทาํซํ้ าๆ แต่ยงัคง

สนุก และ Progressive loop คือกิจกรรมท่ีมีการพฒันาไปขา้งหนา้เร่ือย ๆ เช่นการเรียนรู้ เป็นตน้ 5) Don’t forget 

the fun! คือ อย่าลืมความสนุก เป็นส่ิงย ํ้าเตือนในการสร้างบรรยากาศในการเล่นเกม เพราะหากเน้นในเร่ือง                   

การเรียนรู้มากกว่าเล่น บรรยากาศของผูเ้รียนก็จะลดลงเช่นกนั รวมถึงเป็นการกาํหนดรูปแบบของเกม อาจเป็น

รูปแบบเล่นเพลินๆ ไปจนถึงจนเกิดการแข่งขนักนั เป็นตน้ และ 6) Deploy appropriate tools คือ การใส่เทคนิคท่ี

เหมาะสม เป็นการรวบยอดขอ้มูลต่างๆ แลว้นาํเทคนิค หรือลูกเล่นต่างๆ มาใชท่ี้เหมาะสม แกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน                 

เพ่ือเป็นการย ํ้าเตือนถึงเป้าหมายในการออกแบบ gamification วา่ตอบโจทยเ์ป้าหมายหลกัของการนาํไปใชห้รือไม่ 

สิทธิชัย สระตอมูฮัมหมัด (2561) ได้แบ่งองค์ประกอบของ เกมมิฟิเคชัน เ พ่ือให้เกิดประสิทธิภาพเป็น                                   

5 องคป์ระกอบ คือ 1) แนวคิดและกลไกของเกม 2) ผูเ้ล่นเกม 3) พฤติกรรมเป้าหมายท่ีตอ้งการใหเ้กิดกบัผูเ้ล่นเกม 

4) รางวลัตอบแทน และ 5) การประเมินผล 

 

5. การออกแบบเคร่ืองมือการสอนเพ่ือเพิม่แรงจูงใจด้วยเกมมิฟิเคชัน  

  ผูเ้ขียนในฐานะผูส้อนรายวิชาท่ีเนน้งานปฏิบติัเป็นส่วนมาก จึงไดน้าํหลกัการออกแบบ เกมมิฟิเคชนั              

มาใชใ้นการปรับพฤติกรรมและส่งเสริมแรงจูงใจ และเป็นการเสริมแรงในการเรียนให้กบันักศึกษา ในรายวิชา

คอมพิวเตอร์กราฟิก และการเขียนเพ่ือการส่ือสาร โดยใช ้หลกัการ 6D Framework และเนน้รูปแบบของเกมท่ี

เขา้ใจง่าย ดงัน้ี 

  1) Define Business Objectives ผูเ้ขียนกาํหนดวตัถุประสงคข์องการออกแบบเกมมิฟิเคชัน น้ีคือเพ่ือ

ปรับพฤติกรรมและส่งเสริมแรงจูงใจการเขา้เรียน และการส่งช้ินงานของนกัศึกษา โดยไม่เป็นการบงัคบั เน่ืองจาก

ในรายวิชาดงักล่าว เป็นรายวิชาท่ีเนน้การปฏิบติังาน จากความสามารถและความเขา้ใจตามเกณฑม์าตรฐานของ

ผูส้อน จึงเกิดปัญหาท่ีผูเ้รียนทาํงานแลว้ไดค้ะแนนนอ้ย เกิดความทอ้ใจในการทาํงาน ดงันั้นจึงตอ้งมีการเสริมแรง

ใหก้บัการเรียน กระตุน้แรงจูงใจของผูเ้รียน รวมถึงผูเ้รียนสามารถเห็นพฤติกรรมของตนเองไดต้ลอดทั้งเทอม 

  2) Delineate target behavior พฤติกรรมท่ีพึงประสงคข์องผูเ้ล่น คือ การเห็นความสาํคญัในการเขา้เรียน 

เพ่ือไดค้วามรู้จากในห้องเรียน และมีแรงจูงใจในการส่งช้ินงานเพ่ิมข้ึน เพ่ือไม่เสียคะแนนเก็บ จนอาจเส่ียงต่อ             

การไม่ผา่นรายวชิานั้นๆ  

  3) Describe yours players  จากเป้าหมายของเกม คือ เพ่ือปรับพฤติกรรมและกระตุ ้นการเรียนรู้                   

กลุ่มผูเ้ล่นจึงเป็น กลุ่มคนท่ีสนใจระบบและชอบเล่นเกม ชอบลองอะไรใหม่ๆ (Explorer) กลุ่มคนท่ีชอบเอาชนะ 

(Achiever) รวมถึงกลุ่มคนท่ีเน้นปฏิสัมพนัธ์และบรรยากาศ (Socializer) เพ่ือเพ่ิมและกระตุน้บรรยากาศของ               

การเขา้เรียนและการส่งงานในทางท่ีดีมากข้ึน โดยผูเ้รียนสามารถเลือกพฤติกรรมท่ีตนเองถนดัมาใชใ้นการเรียนรู้  

  4) Devise activity loops เน่ืองจากเกมเป็นการปรับเปล่ียนพฤติกรรม จึงจําเป็นต้องใช้ทั้ งรูปแบบ                   

การทําซํ้ าๆ (Engagement loops)  และมีการพฒันาไปข้างหน้าเร่ือยๆ (Progressive loop) เพ่ือเน้นความเขา้ใจ

รูปแบบของเกม ส่ิงท่ีจะไดรั้บจากการกระทาํของตน  เกิดความคาดหวงั รวมถึงความภูมิใจจากผลสาํเร็จท่ีได ้
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  5) Don’t forget the fun! ความสนุกของเกมท่ีนาํมาใชต้อ้งไม่ซบัซอ้น เขา้ใจง่าย ทุกคนสามารถเล่นได ้

ตอ้งไม่เป็นภาระในการเรียนรู้คร้ังใหม่ของผูเ้รียน เกิดความทา้ทายจากการเล่น ทั้งกบัตนเอง และจากผูเ้รียนคนอ่ืน   

  6) Deploy appropriate tools การใส่เทคนิคของเกมใหเ้หมาะสมกบัจุดประสงคแ์ละลกัษณะของผูเ้รียน 

โดยใชห้ลกัการการจดัการเรียนรู้ดว้ยเกม (ณฏัฐา ผิวมา, 2564) ดงัน้ี  

  6.1) ขั้นเลือกเกม ผูเ้ขียนเลือกลกัษณะของเกมท่ีผูเ้รียนเขา้ใจง่าย และไม่จาํเป็นอธิบายหลกัการของ

เกมให้มากเกินไป เพ่ือลดความสับสนในการใชเ้กมสาํหรับการเปล่ียนพฤติกรรม โดยผูเ้ขียนเลือกใช ้เกมสะสม

แตม้ ใชใ้นการสะสมการขา้เรียน เกมบิงโก และเกมบนัไดงู เพ่ือกระตุน้ให้ผูเ้รียนอยากส่งช้ินงานในห้องเรียน

อยา่งสมํ่าเสมอ ซ่ึงทั้งสามเกมเป็นเกมท่ีคุน้เคยเป็นอยา่งดี ผูเ้ขียนไดอ้อกแบบเคร่ืองมือเป็นรูปแบบของ เล่มสะสม 

(Passport) ท่ีมีเกมสะสมแตม้ และเกมบิงโก ในรายวิชาการเขียนเพ่ือการส่ือสาร และในรูปแบบของ กระดานเกม 

(Board) ท่ีเป็นลกัษณะของเกมบนัไดงู และตารางคะแนน (Leaderboard) เพ่ือให้ผูเ้รียนสามารถเห็นความคืบหนา้

ในการเล่นเกมของตนเองไดต้ลอดกระบวนการเรียนรู้ 

  6.2) ขั้นช้ีแจงการเล่นและกติกา ในสัปดาห์แรกของการเรียน ผูเ้ขียนไดมี้การแจก Passport  และ

ช้ีแจงวิธีการใชง้าน รวมถึงกติกาและเง่ือนไขต่างๆ ของแต่ละเกม โดยผูเ้รียนจะทาํหรือไม่ทาํก็ไดเ้ป็นสิทธิของ

ผูเ้รียน เพราะเป็นเพียงกิจกรรมเสริมพิเศษในการสร้างแรงจูงใจในการเรียน ซ่ึงมีรูปแบบการใชง้านท่ีแตกต่างกนั 

ดงัน้ี 

  6.2.1) เกมสะสมแต้ม เป็นการสะสมการเขา้เรียนในแต่ละสัปดาห์ โดยใชต้ราประทบัแทน              

การเขา้เรียน โดยมีการเสริมแรงผ่านเง่ือนไขพิเศษท่ีจะไดรั้บ เม่ือมีการสะสมแตม้ไดต้ามเป้าหมาย เช่น มาเรียน

ครบ 2 คร้ัง ไดค้ะแนนพิเศษ 1 คะแนน มาครบ 6 คร้ัง สามารถส่งงานล่าชา้ได ้1 งาน หรือมาครบทั้ง 15 คร้ัง ก็จะ

ไดค้ะแนนเสริมพิเศษ 3 คะแนน เพ่ือกระตุน้ให้ผูเ้รียน เกิดความอยากเขา้เรียน และไดค้วามรู้จากในห้องเรียนได้

เตม็ท่ี นอกจากนั้นในเล่ม Passport ยงัมีการใส่ การตรวจสอบช้ินงาน (Check List) รวมถึงคะแนนแต่ละช้ิน เพ่ือให้

ผูเ้รียน สามารถตรวจสอบความคืบหน้าของการส่งช้ินงานไดใ้นทุกสัปดาห์ดว้ย เพ่ือกระตุน้ให้ผูเ้รียนรู้สภาวะ             

การส่งงานและคะแนนของตนเองได ้
 

  

ภาพท่ี 1 เกมสะสมแตม้เพ่ือตรวจสอบการเขา้เรียน 

 

   6.2.2) เกมบิงโก เป็นการสะสมจาํนวนการส่งช้ินงานหลกัและงานเสริมในหอ้งเรียน เพ่ือสะสม

ตราประทบัใหเ้ป็นแถวตามท่ีกาํหนด เม่ือผูเ้รียนส่งงานตรงกบัช่องใด ก็จะไดต้ราประทบั หากสะสมครบแถวก็จะ

ไดรั้บคะแนนพิเศษ คือ ครบ 1 แถว (ตั้ง/นอน/ทะแยง) ไดแ้ถวละสองคะแนน ครบ 3 แถว เพ่ิมอีกสองคะแนน                

โดยผูเ้ขียน ได้แบ่ง Passport ตามความถนัดของผูเ้รียน และมีกิจกรรมพิเศษให้ผูเ้รียนได้ทาํเป็นงานเสริมตาม            

ความถนดัของตนเอง รวมถึงมีบางกิจกรรมท่ีจาํเป็นตอ้งทาํร่วมกบัผูเ้รียนคนอ่ืนๆ ดว้ย ดงัน้ี  
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 (1) เล่มสีส้ม (Guardian) สาํหรับคนท่ีชอบทาํกิจกรรม ไม่ค่อยส่งช้ินงาน ไม่คาดหวงักบั

คะแนนเก็บ แต่ขยนัเขา้เรียน เนน้มีส่วนร่วมในห้องเรียน โดยจะมีกิจกรรมเสริม เช่น ชนะกิจกรรมในห้องเรียน 

ช่วยงานพิเศษของคณะ เขา้ร่วมกิจกรรมของกรุงเทพฯ เขา้เรียนครบ 8 คร้ัง ร่วมกิจกรรมในหอ้งเรียน เป็นตน้  

(2) เล่มสีเขียว (Mage) สาํหรับคนท่ีขยนั ไม่พลาดการส่งงานทาํงาน ตอ้งการคะแนนเก็บ

ท่ีสูง แต่อาจตอ้งขาดเรียนบ่อย โดยจะมีกิจกรรมเสริม คือ เขา้ทาํงานในระบบ D-learning ครบ ส่งงานครบทุกช้ิน 

ส่งตรงเวลา ใส่ชุดนกัศึกษา ไดค้ะแนนงานเตม็ ไดล้ายเซ็นการตรวจงาน 5 คร้ัง เป็นตน้ 

(3) เล่มสีฟ้า (Healer) สาํหรับคนท่ีไม่ค่อยกงัวลกบัการเรียน เขา้เรียนปกติ ส่งตามปกติ แต่

รู้ตวัดีวา่ไม่เก่งและมีความกงัวลวา่ตนเองจะไดค้ะแนนนอ้ย การผสมกนัระหวา่ง สีส้มและสีเขียวนั้นเอง โดยจะมี

กิจกรรมเสริม เช่น เขา้เรียน 5 คนแรก ตามเพ่ือนส่งงาน ชนะกิจกรรม แบ่งคะแนนใหเ้พ่ือน ทาํ D-learning 4 คร้ัง เป็นตน้ 
    

 

ภาพท่ี 2 เกมบิงโก เป็นการสะสมจาํนวนการส่งช้ินงานหลกัและงานเสริมในหอ้งเรียน 
 

6.2.3) เกมบันไดงู เป็นการใชสิ้ทธ์ิจากการส่งช้ินงานของตนเอง เพ่ือเส่ียงดวงผ่านการทอย

ลูกเต๋า เม่ือผูเ้รียนส่ง 1 ช้ิน ก็จะไดรั้บสิทธิทอยลูกเต๋า 1 คร้ัง และเดินตามแตม้ท่ีได ้โดยจะมีพ้ืนท่ีสีเขียว ท่ีจะ

สามารถขา้มไปช่องขา้งหน้าเพ่ิมได ้และพ้ืนท่ีสีแดง ท่ีตอ้งยอ้นกลบัไปดา้นหลงั เพ่ือไปยงัจุดสุดทา้ยของเกม                 

ซ่ึงคือคะแนนพิเศษ ห้า คะแนน นอกจากนั้นระหว่างทาง จะมีช่องทอยลูกเต๋าพิเศษ หรือช่องกล่องสมบติั ท่ีมี

โอกาสไดรั้บรางวลัเสริมต่างๆ เช่น ทอยได ้1 แตม้ จะไดค้ะแนนพิเศษฟรีหน่ึงคะแนน ทอยได ้2 แตม้ จะเป็น               

การตอบคาํถามจากการเรียนในหอ้งเรียนเพ่ือไดรั้บสองคะแนน ทอยได ้3 แตม้ สามารถขาดเรียนได ้1 คร้ัง ทอยได ้

4 แตม้สามารถส่งงานล่าชา้ไดเ้พ่ิมหน่ึงสัปดาห์ ทอยได ้5 แตม้ สามารถขอ้แกง้านไดห้น่ึงช้ิน และทอยได ้6 แตม้ 

เป็นกล่องเปล่าไม่มีอะไรเกิดข้ึน โดยจะมีตารางจาํนวนการทอยท่ีมาจากการส่งงาน และสิทธิพิเศษท่ีไดรั้บ เพ่ือให้

ผูเ้รียนสามารถสแกนผา่น QR Code ไดทุ้กสปัดาห์ 
 

 

 

ภาพท่ี 3 เกมบนัไดงู เป็นการใชสิ้ทธ์ิจากการส่งช้ินงานของตนเองเพ่ือเดินทางไปเป้าหมาย 
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  6.3) ขั้นเล่นเกม ในทุกสปัดาห์ตน้คาบและทา้ยคาบเรียน ผูเ้ขียนจะจดัใหเ้ป็นช่วงเวลาท่ีผูเ้รียนจะได้

ตรวจสอบและรายงานความคืบหนา้ของตนเอง ทั้งเร่ืองการขอตราประทบั การส่งงาน และการเส่ียงดวงในการทอย 

ลูกเต่า ซ่ึงผูส้อน จาํเป็นตอ้งมีการตรวจงานให้กบัผูเ้รียนท่ีส่งงานทุกสัปดาห์ เพ่ือให้สิทธิต่างๆ ตามท่ีเกมกาํหนด  

ในช่วงน้ีผูส้อนจะมีโอกาสสังเกตพฤติกรรมการเล่นของผูเ้รียนไดอ้ยา่งใกลชิ้ด และนอกจากนั้นยงัเป็นการทาํให้

ผูเ้รียนคนอ่ืน เห็นความคืบหนา้ในการส่งงานของเพ่ือนในหอ้งเรียนอีกดว้ย 

  6.4) ขั้นอภิปรายหลงัการเล่นและสรุปผล ในสัปดาห์สุดท้าย จะเป็นการสรุปกิจกรรมของเกม 

รางวลัท่ีผูเ้รียนแต่ละคนไดรั้บ จาํนวนการเขา้เรียน คะแนนพิเศษต่างๆ รวมถึงมีการตอบแบบสอบถามจากการทาํ

กิจกรรม เพ่ือเป็นการโตต้อบกิจกรรมให้กบัผูเ้ขียน เช่น  เรียนวิชาน้ี เป็นอย่างไรบา้ง, ความรู้สึกอยากเรียนใน

รายวิชาน้ี, การออกแบบการสอนของครู, ส่ิงท่ีอยากให้ครูปรับ, ส่ิงท่ีนกัศึกษาประทบัใจ ในการเรียนหอ้งเรียนน้ี, 

ส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้และทาํไดดี้ข้ึน, ส่ิงท่ีอยากทาํให้ดีข้ึนอีก, คะแนนท่ีให้ตวัเองในการเรียนคร้ังน้ี และความรู้สึกใน 

การเอา Passport มาใชใ้นการเรียนการสอนรายวชิาน้ี 

 

6. สรุป 

 การนาํหลกัการออกแบบเกมมิฟิเคชนัมาใชใ้นการออกแบบเคร่ืองมือเพ่ือปรับพฤติกรรมและส่งเสริม

แรงจูงใจในการเรียนของนกัศึกษาในรายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก และการเขียนเพ่ือการส่ือสาร ถือเป็นการสร้าง

แรงจูงใจ และเกิดการเสริมแรงให้กับผูเ้รียนได้เป็นอย่างมาก ส่ิงท่ีผูเ้ขียนได้รับผ่านการใช้หลกัการและเน้น

รูปแบบของเกมท่ีเขา้ใจง่าย จากการแบ่งตามองคป์ระกอบของเกมมิฟิเคชัน่  (สิทธิชยั สระตอมูฮมัหมดั, 2561) คือ 

1) แนวคิดและกลไกของเกม หากเทียบกับเกมในรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีผูเ้ขียนเคยนํามาใชใ้นการเรียนการสอนใน

รายวิชาอ่ืนๆ ไม่วา่จะเป็น จากโปรแกรม Classcraft หรือการใชเ้กมมิฟิเคชัน่ท่ีซบัซอ้นแบบสะสมเลเวล เหรียญ

ตรา และกระดานคะแนนต่างๆ พบวา่การนาํรูปแบบของเกมท่ีง่าย และเป็นท่ีคุน้เคย ผูเ้รียนจะทาํความเขา้ใจและ

ร่วมเล่นไดไ้วข้ึน การช้ีแจงกฎกติกาต่างๆ เป็นไปไดง่้าย และผูเ้รียนลงมือปฏิบติัไดท้นัที 2) ผูเ้ล่นเกม เน่ืองจาก

เป็นรายวชิาหลกัของคณะ จึงมีผูเ้รียนเป็นจาํนวนมาก และมีความหลากหลายในความรู้สึกของการเล่นเกม ดงันั้น

จึงจาํเป็นตอ้งเฝ้าสงัเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของแต่ละคนเป็นอยา่งมาก หยบิยืน่และช้ีแจงโอกาสใหแ้ต่ละคน

ได้ทราบ เพ่ือเป็นการกระตุน้โอกาสท่ีผูเ้รียนจะได้รับ 3) พฤติกรรมเป้าหมายท่ีต้องการให้เกิดกับผูเ้ล่นเกม 

เป้าหมายสาํคญัของการศึกษาคือการสร้างแรงจูงใจในการเรียนใหก้บัผูเ้รียน ดงันั้นการคดัเลือกหรือวธีิการจดัการ 

จาํเป็นอย่างมากตอ้งทาํให้เกิดผลให้ได ้การออกแบบกิจกรรมพิเศษ ตอ้งไม่เป็นภาระท่ีเพ่ิมข้ึน แต่เป็นโอกาสท่ี

ผูเ้รียนควรไดรั้บจากส่ิงท่ีตนเองทาํ หรือการไดใ้หผู้เ้รียนมีสิทธิเลือกตามความถนดัของตนเอง เป็นการเปิดกระตุน้

ให้เกิดการมีส่วนร่วม การไดเ้ห็นผูเ้รียนคนอ่ืนใหห้อ้งทาํ รวมถึงเห็นความคืบหนา้กิจกรรมของตนเองตลอดเวลา 

ก็เพ่ิมแรงจูงใจในการเรียนไดเ้ช่นกนั 4) รางวลัตอบแทน ถึงแมผู้เ้รียนจะทราบวา่เกมเหล่าน้ีจะทาํก็ไดห้รือไม่ทาํก็ได ้

หากมีการเขา้เรียนและส่งงานปกติก็ไม่ไดมี้ผลอะไรกบัการเรียน แต่เม่ือมีแรงจูงใจ และโอกาสท่ีผูเ้รียนมีสิทธิท่ีจะใช ้

ผูเ้รียนทุกคนก็เลือกท่ีจะทาํ เพราะไม่เสียหาย ไม่สร้างภาระ และยงัมีโอกาสไดค้ะแนนพิเศษอีกดว้ย 5) การประเมินผล 

จากการเฝ้าสังเกตพฤติกรรมของผูเ้รียน ผูเ้รียนจาํนวนมากมีความกระตือรือร้นในการเรียนด้วย เกมมิฟิเคชั่น                

ทั้งเร่ืองของการเขา้เรียน และการส่งงานหลกัและงานเสริม เพ่ือใหไ้ดค้ะแนนพิเศษ ถึงแมจ้ะรู้วา่คะแนนท่ีมีอยูแ่ลว้

ก็สามารถผา่นไดแ้ลว้ แต่เม่ือมีเป้าหมาย ก็อยากทาํใหเ้สร็จลุล่วงไปใหไ้ด ้ในทุกๆ ตน้คาบและทา้ยคาบ จะมีผูเ้รียน

จาํนวนมาก มาขอใชสิ้ทธิท่ีตนเองควรไดรั้บจากผูส้อน เป็นการรายงานความคืบหนา้ การขอคาํแนะนาํในการทาํงาน 

และเป็นการสร้างปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รียนเป็นอยา่งมาก และจากในแบบสอบถามทา้ยคาบหลงัการทาํ
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กิจกรรม มีขอ้คิดเห็นโดยรวม ดงัน้ี ช่วยเพ่ิมความรับผิดชอบของตนเอง, สนุกกบัการไดท้าํกิจกรรมต่างๆ, สามารถ

เป็นเคร่ืองตรวจสอบความคืบหน้าในการทาํงานของตนเองและเพ่ือนได ,้ ทาํให้มีความพยายามและอยากทาํ

ช้ินงานให้เสร็จ, เปล่ียนความน่าเบ่ือในการทาํงานเป็นความต่ืนเตน้กบัส่ิงท่ีจะไดรั้บ, เกิดความเป็นระเบียบใน             

การวางแผนการทาํงานและการเขา้เรียน, เป็นการเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดเ้ลือกทาํในส่ิงท่ีตนเองถนัดมากกว่า               

การบงัคบัใหท้าํจนเกิดความฝืนตนเอง, สามารถช่วยผูเ้รียนท่ีเรียนดว้ยและทาํงานพิเศษไปดว้ย สามารถจดัการและ

ตามงานของตนเองได ้ไดค้ะแนนพิเศษชดเชยส่วนท่ีตนเองไม่ถนดั จึงเกิดความพยายามมากข้ึน เป็นตน้  

  ดงันั้นจากการออกแบบเคร่ืองมือในการสอนดว้ยเกมมิฟิเคชัน่คร้ังน้ี นบัเป็นอีกหน่ึงทางเลือกท่ีผูเ้ขียน

สามารถนําไปใช้ประยุกต์กับรายวิชาอ่ืนๆ ได้ เพ่ือเกิดการเปล่ียนแปลงของบรรยากาศในห้องเรียน รวมถึง

พฤติกรรมของผูเ้รียนเตม็ไปดว้ยความสนุก และพร้อมท่ีจะเรียนรู้อยูเ่สมอ หวัใจสาํคญัของเกมมิฟิเคชัน่ คือ การจูงใจ

คนมาทาํกิจกรรมท่ีน่าเบ่ือ อยา่งสนุกสนานดว้ยความเต็มใจ การเล่นเกม คือความสมคัรใจ ท่ีจะพยายาม เอาชนะ

อุปสรรคท่ีไม่จาํเป็น เพราะเกมไม่ไดบ้งัคบัผูเ้ล่น แต่เป็นการจูงใจให้ผูเ้ล่นทาํตาม ดงันั้นผูเ้ขียนในฐานะนกัออกแบบ

เกม จึงจาํเป็นตอ้งเป็นผูเ้ช่ียวชาญการสร้างแรงจูงใจ  

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 1) การนาํเกมมิฟิเคชัน่มาใชใ้นการเรียน จาํเป็นตอ้งเลือกใหปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนหรือตรงตามจุดประสงคข์อง

การเรียนการสอน เพราะหากเร่ิมตน้จากการออกแบบเกมก่อน และนาํมาแกปั้ญหา บางคร้ังประสิทธิภาพของเกม

อาจจะไม่ตอบโจทยแ์ละขาดผลท่ีควรจะไดรั้บ  

2) เกมท่ีเลือกมาใช้หากเป็นการปรับพฤติกรรม ควรเป็นรูปแบบท่ีเขา้ใจง่าย แต่ก็ตอ้งไม่ง่ายจนเกิด             

ความเบ่ือหน่าย ส่ิงสาํคญัจึงเป็นเร่ืองของการอธิบายกฎ กติกา ใหผู้เ้รียนทราบ และใหผู้เ้รียนเขา้ใจจุดประสงคข์อง

การเล่นเกมอาจมีการทบทวนจนเกิดความเขา้ใจเป็นรายบุคคล  

 3) การใหค้ะแนนพิเศษตอ้งคาํนึงถึงความเหมาะสม เพราะหากมีการรางวลัท่ีมากเกินไป ผูเ้รียนจะสนใจ

แต่คะแนนพิเศษ อาจขาดความพยายามในการเรียนรู้ใหท่ี้ควรจะได ้ดงันั้นการคิดรางวลัไม่ควรเป็นการให้เปล่า 

ตอ้งเป็นรางวลัจากส่ิงท่ีผูเ้รียนควรจะไดรั้บจริงๆ  

 4) บางส่ิงท่ีเกิดข้ึนในการทาํกิจกรรม อาจเป็นส่ิงท่ีเกินความคาดหมาย เช่นมีผูเ้รียนท่ีสะสมตราประทบั

ให้ครบทุกช่อง โดยท่ีไม่ไดต้อ้งการคะแนนพิเศษ แต่เป็นความตอ้งการชนะตวัเอง สามารถทาํไดค้รบทุกอยา่ง              

ซ่ึงอาจจะเป็นการปรับพฤติกรรมการเรียนรู้ถาวรของผูเ้รียนในรายวชิาต่อๆ ไปไดเ้ช่นกนั 
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กระบวนการสร้างสรรค์คอนเทนต์บนสมาร์ทโฟนด้วยเทคนิคการเล่าเร่ือง 

THE PROCESS OF CREATING CONTENT ON SMARTPHONES USING 

STORYTELLING TECHNIQUES 

 

นางสาววาสนา ยุทธชุม 

มหาวทิยาลัยศรีปทุม วทิยาเขตขอนแก่น 

E-mail: wassana.yu@spu.ac.th 

 

บทคัดย่อ 

บทความวชิาการน้ีมุ่งเนน้ศึกษา 1) กระบวนการผลิตคอนเทนตบ์นสมาร์ทโฟนดว้ยเทคนิคการเล่าเร่ืองท่ี

ดีตอ้งมี 3 ส่วนท่ีสําคญั คือ ผูเ้ล่า เน้ือเร่ืองท่ีจะเล่า และผูฟั้ง ผ่านกระบวนการผลิตคอนเทนต์ 7 ขั้นตอน ไดแ้ก่                  

ตั้งกลุ่มเป้าหมาย  เร่ิมระดมความคิด เร่ิมทาํแต่ละหัวขอ้คอนเทนต ์วางแผนทาํตารางปล่อยเน้ือหา เร่ิมตน้ลงมือถ่ายทาํ 

ตดัต่อโดยโปรแกรมสาํเร็จรูปผ่านมือถือ และ เผยแพร่เน้ือหาใชก้ารโปรโมทเขา้ช่วย และ 2) หลกัการการเล่าเร่ืองบน

แพลตฟอร์มออนไลน์ผ่านเทคนิคการตดัต่อดว้ยสมาร์ทโฟน พร้อมอุปกรณ์เสริมสําหรับกลุ่มเป้าหมายอย่างมี

ประสิทธิภาพ ซ่ึงใชว้ิธีศึกษาจากแหล่งขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือ ไดแ้ก่ งานวิจยั บทความวิชาการ ใชแ้นวคิดเก่ียวกับ

กระบวนการการผลิตรวบรวมขอ้มูลและใชท้ฤษฎีการวเิคราะห์คาํสาํคญัในการสงัเคราะห์ขอ้มูล จากการวเิคราะห์

คาํสาํคญั พบวา่ กลุ่มคาํเป็นตวัแปลในการศึกษาคร้ังน้ี คือ คอนเทนต ์การสร้างสรรคค์อนเทนต ์การมีส่วนร่วมกบั

ส่ือในสงัคมออนไลน์ เทคนิคการเล่าเร่ือง เทคนิคการตดัต่อ ดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป ผูเ้ขียนไดน้าํคาํสาํคญัท่ีคน้พบ

มาพฒันาเป็นกระบวนการสร้างสรรคค์อนเทนตผ์า่นการเล่าเร่ืองดว้ยเทคนิคการตดัต่อดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูปบน

สมาร์โฟน  

 

คาํสําคญั: คอนเทนต ์การสร้างสรรคค์อนเทนต ์เทคนิคการเล่าเร่ือง เทคนิคการตดัต่อ เทคนิคการตดัต่อดว้ย 

 สมาร์ทโฟน 

 

ABSTRACT 

 This academic article focuses on 1) the production of content on smartphones with good storytelling 

techniques that must have 3 important parts: the narrator, the story to be told, and the listener through the content 

production process. 7 steps, including setting a target audience start brainstorming Start doing each content topic. 

Make a plan to create a schedule for releasing content. Start filming Edited by a mobile program and disseminated 

content using promotion and 2) the principle of storytelling on an online platform through a smartphone editing 

technique. with accessories for effective target groups which use a study method from reliable sources such as 

research papers, and academic articles Apply the concepts of production processes, collect data, and apply 

keyword analysis theory to synthesize data. From the analysis of keywords, it was found that the word group as 

the translator in this study was content and content creation. Social media engagement storytelling techniques 
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editing techniques with a ready-made program The author has taken the keywords discovered to develop into the 

process of creating content through storytelling by editing techniques with ready-made programs on smartphones. 

 

Keywords: Content, Content Creation, Storytelling Techniques, Editing Techniques, Editing Techniques  

 for Smartphone 

 

บทนํา 

 จากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา หรือ โควดิ 19 ส่งผลกระทบแก่ประชากรทัว่โลกทาํให้

เกิดการกกัตวัอยู่บา้น ประชากรเกิดความเครียดและความกงัวลในหลายดา้น จึงส่งผลให้มีเปล่ียนของการเกิด

คอนทเ์ทนตใ์นส่ือสังคมออนไลน์มากข้ึนอย่าง เห็นไดช้ดัจนเกิดเป็นกระแสนิยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแพลทฟอร์ม

ใหม่ยอดฮิตอยา่งต๊ิกตอ๊ก (Tiktok) หลายคอนเทนตก์ลายเป็นไวรัล คือมียอดเขา้ชมจาํนวนมากในระยะเวลาอนัสั้น 

(ศลิษา วงศ์ไพรินทร์และบุหงา ชัยสุวรรณ, 2562) นอกจากจะเป็นยุคในการสร้างสรรค์คอนเทนต์แลว้ยงัเป็น            

ยุคแจง้เกิดของอาชีพนักสร้างสรรค์คอนเทนต์และการสร้างตวัตนในสังคมออนไลน์อีกดว้ย นับว่าเป็นยุคของ

เปล่ียนแปลงในการพฒันาสร้างสรรคส่ื์อ เพราะส่ือจาํเป็นจะตอ้งมีคุณภาพเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนัของส่ือ

ในตลาดนกัสร้างสรรคค์อเทนตท่ี์มีการแข่งขนักนัสูง เร่ืองเวลาเป็นอีกหน่ึงปัจจยัท่ีสาํคญัมาก ดงันั้นนกัสร้างสรรค์

คอนเทนตท่ี์มีศกัยภาพในการบริหารเวลาท่ีดีก็จะมีความไดเ้ปรียบรวมไปถึงการมีอุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพอยา่ง

โทรศพัท์เคล่ือนท่ีหรือสมาร์ทโฟนกบัแอพพลิเคชัน่สําเร็จรูปในการตดัต่อ ก็เขา้มามีบทบาทท่ีสาํคญัในการเป็น

เคร่ืองมือช่วยในการผลิตและพฒันาสร้างสรรคค์อนเทนต ์นอกจากน้ีทกัษะในการใชเ้คร่ืองมือยงัเป็นส่ิงสาํคญั

และจาํเป็นท่ีจะช่วยใหก้ารสร้างสรรคค์อนเทนตใ์หมี้คุณภาพและมีประสิทธิภาพในการส่ือสารกบักลุ่มเป้าหมาย

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพในอนาคตต่อไป 

 

วตัถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษากระบวนการผลิตและออกแบบการผลิตคอนเทนตด์ว้ยสมาร์ทโฟน    

2. เพ่ือศึกษาหลกัการการเล่าเร่ืองบนแพลตฟอร์มออนไลน์ผา่นเทคนิคการตดัต่อดว้ยสมาร์ทโฟน 

 

เน้ือหา  

 คอนเทนต์เป็นขอ้มูลท่ีอยู่ในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นตวัอกัษร ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว หรือเสียง                

ในปัจจุบนัมีคอนเทนตท่ี์ถูกนาํเสนอมากมายซ่ึงโดยมากจะถูกเสนอไปยงักลุ่มเป้าหมายหรือผูรั้บผ่านเครือข่าย

สังคมออนไลน์ (Social Media) สามารถแบ่งออกได้เป็นคอนเทนต์ให้ความรู้ (Education) คอนเทนต์ขายของ 

(Sale and Marketing) คอนเทนต์ให้ความบันเทิง (Entertainment) คอนเทนต์โน้มน้าวใจ (Convince) สร้างแรง

บนัดาลใจ (Inspire) ( King Copywriting, 2021)โดยนกัสร้างสรรคค์อนเทนตจ์ะถูกเรียกวา่เป็นคอนเทนตค์รีเอเตอร์ 

(Content Creator) ซ่ึงแต่ละคนจะมีกลยุทธ์ในการรวบรวมคดักรองขอ้มูล ออกแบบการนาํเสนอและมีช่องทาง  

การนาํเสนอท่ีแตกต่างกนัออกไป ซ่ึงนกัสร้างสรรคค์อนเทนตม์กัจะทราบถึงความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายใน

การส่ือสาร เช่น ชอบหรือไม่ชอบอะไร ตอ้งการเห็นหรือได้ขอ้มูลอะไรจากคอนเทนต์ เป็นตนั (Aksarapak 

Chantarasiri, 2022) ทาํใหก้ารนาํหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี มาใชจ้ดัการการส่ือสารผา่นช่องทางสงัคมออนไลน์ช่วย

ให้การส่ือสารมีประสิทธิภาพและได้ผลตามท่ีนักสร้างสรรค์คอนเทนต์ตอ้งการ แนวคิดการมีส่วนร่วมกับ                     

https://kingcopywriting.com/
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การส่ือสารเน้ือหาผา่นสงัคมออนไลน์ นกัสร้างสรรคค์อนเทนตไ์ม่เพียงแต่นาํเสนอเน้ือหาต่อผูรั้บสารเท่านั้นแตย่งั

ควรตอ้งสร้างและกระตุ ้นให้เกิดการปฏิสัมพนัธ์กับผูรั้บด้วย เพ่ือไม่ให้เป็นการส่ือสารทางเดียวท่ีจะทาํให้                    

การส่ือสารคร้ังนั้นขาดประสิทธิภาพไป ในส่ือสังคมออนไลน์ท่ีนิยมอย่าง เฟสบุ๊ค (Facebook) ยูทูป (Youtube) 

ต๊ิกติอก (Tiktok) ไดนิ้ยามการตอบกลบัของผูรั้บสารวา่เป็น เอ็นเกจเมนท์ (Engagement) โดยพิจารณาจากการตอบกลบั 

การกดช่ืนชอบ (Like) การแสดงความคิดเห็น (Comment) และการแบ่งปัน (Share) ส่ิงเหล่าน้ีลว้นใชเ้ป็นเคร่ือง              

ช้ีวดัประสิทธิภาพในการส่ือสารถือว่าเป็นอีกวิธีท่ีทาํให้ทราบถึงความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือสัมฤทธ์ิ

จุดประสงคก์ารส่ือสารในคร้ังนั้นหรือในคร้ังต่อ ๆ ไป ยอดการเขา้ถึงจาํเป็นมากกบัคอนเทนตป์ระเภทขายของ 

การสร้างสรรคค์อนเทนตส์าํหรับส่ือสารผ่านช่องทางสังคมออนไลน์นั้นนอกจากการคดักรองขอ้มูลแลว้การนาํ

หลกัการในการเล่าเร่ือง (Story Telling) เขา้มาใชใ้นการลาํดบัการนาํเสนอจะช่วยส่งเสริมให้เน้ือหามีความน่าสนใจ

มากข้ึน ดงัคาํว่า เทคนิคการเล่าเร่ืองเพราะเร่ืองราวคือหัวใจของการตลาด (Nishananda, 2022) คุณภาพของส่ือ 

ความน่าเช่ือถือของขอ้มูล และการลาํดบัการเล่าเร่ืองจะช่วยใหค้อนเทนตน์ั้นประสบความสาํเร็จนัน่เอง 

หลกัการเล่าเร่ือง หรือ Story Telling นั้นมีอยู่หลากหลาย ซ่ึงแนวคิดและทฤษฎีท่ีนิยมใช้กันในกลุ่ม               

นกัสร้างสรรคค์อนเทนตมี์ 7 แนวคิด ดงัน้ี 1) Before-After-Bridge มีหลกัการคือ Before แสดงปัญหาใหผู้ผู้รั้บสาร

ไดรั้บรู้ After แสดงให้ผูรั้บสารเห็นถึงผลหลงัจากการแกปั้ญหา Bridge แสงให้เห็นวา่ทาํอย่างไรถึงจะสําเร็จใน

เป้าหมาย 2) Problem-Agitate-Solve มีหลกัการคือ Problem ปัญหาท่ีเกิดข้ึน Agitate เนน้ย ํ้าปัญหาเพ่ือใหเ้กิดภาวะ

กวนใจ Solve แสงวธีิแกป้ญหา 3) Feature-Advantages-Benefits  มีหลกัการ คือ Feature แสดงความสามารถท่ีเป็น

ข้อเท็จ Advantages นําเสนอขอ้ดีส่ิงท่ีช่วยแก้ไข Benefits แสดงความหมายและให้เหตุผลท่ีผูรั้บสารตอ้งให้               

ความสนใจ 4)Three-Act-Structure มีหลกัการคือ Act one/Setup แนะนาํตวัละครและฉาก Act two/ Confrontation 

การเผชิญหนา้ การเจอกนักบัอุปสรรค ส่ิงกีดขวาง Act three/Resolution การยืนหยดัต่อสู้กบัปัญหาจนผ่านมาได ้

5) Freytag’s Pyramid: Five-Act Structure มีหลกัการ คือ Exposition แสดงจุดเร่ิมตน้ เบ่ืองหลงัตวัละครกบัการแนะนาํ

ตัวละคร Inciting Incident ต้นเหตู ท่ีส่งผลกระทบต่อเหตุการณ์ Rising Action จุดสําคัญของการนําเสนอ                     

ความพยายามในการแกปั้ญหา Climax จุดเปล่ียนแปลงชะตากรรมระหว่างการสําเร็จหรือการส้มเหลว Falling 

Action แสดงให้เห็นการเปล่ียนแปลงหลงัจากเหตุการณ์ Climaxท่ีผ่านมา Resolution การแกไ้ขปัญหาวิธียืนหยดั

ต่อสู้ Denouement บทแสดงผลของเร่ืองทั้งหมดท่ีตวัละครไดรั้บ 6) Simon Sinek’s Golden Circle มีหลกัการคือ 

Why เร่ิมดว้ยการตั้งคาํถามว่าทาํไมตอ้งส่ิงน้ี How ส่ิงท่ีทาํน้ีถูกทาํไดอ้ย่างไร What ท่ีน่ีเขาทาํอะไรกนัหรือขาย

อะไร 7) Dale Carnegie’s Magic มีหลกัการคือ Incident อุบติัการณ์มกัเล่าเร่ืองท่ีผูรั้บสารจะมีประสบการณ์ร่วม 

Action ลงมือปฏิบติั แสดงความจาํเป็นในการแกไ้ขปัญหา วธีิแกปั้ญหา ตอ้งเล่าใหช้ดัเจนท่ีสุดเพ่ือความเขา้ใจของ

ผูรั้บสาร Benefit ประโยชน์  (ZORT, 2022)  

แนวคิดดงักล่าวแสดงให้เห็นว่าทาํไมถึงตอ้งทาํตาม หลกัการเหล่าน้ีมกัถูกนักสร้างสรรค์คอนเทนต์

เลือกใชต้ามความถนดั ความชอบส่วนบุคคลหรือความชอบของกลุ่มเป้าหมาย แต่อยา่งไรก็ตาม Storytelling ท่ีดี

ตอ้งมี 3 ส่วนท่ีสาํคญั คือ 1) ผูเ้ล่า จะตอ้งรู้วธีิการในการเลือกส่ือแก่กลุ่มเป้าหมาย (Target) 2) เน้ือเร่ือง จะตอ้งตรง

ตามกลุ่มเป้าหมาย 3) ผูฟั้ง ควรมีการศึกษาวา่กลุ่มผูฟั้งเป็นใคร 

ในการนาํเสนอแต่ละคร้ังนกัสร้างสรรคค์อนเทนตอ์าจเลือกใชห้ลกัการท่ีแตกต่างกนัออกไปเพ่ือวดัผล

ตอบรับหาหลกัการท่ีเหมาะสมกบัตนเองและคอนเทนตท่ี์นาํเสนอ การเล่าเร่ืองน้ีมกัถูกนาํไปใชใ้นขั้นตอนการตดัต่อ 

(Editing) ซ่ึงเป็นขั้นตอนในการเพ่ิมประสิทธิภาพของส่ือท่ีจะใชใ้นการนาํเสนอเน้ือหาไดอ้ยา่งมาก การตดัต่อนั้น

เป็นขั้นตอนในการตกแต่ง เ พ่ิมเติม ปรับปรุง เปล่ียนแปลง (คันศร บุญบรรเทิงวฒัน์, 2559) เ น้ือหาเพ่ิม
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ประสิทธิภาพซ่ึงจะทาํใหค้อนเทนตมี์ความน่าสนใจและผูรั้บสารเปิดใจรับสารไดง่้ายข้ึน เทคนิคสาํหรับการตดัต่อ

ท่ีเป็นท่ีนิยมมี 6 เทคนิค ดงัน้ี 1) Cross Cutting เป็นการตดัต่อโดยการสลบัไปมาระหวา่ง 2 เหตุการณ์ 2) Cutaway 

เป็นการตดัต่อภาพหลกัแลว้แทรกภาพอ่ืนในเหตุก์ารเดียวกนัเขา้มา 3) Montage การตดัต่อแนวน้ีเนน้การรวบรวม

หรือประมวลภาพ และสร้างความคิดรวบยอดในส่ิงท่ีตอ้งการส่ือสาร 4) Match Cut เป็นการตดัต่อจากภาพหน่ึงไป

หาภาพท่ีมีลกัษณะคลา้ยกนั มกัจะใชรู้ปทรง การเคล่ือนไหวและเสียงในการเช่ือมเพ่ือใหเ้กิดความสอดคลอ้งกนั 

5) Jump Cut เป็นการตดัตอ้ให้เกิดการกระโดดของภาพเกิดขั้น ไม่ว่าจะเป็นกระโดดจากขนาดเฟรม ไม่จนถึง

สถานท่ี เวลา เป็นตน้ 6) Cutting on Action เป็นการตดัต่อในการกระทาํเดียวกนัไปสู่การกระทาํเดิมเหตุการณ์เดิม 

เวลาเดิม ในมุมกลอ้งแบบอ่ืนและตอ้งมีความต่อเน่ืองในเหตุการณ์นั้น ๆ (Digitiv, 2019)ในขั้นตอนการตดัต่อ               

นกัสร้างสรรคค์อนเทนตจ์าํเป็นจะตอ้งความรู้ในการใชเ้คร่ืองมือ (Knowledge of Tool) ทกัษะในการใชเ้คร่ืองมือ 

(Skill of Tool) และเคร่ืองมือ (Tool) โดยเคร่ืองมือในการตัดต่อ หรือ Editing นั้ น นักสร้างสรรค์สามารถใช้

คอมพิวเตอร์ร่วมกับโปรแกรมซ่ึงมีอยู่มากมาย เช่น Adobe Premiere Pro, Sony Vegas, Davinci Resolve, Final 

Cut Pro เป็นตน้ นอกจากน้ียงัสามารถใชส้มาร์ทโฟนในการตดัต่อแทนคอมพิวเตอร์ไดเ้หมือนกนัแต่คุณภาพและ

ความสะดวกของการตดัต่อจะลดลง โปรแกรมตดัต่อท่ีเป็นท่ีนิยมสําหรับสมาร์ทโฟน เช่น KineMaster Video 

Editor, InShot, CapCat เป็นตน้ ซ่ึงการตดัต่อดว้ยสมาร์ทโฟนนั้น Editor ไม่จาํเป็นตอ้งมีความรู้และทกัษะมากนกั

ก็สามารถตดัต่อไดเ้น่ืองจากคุณสมบติัของแอพพลิเคชัน่สําเร็จรูปถูกออกแบบมาให้ใชง้านง่ายเพ่ือความสะดวก 

เหมาะสมกบัขนาดของอุปกรณ์ซ่ึงทาํใหส้ามารถตดัต่อไดทุ้กท่ีทุกเวลา ใชพ้ื้นท่ีในการทาํงานนอ้ยแต่จะมีขอ้จาํกดั

ในเร่ืองของประสิทธิภาพในการทาํงานของแอพพลิเคชัน่จะแตกต่างกนัค่อนขา้งมากเม่ือเทียบกบัโปรแกรมตดัต่อ

สาํหรับคอมพิวเตอร์ หากนกัสร้างสรรคค์อนเทนตไ์ม่มีความสามารถหรือเวลาสาํหรับการตดัต่อก็สามารถติดต่อ           

ผูท่ี้มีความสามารถและประสบการณ์มาทาํงานดา้นน้ีแทนได ้แต่นั้นหมายถึงตน้ทุนค่าใชจ่้ายท่ีเพ่ิมข้ึนในการจดัทาํ

คอนเทนตใ์นการจดัทาํคอนเทนต ์ๆ หน่ึงนั้น นอกจากการคน้ควา้ คดักรองขอ้มูล การตดัต่อแลว้ นกัสร้างสรรค์

คอนเทนตค์วรมีการวางแผน ออกแบบการเล่าเร่ืองการถ่ายทาํ รวมถึงการวางงบประมาณในการสร้างสรรคเ์อาไว้

ดว้ยในการสร้างสรรคค์อนเทนตแ์ต่ละคร้ังนัน่เอง   

 นักสร้างสรรค์คอนเทนต์จําเป็นต้องมีขั้นตอนในการพัฒนาสร้างสรรค์ส่ือ เพ่ือให้การผลิตนั้ นมี

ประสิทธิภาพและได้ผลงานท่ีมีคุณภาพโดยควรใช้หลกั 7 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ตั้งกลุ่มเป้าหมาย  แบรนด์ตอ้งทาํ

วิเคราะห์ถึงกลุ่มเป้าหมาย ตอ้งการท่ีจะส่ือสารกบัใคร หากเขา้ใจกลุ่มเป้าหมายและรู้วา่กลุ่มเป้าหมายนั้นคือใคร 

แบรนด์จะสามารถส่ือสารไดอ้ย่างถูกจุดและมีประมีประสิทธิภาพมากข้ึน เพราะจะมีความเขา้ใจทางดา้นวิธีคิด 

รวมไปถึงจะทาํให้ทราบถึงกลุ่มผูรั้บสารมากข้ึน 2) เร่ิมระดมความคิด ทีมตอ้งการไอเดีย การทาํคอนเทนต์ตอ้ง

อาศยัความร่วมมือกนัเสนอไอเดียของทีมงาน ว่าจะทาํอะไร มีไอเดียอะไร มาแบ่งปันแลกเปล่ียนเพ่ือนําไปสู่               

การวิเคราะห์ประเด็นให้แตกเพ่ือต่อยอดเป็น Content ต่อไป 3) เร่ิมทาํแต่ละหัวขอ้คอนเทนต์ ประเมินคียเ์วิร์ด                     

แลว้ลิสออกมา เพ่ือท่ีจะนาํมาสร้าง Core Idea ว่าจะทาํคอนเทนตห์ัวขอ้อะไร ทาํอะไร ไปจนถึงช่องทางท่ีจะทาํ 

ประเมินวา่จะตอ้งใชห้วัขอ้แบบไหนท่ีจะกระตุน้ใหเ้กิดความน่าสนใจ ขั้นตอนน้ีหากตอ้งการใหไ้ดห้วัขอ้ท่ีดีท่ีสุด 

อาจจะระดมความคิดอีกคร้ังเพ่ือใหไ้ดห้ัวขอ้ท่ีดีท่ีสุดแลว้เปล่ียนหัวขอ้ให้กลายเป็นคอนเทนตคุ์ณภาพ  4) วางแผน

ทาํตารางปล่อยเน้ือหา เม่ือทราบหัวขอ้ท่ีจะเขียน Content แลว้ก็จะตอ้งมีการวางแผนว่าเน้ือหาท่ีได้ทําไปนั้ น                   

ควรเผยแพร่ในช่วงเวลาไหน ในแต่ละเดือนจะตอ้งมีคอนเทนตล์งถ่ีแค่ไหน การทาํ Editorial Calendar มีส่วนช่วย

ให้การวางแผนทาํใหมี้ Content มีขั้นตอนการทาํงานท่ีแน่นอน และมีประสิทธิภาพมากข้ึน 5) เร่ิมตน้ลงมือถ่ายทาํ

จดัทาํคอนเทนต์ การตดัต่อคร้ังแรกหรือการทาํคลิปคร้ังแรกอาจจะไม่ไดรั้บความสนใจ แต่ถา้หากนกัสร้างสรรค์
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คอนเทนต์ไดรั้บคาํวิจารณ์หรือไดรั้บความคิดเห็นว่างานเขียนของคุณเป็นอย่างไรจะทาํให้มีการพฒันามากข้ึน 

หรืออาจใช้การสังเกตุจากการมีส่วนร่วม ยอดคนเขา้ถึงมาประกอบกันจะทําให้คุณรู้ทิศทางว่าคนอ่านชอบ 

Content แบบไหน นาํไปสู่การปรับปรุงงานท่ีดีข้ึน 6) ทาํการตดัต่อดว้ยโปรแกรมสําเร็จรูปผูเ้ขียนขอนาํเสนอเป็น

โปรแกรมสาํเร็จรูป  Cap cat เป็นโปรแกรมตดัต่อวิดีโอท่ีสามารถใชไ้ดท้ั้ง 2 ระบบปฏิบติัการ คือ ไอโอเอส (ios ) 

และ แอนดรอยด์ (Android)  CapCut ช่ือเก่าก็คือ Viamaker เป็นแอพพลิเคชั่น ตัดต่อวิดีโอ และเล่นวิดีโอได้ 

สามารถ ตดัต่อคลิป สามารถปรับวดีิโอไดห้ลายรูปแบบไม่วา่จะเป็น แนวนอนธรรมดา หรือไม่วา่จะเป็น แนวตั้งก็

ยงัได้ หลากหลายขนาดใช้งานง่าย ไม่ว่าเป็นคาํสั่งตดั หรือคาํสั่งการตกแต่งภาพ เล่นถอยหลงั และปรับแต่ง

ความเร็ว เอฟเฟค ขอ้ความ ของการตดัต่อ วดีิโอ ทาํไดง่้ายรวมถึงการออกแบบหนา้ปกไดท้นัที (ท็อปแพนดรอยด,์ 

2565) และสามารถนาํคลิปวดีีโอไปเผยแพร่ในส่ือโซเซียลไดไ้ม่วา่จะในช่องทางส่ือสงัคมออนไลน์ เช่น Youtube, 

Twitter, Instagram  tiktok ไปจนถึง Facebook เป็นตน้ 7) ใชก้าร Promote เขา้ช่วยแมว้า่นกัสร้างสรรคค์อนเทนตจ์ะ

เผยแพร่หลากหลายช่องทางเพ่ือเก็บยอดวิวคนชอบหรือคนอ่านไดแ้ลว้ ไม่ไดห้มายความวา่จะมีคนเห็นโพสตข์อง

คุณไดม้ากมาย ในยคุท่ี Content มากมายทัว่โลกวอ่นในออนไลน์แบบไม่มีท่ีอยูใ่หค้อนเทนตใ์หม่ๆ ส่ิงท่ีทาํไดคื้อ 

การใช ้Promote เขา้ช่วย เพ่ือให้ Content ของคุณไปถึงกลุ่มเป้าหมายได ้ซ่ึงการโปรโมทมีหลากหลายรูปแบบใน

ยคุปัจจุบนั (เชส สตดิูโอ, 2565) 

 ในขั้นตอนการสร้างสรรคแ์ละผลิตคอนเทน้ตผ์่านการเล่าเร่ืองในยคุปัจจุบนันกัสร้างสรรคค์อนเทนต์

สามารถนาํ  7 ขั้นตอนไปใชไ้ดต้ามความเหมาะสมตามสถานการณ์การทาํงานได้พอจะกล่าวสรุปสั้นๆได้คือ                

นกัสร้างสรรคค์อนเทนตท่ี์ดีตอ้งนึกถึงกลุ่มเป้าหมายเป็นสาํคญัและสร้างเน้ือหาใหเ้ขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตอ้งมี

การโปรโมทเพ่ือเพ่ิมยอดผูติ้ดตามและสร้างฐานลูกคา้ใหม้ากข้ึนนัน่เอง 

 

สรุป 

จากการศึกษาตามวตัถุประสงคข์อ้  1) กระบวนการผลิตและออกแบบการผลิตคอนเทนต์ดว้ยสมาร์ท

โฟนผา่นเทคนิคการเล่าเร่ืองท่ีดีตอ้งมี 3 ส่วนท่ีสาํคญั คือ ผูเ้ล่าเร่ือง ไดแ้ก่ นกัสร้างสรรคค์อนเทนต ์ เน้ือเร่ืองท่ีจะ

เล่า ไดแ้ก่ คาํหรือแคปชัน่ท่ีเป็นกระแส และผูฟั้ง ไดแ้ก่กลุ่มเป้าหมายและลูกคา้ท่ีเราตอ้งการให้เขา้ถึงเร่ืองเล่าท่ี

ตอ้งการส่ือสารผ่านกระบวนการผลิตคอนเทนต ์7 ขั้นตอน ไดแ้ก่ ตั้งกลุ่มเป้าหมาย  เร่ิมระดมความคิด  เร่ิมทาํแต่ละ

หัวขอ้คอนเทนต์ วางแผนทาํตารางปล่อยเน้ือหา เร่ิมตน้ลงมือถ่ายทาํ ตดัต่อโดยโปรแกรมสําเร็จรูปผ่านมือถือ และ 

เผยแพร่เน้ือหาใชก้ารโปรโมทเขา้ช่วย และ 2) หลกัการเล่าเร่ืองบนแพลตฟอร์มออนไลน์ผา่นเทคนิคการตดัต่อดว้ย

สมาร์ทโฟน พบว่า เทคนิคกระบวนการในการตดัต่อด้วยสมาร์ทโฟนสามารถทาํผ่านโปรแกรมสําเร็จรูป คือ                  

1) โอนถ่ายยา้ยขอ้มมูลท่ีจะตดัต่อเขา้มายงัสมาร์ทโฟน 2) นําขอ้มูลท่ีจะตดัต่อไปตดัต่อ ตกแต่ง ปรับปรุงใน

แอพพลิเคชั่น ใส่ข้อความ เสียง และเอฟเฟคเพ่ือสร้างความสนุกและสร้างบรรยากาศให้น่าจดจํามากข้ึน                            

3) ตรวจสอบความถูกตอ้งให้เป็นไปตามบท (Script) ท่ีเขียนดว้ยหลกัการเล่าเร่ืองอย่างถูกตอ้ง 4) แกไ้ขส่วนท่ี

บกพร่องส่ือพร้อมทั้ งตรวจสอบอย่างละเอียดอีกรอบ 5) นําไฟล์ออกเป็นไลฟ์สมบูรณ์ด้วยการ เอ็กซ์พอร์ท 

(Export) 6) นาํคอนเทนต ์ออกสู่กลุ่มเป้าหมายตามช่องทางท่ีไดก้าํหนดไวใ้นขั้นตอนการวางแผนการนาํเสนอ 

 

ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาในคร้ังน้ี พบว่า การนาํหลกัการเล่าเร่ือง (Story Telling) มาปรับใชส้ําหรับการตดัต่อใน

แอพพลิเคชัน่ดว้ยสมาร์ทโฟน ช่วยลตน้ทุนและขั้นตอนในการพฒันาสร้างสรรคค์อนเทนตเ์น่ืองจากกระบวนการ
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สร้างสรรคค์อนเทนตบ์นสมาร์ทโฟนดว้ยเทคนิคการเล่าเร่ืองสามารถวางแผนการทาํงานภายในคนๆ เดียวไดเ้พียง

แค่มีสมาร์ทโฟนเคร่ืองเดียวและนอกจากน้ียงัช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการนาํเสนอขอ้มูล เน้ือหาให้ส่ือเขา้ถึง

กลุ่มเป้าหมายได้ง่ายข้ึนในยุคปัจจุบนัท่ีวิดีโอสั้ นไดรั้บความนิยม และการตดัต่อด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปผ่าน

สมาร์ทโฟน ผูเ้ขียนนาํเสนอใหใ้ชโ้ปรแกรม CapCat เน่ืองจากเป็นโปรแกรมสาํเร็จรูปท่ีใชไ้ดง่้าย สามารถกาํหนด

ความละเอียดไดเ้หมาะสมกบัแพลตฟอร์มในยคุปัจจุบนั และควรมีการศึกษาวิจยัผลการนาํหลกัการเล่าเร่ืองและ

การตดัต่อผ่านสมาร์ทโฟนมาใชก้บัคลิปสั้นในส่ือสังคมออนไลน์ เพ่ือเพ่ิมคุณภาพของคอนเทนตอ์นัจะส่งผลต่อ

องคค์วามรู้ในการผลิตส่ือสาํหรับสารผา่นสงัคมออนไลน์ในปัจจุบนั 

 

กติติกรรมประกาศ  

 บทความวิชาการเร่ือง : กระบวนการสร้างสรรค์คอนเทนต์บนสมาร์ทโฟนด้วยเทคนิคการเล่าเร่ือง 

ขอขอบคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย.์ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ ท่านรองอธิการบดีมหาวทิยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น 

ท่ีสนับสนุนและอนุเคราะห์งบประมาณในการเผยแพร่บทความวิชาการในคร้ังน้ี ผูว้ิจัยหวงัเป็นอย่างยิ่งว่า

บทความฉบบัน้ีจะเป็นประโยชน์สาํหรับผูท่ี้สนใจไดศึ้กษาต่อไป 
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บทคัดย่อ 

 การออกแบบตราสญัลกัษณ์ และลวดลายกราฟิกสาํหรับผลิตภณัฑช์าแบรนด ์“แจ่ซนั”  หมู่บา้นมิตรภาพ

ไทย - เวยีดนาม จงัหวดันครพนม มีวตัถุประสงคเ์พ่ือออกแบบอตัลกัษณ์ให้กบัแบรนด ์“แจ่ซนั” หมู่บา้นมิตรภาพ

ไทย - เวียดนาม จงัหวดันครพนม ไดแ้ก่ตราสัญลกัษณ์, ลวดลายกราฟิก และบรรจุภณัฑ ์โดยมีการดาํเนินงานใน

การลงพ้ืนท่ีสาํรวจและเก็บขอ้มูลในขั้นปฐมภูมิ ประกอบดว้ย ขอ้มูลเก่ียวกบัการบริโภคชา, ขอ้มูลเก่ียวกบัหมู่บา้น

มิตรภาพไทย – เวียดนาม และขอ้มูลเก่ียวกบัการออกแบบอตัลกัษณ์แบรนด ์รวมไปถึงขอ้มูลทุติยภูมิในดา้นของ

ขอ้มูลคู่เเข่งทางการตลาดในสินคา้ประเภทเดียวกนัและใกลเ้คียงกนั จากนั้นไดท้าํการสนทนากลุ่ม (Focus Group 

Discussion) ซ่ึงประกอบด้วยภาคีเครือข่ายภายในจังหวดันครพนม อาทิ มหาวิทยาลยันครพนม และสมาคม

หมู่บา้นมิตรภาพไทย-เวยีดนาม จงัหวดันครพนม (Thai - Vietnam Friendship Village, Nakhon Phanom Province) 

ภายใตแ้นวคิดการออกแบบอยา่งมีส่วนร่วม (Participatory Design) เพ่ือศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งเชิงลึกโดยแบ่งเป็น 

3 ประเด็น ดังน้ี (1) ขอ้มูลเชิงลึกเก่ียวกบัหมู่บา้นมิตรภาพไทย-เวียดนาม จังหวดันครพนม (2) ขอ้มูลเก่ียวกบั              

การพฒันาบรรจุภณัฑ ์ร่วมกบัผูเ้ช่ียวชาญดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลยันครพนม และ

(3) ขอ้มูลเก่ียวกบัการออกแบบตราสัญลกัษณ์และลวดลายกราฟิกสาํหรับผลิตภณัฑ์ชาแบรนด์ “แจ่ซัน”  ซ่ึงผล

จากการสนทนาแบบกลุ่ม (Focus Group Discussion) สรุปไดว้า่ขอ้มูลท่ีเป็นอตัลกัษณ์ของหมู่บา้นไทย-เวียดนาม 

จังหวดันครพนมคือ ซุ้มประตูอนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินทร์และธงชาติเวียดนาม และนําไปออกแบบ

ผสมผสานร่วมกบัแนวคิดกระแสนิยมในการออกแบบ (Design Trends) โดยใชก้ารออกแบบลายขดในการส่ือถึง

วฒันธรรมเวียดนาม และในส่วนของการออกแบบบรรจุภณัฑ์ ไดเ้ลือกใชบ้รรจุภณัฑ์ทั้ งหมด 2 รูปแบบ ดงัน้ี               

(1) บรรจุภณัฑเ์ฉพาะหน่วย (Individual Package)โดยใชเ้ป็นวสัดุพลาสติกสาํหรับบรรจุอาหารและทาํการปิดผนึก

ดว้ยวธีิซีลสุญญากาศ และ(2) บรรจุภณัฑช์ั้นใน (Inner Package) โดยเลือกใชว้สัดุเป็นกระดาษเพ่ือใหย้อ่ยสลายได้

ง่ายและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงดา้นในจะมีสารดูดความช้ืนเรียกว่า ซิลิกาเจล (Silica Gel) หรือ ซองควบคุม

ความช้ืน และมีการออกแบบลวดลายพ้ืนหลงั (Background) โดยนาํรูปร่าง (silhouette) ของใบชามาออกแบบ             

การจดัวางเป็นพุ่ม คลา้ยตน้ชา นอกจากน้ียงัเลือกใชสี้ท่ีส่ือถึงความเป็นธรรมชาติและความสดช่ืน ไดแ้ก่ สีโทน

เขียว, สีโทนฟ้า และสีโทนเหลือง ซ่ึงมีสีโทนเยน็และสีโทนร้อน คิดเป็นสัดส่วน 90:10 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น

นกัท่องเท่ียวหรือผูบ้ริโภคท่ีนิยมการด่ืมชาและรวมไปถึงกลุ่มคนรักสุขภาพ 
 

คาํสําคญั: การออกแบบ, ตราสญัลกัษณ์, อตัลกัษณ์, ลวดลายกราฟิก, การตลาด 



การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 17 และการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ คร้ังท่ี 7 มหาวิทยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ ประจาํปี 2565 

2040 

ABSTRACT 

Logo design and graphic patterns for tea products under the brand “JASUN”, Thai-Vietnamese 

Friendship Village, Nakhon Phanom Province. The objective is to design an identity for the brand “JASUN”, 

Thai-Vietnam Friendship Village, Nakhon Phanom Province. These include logos, graphic designs and 

packaging. The work was conducted in the field of surveying and collecting data at the primary stage, including 

information about tea consumption, information about the Thai-Vietnam Friendship Village, and information 

about brand identity design. Including secondary information in terms of information on market competitors in 

the same and similar products. Then there was a Focus Group Discussion which consisted of network partners 

within Nakhon Phanom province such as Nakhon Phanom University. and the Thai-Vietnam Friendship Village 

Association Nakhon Phanom Province (Thai - Vietnam Friendship Village, Nakhon Phanom Province) under the 

concept of participatory design (Participatory Design) to study the relevant information in depth divided into 3 

issues as follows: (1) In-depth information about the Thai-Vietnam Friendship Village Nakhon Phanom Province 

(2) Information on packaging development with experts in food science and technology Nakhon Phanom 

University and (3) information about the design of logos and graphic patterns for tea products brand "JASUN". 

As a result of the Focus Group Discussion, it was concluded that the identity of the Thai-Vietnamese village 

Nakhon Phanom Province is The Arch of President Ho Chi Minh Memorial and the Vietnamese Flag and designed 

to combine with the concept of design trends (Design Trends) by using the design of curl patterns to convey 

Vietnamese culture. and in terms of packaging design have chosen 2 types of packaging as follows: (1) Individual 

packaging (Individual Package) by using a plastic material for food packaging and sealing by vacuum sealing 

and (2) Inner Package by choosing a paper material for easy biodegradation and environmentally friendly. Inside 

there is a desiccant called Silica Gel (Silica Gel) or a moisture control envelope. and has designed the background 

pattern (Background) by using the shape (silhouette) of the tea leaves to design the arrangement of the bushes 

similar to the tea tree. Blue tones and yellow tones which has cool tones and warm tones accounted for 90:10, 

with the target group being tourists or consumers who enjoy drinking tea and including health lovers.  

 

Keywords: Design, Logo, Identity, Graphic Design, Marketing, Tea products 

 

1. บทนํา 

 ผลิตภณัฑช์า นบัวา่เป็นเคร่ืองด่ืมยอดนิยมชนิดหน่ึงของโลก  โดยมีการกล่าวกนัวา่ชาเป็นเคร่ืองด่ืมท่ีมี

การบริโภคมากเป็นอันดับสอง รองจากนํ้ าเปล่า แต่สําหรับในประเทศไทยแล้ว ความนิยมด่ืมชายงัไม่มาก                      

เม่ือพิจารณาจากมูลค่าตลาดเคร่ืองด่ืมร้อน (Hot drink) พบว่าชามีสัดส่วนเพียงร้อยละ 6.40 เน่ืองจากผูบ้ริโภค            

ชาวไทยนิยมด่ืมกาแฟมากกวา่ ขณะท่ีอตัราการบริโภคชาของคนไทยอยูใ่นระดบัตํ่า หรืออตัราเฉล่ีย 0.93 กิโลกรัม

ต่อคนต่อปี ซ่ึงถึงวา่นอ้ยมากเม่ือเทียบกบัประเทศท่ีมีการบริโภคชามากท่ีสุดของโลก เช่น ตุรกีท่ีบริโภคในอตัรา

เฉล่ีย 7.54 กิโลกรัมต่อคนต่อปี ชาวองักฤษ 2.74 กิโลกรัมต่อปี และฮ่องกง 1.42 กิโลกรัมต่อปี อุตสาหกรรมพฒันา

มูลนิธิเพ่ือสถาบนัอาหาร(2559) แสดงให้เห็นถึงโอกาสในการเติบโตของตลาดชาในประเทศไทยยงัมีอีกมาก 

โดยปัจจยัสาํคญัในการขบัเคล่ือนตลาดชาในประเทศให้เติบโต อาทิ กระแสความใส่ใจในสุขภาพโดยเฉพาะใน
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กลุ่มคนรุ่นใหม่ การเพ่ิมข้ึนของรายไดป้ระชากร การขยายตวัของชุมชนเมือง ควบคู่กบัการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ๆ 

การเพ่ิมช่องทางการจาํหน่าย และการจดักิจกรรมส่งเสริมการตลาดของผูป้ระกอบการรายใหญ่  

 “จ่าแซง”  เป็นภาษาเวียดนาม แปลวา่ ชาเขียว ส่วนกระจายเสียงต่างประเทศ วีโอวี5-สถานีวิทยกุระจายเสียง

เวยีดนาม (2557) ซ่ึงเป็นตน้ชาประจาํถ่ินของชาวเวยีดนาม ในการเก็บเก่ียววตัถุดิบจากตน้ชาชาวเวยีดนามสามารถ

เก็บไดท้ั้งดอกและใบชา ปัจจุบนัวฒันธรรมการด่ืมชาของชาวไทยเช้ือสายเวียดนามยงัถูกสืบทอดกนัมาจากรุ่น                

สู่รุ่น มีการผสมผสานวฒันธรรมไทยในแง่ของรสชาติ ท่ีมีการประยกุตใ์ชส้มุนไพรไทยเขา้มาผสม ทาํให้เกิดเป็น

รสชาติใหม่ๆ เพ่ิมความหลากหลายใหก้บัผลิตภณัฑไ์ดม้ากข้ึน 

 

   
 

ภาพท่ี 1 ภาพการเก็บขอ้มูลตน้ชาชาวเวยีดนามในพ้ืนท่ี ใบและดอกของตน้ชาเขียว  
 

 หมู่บา้นมิตรภาพไทย-เวยีดนาม จงัหวดันครพนม (Thai - Vietnam Friendship Village, Nakhon Phanom 

Province) เป็นหมู่บา้นเก่าแก่ท่ีคร้ังหน่ึงอดีตประธานาธิบดีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ท่านโฮจิมินห์ไดเ้คย

เขา้มาอาศยัพ่ึงพระบรมโพธิสมภารพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั แห่งราชอาณาจกัรไทย อาศยัอยูย่าวนานถึง 7 ปี 

เพ่ือเป็นศูนยป์ระสานงานวางแผนกอบกู้เอกราชของเวียดนามจากฝร่ังเศสในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2467-2474

ปัจจุบัน “บ้านลุงโฮ” (บ้านท่านโฮจิมินห์) ได้สืบทอดสู่รุ่นลูกหลานดูแลจัดเป็นพิพิธภณัฑ์บอกเล่าเร่ืองราว 

ชีวประวติัของวีรบุรุษแห่งเวยีดนาม ภายในหมู่บา้นนาจอกแห่งน้ียงัมีพิพิธภณัฑห์มู่บา้นมิตรภาพไทย - เวียดนาม 

โดยได้มีการจัดนิทรรศการแสดงประวติัของท่านโฮจิมินห์ รวมถึง“อนุสรณ์สถานของอดีตประธานาธิบดี 

โฮจิมินห์” นับเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีไดมี้การผสมผสานวฒันธรรมไทยและเวียดนามในหลากหลายดา้น อาทิ

วฒันธรรมการบริโภคชา เป็นตน้ นอกจากน้ี ขอ้มูลจาก ภญ.ศิรินภา เซ่ียงหลิว (2020) ยงัพบวา่ ชาเขียวอุดมไปดว้ย

สารตา้นอนุมูลอิสระช่วยลดความอว้น ลดระดบันํ้ าตาลในเลือด และระดบัอินซูลินในเลือด ลดโคเลสเตอรอล 

มีฤทธ์ิในการตา้นมะเร็ง เพ่ิมการใชพ้ลงังานและการสลายไขมนั (fat oxidation) เป็นตน้ 

 จากการศึกษาขอ้มูลดงักล่าวผูว้จิยัเลง็เห็นวา่ผลิตภณัฑช์าแจ่ซนัในพ้ืนท่ีหมู่บา้นมิตรภาพไทย - เวยีดนาม 

จงัหวดันครพนม (Thai - Vietnam Friendship Village, Nakhon Phanom Province) ยงัขาดอตัลกัษณ์การออกแบบ

ตราสินคา้และลวดลายกราฟิกท่ีซ่ึงจะช่วยยกระดับแบรนด์สินคา้ให้มีความโดดเด่นและน่าจดจาํ รวมไปถึง

เป้าหมายทางการตลาดในการยกระดบัไปสู่การเป็นสินคา้หรือผลิตภณัฑข์องท่ีระลึกในพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสาํหรับกลุ่ม

นกัท่องเท่ียวหรือผูบ้ริโภคท่ีนิยมการด่ืมชาและรวมไปถึงกลุ่มคนรักสุขภาพ เหล่าน้ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ

ของกลุ่มสมาคมไทย-เวียดนาม จงัหวดันครพนม ท่ีตอ้งการยกระดบัวฒันธรรมการบริโภคชารวมถึงการพฒันา

ผลิตภณัฑ์ดั้ งเดิมของชุมชนไปสู่การต่อยอด เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมท่ีคงอตัลกัษณ์ของชาวไทย - เวียดนาม จงัหวดั

นครพนมต่อไป 
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2. วตัถุประสงค์ 

(1) เพ่ือออกแบบอตัลกัษณ์ให้กบัแบรนด์ “แจ่ซนั” หมู่บา้นมิตรภาพไทย - เวียดนาม จงัหวดันครพนม 

ไดแ้ก่ ตราสญัลกัษณ์, ลวดลายกราฟิก และบรรจุภณัฑ ์  

 

3. แนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน 

การออกแบบเคร่ืองหมายการค้า (Logo Design) ภายใตก้ลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียววิถีเกษตรและ

วฒันธรรมบา้นนาจอก ซ่ึงเป็นหมู่บา้นชาวเวียดนามเก่าแก่ในจงัหวดันครพนม การออกแบบเคร่ืองหมายการคา้ 

(Logo Design) จึงมีแนวคิดท่ีจะผสมผสานระหวา่งเอกลกัษณ์หมู่บา้นคือซุม้ประตูอนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินทร์

และธงชาติประเทศเวียดนาม โดยนําแนวคิดดงักล่าวมาลดทอนรายละเอียดลง และคงไวซ่ึ้งเอกลกัษณ์สําคญั               

ส่วนแรก คือ ซุม้ประตูอนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินทร์ โดยนาํมาลดทอนรายละเอียด และเก็บเส้นขอบนอกไว ้

(silhouette) ส่วนท่ีสองคือ ธงชาติเวยีดนาม โดยดึงเอาสญัลกัษณ์ดาวสีเหลืองจากธงชาติเวียดนามมาสร้างลวดลาย

ใหม่ เพ่ือใชเ้ป็นองคป์ระกอบในการออกแบบ และกาํหนดช่ือแบรนด์คือ “แจ่ซนั” (JASUN) ซ่ึงเป็นคาํพอ้งเสียง

จาก “จ่าแซง” จากภาษาเวียดนาม หมายถึง ชาเขียว และเพ่ิมลวดลายกราฟิก (Graphic Elements) ท่ีส่ือถึง

วฒันธรรมเวียดนาม คือ ลวดลายขด โดยการออกแบบและตดัทอนใหมี้ความทนัสมยัมากข้ึน และใชสี้พ้ืนขั้นลาย

เป็นบางช่วงๆ เพ่ือใหดู้ไม่รกตาจนเกินไป  

 

                     
 

ภาพท่ี 2  ภาพแนวคิดการออกแบบเคร่ืองหมายการคา้ (Logo Design) แบรนด ์“แจ่ซนั”  

 

การออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design) การแบ่งบรรจุภณัฑ ์แบ่งไดห้ลายวิธี เช่น แบ่งประเภท

ตามลกัษณะกรรมวิธีการผลิต และวิธีการขนถ่ายผลิตภณัฑ์ การแบ่งและเรียกช่ือบรรจุภณัฑ์ อาจแตกต่างกนั

ออกไป ในท่ีน้ีขอแบ่งประเภทของบรรจุภณัฑ์ทั้ งหมด 3 รูปแบบ ดงัน้ี (1) บรรจุภณัฑ์เฉพาะหน่วย (Individual 

Package), (2) บรรจุภัณฑ์ชั้นใน (Inner Package) และ (3) บรรจุภัณฑ์ชั้นนอกสุด (Outer Package) มิยอง ซอง

(2563) ซ่ึงในการออกแบบบรรจุภณัฑแ์บรนด ์“แจ่ซนั” ผูอ้อกแบบไดมี้การออกแบบ ทั้งหมด 2 รูปแบบ คือ บรรจุ

ภณัฑเ์ฉพาะหน่วย (Individual Package) และบรรจุภณัฑช์ั้นใน (Inner Package) โดยมีแนวคิดท่ีจะส่ือถึงความเป็น

ธรรมชาติ ความสดช่ืน ร่วมกบัแนวคิดกระแสนิยมในการออกแบบ  โดยใชล้วดลายกราฟิกท่ีส่ือถึงวฒันธรรม

ไทย-เวียดนาม นอกจากน้ียงัเลือกใชสี้ท่ีส่ือถึงความเป็นธรรมชาติและความสดช่ืน ไดแ้ก่ สีเขียว และสีฟ้า เพ่ือ

สะทอ้นให้หวนนึกถึงธรรมชาติและความเป็นชาเฉพาะถ่ิน โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือนกัท่องเท่ียวหรือผูบ้ริโภคท่ี

นิยมการด่ืมชาและรวมไปถึงกลุ่มคนรักสุขภาพ 
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ภาพท่ี 3  Five color image scale 

ทีม่า : Kobayashi Shigenobu, Colorist (Japan: Kodansha international, 1998), p.15. 

 

Five color image scale เป็นภาพท่ีไดจ้ากการนาํคาํศพัท์ท่ีส่ือความหมายดา้นอารมณ์ ความรู้สึก 180 คาํ 

มาทาํการจดักลุ่มคาํศพัท์ จากนั้นทาํการกาํหนดตาํแหน่งเฉพาะของสีท่ีปรากฏในวตัถุท่ีตอ้งการหา โดยนาํมา

เช่ือมโยงชุดสีตามทฤษฎีแม่สีวตัถุธาตุ โดยผูอ้อกแบบไดเ้ลือกชุดสีในหมวดของ Modern, Cool Casual, Clear 

และ Natural ซ่ึงมีสีโทนเยน็และสีโทนร้อน คิดเป็นสดัส่วน 90:10 

การสนทนาแบบกลุ่ม (Focus Group Discussion) ซ่ึงประกอบดว้ยภาคีเครือข่ายภายในจงัหวดันครพนม 

อาทิ มหาวิทยาลัยนครพนม และสมาคมหมู่บ้านมิตรภาพไทย-เวียดนาม จังหวดันครพนม (Thai - Vietnam 

Friendship Village, Nakhon Phanom Province) เพ่ือศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งเชิงลึกโดยแบ่งเป็น 3 ประเด็น ดงัน้ี  

 (1) ขอ้มูลเชิงลึกเก่ียวกบัหมู่บา้นมิตรภาพไทย-เวยีดนาม จงัหวดันครพนม อาทิ ความเป็นมา วฒันธรรม

โบราณสถานในพ้ืนท่ี เพ่ือคน้หาขอ้มูลท่ีสามารถใชใ้นการส่ือสารถึงอตัลกัษณ์ของชุมชน จากการสนทนาแบบ

กลุ่ม (Focus Group Discussion) สรุปไดว้า่ ขอ้มูลท่ีสามารถใชใ้นการส่ือสารถึงอตัลกัษณ์ของชุมชน คือ ซุม้ประตู

อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินทร์ และธงชาติเวียดนาม เน่ืองจากประธานาธิบดีโฮจิมินทร์ อดีตประธานาธิบดี

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ไดเ้คยเขา้มาพาํนกัเพ่ือกอบกูอิ้สรภาพของประเทศเวียดนาม จากประเทศฝร่ังเศส 

ระหวา่งปี พ.ศ. 2467–2474 ซ่ึงประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ไดใ้ชชี้วิตอยูน่านถึง 7 ปี และก่อให้เกิดการอพยพยา้ยถ่ิน

ฐานของชาวเวียดนามในสมยันั้น และเกิดเป็นชุมชนชาวไทย - เวียดนาม จนถึงปัจจุบนั ซ่ึงต่อมารัฐบาลเวียดนาม

ไดม้อบทุนสนบัสนุน และจดัใหมี้การก่อตั้งอนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินทร์ ข้ึนในปี พ.ศ. 2557 เพ่ือเป็นจุดศูนย์

รวมจิตใจของคนในชุมชนและเกียรติประวัติแก่ท่านโฮจิมินห์ รวมถึงให้กลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิง

ประวติัศาสตร์ ต่อไป ดงันั้นซุ้มประตูอนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินทร์ จึงเปรียบเสมือนอตัลกัษณ์ของชุมชน               

ส่ือใหเ้ห็นถึง ความกลา้หาญ อิสรภาพ และมิตรภาพระหวา่งประเทศไทยและประเทศเวยีดนาม 

  (2) ขอ้มูลเก่ียวกบัการพฒันาบรรจุภณัฑ ์ร่วมกบัผูเ้ช่ียวชาญดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

มหาวิทยาลยันครพนม เพ่ือคน้หาวิธีการเก็บรักษาผลิตภณัฑ์ชา ให้มีประสิทธิภาพและปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค                
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สรุปไดว้า่ ชาถือเป็นอาหารแหง้ชนิดหน่ึง และเม่ืออาหารแหง้สมัผสักบัอากาศท่ีมีความช้ืน มนัจะดูดความช้ืนเขา้สู่

ตวัเอง ทาํใหเ้กิดเช้ือแบคทีเรียและสปอร์ของเช้ือราข้ึนได ้การเก็บรักษาจึงเป็นปัจจยัสาํคญัของอาหารแหง้ รวมถึง

ผลิตภณัฑ์ชา จากการสนทนาแบบกลุ่ม (Focus Group Discussion) จึงไดข้อ้สรุปเก่ียวกบัการพฒันาบรรจุภณัฑ์

ของผลิตภณัฑ์ชา คือการเลือกใช้บรรจุภณัฑ์ทั้ งหมด 2 รูปแบบ ดังน้ี (1) บรรจุภณัฑ์เฉพาะหน่วย (Individual 

Package) โดยใชเ้ป็นวสัดุพลาสติกสาํหรับบรรจุอาหารและทาํการปิดผนึกดว้ยวธีิซีลสุญญากาศ เพ่ือป้องกนัไม่ให้

ถุงชาดา้นในสัมผสักบัความช้ืนจากอากาศดา้นนอก (2) บรรจุภณัฑช์ั้นใน (Inner Package) โดยเลือกใชว้สัดุเป็น

กระดาษเพ่ือให้ย่อยสลายไดง่้ายและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงดา้นในจะมีสารดูดความช้ืนเรียกว่า ซิลิกาเจล 

(Silica Gel) หรือ ซองควบคุมความช้ืน ป้องกนัความช้ืนอีกชั้นหน่ึง เพ่ือความปลอดภยัสูงสุดของผูบ้ริโภค 

  (3) ขอ้มูลเก่ียวกบัการออกแบบตราสญัลกัษณ์ และลวดลายกราฟิกสาํหรับผลิตภณัฑช์าแบรนด ์“แจ่ซนั”  

หมู่บา้นมิตรภาพไทย - เวยีดนาม จงัหวดันครพนม เพ่ือการคน้หาแนวทางการออกแบบ และขอ้มูลบนบรรจุภณัฑ ์

จากการสนทนาแบบกลุ่ม (Focus Group Discussion) สรุปไดว้่าการออกแบบอตัลกัษณ์แบรนด์ “แจ่ซัน” ไดน้าํ

แนวคิดของความเป็นธรรมชาติ ความสดช่ืน ร่วมกบัแนวคิดกระแสนิยมในการออกแบบ (Design Trends) ซ่ึงมี

การออกแบบลวดลายพ้ืนหลงั (Background) โดยนาํรูปร่าง (silhouette) ของใบชามาออกแบบการจดัวางเป็นพุ่ม 

คลา้ยตน้ชา นอกจากน้ียงัเลือกใชสี้ท่ีส่ือถึงความเป็นธรรมชาติและความสดช่ืน ไดแ้ก่ สีเขียว และสีฟ้า ซ่ึงมีสีโทน

เยน็และสีโทนร้อน คิดเป็นสัดส่วน 90:10 และจดัวางองคป์ระกอบต่าง ๆ ในบรรจุภณัฑใ์หเ้รียบง่าย เขา้ใจไดง่้าย 

โดยแบ่งการจดัวางขอ้มูลเป็น 4 ดา้น อาทิ ดา้นตราสัญลกัษณ์ (Logo), ดา้นขอ้มูลประโยชน์จากชาและวิธีชงชา, 

ดา้นบอกรสชาติของชา และดา้นความเป็นมารวมถึงช่องทางการติดต่อ  
 

4. กระบวนการในการสร้างสรรค์ผลงาน 

 1. รวบรวมวิเคราะห์และศึกษาหาข้อมูลต่างๆท่ีเก่ียวกับออกแบบอัตลักษณ์ ซ่ึงประกอบไปด้วย

แหล่งขอ้มูลและรูปภาพจากเวป็ไซตแ์ละเพจต่างๆ การศึกษาจากผลิตภณัฑช์าท่ีมีช่ือเสียง รวมไปถึงการสนทนา

แบบกลุ่ม (Focus Group Discussion) เพ่ือพิจารณาขอ้มูลท่ีสาํคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบอตัลกัษณ์ และตราสินคา้ 

ทฤษฎีสีกบัจิตวทิยา และการรวบรวมความคิดเห็นเก่ียวกบัการออกแบบ เพ่ือทาํการวเิคราะห์และกลัน่กรองขอ้มูล

ท่ีสาํคญั และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคเพ่ือนาํมาใชใ้นการออกแบบ และสร้างสรรคแ์บรนดสิ์นคา้ 

 2. ดําเนินการออกแบบโดยการเขียนแบบและออกแบบตราสัญลักษณ์ และ ลวดลายกราฟิกด้วย

โปรแกรม Illustrator และ Photoshop ในคอมพิวเตอร์ จํานวน 3 แบบท่ีแตกต่างกัน โดยประกอบไปด้วย                       

ตราสญัลกัษณ์ ลวดลายกราฟิก และบรรจุภณัฑ ์

 3. ดาํเนินคดัเลือกวสัดุในการผลิตบรรจุภณัฑ์ ประกอบด้วยเร่ืองของระบบการพิมพ ์คุณสมบัติของ

กระดาษ และสติกเกอร์ โดยพิจารณาจากคุณภาพ ความคงทน และเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มของบรรจุภณัฑช์ั้นใน 

(Inner Package)  รวมไปถึงการควบคุมเร่ืองสีท่ีต้องไปในทิศทางเดียวกันและความปลอดภัยในเร่ืองของ                       

สารตกคา้งจากพลาสติกบรรจุภณัฑเ์ฉพาะหน่วย (Individual Package) 

 4. ดาํเนินการนาํเสนอแบบร่างต่อผูป้ระกอบการ เพ่ือคดัเลือกแบบท่ีเหมาะสมท่ีสุดโดยพิจารณาจาก 

ลวดลาย, สีสนัและความดึงดูดต่อกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือนาํแบบสุดทา้ยไปออกแบบต่อยอดและผลิตบรรจุภณัฑ ์
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5. ข้ันตอนการดําเนินงาน 
 

ตารางที ่1 ตารางวเิคราะห์องคป์ระกอบการออกแบบอตัลกัษณ์แบรนด ์“แจ่ซนั (JASUN)” 

ตารางวิเคราะห์องคป์ระกอบการออกแบบอตัลกัษณ์แบรนด ์“แจ่ซนั (JASUN)” 

 หวัขอ้ ขอ้มูล การออกแบบ 

1 การเลือกใชต้วัอกัษร (Fonts) - ตวัอกัษรบรรยาย   

   DB Adman X Regular 

- ตวัอกัษรพาดหวั  

LYF_Mulan Book  

 

 

2 การเลือกใชสี้ (Colors) - โทนสีฟ้า        ร้อยละ   45 

- โทนสีเขียว     ร้อยละ   45 

- โทนสีเหลือง  ร้อยละ   10 

 
3 Mood and Tone Design  

 
4 การออกแบบลวดลาย

กราฟฟิก (Graphic 

Elements)  

 

 
ลวดลายกราฟฟิกเป็นลายขดใชส่ื้อถึงความเป็นวฒันธรรมชาว

เวียดนาม โดยการออกแบบและตดัทอนใหมี้ความทนัสมยัมาก

ข้ึน และใชสี้พื้นข้ึนลายเป็นช่วงๆ เพื่อใหดู้ไม่รกตาจนเกินไป 

 
การออกแบบลายพื้นหลงั (Background) โดยนาํรูปร่าง 

(silhouette) ของใบชามาออกแบบการจดัวางเป็นพุม่ 

5 การออกแบบสญัลกัษณ์  

(Icons Design) 

 

   

สญัลกัษณ์ของสโลแกน “ชา
อารมณ์ดี สมุนไพรไทย - 
เวียดนาม” โดยออกแบบใหเ้ป็น 
Icon รูปหนา้ยิม้และเพิ่มผมเป็น
ยอดของใบชา 
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การออกแบบตราสัญลกัษณ์ (Logo Design) 

 

 
 

ภาพท่ี 3 การออกแบบตราสญัลกัษณ์ และลวดลายกราฟิก แบบท่ี 1 

  การออกแบบตราสัญลกัษณ์ และลวดลายกราฟิก แบบท่ี 1 มีแนวคิดท่ีจะส่ือถึงอตัลกัษณ์ของชุมชน

หมู่บา้นมิตรภาพไทย-เวยีดนาม จงัหวดันครพนม (Thai - Vietnam Friendship Village, Nakhon Phanom Province) 

โดยนําซุ้มประตูอนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินทร์ และธงชาติประเทศเวียดนาม มาลดทอนรายละเอียดและ

ออกแบบการจดัวางในรูปแบบท่ีสามารถส่ือถึงการเป็นมิตร สามารถเขา้ถึงไดง่้าย รวมถึงการใช้ตวัอกัษรท่ีมี            

ความโคง้มน ทาํใหรู้้สึกถึงความเป็นมิตร และไม่เคร่งขรึมมากเกินไป  

 

 
 

ภาพท่ี 4 การออกแบบตราสญัลกัษณ์ และลวดลายกราฟิก แบบท่ี 2 

 การออกแบบตราสัญลกัษณ์ และลวดลายกราฟิก แบบท่ี 2 มีแนวคิดท่ีจะส่ือถึงอตัลกัษณ์ของชุมชน

หมู่บา้นมิตรภาพไทย-เวยีดนาม จงัหวดันครพนม (Thai - Vietnam Friendship Village, Nakhon Phanom Province) 

โดยนําซุ้มประตูอนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินทร์ และธงชาติประเทศเวียดนาม มาลดทอนรายละเอียดและ

ออกแบบการจดัวางในรูปแบบแนวนอน เล่นนํ้ าหนกัสีใหมี้ความต้ืนลึกหนาบางทาํใหมี้มิติมากข้ึน และเพ่ิมความ

เป็นวฒันธรรมชาวเวียดนามเขา้มาผสมผสาน โดยการออกแบบลวดลายขด ซ่ึงเป็นลวดลายทางวฒันธรรมของ

เวียดนาม นาํมาออกแบบและตดัทอนใหมี้ความทนัสมยัมากข้ึน และใชสี้พ้ืนขั้นลายเป็นบางช่วงๆ เพ่ือให้ดูไม่รก

ตาจนเกินไป รวมถึงการใชต้วัอกัษรท่ีส่ือถึงวฒันธรรมการใชพู้ก่นัของชาวเวยีดนาม โดยงานออกแบบช้ินน้ี จะดูมี

ความเป็นผูใ้หญ่มากข้ึน มีความน่าเช่ือถือ และมีกล่ินอายของวฒันธรรมเวยีดนามและจีนผสมผสานอยา่งลงตวั 
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ภาพท่ี 5 การออกแบบตราสญัลกัษณ์ และลวดลายกราฟิก แบบท่ี 3 

 การออกแบบตราสัญลกัษณ์ และลวดลายกราฟิก แบบท่ี 2 มีแนวคิดมีแนวคิดท่ีจะส่ือถึงอตัลกัษณ์ของ

ชุมชนหมู่บ้านมิตรภาพไทย-เวียดนาม จังหวดันครพนม (Thai - Vietnam Friendship Village, Nakhon Phanom 

Province) โดยนาํซุม้ประตูอนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินทร์และธงชาติประเทศเวียดนาม มาลดทอนรายละเอียด

และออกแบบการจัดวางในรูปแบบแนวตั้ ง และเพ่ิมนํ้ าหนักของสีให้มีมิติเพ่ิมมากข้ึน และเพ่ิมความเป็น

วฒันธรรมชาวเวียดนามเขา้มาผสมผสาน โดยการออกแบบลวดลายขด ซ่ึงเป็นลวดลายทางวฒันธรรมของ

เวียดนามและจีน นาํมาออกแบบและตดัทอนให้มีความทนัสมยัมากข้ึน และใชสี้พ้ืนขั้นลายเป็นบางช่วงๆ ทาํให้

เกิดจุดดึงดูดสายตาได ้รวมถึงการใชต้วัอกัษรท่ีส่ือถึงความทนัสมยั และเรียบง่าย โดยงานออกแบบช้ินน้ี จะมี

ความเรียบง่าย ทนัสมยั และเนน้เร่ืองอตัลกัษณ์ของชุมชนหมู่บา้นมิตรภาพไทย-เวยีดนาม  

 

 

6. ผลการคัดเลือกพจิารณาจากผู้ประกอบการ สรุปดังนี ้

 

 
 

ภาพท่ี 6 สรุปแบบตราสญัลกัษณ์ แบรนด ์“แจ่ซนั” 
 

 



การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 17 และการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ คร้ังท่ี 7 มหาวิทยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ ประจาํปี 2565 

2048 

 
 

ภาพท่ี 7 สรุปแบบบรรจุภณัฑ ์แบรนด ์“แจ่ซนั” 

 

 
 

ภาพท่ี 8 สรุปแบบบรรจุภณัฑเ์ฉพาะหน่วย (Individual Package) 
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ภาพท่ี 9 สรุปแบบบรรจุภณัฑช์ั้นใน (Inner Package) 

 

7. สรุป 

 การออกแบบตราสญัลกัษณ์ และลวดลายกราฟิกเพ่ือสร้างอตัลกัษณ์ใหก้บัผลิตภณัฑช์า แบรนด ์“แจ่ซนั” 

จงัหวดันครพนม มีวตัถุประสงคเ์พ่ือออกแบบอตัลกัษณ์ใหก้บัแบรนด ์“แจ่ซนั” หมู่บา้นมิตรภาพไทย - เวียดนาม 

จังหวดันครพนม ผูอ้อกแบบไดอ้อกแบบตราสัญลกัษณ์, ลวดลายกราฟิก และบรรจุภณัฑ์  โดยการออกแบบ

ผลงานในคร้ังน้ีผูอ้อกแบบไดมี้การสนทนาแบบกลุ่ม (Focus Group Discussion) ภายใตแ้นวคิดการออกแบบอยา่ง

มีส่วนร่วม (Participatory Design) ร่วมกบัวิเคราะห์ขอ้มูลและความเป็นมาของหมู่บา้นมิตรภาพไทย-เวียดนาม 

จงัหวดันครพนม (Thai - Vietnam Friendship Village, Nakhon Phanom Province) ซ่ึงผลจากการสนทนาแบบกลุ่ม 

(Focus Group Discussion) สรุปได้ว่าข้อมูลท่ีเป็นอัตลักษณ์ของหมู่บ้านไทย-เวียดนาม จังหวดันครพนมคือ                    

ซุ้มประตูอนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินทร์และธงชาติเวียดนาม และนาํไปออกแบบผสมผสานร่วมกบัแนวคิด

กระแสนิยมในการออกแบบ (Design Trends) โดยใช้ลวดลายกราฟิกท่ีส่ือถึงวฒันธรรมเวียดนาม คือ ลายขด              

โดยการออกแบบและตดัทอนใหมี้ความทนัสมยัมากข้ึน และใชสี้พ้ืนข้ึนลายเป็นช่วงๆ เพ่ือใหดู้ไม่รกตาจนเกินไป 

และในส่วนของการออกแบบบรรจุภณัฑ์ ไดเ้ลือกใชบ้รรจุภณัฑ์ทั้ งหมด 2 รูปแบบ ดงัน้ี (1) บรรจุภณัฑ์เฉพาะ

หน่วย (Individual Package) โดยใชเ้ป็นวสัดุพลาสติกสาํหรับบรรจุอาหารและทาํการปิดผนึกดว้ยวธีิซีลสุญญากาศ 

เพ่ือป้องกนัไม่ให้ถุงชาดา้นในสัมผสักบัความช้ืนจากอากาศดา้นนอก และ(2) บรรจุภณัฑช์ั้นใน (Inner Package) 

โดยเลือกใชว้สัดุเป็นกระดาษเพ่ือใหย้อ่ยสลายไดง่้ายและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงดา้นในจะมีสารดูดความช้ืน

เรียกวา่ ซิลิกาเจล (Silica Gel) หรือ ซองควบคุมความช้ืน ป้องกนัความช้ืนอีกชั้นหน่ึง เพ่ือความปลอดภยัสูงสุด

ของผูบ้ริโภค ซ่ึงมีการออกแบบลวดลายพ้ืนหลงั (Background) โดยนาํรูปร่าง (silhouette) ของใบชามาออกแบบ

การจดัวางเป็นพุ่ม คลา้ยตน้ชา นอกจากน้ียงัเลือกใชสี้ท่ีส่ือถึงความเป็นธรรมชาติและความสดช่ืน ไดแ้ก่ สีเขียว 

และสีฟ้า ซ่ึงมีสีโทนเยน็และสีโทนร้อน คิดเป็นสัดส่วน 90:10 และจดัวางองคป์ระกอบต่างๆ ในบรรจุภณัฑใ์ห้
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เรียบง่าย เขา้ใจไดง่้าย โดยแบ่งการจดัวางขอ้มูลเป็น 4 ดา้น อาทิ ดา้นตราสญัลกัษณ์ (Logo), ดา้นขอ้มูลประโยชน์

จากชาและวธีิชงชา, ดา้นบอกรสชาติของชา และดา้นความเป็นมารวมถึงช่องทางการติดต่อ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย

คือนกัท่องเท่ียว หรือผูบ้ริโภคท่ีนิยมการด่ืมชาและรวมไปถึงกลุ่มคนรักสุขภาพ 

 

8. ข้อเสนอแนะ 

 ในการออกแบบอตัลกัษณ์เพ่ือชุมชน ขอ้มูลท่ีสามารถส่ือถึงอตัลกัษณ์ของชุมชนแบ่งเป็น 3 ประเด็นดงัน้ี 

(1) ความเป็นมา (2) วฒันธรรม และ(3) สถาปัตยกรรมในพ้ืนท่ี ซ่ึงนักออกแบบสามารถนําทั้ ง 3 ประเด็นมา

วเิคราะห์เพ่ือคน้หาอตัลกัษณ์ของชุมชนอ่ืนๆ ต่อไปได ้
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บทคัดย่อ 

 การสร้างสรรคก์ารแสดงละครเวทีเร่ือ Liveมรณะ ดดัแปลงมาจากภาพยนตร์เร่ือง Pump Up the Volume 

(1990)  เป็นส่วนหน่ึงของการจดักิจกรรมให้นักศึกษาสาขาส่ือสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยั              

ศรีปทุม เพ่ือใหน้กัศึกษาไดเ้รียนรู้การบริหารจดัการแสดง ขั้นตอนการสร้างสรรคก์ารแสดงละครเวทีซ่ึงประกอบ

ไปดว้ยขั้นตอนสาํคญั 9 ขั้นตอนและมีโอกาสลงมือปฏิบติัจริงร่วมกบัศิลปินอาชีพ  ผลปรากฎวา่ นกัศึกษาเกิดการ

ความรู้ ความเขา้ใจในการลงมือทาํดว้ยตวัเอง มีการปฏิสัมพนัธ์กนัเองภายในชั้นปีเดียวกนัและระหวา่งหวา่งชั้นปี

และยงัมีการคิดวเิคราะห์ การส่ือสาร การร่วมมือ และความคิดสร้างสรรคจ์นบรรลุวตัถุประสงคไ์ด ้ 

 

คาํสาํคญั: การสร้างสรรคก์ารแสดง  การบริหารจดัการแสดง  

 

ABSTRACT 

 The creation of a stage play called "Live of Death", adapted from the movie Pump Up the Volume 

(1990), is part of organizing activities for students in the acting communication department. Faculty of 

Communication Arts Sripatum University for students to learn to manage the show The process of creating a 

theatrical performance consists of 9 important steps and has the opportunity to practice with professional artists. 

Understanding how to do it yourself There is interaction within the same year and between grades and there is 

also analytical thinking, communication, collaboration and creativity to achieve objectives. 

 

Keywords: Creative Show,  Show Management 

 

1. บทนํา 

 อริสโตเติล (Aristotle) ปราชญย์ิง่ใหญ่ชาวกรีก ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของการละครไวใ้นหนงัสือเร่ือง 

โพเอทติกส์ (Poetics) ไดแ้บ่งและลาํดบัความสาํคญัของละครออกเป็น 6 ส่วน คือ โครงเร่ือง (plot) ตวัละคร และ

การวางลกัษณะนิสัยตวัละคร (character and characterization) ความคิด หรือแก่นเร่ือง (thought) การใช้ภาษา 

(diction) เพลง (song) ภาพ (spectacle) ในยุคท่ีมีการเปล่ียนแปลงเป็นการสรรค์สร้างและปรับรูปแบบ บทบาท

หน้าท่ี และโครงสร้างการจะเกิดการเปล่ียนแปลงไดน้ั้นตอ้งมาจากการสร้างส่ิงท่ีใหม่ ไม่เคยมีข้ึนมาก่อน และ               

ไม่เคยคาดหวงัไวว้า่จะเกิดข้ึนในอดีตส่วนการปรับเปล่ียนนั้นเป็นการเปล่ียนาทงดา้นความคิด มีรากฐานมาจาก

การเรียนรู้ ระบบของความคิดท่ีลึกซ้ึง และเกิดการกระทาํท่ีเน่ืองมาจากความรู้นั้น (พรรัตน์ ดาํรุง, 2557) ศิลปะ



การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 17 และการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ คร้ังท่ี 7 มหาวิทยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ ประจาํปี 2565 

2052 

ของการละคร เป็นศิลปะร่วม ท่ีรวมศิลปะหลายแขนงเขา้ไวด้ว้ยกนั นบัตั้งแต่ศิลปะของการประพนัธ์ การแสดง 

การกบัการแสดง การออกแบบสร้างฉากและเคร่ืองแต่งกาย การออกแบบและจดัแสง ตลอดจนศิลปะดา้นอ่ืนๆ อีก

มาก ซ่ึงอาจรวมถึงศิลปะของดนตรี การร่ายรํา หรือการเตน้รํา ฯลฯ ตามแต่ลกัษณะและแนวการเสนอของละคร

เร่ืองนั้นๆ (สดใส พนัธุมโกมล, 2524) การแสดงประกอบดว้ยงานหลายสาขา แต่ละสาขาจะมีบุคคลประจาํทาํ

หนา้ท่ี ในความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น ให้การดาํเนินการแต่ละส่วนลุล่วงประสบความสาํเร็จไป พร้อมๆ กนัอยา่งดี 

ดังนั้ นงานแต่ละสาขาล้วนมีความสําคัญท่ีจะทําให้การแสดงเป็นไป ตามจุดประสงค์ท่ีวางไว ้ความเขา้ใจ

กระบวนการทาํงานและหนา้ท่ีรับผิดชอบของแต่ละ สายงานจึงมีความสําคญัอย่างยิ่งสาํหรับผูจ้ดัการการแสดง 

การแสดงจะประสบ ความสาํเร็จได ้ข้ึนอยูก่บัการจดัการตาํแหน่งหนา้ท่ีของแต่ละฝ่ายใหช้ดัเจน เพ่ือใหก้าร ทาํงานได้

ประสานกนัอยา่งลงตวั ไม่ทบัซอ้น ไม่สับสน (ฤทธิรงค ์จิวากานนท,์ 2549) ดงันั้นกิจกรรมการสร้างสรรคก์ารแสดง

ละครเวทีเร่ือง Liveมรณะ ท่ีจดัข้ึนสาํหรับนกัศึกษาสาขาส่ือสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

จึงมีการผลกัดนัใหน้กัศึกษาท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมไดท้าํหนา้ท่ีใหค้รบตาํแหน่งงานในการทาํงานสร้างสรรคก์ารแสดง

ช้ินน้ีใหม้ากท่ีสุด 

 บทความน้ีมุ่งหมายท่ีจะนาํเสนอกระบวนการสร้างสรรค์การแสดงละครเวทีเร่ือง Liveมรณะ เพ่ือให้

นกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมไดเ้รียนรู้การบริหารการจดัการแสดง กระบวนการสร้างสรรคก์ารแสดงละครเวทีและ

มีโอกาสลงมือปฏิบติัจริง 

 

2. วตัถุประสงค์ 

เพ่ือให้นักศึกษาไดเ้รียนรู้การบริหารจัดการแสดง กระบวนการสร้างสรรค์การแสดงละครเวทีและ               

มีโอกาสลงมือปฏิบติัจริง  

 

3. การเตรียมละครเวท ี 

 ศิลปะการละคร คือ ศิลปะท่ีเกิดข้ึนจาการนาํภาพจากประสบการณ์และจินตนาการของมนุษยม์าผกูเป็น

เร่ืองและจัดเสนอในรูปของการแสดง โดยมีนักแสดงเป็นผูส่ื้อความหมายและเร่ืองราวต่อผูช้ม ศิลปะของ                     

การละคร เป็นศิลปะร่วม ท่ีรวมศิลปะหลายแขนงเขา้ไวด้้วยกัน นับตั้งแต่ศิลปะของการประพนัธ์ การแสดง                 

การกบัการแสดง การออกแบบสร้างฉากและเคร่ืองแต่งกาย การออกแบบและจดัแสง ตลอดจนศิลปะดา้นอ่ืนๆ   

อีกมาก ซ่ึงอาจรวมถึงศิลปะของดนตรี การร่ายรํา หรือการเตน้รํา ฯลฯ ตามแต่ลกัษณะและแนวการเสนอของ

ละครเร่ืองนั้น ๆ (สดใส พนัธุมโกมล, 2524) ในการสร้างสรรคก์ารแสดงละครเวทีเร่ืองน้ีนอกจากนกัศึกษาจะมี

โอกาสร่วมทาํงานกบัศิลปินอาชีพท่ีเป็นทั้งผูเ้ขียนบทและดดัแปลงบทละคร ยงัมีผลงานบทละครเวที บทละคร

เพลง บทละครโทรทศัน์ บทภาพยนตร์ อีกทั้งยงัเป็นผูก้าํกบัการแสดง มีผลงานเป็นท่ียอมรับทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศแลว้ นกัศึกษายงัมีโอกาสไดส้ร้างสรรคบ์ทละครเวทีท่ีเป็นตน้ฉบบั(Original)โดยมีศิลปินอาชีพเป็น                    

ผูค้วบคุมดูแลและให้คาํปรึกษา การเรียนรู้กระบวนการการบริหารจดัการแสดงละครเวที การออกแบบและ

สร้างสรรคผ์ลงานตามหนา้ท่ีในกระบวนการผลิต กระบวนการผลิตส่ือท่ีใชใ้นการแสดง จนถึงเปิดการแสดงให้

บุคคลภายในมหาวิทยาลยัศรีปทุมและบุคคลภายนอกทัว่ไปไดซ้ื้อบตัรเขา้มาชมการแสดงละครเวทีเร่ืองน้ี ซ่ึงยงั

ไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อน โดยมีกระบวนการในการสร้างสรรคก์ารแสดงละครเวทีเร่ือง Liveมรณะ ดงัน้ี 
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1) คิดโจทยปั์ญหาและแกโ้จทยก่์อนเร่ิม การสร้างสรรคก์ารแสดงละครเวทีเร่ืองน้ีเพ่ือให้นกัศึกษาไดมี้

โอกาสลงมือทาํจริงดงันั้น 1.1) ส่ิงท่ีตอ้งการคือ ผลิตการแสดงท่ีแตกต่างจากท่ีนกัศึกษาเคยดู 1.2) ตอ้งการพ้ืนท่ีท่ี

สามารถรอบรับคนดูจาํนวน 100 คนต่อรอบ เพ่ือจาํหน่อยบตัรเพ่ือนาํมาเป็นค่าใชจ่้ายในการผลิตงาน 1.3) พ้ืนท่ี

โถงสาขาส่ือสารการแสดงรับคนดูไดน้้อยทาํให้ไม่คุม้กบัการลงทุน 1.4) ประชาสัมพนัธ์ให้บุคคลภายนอกรู้วา่

สาขาส่ือสารการแสดง ม.ศรีปทุม กาํลงัจะมีการแสดงเพ่ือเป็นการประชาสัมพนัธ์การแสดงละครเวทีและสาขา

ส่ือสารการแสดง  1.5)  ระยะเวลาในการทาํงานสั้นจึงตอ้งวางแผนการทาํงานอยา่งรัดกุม เพ่ือแกปั้ญหาเร่ืองผลิต

การแสดงท่ีแตกต่างจากท่ีนกัศึกษาเคยดู พ้ืนท่ีของโถงสาขา จาํนวนคนดู 100 คนต่อรอบการแสดง รูปแบบพ้ืนท่ี

การแสดงท่ีตอบโจทยแ์ละลงตวัท่ีสุดก็คือ Enviromental Theatre ซ่ึงโรงละครท่ีกาํหนดพ้ืนท่ีข้ึนเป็นสถานท่ีใดก็

ได ้คงรักษาสภาพเดิมไว ้นักแสดงใชพ้ื้นท่ีการแสดงไดต้ามสะดวก ผูช้มไม่ถูกกาํหนดท่ีนั่งตายตวั เหตุการณ์

ดาํเนินไปตามสคริปท์หลวมๆ เหตุการณ์มกัเกิดข้ึนแบบสด ๆ มกัตอ้งแกปั้ญหาเฉพาพหน้าดว้ยความสามารถ             

เป็นพิเศษ เป็นสถานท่ีแสดงท่ีนกัแสดงและผูช้มใช้พ้ืนท่ีร่วมกนัเพ่ือถ่ายทอดประสบการณ์อย่างมีความหมาย                 

โดยการออกแบบพ้ืนท่ีคนดูและพ้ืนท่ีการแสดงใหม่ (กฤษรา วริศราภูริชา, 2557) 

รูปภาพการออกแบบพ้ืนท่ีสาํหรับผูช้มการแสดงและพ้ืนท่ีการแสดง 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

รูปภาพ การจดัพ้ืนท่ีผูช้มและพ้ืนท่ีในการแสดงของการแสดงละครเวทีเร่ืองLiveมรณะ 

2) แบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบในการผลิตการแสดงละครเวที ในการบริหารการจัดการการแสดงมี

ตาํแหน่งหนา้ท่ีท่ีชดัเจนอยูแ่ลว้ จึงเปิดใหน้กัศึกษาเลือกหนา้ท่ีการทาํงานตามท่ีตวัเองสนใจเพ่ือใหเ้กิดการเรียนรู้

และต่อยอดไดเ้ร็วในระยะเวลาท่ีจาํกดัและทาํใหน้กัศึกษาไดท้าํในส่ิงท่ีตวัเองสนใจ  
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ผูอ้าํนวยการผลิต 

 

 ผูแ้ต่งบทละคร   ท่ีปรึกษาการเขียนบท ฝ่ายประชาสัมพนัธ์        เหรัญญิก ผูอ้อกแบบส่ือ 

   

   ผูก้าํกบัศิลป์         ผูก้าํกบัการแสดง       ผูก้าํกบัเทคนิค  ฝ่ายบตัรและสูจิบตัร 

 ผูอ้อกแบบฉาก   ผูก้าํกบัเวที      

 ผูอ้อกแบบแสง นกัแสดง  

 ผูอ้อกแบบเสียง 

  ผูอ้อกแบบเคร่ืองแต่งกาย 

  ผูอ้อกแบบการแต่งหนา้และทรงผม 

   ภาพแผนภูมิแสดงหน่วยงานสาํหรับการแสดงละครเวทีเร่ือง Liveมรณะ 

 

              3) บริหารงาน จดัการ แข่งกบัเวลา เน่ืองจากกิจกรรมน้ีมีระยะเวลา 2 เดือนเพราะจดัข้ึนในภาคเรียนฤดู

ร้อน ดงันั้นนกัศึกษาจึงตอ้งมีการวางแผนการทาํงานและดาํเนินการตามแผนงาน  
 

 
 

ภาพแผนการทาํงานทั้งโครงการของการแสดงละครเวทีเร่ือง Liveมรณะ ร่าง1 

 

4. กระบวนการดัดแปลงบทละคร 

 แนวทางการสร้างสรรคล์ะครโทรทศัน์ไทยจากโครงเร่ืองท่ีถูกผลิตซํ้ าสามารถใชแ้นวคิดของการสร้าง

ทวนซํ้ าใหม่ (Re-Construction)เพ่ือทาํการสร้างความหมายใหม่ บริบทใหม่ และรูปแบบโครงสร้างท่ีมีความอิสระ 

ให้สามารถสร้างสรรครู์ปแบบใหม่ท่ีหลากหลายจากโครงสร้างเร่ืองเดิมท่ีมีความแข็งแรง มีความเขา้ถึงผูช้มได้

อยา่งร่วมสมยั เน่ืองจากวธีิการคือแนวคิดท่ีนาํวตัถุดิบท่ีไดจ้ากการร้ือโครงสร้าง (De-Construction) จากโครงสร้าง

ท่ีมีความคุน้เคยของผูช้มอยู่แล้ว ซ่ึงสามารถนํามาต่อยอดสร้างสรรค์ได้ทันที (แข มงักรวงษ์, 2560)  วิธีการ

ดดัแปลงจากภาพยนตร์มาเป็นบทการแสดงละครเวทีเร่ืองน้ี จึงใชว้ิธีร้ือสร้าง (Re-construction) โดยการเก็บเพียง

โครงสร้างการเล่าเร่ืองเอาไว ้ ในกระบวนการดดัแปลงภาพยนตร์เป็นบทละครเวทีแบ่งลาํดบัเหตุการณ์ในโครง

เร่ืองออกเป็น 5 ขั้นตอน (อุมาพร มะโรณีย,์ 2551) ดงัน้ี  
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 ลาํดบัเหตุการณ์ในโครงเร่ือง Pumb up the Volum เทียบกบั โครงเร่ือง Liveมรณะ 

ลาํดบัเหตุการณ์ในโครงเร่ือง  เน้ือหา Pump Up the Volume เน่ือหา Live มรณะ 

ขั้นเร่ิมเร่ือง  

เร่ืองราวของหนุ่มเนิร์ดข้ีอายมาร์ค ฮนัเตอร์               

ในโรงเรียนมธัยมปลายแห่งน่ึง มกัโดนเพ่ือนๆ             

ในโรงเรียนกลัน่แกลง้ และเขาไดแ้อบชอบผูห้ญิง

เพ่ือนร่วมห้องแต่เธอก็ไม่ไดส้นใจ 

เร่ืองราวของเด็กหนุ่มช่ือแมก๊ เขาเป็น            

เด็กเนิร์ดเรียนเก่งท่ีสุดของระดบัชั้นและ

เพ่ือนๆ ไม่สนใจ  

ขั้นพฒันาเหตุการณ์  

เม่ืออยูบ่า้นเป็นดีเจจดัรายการเพลง โดยใชช่ื้อวา่ 

ฮาร์ด แฮร์ร่ี รายการน้ีไดรั้บความสนใจและเป็นท่ี

นิยมในบรรดาเด็กวยัรุ่นของเมือง  

แต่เม่ือเขากลบับา้นนัง่อยูห่นา้โตะ๊คอม 

เขาก็กลายเป็นหนุ่มฮอตปริศนานกัจดั

รายการผ่านทางทวิตเตอร์ช่ือมิกเซอร์

ขวญัใจวยัรุ่น เพราะรายการของเขา คือ

การพดูคุยสะทอ้นปัญหาของวยัรุ่น ท่ีเจอ

แตกต่างกนัออกไป 

ขั้นภาวะวิกฤต  

กระทัง่วนัหน่ึงขณะท่ีฮนัเตอร์กาํลงัจดัการรายเขา

ให้คาํปรึกษาจนเป็นเหตุให้มีเพ่ือนในวยัเดียวกนัท่ี

เช่ือและฆ่าตวัตาย ในขณะเดียวกนัผูห้ญิงท่ีมาร์ค

ชอบสงัเหตุเห็นความผิดปกติของมาร์ค เธอแอบ

ตามไปท่ีบา้นมาร์คและรู้วา่มาร์คคือฮนัเตอร์ใน

ท่ีสุด ทั้งคู่ตกหลุดรักกนั เหตุการณ์ดา้นของเด็กท่ี

ฆ่าตวัตายตามคาํแนะนาํของฮนัเตอร์ ครอบครัว

ของเด็กแจง้ความและตาํรวจสืบจนรู้ว่าเป็นมาร์ค 

แต่สุดทา้ยการจดัรายการของเขากบัทาํให้

เด็กหนุ่มคนนึงคิดสั้นจนฆ่าตวัตาย และ

นั้นก็กลายเป็นจุดเร่ิม ท่ีทาํให้เขาคิดจะจดั

รายการเพ่ือเปล่ียนแปลง ความคิดของ

สงัคมและเป็นกระจกเงาสะทอ้นชีวิตของ

วยัรุ่นออกมาให้เห็นมากข้ึน จนสงัคมเร่ิม

มีการสัน่สะเทือนและใหค้วามสนใจ           

มากยิง่ 

ขั้นภาวะคล่ีคลาย  

มาร์คถูกตาํรวจออกตามจบัตวั เขากาํลงัหนีโดย

ความช่วยเหลือของเพ่ือนหญิงท่ีเขาชอบ 

 ทาํให้ตวัเขาเองก็ตกอยูใ่นอนัตรายท่ีจะ

โดนขอ้หาการนาํขอ้มูลเทจ็เขา้

คอมพิวเตอร์  

ขั้นยติุเร่ืองราว  

เขาก็มีความคิดท่ีจะจดัรายการคร้ังสุดทา้ยเพ่ือปลุก

ระดมเด็กวยัรุ่นและในสุดก็ทาํสาํเร็จแต่ก็หนีไม่พน้

ตาํรวจในท่ีสุด 

ในท่ีสุดเขาก็ไม่สามารถชนะตาํรวจได ้แต่

ส่ิงท่ีเขาทาํมาตลอด ไม่มีอะไรสูญเปล่า 

ความคิดถูกเพ่ือนๆเปล่ียนไป และเกิด

มิกซ์เซอร์คนใหม่ข้ึนมา 

   

หลงัจากท่ีไดโ้ครงสร้างการเล่าเร่ืองแลว้จึงปรับเวลาในเร่ืองจาก พ.ศ. 2533 เป็น พ.ศ. 2563 เพ่ือใหเ้ขา้กบั

ยคุสมยั เปล่ียนช่ือตวัละคร คาํพูด ความหลากหลายทางเพศ สภาพแวดลอ้มทางสังคม วฒันธรรม เลือกเหตุการณ์ 

และสถานะการณ์ใหเ้หมาะสมกบัเร่ืองโดยมีศิลปินผูเ้ชียวชาญใหค้าํแนะนาํตลอดทั้งกระบวนการ 
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5. กระบวนการซ้อมละครเวที 

  กระบวนการซ้อมการแสดงละครเวทีเร่ือง Liveมรณะ มีศิลปินอาชีพควบคุม ดูแล คอยให้คาํแนะนาํ

ตลอดทุกกระบวนการซ่ึงทาํใหน้กัแสดงและทีมงานรู้ถึงการทาํงานท่ีเขม้งวดถึงจะไดง้านท่ีมีคุณภาพ ประกอบไป

ดว้ย 9 ขั้นตอน คือ 1) การอ่านบทพร้อมกนัของนักแสดง(First Reading, ReadingRehearsals) ขั้นตอนน้ีถือเป็น

การอ่านบทคร้ังแรกท่ีมีทั้งทีมงานและนกัแสดงทั้งหมดท่ีร่วมกนัผลิตการแสดงละครเวทีเร่ืองน้ี มีการกาํหนดให ้            

ผูก้าํกบัเวทีเป็นผูอ่้านบทกาํหนดภาพบทเวที หรือ บทกาํกบัเวที (stage directions) เพ่ือใหที้มงานและนกัแสดงเห็น

ภาพและเขา้ใจไปทิศทางเดียวกนั ใหน้กัแสดงเป็นผูอ่้านบทสนทนา โดยมีผูก้าํกบัการแสดงจะอธิบายเพ่ิมเติม อาทิ 

รูปแบบของการแสดง ทิศทางในการแสดง ซ่ึงจะทาํให้ทีมงานนาํสร้างสรรคง์านในฝ่ายของตนเองและนกัแสดง

เขา้ใจวิธีการแสดงของเร่ืองน้ีเพ่ิมข้ึน  2) การซ้อมท่ีตอ้งใชพ้ื้นท่ีท่ีมีขนาดเท่ากบัเวทีจริง (Blocking Rehearsals) 

ขั้นตอนน้ีทีมงานจะมีการตีเสน้บอกพ้ืนท่ีใกลเ้คียงกบัพ้ืนท่ีการแสดงจริงมากท่ีสุด อีกทั้งเป็นการกาํหนดพ้ืนท่ีและ

สถานท่ีหรือฉากท่ีจะเกิดข้ึนในเร่ืองวา่พ้ืนท่ีแต่ล่ะส่วนจะใชง้านอะไรและใชง้านเม่ือไร เพ่ือให้นกัแสดงใชจิ้ตนา

การและเคล่ือนไหวในพ้ืนท่ีใกลเ้คียงกบัพ้ืนท่ีการแสดงจริงใหม้ากท่ีสุด 3) การซอ้มเพ่ือพฒันาอารมณ์ความรู้สึก

ของตวัละคร เขา้ใจในตวัละคร ความสัมพนัธ์ของตวัละคร และหาแรงจูงใจเหตุผลของการกระทาํของตวัละคร

(Characterization and Motivation Rehearsals) ขั้นตอนน้ีผูก้าํกับจะคอยแนะนาํนักแสดงและนักแสดงจะคน้หา
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บุคคลิก หาแรงจูงใจในการถ่ายทอดความรู้สึกของตวัละครท่ีจะเกิดข้ึนในเรืองน้ีได้อย่างสมบูรณ์ 4) การซ้อม

รายละเอียดกิจธุระของตวัละคร (Business Rehearsals หรือ Developing Rehearsals) ขั้นตอนน้ีผูก้าํกบัจะใหโ้จทย์

กับนักแสดงและนักแสดงจะทดลองหากิจวตัรหรือกิจกรรมท่ีตอ้งทาํในฉาก เพ่ือให้เกิดการกระทาํเกิดความ

น่าสนใจและช่วยในการจดจําบทและทิศทางการเคล่ือนไหวของนักแสดง 5) การซ้อมเพ่ือท่องจําบทและ                      

การดาํเนินเร่ือง (Memory Rehearsals) ขั้นตอนน้ีเป็นการซอ้มเพ่ือให้นักแสดงจดจาํ หาความหมายในแต่ละประโยค 

บางคร้ังอาจนกัแสดงอาจใชกิ้จกรรมท่ีตอ้งทาํในฉากนั้นๆ เพ่ือช่วยในการจาํบทอีกดว้ย 6) การซอ้มทั้งเร่ืองเรียง

ฉากต่อฉากโดยไม่มีการขดัจงัหวะ(Running Rehearsals) ขั้นตอนน้ีจะซ้อมทั้งเร่ืองเรียงต่อไปทุกฉากและซ้อม                

ผูก้าํกบัเวทีและนกัแสดงท่ีเก่ียวขอ้งจดัการกบัอุปกรณ์ประกอบในฉากนั้น 7) การซอ้มขดัเกลา เก็บรายละเอียดใน

ฉาก อุปกรณ์การแสดง และสภาพแวดลอ้มจริง(Polishing Rehearsals) ในขั้นตอนน้ีถือเป็นการเก็บรายละเอียด

เกือบทั้งหมดของการแสดงก่อนท่ีจะเขา้สู่ขั้นตอนการซอ้มกบัเทคนิค 8) การซอ้มเทคนิคในการแสดง (Technical 

Rehearsals) ขั้นตอนน้ีจะเป็นการซอ้มคิวต่าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในการแสดงทั้งหมด ซ่ึงจะผูก้าํกบัเวทีและทีงานเฉพาะ

ฝ่ายเทคนิค โดยไม่จําเป็นต้องมีนักแสดงแสดงร่วมอยู่ด้วย 9) การซ้อมใหญ่เหมือนจริงทุกประการ (Dress 

Rehearsals) ขั้นตอนน้ีเป็นการซอ้มเสมือนเปิดการแสดงจริง ดงันั้นทีมงานและนกัแสดงทุกฝ่ายจะตอ้งเตรียมตวั

และตรวจเช็คความพร้อมก่อนเร่ิมการซอ้มคร้ังน้ี กระบวนการซอ้มมีความสาํคญัไม่นอ้ยไปกวา่การแสดงในรอบ

จริง พรรัตน์ ดาํรุง (2557) ระบุวา่ การทาํละครในการศึกษานั้นมิไดเ้นน้ผลผลิตละครแต่เนน้การพฒันาผูเ้รียนผ่าน

กิจกรรมละครท่ีจะสร้างความเขา้ใจและการปฏิสัมพนัธ์ในกลุ่มเม่ือร่วมทาํกิจกรรมกนั ดงันั้นกระบวนการซ้อม

การสร้างสรรคก์ารแสดงละครเวทีเร่ือง Liveมรณะ จึงเป็นส่วนสาํคญัเพ่ือใหผู้เ้รียนไดเ้กิดความร่วมมือในการทาํงาน

เป็นทีม ทกัษะการคิด ทกัษะการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละเรียนรู้ในการตวัเองในการทาํงานร่วมกนั 

 

 

 

 

 

 

ภาพซอ้มการแสดงละครเวทีเร่ือง Live มรณะ 

   

7. สรุปผลการสร้างสรรค์การแสดงละครเวทีเร่ือง Live มรณะ 

 กิจกรรมการสร้างสรรคก์ารแสดงละครเวทีเร่ือง Liveมรณะซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีจดัข้ึนเพ่ือให้นักศึกษา

สาขาส่ือสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลยัศรีปทุม เพ่ือให้นกัศึกษาไดล้งมือปฏิบติัจริง และมีโอกาส

ไดท้าํงานร่วมกบัศิลปินอาชีพ นกัศึกษาเกิดการความรู้ ความเขา้ใจในการลงมือทาํดว้ยตวัเองและมีการปฏิสมัพนัธ์

กนัเองภายในชั้นปีเดียวกนัและระหวา่งหวา่งชั้นปี มีการคิดวเิคราะห์ การส่ือสาร การร่วมมือ และความคิดสร้างสรรค ์

นกัศึกษาสามารถบริหารจดัการสร้างสรรคก์ารแสดงละคเวทีเร่ือง้ีไดต้ั้งแต่ การบริการจดัการการแสดง การสร้างสรรค ์

บทละครเวทีจากภาพยนต ์มีการจดัการพ้ืนท่ีการแสดงไดอ้ยา่งเรียบร้อย นกัศึกษาสามารถใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ มีการวางแผนการจดัการการซอ้ม การประชาสัมพนัธ์ การผลิตส่ือประชาสัมพนัธ์ในส่ือ

สงัคมออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ ทาํใหมี้บุคคลภายนอกซ้ือบตัรเขา้ชมการแสดง  
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8. ข้อเสนอแนะ 

 1) ขอ้เสนอเร่ืองระยะเวลาในการดาํเนินงาน หลงัจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดโควดิ – 19 ทาํใหที้มงาน

และนักแสดงศึกษาและเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์มาตลอด ทาํให้การสร้างสรรคก์ารแสดงละครเวทีเร่ือง Live

มรณะเกิดข้ึนในระยะเวลาสองเดือนตั้งแต่การสร้างสรรคบ์ทจนถึงเปิดการแสดง แบ่งเป็น 3 ส่วนคือ   

  1. สร้างสรรคบ์ทละคร มีเวลาเพียง 2 อาทิตยก่์อนการออดิชัน่ทาํให้บทละครท่ีไดม้ายงัขาดเหตุผล

ของบทและเป็นคร้ังแรกในการสร้างสรรคบ์ทละครเวทีซ่ึงดดัแปลงจากภาพยนตร์ หากมีเวลามากข้ึนจะช่วยใหที้ม

เขียนบทสามารถพฒันาบทละครได้สมบูรณ์มากข้ึนก่อนการคดัเลือกนักแสดง และลดการปรับบทระหว่าง                

การซอ้มลงได ้

  2. ช่วงการซอ้มการแสดงละครเวที เน่ืองบทละครท่ีไดม้ายงัไม่สมบูรณ์และตอ้งซอ้มไปปรับแกไ้ป

ส่งผลใหน้กัแสดงซ่ึงขาดประสบการณ์ในการแสดงบนเวทีจริงและตอ้งใชเ้วลาในการตีความและทาํการบา้นของ

นกัแสดง  

  3. การบริหารการจดัการ นักศึกษาสามารถทาํการจดัการไดแ้มจ้ะมีอาจารยแ์ละศิลปินอาชีพให้

คาํแนะนาํหากถา้มีเวลามากข้ึนเช่ือวา่จะสามารถพฒันาและต่อยอดทกัษะดา้นนน้ีไดดี้ข้ึน 

  2) ขอ้เสนอแนะในการดาํเนินงานคร้ังต่อไป  เน่ืองจากบทความน้ีเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมการเรียนรู้

การสร้างสรรค์การแสดงละครเวทีสําหรับนักศึกษา เพ่ือให้นกัศึกษาเกิดการความรู้ ความเขา้ใจในการลงมือทาํ

ดว้ยตวัเองและมีการปฏิสัมพนัธ์กนัเองภายในชั้นปีเดียวกนัและระหวา่งหวา่งชั้นปี และเพ่ือให้นกัศึกษาไดเ้รียนรู้

ขั้นตอนการสร้างสรรค์การแสดงละครเวทีเพ่ือรู้เท่าทนัส่ือและมีโอกาสลงมือปฏิบติัจริงทาํงานร่วมกบัศิลปิน

อาชีพ ในการดาํเนินงานคร้ังต่อไปอาจตอ้งเพ่ิมระยะเวลาให้มากข้ึนเพ่ือให้นกัศึกษามีการพฒันาต่อยอดไดอ้ย่าง

เตม็ประสิทธิภาพ 
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การเรียนรู้พืน้ฐานการแสดงเบ้ืองต้นด้วยกจิกรรมการแสดง 

โดยผ่านเคร่ืองมือหลากหลายในการส่ือสาร 

LEARNING THE BASICS OF ACTING 

FROM THE WORKSHOP DEVISED PERFORMANCE 

 

อาจารย์บุณฑริกา มั่งคั่ง 

สาขาส่ือสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

E-mail: boontarika.ma@spu.ac.th 

 

บทคัดย่อ 

 บทความเร่ืองการเรียนรู้พ้ืนฐานการแสดงเบ้ืองต้นด้วยกิจกรรมการแสดงโดยผ่านเคร่ืองมือ         

หลากหลายในการส่ือสาร เป็นกิจกรรม ท่ีจดัให้สําหรับแกนนาํเยาวชน และเจา้หนา้ท่ี ท่ีมีอายุระหว่าง 18-35 ปี 

จากเครือข่ายทั้ง 3 ภาคี ไดแ้ก่ มูลนิธิเด็กเยาวชนและครอบครัว เครือข่ายเยาวชนลดปัจจยัเส่ียง และเครือข่ายพฒันา

คุณภาพชีวิต การศึกษาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม มีขั้นตอนการดาํเนินงานออกเป็นทั้งหมด 3 ช่วง คือ 1. ช่วงการเตรียม

จดักิจกรรม (Pre Production) 2. ช่วงการจดักิจกรรม (Production) กิจกรรมท่ีเลือกใชส้อนเป็นกิจกรรมเบ้ืองตน้

ทางการแสดง ไดแ้ก่ กิจกรรมเคร่ืองมือของนกัแสดง กิจกรรมตระหนกัรู้ และกิจกรรมหลกัละคร 3 องก์ 3. ช่วงหลงั 

จดักิจกรรม (Post Production) ผลการศึกษาพบวา่ 1.กิจกรรมกิจกรรมการแสดงโดย ผ่านเคร่ืองมือหลากหลายใน            

การส่ือสาร ไดใ้หค้วามรู้พ้ืนฐานดา้นการแสดงเบ้ืองตน้ เป็นกิจกรรมท่ีจะฝึก ความพร้อมดา้นการแสดง  ดว้ยการเสริมสร้าง 

ร่างกาย (body) และจิตใจ (mind) ให้พร้อมไปดว้ยกนัทั้งหมด 2. การฝึกฝนกาํหนดลมหายใจ สร้างสมาธิสร้าง

ความเช่ือมัน่ ทาํให้เกิดการสมาธิดา้นการแสดง 3. การสร้างความเช่ือ การรู้จกัตนเอง ร่างกาย (body) และจิตใจ

(mind) เพ่ือสร้างความไวใ้จในตนเอง เพราะนกัแสดงตอ้ง สร้างความเช่ือมัน่ในการสร้างสรรคผ์ลงาน การแสดง

ให้แก่ผู ้ชม เพ่ือให้ผู ้ชมได้เข้าใจและเกิด ความรู้สึกคล้อยตาม 4. การฝึก Three acts structure ฝึกให้เข้าใจ

องคป์ระกอบของละคร ในส่วนของโครงเร่ือง คือการลาํดบัเร่ือง มีช่วงตน้ กลาง และจบ ผูเ้รียนจึงไดรั้บการฝึกท่ี

คิดงานไดอ้ยา่งรวดเร็ว จบัประเด็นได ้และมีเน้ือเร่ืองครบถว้น 

 

คาํสําคญั: การแสดงเบ้ืองตน้  กิจกรรมการแสดง โครงเร่ือง 

 

ABSTRACT 

Educational articles to learn the basics of acting through the workshop Devised Performance.  An 

Activity organized for youth leaders and officers in Non-profit organization, Quality of Life Non-profit 

organization and Child youth2020 Community organization. The study of learning through activities is divided 

into 3 phases: 1. Pre-production, 2. Activity which is activity prefer a basic acting activity such as Actor’s tool, 

Awareness and Three acts structure, 3. Post-production, results. The study found 1. Acting workshop activity 

“Devised Performance” provides knowledge of the basics of communicating with oneself to be both happiness 
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and unhappiness of oneself. By knowing and opening yourself up 2. Breathing exercises that create concentration, 

“Devised Performance” build confidence and strength in the mind. Cause theatrical confidence in an action 3. 

Building beliefs self-awareness body and mind to build trust because actors have to build confidence in creating 

performances for the audience. 4. A process of three acts structure in the part of Plot including beginning middle 

and end. Take student can think fast and get to a whole point completely. 

 

Keyword: Basic Acting, Acting Activity, Plot 

 

1. บทนํา 

สสส.จดัตั้งข้ึนตามพระราชบญัญติักองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 มีหนา้ท่ีหลกัใน  

การสนบัสนุนขบวนการสร้างเสริมสุขภาพในประเทศไทยทาํงานสนับสนุนและร่วมมือกบัหน่วยงานและภาคี 

เครือข่ายต่างๆ ทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมมหาวิทยาลยัและชุมชนทอ้งถ่ินผ่านยทุธศาสตร์ไตรพลงั              

ท่ีประกอบดว้ยพลงัปัญญาพลงัสังคมและพลงันโยบายทาํงานสอดประสานร่วมกนัขบัเคล่ือนขบวนการ สร้าง

เสริมสุขภาพใหทุ้กคนในสงัคมไทยมีสุขภาพดี ครบทั้ง 4 ดา้นไดแ้ก่กายจิตปัญญาและสงัคม รณรงคแ์ละขบัเคล่ือน

เพ่ือลดผลกระทบจากปัจจยัเส่ียง (พนนั เหลา้ อุบติัเหตุ บุหร่ี ยาเสพติด) 

             ทั้ งน้ีไดมี้ 3 ภาคี ท่ีไดรั้บการสนับสนุนจากสสส อนัไดแ้ก่ 1. เครือข่ายเด็กเยาวชนและครอบครัว ท่ีเป็น

องคก์รเพ่ือปกป้องเด็กและเยาวชนจากปัจจยัเส่ียงทางสังคม และการจดัการศึกษา  2. เครือข่ายเยาวชนลดปัจจยั

เส่ียง  เป็นเครือข่ายท่ีรณรงคแ์ละขบัเคล่ือนเพ่ือลดผลกระทบจากปัจจยัเส่ียง (พนนั เหลา้ อุบติัเหตุ บุหร่ี ยาเสพติด) 

3. เครือข่ายยพฒันาคุณภาพชีวิต เพ่ือการพฒันาคุณภาพชีวิต ของคนในสังคมท่ีดีข้ึน โดยทั้ง 3 ภาคีไดร่้วมกัน

ทาํงานกบั เยาวชนดา้นปัจจยัเส่ียงทางสังคม เหลา้ บุหร่ิ การพนนั และอุบติัเหตุทางถนน จดักิจกรรมรณรงณ์และ

ประชาสมัพนัธ์ในพ้ืนท่ีต่างๆ ไม่วา่จะเป็นสถานท่ีราชการ โรงเรียน หรืองานแถลงข่าวเร่ืองสุขภาพต่างๆของสสส 

โดยในการจัดงาน แต่ละคร้ังจะต้องมีการจัดกิจกรรมข้ึน เพ่ือกระตุ ้น และทําให้การส่งข้อมูลข่าวสาร

ประชาสมัพนัธ์ เตือนเร่ืองพิษภยัต่างๆ ไม่เป็นเพียงขอ้มูลเพียงอยา่งเดียว แต่สามารถทาํเป็นภาพและเล่าเร่ืองได ้ให้

เป็นท่ีน่าสนใจในเวลาอนัรวดเร็ว ดงันั้นเครือข่ายทั้ง 3 ภาคีจึงไดเ้ลือกวธีิการนาํเสนอในรูปแบบของละคร โดยให้

ใชเ้วลานาํเสนอสั้นๆไม่เกิน 10 นาที โดยละครตอ้งมีเน้ือเร่ืองท่ีครบถว้นคือมีช่วงตน้ กลาง และจบ อีกทั้งยงัตอ้ง

สนุก สามารถกระแทกใจผูช้ม และได้ขอ้คิด เพ่ือดึงดูดให้ผูช้ม และส่ือมวลชนสนใจ สามารถเขา้ใจได้อย่าง

ง่ายดายในเวลาอนัรวดเร็ว ตลอดจนส่ือมวลชนยงันาํไปเป็นข่าวเพ่ือประชาสมัพนัธ์ ใหป้ระชาชนไดอี้กดว้ย   

ดังนั้นทั้ ง 3 ภาคีจึงได้จัดให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนช่ือ “กิจกรรมการแสดงโดยผ่านเคร่ืองมือ 

หลากหลายในการส่ือสาร” แกนนาํเยาวชน และเจา้หนา้ท่ีข้ึน โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีจะฝีกใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้พ้ืนฐาน

การแสดงเพ่ือท่ีจะสามารถเล่นละครได ้เป็นตวัละครต่างๆได ้อีกทั้งยงัสามารถนาํหลกัเบ้ืองตน้ของการแสดงน้ี

นาํไปสร้างสรรคล์ะครโดยผ่านเคร่ืองมือหลากหลายในการส่ือสารได ้เช่นจดัทาํการแสดงสดตามพ้ืนท่ีต่างๆ หรือ

ผา่นทางแอปพลิเคชนัต๊ิกตอก เป็นตน้ โดยไดติ้ดต่อใหอ้าจารยบุ์ณฑริกา มัง่คัง่เป็นผูส้อน ซ่ึงอาจารยบุ์ณฑริกาตอ้ง

ออกแบบการเรียนการสอนใหม่ทั้งหมด เพราะการจดักิจกรรมคร้ังน้ีมีเวลาจาํกดัเพียงแค่ 4 ชัว่โมง และผูเ้รียนส่วน

ใหญ่เป็นเพศชาย ท่ีไม่เคยผ่านการเรียนการแสดงมาก่อน อีกทั้งยงัมีวยัท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นผูศึ้กษาจึงตอ้งทาํให้

ผูเ้รียนเปิดใจกบัการแสดง สามารถเขา้ใจหลกัของการแสดง และสามารถสร้างสรรค ์ละครไดใ้นเวลาอนัจาํกดั 
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เพ่ือให้ผูเ้รียนสร้างสรรคล์ะคร และนาํไปใชใ้นการเล่นละครสั้นโดยผ่านเคร่ืองมือหลากหลายในการส่ือสารได ้

ในอนาคต 

 

2. วตัถุประสงค์ 

 เพ่ือศึกษาเรียนรู้การเรียนการแสดงเบ้ืองตน้ของแกนนาํเยาวชน และเจา้หนา้ท่ีดว้ยกิจกรรมการแสดง

โดยผา่นเคร่ืองมือหลากหลายในการส่ือสาร  

 

3. ทฤษฎแีละงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดมุ่้งเนน้ในเร่ืองของการใหแ้กนนาํเยาวชน และเจา้หนา้ท่ีไดรู้้จกั และเขา้ใจ

หลกัเบ้ืองตน้ของศิลปะการแสดง รวมถึงนาํหลกัและกระบวนการของศิลปะการแสดง เขา้มาช่วยให้ผูเ้รียนได้

เรียนรู้ความเป็นมนุษย ์ รู้จักการใช้ชีวิตได้อีกด้วย ในการน้ี ผูศึ้กษาจึงได้ศึกษา ทฤษฎี และแนวคิดต่างๆ ท่ี

เก่ียวขอ้ง เพ่ือนาํมาสร้างบทเรียนและกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสม ทฤษฎีและแนวคิดท่ีผูศึ้กษานาํมา

ประกอบการศึกษามีดงัต่อไปน้ี 

แนวคดิของอริสโตเตลิเร่ืององค์ประกอบของละคร 

อริสโตเติล ปราชญ์ชาวกรีก กล่าวว่าละครประกอบด้วยองค์ประกอบ 6 ส่วน โดยเรียงลาํดับตาม 

ความสาํคญัดงัน้ี คือ โครงเร่ือง (Plot)  ตวัละคร (Character) ความคิด (Thought) ภาษา (Diction) เพลง (Song) และ

ภาพ (Spectacle) ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดน้าํแนวคิดเร่ืองโครงเร่ือง ตวัละคร และความคิดของละครมา              

ท่ีอริสโตเติลตั้งเป็นขอ้สงัเกตไว ้มาใชเ้ป็นหลกั อธิบายไดด้งัน้ี 

บทละครจะเสนอเร่ืองราวออกมาในรูปแบบของการกระทาํ ไม่ใช่การบรรยาย หรือการเล่าเร่ืองท่ีได ้

เกิดข้ึนไปแลว้ กล่าวอยา่งง่ายๆก็คือละครจะแสดงใหเ้ห็นวา่ ใคร ทาํอะไร กบัใคร ในรูปของบุรุษท่ี 1 และบุรุษท่ี 2 

โดยท่ีเหตุการณ์นั้นกาํลงัเกิดข้ึนในปัจจุบนัต่อหนา้ผูช้ม เพราะละครแสดงใหเ้ห็นเร่ืองราวท่ีกาํลงัดาํเนินอยู ่แมว้า่

เร่ืองราวในละครจะเป็นการเล่าเหตุการณ์ท่ีผ่านไปแลว้ หรือเหตุการณ์สมมุติ แต่ขณะเม่ือละครกาํลงัดาํเนินอยู ่เรา

จะรู้สึกวา่เหตุการณ์นั้นกาํลงัเกิดข้ึนอยูใ่นปัจจุบนัจริงๆ 

การกระทาํในละคร (Dramatic Action) เกิดจากความขดัแยง้ (Conflict) หากไม่มีความขดัแยง้ก็จะไม่มี

ละคร เกิดข้ึนเลย เพราะละครไม่ใช่การนาํเสนอภาพของสถานการณ์ท่ีเป็นอยู ่แต่การนาํเสนอเร่ืองราวของ มนุษย์

ซ่ึงกระทาํการอยู่ (man in action) ความขดัแยง้ในละครอาจเป็นความขดัแยง้ภายนอก ซ่ึงหมายถึง ความขดัแยง้

ระหว่างตวัละครกบัตวัละครดว้ยกนั ระหว่างตวัละครกบัสังคม ระหว่างคนกลุ่มหน่ึงกบัคนกลุ่มหน่ึง ระหวา่ง               

ตวัละครกบัโชคชะตา หรือความขดัแยง้ภายในซ่ึงหมายถึงความขดัแยง้ท่ีอยูใ่นใจของตวัละครเอง ความขดัแยง้จะ

ทาํใหต้วัละครตอ้งตอ้งพยายามหาทางแกปั้ญหาหรือฝ่าอุปสรรคท่ีเขา้มาขวางทาง หรืออาจตอ้งเลือกทางเดินสายใหม่ 

ซ่ึงมีผลเปล่ียนแปลงชีวิตของตวัละครไปจากเม่ือตอนเร่ิมเร่ือง การกระทาํของตวัละครในละครเกิดเน่ืองมาจาก

ความตอ้งการหรือจุดมุ่งหมายของตวัละคร (objective) ในละครเร่ืองหน่ึงๆ เราจะมุ่งพิจารณาการกระทาํของ              

ตวัละครหลกั ในฐานะท่ีเป็นผูด้าํเนินเร่ือง (protagonist)  ส่วนตวัละครท่ีเขา้มาปะทะ หรือกระทาํการสวนทางกบั

ตวัละครหลกันั้นเรียกวา่ ตวัละครฝ่ายตรงขา้ม (antagonist) 

วิธีการง่ายๆ ท่ีจะมองโครงเร่ืองของละครอาจใชก้ารตั้งคาํถามวา่ ใคร ทาํอะไร กบัใคร ทาํอยา่งไร และ

ไดรั้บผล อยา่งไร หรือ ใครตอ้งการอะไรทาํอะไรต่อความตอ้งการนั้นๆและผลของการกระทาํนั้นในท่ีสุดแลว้เป็น

อยา่งไร 
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ละครประยุกต์ หรือ Applied Theatre 

คาํวา่ “ละครประยกุต”์ กลายเป็นคาํศพัท์เกิดใหม่ และเร่ิมมีนกัวิชาการดา้นศิลปะการละคร ใชค้าํคาํน้ี

เพ่ิมมากข้ึน ผูท่ี้ผลกัดนัและพยายามสร้างคาํนิยาม คาํจาํกดัความ และพยายามสร้างพ้ืนท่ีในทางวิชาการ สาํหรับ 

Applied Theatre หรือแปลเป็นไทยวา่แบบตรงตวั ก็คือ “ละครประยกุต”์  ผูส้ร้างศพัท์ และนิยามศพัท์คาํน้ีข้ึนมา

ไดแ้ก่ ดร.ฟิลิป เทเลอร์  มีการใชค้าํว่า  “ละครประยุกต”์ เพ่ิมมากข้ึน และบางคร้ังคาํน้ี ครอบคลุมลกัษณะของ

ละครนอกกรอบ หรือละครท่ีไม่เป็นตามแบบฉบบั ท่ีจริงแลว้ละครประยุกต์น่าจะเป็นเพียง วิธีการของการนาํ

ละครไปใชใ้นกิจการ กิจกรรมท่ีแตกต่างไปจากละครตามแบบฉบบั และอาจเป็นคาํท่ีรวมพวก  รวมกลุ่มกิจกรรม

ละครท่ีมีจุดมุ่งหมายท่ีหลากหลาย และรูปแบบท่ีแตกต่างเหล่าน้ีไวใ้นล้ินชกัเดียวกนั 

Helen Nicholson(2000) ไดก้ล่าวถึงความหมายของ ละครประยกุตห์รือ Applied Theatre เอาไวว้า่เป็น 

คาํศพัท์จดัหมวดหมู่เร่ืองของการนาํศิลปะการละครไปประยกุตใ์ช ้เพ่ือจุดประสงคอ่ื์นๆ อนันอกเหนือ 

ไปจากการให้ความบนัเทิงเพียงอยา่งเดียว  แมจ้ะเป็นคาํศพัท์ท่ีใหม่ แต่ก็ครอบคลุมถึงวิธีการนาํศิลปะการละคร 

ไปใชน้อกกรอบละครตามแบบฉบบั  ละครประยกุตจึ์งเป็นท่ีนิยมแพร่หลายมากข้ึนเร่ือยๆ  และมกัถูกนาํไปใช ้

เพ่ือการพฒันาบุคคล  ชุมนุมและสงัคมในแต่ละดา้นยกตวัอยา่งเช่น การนาํละครไปประยกุตใ์ชเ้พ่ือการพฒันา ผูมี้

ส่วนร่วมในกิจกรรมในโรงเรียน ละครในคุก ละครเพ่ือการรณรงคสุ์ขภาพ  ละครบาํบดัดา้นจิตวิทยา และละคร

เพ่ือการศึกษา เป็นตน้ โดยผูเ้ขียนไดน้าํหลกัการการแสดง และละครประยุกต์ดงักล่าวเขา้มา เพ่ือศึกษาและหา

แนวทางท่ีจะเช่ือมโยงใหศิ้ลปะการแสดงสามารถเป็นประโยชน์และถูกนาํไปใชใ้นอาชีพน้ีได ้

ผูศึ้กษาเลือกทฤษฎีละครประยุกต์มาใชใ้นคร้ังน้ี ผูศึ้กษาเล็งเห็นแลว้ว่ากิจกรรมในคร้ังน้ีไม่เน้นท่ีตวั

ผูเ้รียน ตอ้งเล่นละครไดเ้ป็นหลกั แต่เน้นท่ีผูเ้รียนจะไดรู้้จกัตนเองมากข้ึน อีกทั้งไดรู้้จกัเพ่ือนใหม่ๆ เพ่ือการอยู่

ร่วมกนั ไดใ้นอนาคตอีกดว้ย 

แนวคดิเกีย่วกบัความสัมพนัธ์ของละครกบัชีวติมนุษย์ 

การศึกษาศิลปะการละครเก่ียวขอ้งกบัเยาวชนอยา่งไร หนงัสือเรียนศิลปะการละครเบ้ืองตน้ 1-2 ตอนท่ี 

1 (เร่ืองเดิม: 7-9) อธิบายวา่การศึกษาวิชาศิลปะการละคร คือการศึกษาใหเ้ขา้ใจชีวิตมนุษย ์ปฏิกิริยาท่ีมนุษย ์มีต่อ

สภาพแวดลอ้ม ปัญหาเฉพาะหนา้ ธรรมชาติ กฎเกณฑท์างสังคม ตลอดจนมนุษยด์ว้ยกนั ซ่ึงนาํไปสู่ความเขา้ใจ

ตนเอง และผูอ่ื้น การมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีควรเป็นผลท่ีไดรั้บจากวิชาศิลปะการละคร เพราะการศึกษาวิชาน้ีคือ             

การคน้หาความจริง หลกัปรัชญาและแนวทางชีวติท่ีเห็นไดจ้ากการแสดงออก ของมนุษยทุ์กยคุทุกสมยัในรูปของ”

ละคร 

การศึกษาวชิาศิลปะการละคร ถา้ทาํไดอ้ยา่งถูกตอ้งก็น่าจะเกิดประโยชน์อยา่งมากสาํหรับเยาวชน ซ่ึงอยู่

ในวยัท่ีพฒันาความคิดอ่าน รสนิยม จิตใจ และความรู้ความสามารถในดา้นต่างๆ การอ่านบทละคร ถา้จะอ่านให้

เขา้ใจลึกซ้ึง ผูอ่้านตอ้งขวนขวายหาความรู้ ความเขา้ใจทางดา้นประวติัศาสตร์ ปรัชญา สังคม ภาษาและวรรณคดี 

มิฉะนั้นความเขา้ใจจะอยูใ่นวงแคบ หรืออาจอ่านละครบางเร่ืองไม่เขา้ใจเลย ในขณะเดียวกนับทละครสมยัต่างๆ

จะสะทอ้นแนวโนม้ของความคิด ความเช่ือ และรสนิยมของสมยันั้นๆ ซ่ึงเม่ืออ่านบทละครของสมยัใด ก็ยอ่มช่วย

ให้เขา้ใจปฏิกิริยาของมนุษยท่ี์มีต่อสังคมและสภาพแวดลอ้ม ของสมยันั้น ดังนั้นผูอ่้านจึงสามารถหาความรู้

ทางดา้นประวติัศาสตร์ ปรัชญา และสังคมจากบทละครได ้ศิลปะในดา้นการแสดงก็เช่นเดียวกนั ถา้ไดรั้บการ

ฝึกฝนอย่างถูกวิธี ก็จะเป็นประโยชน์แก่เยาวชน ทั้ งทางตรงและทางออ้ม คือนอกจากจะเป็นการส่งเสริมให้

เยาวชนรู้จักการแสดงออก การพูด การวางตัวในท่ีชุมชนอย่างถูกตอ้งแล้ว ศิลปะของการแสดงยงัส่งเสริม

ความสามารถ และจินตนาการในทางสร้างสรรค ์ตลอดจนความสนใจในมนุษย ์และธรรมชาติแวดลอ้ม ทาํให้
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สามารถเขา้ใจ และปรับตวัให้เขา้กบัผูอ่ื้นได ้ซ่ึงจะช่วยให้เยาวชนเป็นผูท่ี้มีมนุษยสัมพนัธ์อนัดี สตานิสลาฟสกี

(Stanislavsky) ผูเ้ขียนตาํราวา่ดว้ยการแสดงท่ีสาํคญักล่าววา่ ครูท่ีดีท่ีสุดของการแสดงก็คือชีวติและธรรมชาติของ

มนุษย ์ในการฝึกหดันกัแสดงของเขา สตานิสลาฟสกีไม่ยอมใหผู้ใ้ดเลียนแบบนกัแสดงอ่ืนไม่วา่จะเก่งกาจแค่ไหน  

เขาใชว้ิธีสอนให้นักเรียนการแสดงรู้จกัสังเกตธรรมชาติของมนุษยใ์นความเป็นจริง และนาํเอาความรู้ท่ีไดรั้บ              

มาใชใ้นการแสดง แทนท่ีจะตกแต่งกิริยา ตีสีหนา้ ยกมือยกไมต้ามแบบฉบบัละครเก่า ฉะนั้น เม่ือนกัแสดงตอ้งการ

แสดงบทใด ก็จะตอ้งศึกษาคน้ควา้ให้เขา้ใจอย่างลึกซ้ึงถึงนิสัย อารมณ์ จิตใจ รสนิยม และปฏิกิริยาตอบโตข้อง             

ตวัละครท่ีมีต่อเหตุการณ์ และสภาพแวดลอ้มท่ีบทละครกาํหนดให ้ การ”ตีบทแตก” หรือเขา้ใจบทท่ีจะแสดงอยา่ง

ดีวา่ตนเป็นใคร มีความตอ้งการอะไรบา้ง มีนิสัยอยา่งไร การศึกษาระดบัใด รสนิยมอยา่งไร มีความสัมพนัธ์กบั             

ตวัละครอ่ืนๆทั้ งท่ีปรากฏและไม่ปรากฏตวับทเวทีอย่างไรบ้างนั้น ก็คือความสามารถท่ีจะสวมวิญญาณของ                  

ตวัละครในเร่ืองสามารถ”เอาใจเขามาใส่ใจเรา” ได ้ซ่ึงนอกจากจะนาํไปสู่การแสดงท่ีสมจริง และเป็นธรรมชาติ

แลว้ ยงัฝึกให้นกัแสดงคนนั้นเกิดอุปนิสัย ท่ีพยายามเขา้ใจผูอ่ื้น คน้หาเหตุผลของการกระทาํ และไม่ตดัสิน หรือ

ประณามใครอยา่งรวดเร็ว โดยใชต้นเองเป็นบรรทดัฐาน  ลกัษณะนิสัยเช่นน้ีจะช่วยทาํใหเ้ยาวชนเป็นผูมี้ใจกวา้ง 

เห็นใจผูอ่ื้น มีเหตุมีผล และมีความสนใจท่ีจะแสวงหาความจริงเก่ียวกบัมนุษยแ์ละชีวิต ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อ

การดาํรงชีวติ และการคบหาสมาคมกบัผูอ่ื้นเป็นอนั 

เน่ืองจากกิจกรรมคร้ังน้ีเนน้หลกัไปท่ีการสามารถคิดและจดัทาํการการแสดงใหผู้ช้มไดต้ะหนกัถึงความ 

เส่ียงของการพนนั และยาเสพติดในชีวติประจาํวนั ดงันั้นแนวคิดน้ีจึงตอบโจทยข์องการทาํกิจกรรมน้ี เพราะจะทาํ

ใหผู้เ้รียนรู้จกัการวางตวัละครเ ขา้ใจการส่ือสาร  การเปิดใจ การสร้างสรรคล์ะคร ตลอดจนสามารถแสดงละครได ้

 

4. การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการแสดงด้วยผ่านเคร่ืองมือหลากหลายในการส่ือสาร แกนนําเยาวชน 

และเจ้าหน้าที ่

4.1 กิจกรรมการแสดงโดยผ่านเคร่ืองมือหลากหลายในการส่ือสาร แกนนาํเยาวชน และเจา้หนา้ท่ีเป็น

กิจกรรมท่ีจดัใหส้าํหรับแกนนาํเยาวชน และเจา้หนา้ท่ี ท่ีมีอายรุะหวา่ง 18-35 ปี จาก จากเครือข่ายทั้ง 3 ภาคี ไดแ้ก่ 

มูลนิธิเด็กเยาวชนและครอบครัว เครือข่ายเยาวชนลดปัจจยัเส่ียง และเครือข่ายพฒันาคุณภาพชีวิต เม่ือวนัศุกร์ท่ี                

9  สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 - 14.00 น. โดยผูศึ้กษาได้  ศึกษาเรียนรู้การเรียนการแสดงเบ้ืองตน้ของแกนนํา

เยาวชน และเจา้หนา้ท่ีตั้งแต่เร่ิมตน้ตั้งแต่การเตรียมงาน โดย กิจกรรมการแสดงโดยผ่านเคร่ืองมือหลากหลายใน

การส่ือสาร แบ่งขั้นตอนการดาํเนินงานออกเป็นทั้งหมด 3  ช่วง ดงัต่อไปน้ี  

4.1.1 ช่วงการเตรียมจดักิจกรรม (Pre Production) 

4.1.2 ช่วงการจดักิจกรรม (Production) 

4.1.3 ช่วงหลงัจดักิจกรรม (Post Production) 

4.1.1 ช่วงการเตรียมจดักจิกรรม (Pre Production) 

มูลนิธิเด็กเยาวชนและครอบครัว เครือข่ายเยาวชนลดปัจจยัเส่ียง และเครือข่ายพฒันาคุณภาพชีวิต 

ไดจ้ดักิจกรรมการแสดงภายใตช่ื้อกิจกรรมการแสดงโดยผา่นเคร่ืองมือหลากหลายในการส่ือสาร แกนนาํเยาวชน 

และเจา้หน้าท่ี เพ่ือให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาความรู้ เพ่ิมทกัษะการแสดง การส่ือสารอารมณ์ความรู้สึก การฝึกสมาธิ 

เสริมสร้างความมัน่ใจตนเอง และสามารถนาํเสนอละครเพ่ือส่ือประเด็นปัญหาของสงัคมได ้โดยมีแกนนาํเยาวชน 

และเจา้หนา้ท่ีเขา้ร่วมโครงการ จาํนวน 16 คน  และมีนกัศึกษาทาํหนา้ท่ีเป็นผูช่้วยสอน 2 คน ดาํเนินการสอนโดย 

อาจารยบุ์ณฑริกา มัง่คัง่ โดยผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมเตรียมการแต่งกายในชุดท่ีสวมใส่สบาย  
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4.1.2 ช่วงการจดักจิกรรม (Production) 

ผูศึ้กษาเร่ิมตน้ดว้ยการแนะนาํตนเอง และทีมงานกบัผูเ้รียนทั้งหมดเพ่ือเป็นจุดเร่ิมตน้ใหผู้เ้รียนเปิด 

ใจมากข้ึน รู้สึกคุน้เคยมากข้ึน หลงัจากนั้นผูศึ้กษาจึงอธิบายวา่การแสดงนั้นส่ิงสาํคญัคือเคร่ืองมือของนกัแสดง อนั

ไดแ้ก่ 1.ร่างกาย(body) และจิตใจ(mind) 2.องค์ประกอบของละคร ไดแ้ก่โครงเร่ือง ท่ีตอ้งมีตอนตน้ กลาง จบ               

ซ่ึงเป็นขั้นพ้ืนฐานสาํหรับนกัแสดง และประกอบดว้ย 7 กิจกรรม  ดงัน้ี 

1. กิจกรรมเรียนรู้เร่ืองเคร่ืองมือของการแสดงโดยเร่ิมตน้ท่ีร่างกาย โดยใชกิ้จกรรม ยืนอยา่งมี

พลงัวิธีการคือ ให้ผูเ้รียนทุกคน ยืนท่ีพ้ืนให้เต็มทั้งเทา้ และขยายเทา้ให้ขนานกบัหัวไหล่ เป็นการยืนให้มัน่คง 

หลงัจากนั้นปล่อยมือสบายๆขา้งลาํตวั ให้สายตามองตรงไปขา้งหนา้ และให้รู้สึกวา่ตนเองพร้อมท่ีพุ่งไปขา้งหนา้

เสมอ ฝึกเพ่ือใหรู้้จกัร่างกายตวัเอง สร้างสมดุลใหร่้างกาย ใหร่้างกายมัน่คง และพร้อมท่ีจะพุง่ไปขา้งหนา้เสมอ 

2. วิง่แตะ 4 ดา้น วธีิการคือใหผู้เ้รียน วิง่ไปแตะกาํแพงทั้ง  4 ดา้นท่ีอยูใ่นหอ้งในเวลาท่ีกาํหนด 

และลดเวลาลงไปเร่ือย ๆ หลงัจากนั้นผูศึ้กษาจึงไดเ้พ่ิมโจทยใ์ห้ผูเ้รียนจบัคู่แลว้วิ่งดว้ยกนั จนไปถึงจบัเป็นกลุ่ม

และวิ่งด้วยกัน เพ่ือผูเ้รียนไดเ้รียนรู้พลงัของตวัเอง ได้อบอุ่นร่างกาย ได้ฝึกประสาทการรับฟัง ให้ร่างกายได้

กระปร้ีกระเปร่า  และฝึกใหท้าํงานเป็นทีมในท่ีสุด 

3. Relaxation เป็นทําจิตใจของตนเองให้ว่าง โดยให้นอนหลบัตาให้มีสมาธิอยู่กับตนเอง 

กาํหนดหายใจเขา้ใหน้บัหน่ึง หายใจออกใหน้บัสอง โดยนบัเลขไปจนถึงสามสิบ พร้อมคุยกบัร่างกาย ทุกส่วนของ

เราว่าทาํงานเป็นอยา่งไรบา้ง อวยัวะต่างๆ มีความสามคัคีกนัมากนอ้ยเพียงใด การใชร่้างกาย ในแต่ละส่วนเป็น

อยา่งไรบา้งร่างกายในแต่วนัหรือบางวนัมีอาการเจ็บปวดตรงโนน้ตรงน้ีอยูใ่ช่หรือไม่คุยกบัร่างกายวา่ร่างกายท่ีอยู่

กบัเราดงันั้นเราจะอยูอ่ยา่งไรกบัร่างกายของเราให้ยาวท่ีสุด  เราอยากบอกอะไรกบัร่างกาย เช่น ขอโทษร่างกาย 

ขอบคุณร่างกาย จากนั้นให้ฟังวา่ร่างกายตอบกลบัมาอยา่งไร พร้อมกบัยกมือขวาวางไวท่ี้หนา้อก เพ่ือรับรู้ถึงลม

หายใจท่ีเตน้อยู่ โดยรู้สึกว่าเราดูแลหัวใจเราดีแค่ไหน เคยได้กลบัมาคุยกับหัวใจ ของตนเองบา้งไหมเพ่ือเป็น             

การใหผู้เ้รียนไดผ้อ่นคลายเปิดใจและมีโอกาสไดคุ้ยกบัตวัเอง 

4. เดิน 5 level โดยให้ผูเ้รียนเดินในระดบัความเร็วและชา้ทั้งหมด 5 ระดบั เพ่ือเรียนรู้ร่างกาย 

และสามารถแยกพลงังานของตนเองได ้

5. Awareness วิธีการคือให้ผูเ้รียนฟังเสียงปรบมือของผูน้าํ ถา้ปรบ 1 คร้ังให้หยุดน่ิงอย่างมี

คุณภาพ ถา้ปรบมือ 2 คร้ังใหก้ลบัหลงัหนั ถา้ปรบมือ 3 คร้ังใหก้ระโดด 1 คร้ัง ถา้ปรบมือ 4 คร้ังใหล้งไปนอนแลว้

ข่ีจกัยาน 3 คร้ัง เพ่ือเพ่ิมความตระหนกัรู้ในการแสดงสาํหรับนกัแสดงมากยิง่ข้ึน 

6. Three acts structure เรียนรู้หลกัละคร 3 องก์เพ่ือการสร้างสรรคแ์ละทาํละครในระยะเวลา 

อนัสั้นไดจ้ริง โดยกิจกรรมช่ือ 3 ภาพ วธีิการคือ ใหผู้เ้รียนอยูใ่นสถานท่ีท่ีผูน้าํกาํหนด ซ่ึงผูน้าํไดค้ดัเลือกสถานท่ีท่ี

เป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีจาํใหเ้กิดปัจจยัเส่ียงได ้โดยเร่ิมภาพแรก โดยให้ผูเ้รียนทาํอะไรกิจกรรมบางอยา่งในสถานท่ีนั้นๆ 

ภาพท่ีสอง ให้เกิดเหตุการณ์ผิดปกติบางอยา่ง ในภาพแรกนั้น และภาพท่ี 3 ให้เป็นเหตกุารณ์ท่ีคล่ีคลาย จากภาพท่ี

สอง โดยทุกภาพจะเกิดข้ึนจากความคิด อยา่งฉับพลนัเน่ืองจากผูน้าํกาํหนดเวลาใหท้าํแต่ละภาพ เพ่ือฝึกใหผู้เ้รียน

คิดงานละครไดอ้ยา่งรวดเร็ว ง่ายและเขา้ใจได ้

7. สร้างสรรค์ละคร โดยเป็นการต่อยอดจากกิจกรรมท่ีแล้ว วิธีการคือให้นําทั้ ง 3 ภาพท่ี

นาํเสนอไปแลว้นั้น มาร้อยเรียงรวมกนัให้เป็นละครพูด 1 เร่ือง ให้ได ้เพ่ือฝึกการระดมสมองเพ่ือสร้างสรรคง์าน

ละครและ สามารทาํละครได ้
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4.1.3 ช่วงหลงัจดักจิกรรม (Post-Production) 

การประเมินผลดว้ยการสร้างสรรคง์านหลงัจากท่ีผูเ้รียนไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมกิจกรรมการแสดงโดย

ผา่น เคร่ืองมือ หลากหลายในการส่ือสาร แกนนาํเยาวชน และเจา้หนา้ท่ี ผลการดาํเนินงานพบวา่ 

ด้านความรู้ทีไ่ด้รับ  

1. การจดัการเรียนการสอนผา่นกิจกรรม น้ีสามารถทาํใหผู้เ้รียนสร้างสรรคล์ะครสั้นเองไดใ้น

ระยะเวลาสั้น 

2. ทาํใหผู้เ้รียนเกิดความรู้เขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการแสดงเบ้ืองตน้นัน่ก็คือเร่ืองสมาธิ ซ่ึงเป็นส่วน

สาํคญัของการแสดง  

3. ทาํใหผู้เ้รียนเขา้ใจ และรู้จกักบัเคร่ืองมือของนกัแสดง 

ด้านผู้สอน 

1. อาจารยผ์ูส้อนไดว้างแผนและคน้พบแบบฝึกหัดทางการแสดงท่ีเหมาะสม 2.อาจารยผ์ูส้อน

สามารนาํแผนการสอนน้ีไปใชใ้นหลกัสูตรเร่งด่วนไดใ้นคร้ังต่อไป 
 

4.2 ผลการเรียนรู้จากการจดักจิกรรม 

เม่ือผูศึ้กษาไดท้าํการสอนจนเสร็จเรียบร้อยแลว้นั้น ส่ิงท่ีผูศึ้กษาไดเ้รียนรู้จากการจดักิจกรรมมีดงัน้ี 

4.2.1 การสอนกิจกรรมการแสดงในคร้ังน้ีสามารถใหค้วามรู้พ้ืนฐานดา้นการแสดงเบ้ืองตน้ไดเ้ป็น

อย่างดี เพราะเป็นกิจกรรมท่ีฝึกความพร้อมดา้นการแสดงจากพ้ืนฐาน  ดว้ยการเสริมสร้างร่างกาย (body) และ

จิตใจ (mind) ให้พร้อมรับบทบาททุกการแสดงไปดว้ยกนั โดยเร่ิมตน้จากตวัเอง  ถึงแมว้า่การตอบรับของผูเ้รียน

แต่ละคนจะไม่เท่ากนั เน่ืองดว้ยความแตกต่างดา้นความแข็งแรงของร่างกาย หรือการเติบโตมาในครอบครัวท่ี

แตกต่างกนั แต่ก็สามารถเป็นจุดเร่ิมตน้ใหผู้เ้รียนไดเ้ขา้ใจการแสดงโดยเร่ิมตน้จากตวัเองไดม้ากยิง่ข้ึน 

4.2.2 การฝึกฝนกาํหนดลมหายใจสร้างสมาธิ สร้างความเช่ือมัน่ในการส่ือสารไดม้ากข้ึน ถึงแมว้า่

ผูเ้รียนในคร้ังน้ีจะมีความสนิทสนมกนั จนอาจทาํให้แบบฝึกหัดท่ีจะสร้างสมาธิจะเกิดข้ึนไดย้าก แต่ผลท่ีเกิดข้ึน

คือ เม่ือมีคนในกลุ่มเร่ิมมีสมาธิข้ึนมา และผูศึ้กษาไดพู้ดนาํให้คนท่ีเหลืออย่าหยุดท่ีจะทาํสมาธิ ผลก็คือทุกคน

สามารถมีสมาธิไดดี้กวา่ท่ีคาดไว ้และทาํใหก้ารฝึกสมาธิในคร้ังน้ีเป็นไปดว้ยดี 

4.2.3 การสร้างความเช่ือ การรู้จกัตนเอง ร่างกาย (body) และจิตใจ (mind) เพ่ือสร้างความไวใ้จใน

ตนเอง เพราะนกัแสดงตอ้งสร้างความเช่ือมัน่ในการสร้างสรรคผ์ลงานการแสดงให้แก่ผูช้มเพ่ือให้ผูช้มไดเ้ขา้ใจ

และเกิด ความรู้สึกคลอ้ยตาม เกิดความเช่ือวา่ ผูแ้สดงไดรู้้สึกหรือไดก้ระทาํเหตุการณ์เหล่านั้นจริงๆ เช่น การแสดง

ความเจ็บปวด ผูแ้สดงละครตอ้งถ่ายทอดใหผู้ช้มรู้สึกไดว้า่ผูแ้สดงเจ็บปวดจริงๆ โดยถ่ายทอดความ เจ็บปวดผา่น

การกระทาํ สีหนา้ สายตา และการเคล่ือนไหว โดยกิจกรรมช่วงน้ีถือว่าเป็นอีกช่วงหน่ึงท่ีมีความยากท่ีผูเ้รียนจะ

เช่ือมัน่ไดเ้ตม็ท่ี เพราะดว้ยเวลาท่ีจาํกดัของกิจกรรม และบางเหตุการณ์ท่ีผูเ้รียนไม่ไดมี้ประสบการณ์จริงจึงทาํให้

เกิดความเช่ือไดย้าก ผูศึ้กษาจึงจาํเป็นท่ีตอ้งยกตวัอยา่งใหเ้ห็นภาพมากข้ึน อีกทั้งยงัตอ้งใหผู้เ้รียนไดมี้โอกาสทาํซํ้ า

หลายๆคร้ังเพ่ือจะไดเ้ช่ือในสถานการณ์มากยิง่ข้ึน 

4.2.4 การฝึก Three acts structure ฝึกให้เขา้ใจองค์ประกอบของละคร ในส่วนของโครงเร่ือง คือ

การลาํดบัเร่ือง มีช่วงตน้ กลาง และจบ เป็นส่วนสําคญัท่ีสุดท่ีขาดไม่ไดเ้ลยในการจดักิจกรรมคร้ังน้ี เน่ืองดว้ย             

การทาํ การแสดงตามวตัถุประสงคข์องงานน้ีคือ ตอ้งเป็นละครท่ีสั้นแต่สามารถส่ือสารขอ้ความไดจ้นครบ เพ่ือให้

ผูช้มสนุก กระทบใจ ไดข้อ้คิด และสามารถนาํไปเป็นส่ือบอกต่อไดอี้กดว้ย ผูเ้รียนจึงไดรั้บการฝึก ท่ีคิดงานได้
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อยา่งรวดเร็ว จบัประเด็นได ้และมีเน้ือเร่ืองครบถว้น ในส่วนน้ีผูเ้รียนมีไหวพริบท่ีดีและสามารถคิดงานละครได้

สนุก รู้เร่ือง และไดแ้ง่คิดอีกดว้ย 

 

5. สรุป 

การจดัการเรียนการสอน กิจกรรมการแสดงโดยผา่นเคร่ืองมือหลากหลายในการส่ือสาร แกนนาํเยาวชน 

และเจา้หนา้ท่ี ของภาคี 3 เครือข่าย อนัไดแ้ก่มูลนิธิเด็กเยาวชนและครอบครัว เครือข่ายเยาวชนลดปัจจยัเส่ียง และ

เครือข่ายพฒันาคุณภาพชีวติ เป็นการจดัการเรียนการสอนเพ่ือใหค้วามรู้พ้ืนฐานทางดา้นการแสดง โดยนาํกิจกรรม

การแสดงมาใชเ้พ่ือให้เห็นถึงเคร่ืองมือของนกัแสดง ร่างกาย (body) และจิตใจ (mind) รวมถึง องคป์ระกอบของ

ละคร Three acts structure หลกั 3 องก์ เพ่ือฝึกความพร้อมทางดา้นการแสดง ดว้ยการมีสมาธิ การฝึกจิตใจดว้ย

ตนเอง การฝึกหลกัละคร 3 องก ์เพ่ือสามารถไปสู่การเรียนรู้บทบาทของตวัละคร และสร้างสรรคล์ะครได ้ซ่ึงเป็น

ขั้นพ้ืนฐานสาํหรับนกัแสดง ผลการศึกษาพบวา่  

5.2.1 กิจกรรมการแสดงท่ีไดอ้อกแบบมาสามารถ ให้ความรู้พ้ืนฐานดา้นการส่ือสารกบัตวัเอง ทั้งทาง

ร่างกาย และจิตใจไดเ้ป็นอยา่งดี 

5.2.2 การฝึกฝนกาํหนดลมหายใจสามารถสร้างสมาธิ สร้างความเช่ือมัน่ ทาํให้เกิดการส่ือสารด้าน              

การแสดงละครท่ีสมจริงมากยิง่ข้ึน  

5.2.3 การรู้จกัตนเองทั้งทางร่างกาย(body) และจิตใจ(mind) มีไวเ้พ่ือสร้างความไวใ้จและเช่ือมัน่ให้กบั

ตนเองในการสามารถสร้างสรรคง์านละครได ้

5.2.4 กิจกรรม Three acts Structure หลกัละคร 3 องก์ สามารถสร้างสรรค์ละครในประเด็นท่ีองค์กร

ตอ้งการได ้

 

6. ข้อเสนอแนะ 

 6.1 ควรมีการจดักิจกรรมฝึกฝนการแสดงละครเพ่ิมเติมอีก และให้มีระยะเวลาของการเรียนการสอน

ท่ีมากข้ึน โดยในคร้ังต่อไปให้เนน้ในเร่ืองของจินตนาการ, ความเช่ือ, การเทียบเคียง และการวิเคราะห์ตวัละคร 

เพ่ือใหก้ารแสดงมีความสมจริงมากยิง่ข้ึน6 

6.2  ดา้นการสงัเกตอากปักิริยา ตอ้งใส่ใจ และสงัเกตอารมณ์ความรู้สึกของผูเ้รียนอยา่งลึกซ้ึง โดยเฉพาะ

ผูเ้รียนบางคนท่ีมีสายตาท่ีต่อตา้น หรือมีสายตาและการแสดงออกถึงความไม่เขา้ใจในบทเรียน 
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บทคัดย่อ 

บทความเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบการใชง้าน และกลวิธีการส่ือสารเน้ือหาของเว็บตูน                

ผูใ้ห้บริการอ่านการ์ตูนออนไลน์จากเกาหลี  ท่ีสามารถสร้างแพลตฟอร์มคอนเทนตเ์พ่ือความบนัเทิงรูปแบบใหม่   

และกาํลงันิยมไปทัว่โลกรวมทั้งไทย โดยเว็บตูนมีลกัษณะการอ่านท่ีต่างจากการ์ตูนเล่มแบบเก่า คือ เล่าเร่ือง

ตามลาํดบัจากบนลงล่าง ไม่มีกรอบ เป็นภาพสี เพ่ือรองรับการอ่านช่วงเวลาสั้นๆ ผ่านสมาร์ตโฟน และยงัเป็น              

ส่ือมลัติมีเดียท่ีใชภ้าพเคล่ือนไหวเช่นแฟลชแอนิเมชนั   มีเสียงดนตรีประกอบบางช่วงเหมือนชมภาพยนตร์สั้น  

ด้านเน้ือหามีแนวเร่ืองท่ีหลากหลาย และมีตัวละครท่ีมีจุดร่วมกันคือกลุ่มคนข้ีแพใ้นวยัเรียนและวยัทาํงาน                   

ส่ิงสําคญัคือ เวบ็ตูนมีพ้ืนท่ีโตต้อบระหว่างผูอ่้านกบัครีเอเตอร์ไดท้นัทีในทา้ยตอนเพ่ือสร้างวฒันธรรมแฟนท่ี

แข็งแรงจนทาํให้เกิดการกระตุน้ให้นกัอ่านกลายเป็นครีเอเตอร์สร้างเร่ืองราวสดใหม่ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงช่วยต่อ

ยอดขา้มส่ือ ไปสร้างคอนเทนตบ์นัเทิงรูปแบบอ่ืนเช่น ซีรีส์ ภาพยนตร์ เกม  ทาํใหเ้วบ็ตูนกลายเป็นซอฟตพ์าวเวอร์

ท่ีสร้างรายไดม้หาศาลเสริมพลงัใหก้บัคล่ืนวฒันธรรมเกาหลี 
 

คาํสําคญั:  เวบ็ตูน, วฒันธรรมจานด่วน, ดิจิทลัคอนเทนต,์ คล่ืนวฒันธรรมเกาหลี, การเล่าเร่ือง 

 

ABSTRACT 

This article aims to study the form of practice and strategies of content communication for Webtoon: 

the digital comic reading provider from Korea, creating a content platform for the new genre of entertainment, 

gaining more popularity around the world including Thailand. The distinctive features of Webtoon unlike the old 

style comic books are the format 's vertical scroll, full-colored and no frame, in order to serve the smartphone 

readers in a short period of time, as well as providing the multimedia using motion graphics or music like watching 

short films. In addition,  Webtoon offers various contents but in the same time , mostly has the common point of 

loser in either school or working age character. More importantly, Webtoon provides an open communication 

area for simultaneous response between readers and creators after the episode end to build up so strong 

relationship of fandom culture that even motivate readers to become creators. This is helpful for continual fresh 

story creation to build on transmedia generating other forms of entertaining contents such as TV series, movie, 

game and etc., Consequently, Webtoon has become a soft power providing large revenue to reinforce K-Wave. 
 

Keywords: Webtoon, Snack Culture, Digital Content, Korean Wave, Storytelling  
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1. บทนํา 

 ในขณะท่ีญ่ีปุ่น มีวฒันธรรมการอ่านหนงัสือการ์ตูนจากมงังะ (manga) ท่ีไดรั้บความนิยมจนดดัแปลงสู่ 

อนิเมะ ซีรีส์ (anime series) และภาพยนตร์  กลายเป็นฐานของซอฟตพ์าวเวอร์ (soft power) สาํคญัท่ีสร้างรายได้

ให้แก่ประเทศ  แต่ในปัจจุบันท่ีคนอ่านหนังสือการ์ตูนแบบกระดาษน้อยลง เพราะหันมาอ่านผ่านอุปกรณ์

อิเลก็ทรอนิกส์พกพาโดยเฉพาะสมาร์ตโฟนกนัมากข้ึน จึงเกิดแพลตฟอร์มส่ือใหม่สาํหรับนกัอ่านการ์ตูนออนไลน์

อยา่ง “เวบ็ตูน” (webtoon)  ท่ีกลายมาเป็นจุดเร่ิมของวฒันธรรมการอ่านการ์ตูนทางส่ือดิจิทลัรูปแบบใหม่ของโลก  

ซ่ึงในประเทศไทยนับเป็นตลาดส่งออกของเวบ็ตูนท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกอนัดบัท่ี 4 รองจากญ่ีปุ่น จีน และอเมริกา

เหนือ   ในปี 2020 ตลาดเวบ็ตูนของเกาหลีมีปริมาณมากกวา่ 1 ลา้นลา้นวอนเป็นคร้ังแรก มีผูส้ร้างเน้ือหาราว 7,000 

ราย และคาดวา่ตลาดเวบ็ตูนยงัเติบโตข้ึนอยา่งต่อเน่ืองโดยเฉล่ียปีละ 11% (Kanokjun,2565) 

 LINE WEBTOON (ไลน์ เวบ็ตูน)  เป็นบริษทัแรกท่ีเปิดตวัแพลตฟอร์มอ่านการ์ตูนออนไลน์เม่ือปี 2004   

ดาํเนินการโดย  Naver  บริษทัยกัษ์ใหญ่ดา้นธุรกิจออนไลน์ของเกาหลีใต ้ และผูใ้ห้บริการเวบ็ท่า (web portal) 

หรือเวบ็ท่ีรวบรวมลิงก์เวบ็ไซตต์่างๆ เพ่ือให้บริการเคร่ืองมือคน้หา ก่อนขยายไปต่างประเทศในปี 2014 รวมทั้ง

ประเทศไทย   ปัจจุบนัเป็นผูน้าํในธุรกิจคอนเทนตก์าร์ตูนดิจิทลัของโลก โดย LINE WEBTOON ให้บริการอ่าน

การ์ตูนและนิยายผ่านระบบออนไลน์ท่ีมียอดผูช้มประจาํเดือนทัว่โลกกวา่ 82 ลา้นคน  ในไทยมีผูใ้ชง้านถึง 16.8 

ลา้นคน คิดเป็นกลุ่ม Gen Z (อาย ุ13-24 ปี) มากท่ีสุดถึงร้อยละ 62   ท่ีน่าสนใจคือการใชร้ะยะเวลาอ่านเฉล่ียต่อคน

ต่อวนัสูงมากกวา่ 100 นาที (Positioning, 2565) ปัจจุบนั LINE WEBTOON มีนกัเขียน หรือท่ีเรียกกนัวา่ครีเอเตอร์ 

เผยแพร่ผลงานแลว้มากกวา่ 77,047 เร่ือง โดยไม่ไดมี้แค่เร่ืองแปลจากเกาหลีใตเ้ท่านั้น แต่มีครีเอเตอร์ไทยจาํนวน

ไม่นอ้ยท่ีสร้าง original content จนไดรั้บการยอมรับทั้งในและต่างประเทศ เช่น พีรพชัร เลขกุล จากเร่ือง ‘คุณแม่

วยัใส’  ท่ีมียอดผูอ่้านถึง 235 ลา้นววิ  และไดรั้บการแปลเป็นภาษาเกาหลี ญ่ีปุ่น และอีกหลายภาษา รวมถึงต่อยอด

ไปสร้างเป็นซีรีส์  (ธนิตา หงส์สุวงศ,์ 2563: 2) และจากขอ้มูลเวบ็ไซตท์างการของ LINE WEBTOON  (สืบคน้เม่ือ 

26 กันยายน 2565)  พบว่ามีผลงานของครีเอเตอร์ไทยถึง 8 เร่ืองท่ีได้รับความนิยมจนถูกคดัเลือกให้แปลเพ่ือ

เผยแพร่เป็นภาษาต่างประเทศ ทั้งไตห้วนั อินโดนีเซีย จีน ญ่ีปุ่น อเมริกา สเปน  และฝร่ังเศส สะทอ้นให้เห็นถึง

ความนิยมของคอนเทนต์การ์ตูนในรูปแบบดิจิทลั  ซ่ึงกลายเป็นอีกช่องทางใหม่ในการสร้างรายไดใ้ห้กบันัก

สร้างสรรคเ์น้ือหา (content creator) ในปัจจุบนั 

 ดงันั้นในขณะท่ีประเทศไทยกาํลงัใหค้วามสาํคญักบัเศรษฐกิจสร้างสรรค ์และซอฟต ์พาวเวอร์ กรณีของ

เวบ็ตูน ผูเ้ร่ิมตน้วฒันธรรมการอ่านการ์ตูนออนไลน์จากเกาหลีใตแ้ละเป็นแรงหนุนลูกใหม่ให้กบัอุตสาหกรรม

บนัเทิงเกาหลี (Korean wave)  จึงน่าสนใจศึกษาอยา่งยิง่ และเน่ืองจากเป็นแพลตฟอร์มส่ือใหม่ท่ีวงวชิาการในบา้น

เรายงัไม่หยิบยกข้ึนมากล่าวถึงมากนกั บทความช้ินน้ีจึงตอ้งการช้ีชวนให้มาร่วมกนัทาํความเขา้ใจเวบ็ตูนในดา้น

รูปแบบการใชง้าน กลวธีิการส่ือสารเน้ือหา และการสร้างเร่ืองราว เพ่ือใหท้ั้งนกัสร้างสรรคเ์น้ือหา และนกัวชิาการ

ดา้นส่ือ เห็นแนวทางการสร้างคอนเทนตอ์อนไลน์รูปแบบใหม่ๆ ท่ีช่วงชิงความสนใจของคนเจเนอเรชนัปัจจุบนั 

โดยเฉพาะ Gen Z  กลุ่มพลงัหลกัท่ีช่วยผลกัดนัเศรษฐกิจ และพลงัในการสร้างความเปล่ียนแปลงของสงัคม   

 

2. วตัถุประสงค์ 

(1) เพ่ือศึกษารูปแบบการใชง้าน ของไลน์ เวบ็ตูน 

(2) เพ่ือศึกษาการสร้าง และการส่ือสารเน้ือหาการ์ตูนออนไลนข์องไลน์ เวบ็ตูน 
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3 รูปแบบการส่ือสารคอนเทนต์ในเวบ็ตูน 

3.1 ทีม่าเวบ็ตูน : จากมนัฮวา (manhwa) สู่ story entertainment  

เว็บตูนมาจาการผสมของคาํว่า web และ cartoon ว่าง่ายๆ คือ การจับเอาการ์ตูนท่ีเคยถ่ายทอดผ่าน

กระดาษ มาสู่การถ่ายทอดผา่นโลกออนไลน์  ถือกาํเนิดข้ึนในเกาหลีใตช่้วงเศรษฐกิจตกตํ่าช่วงปลายปี 1990s และ

ช่วงขาลงของอุตสาหกรรมหนังสือการ์ตูนหรือ มนัฮวา  เม่ือนักเขียนมือสมคัรเล่นท่ีมีใจรักการเล่าเร่ืองดว้ย

ภาพวาดเร่ิมเผยแพร่การ์ตูนผา่นเวบ็เพจหรือบลอ็กส่วนตวั มีลกัษณะเหมือนการถ่ายทอดไดอาร่ีดว้ยภาพ (pictorial 

diary) และมีคนติดตามอ่านมากข้ึนเร่ือยๆ โดยจุดเปล่ียนสาํคญัท่ีทาํให้นกัเขียนทางเวบ็ตูนกลายเป็นครีเอเตอร์ท่ี

สามารถสร้างรายไดเ้ป็นระบบเกิดข้ึนเม่ือปี 2003  จากผูใ้หบ้ริการเวบ็ท่าอยา่ง Daum และ Naver ท่ีป้ันระบบเวบ็ตูนให้

เติบโตอยา่งย ัง่ยนื ดว้ยการเฟ้นหาครีเอเตอร์หนา้ใหม่ผา่นการจดัประกวด พร้อมจดัอบรมและมีระบบโปรดิวเซอร์

ดูแลครีเอเตอร์แทนบรรณาธิการเพ่ือสนับสนุนนักเขียนทั้ งสมคัรเล่นและมืออาชีพด้วยการเป็นส่ือกลางใน                  

การเผยแพร่ผลงานทั้งเวบ็ไซต ์แอปพลิเคชนั และแรงเสริมดา้นการตลาดผา่นส่ือสงัคมออนไลน์รอบดา้น ท่ีสาํคญั

คือ แม้จะเปิดให้อ่านฟรี แต่สําหรับตอนท่ีอัปเดตใหม่ก็ใช้กลยุทธ์ล็อกเน้ือหาไวเ้พ่ือสร้างระบบรายได้จาก

ค่าธรรมเนียมการอ่านแทนการโฆษณา  ในท่ีสุดจึงสามารถขยายวฒันธรรมการอ่านการ์ตูนมนัฮวาในแบบออนไลน์

หรือเวบ็ตูน ไปเปิดตวัยงัต่างประเทศในปี 2014 และทาํใหเ้วบ็ตูนแปรเปล่ียนเป็นธุรกิจคอนเทนตด์า้นการเล่าเร่ือง

บนัเทิงรูปแบบใหม่ (story entertainment) ท่ีสาํคญัของเกาหลี 

นกัวิชาการดา้นสังคมและวฒันธรรมอยา่ง  Wonho Jang และ Jung Eun Song (2017: 168-187) นาํเสนอ

วา่เวบ็ตูนเป็นหน่ึงในผลิตภณัฑด์า้นวฒันธรรมแบบ K-Pop ของเกาหลีใตท่ี้พฒันาจนกลายเป็นส่ือเฉพาะตวัแบบ

ใหม่ (new genre) เพราะมีทั้งวฒันธรรมเฉพาะตวัแบบทอ้งถ่ินแต่ก็มีความเป็นสากล (glocalization) เขา้ถึงคนรุ่น

ใหม่และมีพลงัเสริมกระแส Korean wave ไม่แพไ้อดอลจากวงการนกัร้อง หรือนกัแสดง  เห็นไดจ้ากปัจจุบนัธุรกิจ

เวบ็ตูนในเกาหลีใตมี้มากกวา่ 40 แห่ง เป็นจุดเร่ิมของแหล่งรวมคอนเทนต ์หากเร่ืองไหนไดรั้บความนิยมจะเกิด

การส่งไมต้่อคอนเทนตด์ดัแปลงไปยงัอุตสาหกรรมซีรีส์ อนิเมะ ภาพยนตร์ และเกม  เห็นไดจ้ากซีรีส์หลายเร่ืองท่ี

ไดรั้บความนิยมเป็นกระแสใน 4-5 ปีท่ีผา่นมามกัถูกสร้างจากเวบ็ตูนหลายเร่ือง  เช่น What’s wrong with secretary 

Kim (เลขาคิม) My ID is Gangnam Beauty (ID ของฉันคือดอกไมพ้ลาสติก) Stranger from Hell (นรกคือคนอ่ืน) 

True Beauty (ความลบัของนางฟ้า) ฯลฯ เรียกไดว้่าเวบ็ตูน คือ story entertainment ท่ีทาํให้เกิดวงจรการพฒันา

เร่ืองราว และสร้างเมด็เงินไดอ้ยา่งมหาศาล เป็นกลยทุธ์ one-source-multi-use (OSMU)  ซ่ึงเกิดจากการสร้างสรรค์

เร่ืองราว หรือคอนเทนต ์1 แหล่งใหแ้ขง็แรงเพ่ือต่อยอดไปใชป้ระโยชน์ขา้มส่ือในหลายแพลตฟอร์มอยา่งแทจ้ริง 

3.2 ลกัษณะเฉพาะและวธีิใช้งานเวบ็ตูน 

ก. หนา้แรกของเวบ็ตูน มีจุดร่วมกนัในการดึงความสนใจผูใ้ชง้านอย่างรวดเร็วดว้ยฟีเจอร์แนะนาํ

เร่ืองใหม่ เร่ืองอปัเดตประจาํวนั เร่ืองยอดนิยม และเร่ืองท่ีเน้ือหาคลา้ยกบัเร่ืองท่ีผูอ่้านเลือกอ่าน  

ข. การจดัแบ่งหมวดหมู่ แบ่งตามประเภทเน้ือหา และตามวนัท่ีอปัเดตเร่ืองทั้ง 7 วนัในแต่ละสปัดาห์ 

ซ่ึงตรงตามค่าเฉล่ียการอปัเดตตอนใหม่สปัดาห์ละ 1 คร้ังของครีเอเตอร์ ทาํใหง่้ายในการคลิกอ่านตอนล่าสุดเร่ืองท่ี

กาํลงัติดตาม นอกจากน้ียงัจดัอนัดบั 10 เร่ืองยอดนิยมตามยอดเขา้ชมทั้งแบบรวม และแยกประเภท   ทาํให้เลือก

อ่านตามความสนใจไดท้นัที   เม่ือคลิกเขา้ดูแต่ละเร่ืองยงัเห็นยอดผูเ้ขา้ชม และระบบเรตติ้งใหค้ะแนน เม่ือกลบัเขา้

มาอ่านซํ้ า เวบ็ตูนจะจดัเก็บขอ้มูลผูใ้ชจ้ากประวติัการอ่านล่าสุด  เร่ืองท่ีกดติดตาม และเร่ืองท่ีผูอ่้านจ่ายเงินซ้ือหรือ

เช่า เรียกวา่เป็นการออกแบบระบบการใชง้านท่ีทาํใหผู้อ่้านเสียเวลานอ้ยท่ีสุด และดึงดูดความสนใจตามความชอบ

เฉพาะตวัไดอ้ยา่งรวดเร็ว 



การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 17 และการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ คร้ังท่ี 7 มหาวิทยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ ประจาํปี 2565 

2071 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 1 แสดงภาพฟีเจอร์การใชง้านบนหนา้แอปพลิเคชนัเวบ็ตูน 

ท่ีมา: ภาพจบัหนา้จอแอปพลิเคชนั Line webtoon 

3.3 รูปแบบการส่ือสารของเวบ็ตูนทีส่อดคล้องพฤตกิรรมผู้อ่าน : อยากอ่านต้องได้อ่านเดีย๋วนี ้      

การส่ือสารของเวบ็ตูนท่ีมีลกัษณะเฉพาะตวั  และแตกต่างจากการลกัษณะการอ่านการ์ตูนแบบเล่มมีดงัน้ี   

ก. เปิดมติกิารอ่านแนวตั้ง ทลายกรอบการ์ตูนแบบเก่า  

วิธีการอ่านเวบ็ตูนยคุแรกๆ ผูอ่้านยงัตอ้งใชว้ิธีคลิกเปล่ียนหน้าแบบการอ่านผ่านเวบ็เพจ   แต่เม่ือ

พฤติกรรมเสพส่ือผ่านสมาร์ตโฟนเติบโตข้ึน  จึงปรับเปล่ียนรูปแบบเป็นการวาดรูปแนวตั้งเพ่ือใหผู้อ่้านเล่ือนข้ึน

ลงแบบไม่มีส้ินสุด รองรับการไถ (scroll) หน้าจอเพ่ืออ่านผ่านโทรศพัท์มือถือไดโ้ดยไม่ตอ้งมีกรอบหรือช่อง

การ์ตูนมาทาํให้สะดุด ทาํให้อ่านไดอ้ยา่งไหลล่ืนเหมือนการดูหนงัท่ีผูอ่้านสามารถควบคุมจงัหวะการเล่าเร่ืองได้

ดว้ยน้ิวท่ีเล่ือนจอข้ึนลงดว้ยตวัเอง  ซ่ึงหากเทียบกบัการดูภาพยนตร์ท่ีผูช้มถูกกาํกบัอารมณ์ตามจงัหวะการตดัต่อ

ของผูก้าํกบัและทีมตดัต่อแลว้  เวบ็ตูนไดม้อบหนา้ท่ีการกาํกบัการเล่าเร่ืองให้ผูอ่้านเลือกจงัหวะ (pacing) ชา้ เร็ว

ดว้ยตวัเอง     นอกจากน้ีการวาดการ์ตูนรองรับการอ่านแบบแนวตั้งจากบนลงล่างแบบไม่มีช่องการ์ตูน นบัเป็น

การทลายอุปสรรคของนกัอ่านท่ีไม่คุน้ชินกบัวิธีอ่านหนงัสือการ์ตูนแบบญ่ีปุ่นท่ีตอ้งทาํความเขา้ใจลาํดบัการอ่าน

แบบจดัวางช่องการ์ตูนจากซ้ายไปขวา และจากบนลงล่างในคราวเดียว  ซ่ึงอาจทาํให้เกิดการสับสนและลาํดบั

เร่ืองราวผิดช่องจนอ่านไม่รู้เร่ืองได ้  ความง่ายในการอ่านเวบ็ตูนท่ีส่ือสารใหค้นอ่านเขา้ใจลาํดบัเร่ืองราวไดท้นัที 

แถมส่วนใหญ่ยงัเล่าดว้ยภาพสีแทนท่ีภาพขาวดาํแบบการ์ตูนเล่มในอดีต อีกทั้งมีลกัษณะภาพแนวตั้งท่ีเหมาะกบั

การอ่านในโทรศพัทมื์อถือ ทั้งหมดน้ีจึงเป็นอตัลกัษณ์สาํคญัของเวบ็ตูน ท่ีช่วยใหไ้ดรั้บความนิยมอยา่งรวดเร็ว 

   

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 ลกัษณะภาพแนวตั้ง และลาํดบัการเล่าเล่ือนข้ึนลงในเวบ็ตนู (ลาํดบัเล่าเร่ืองจากซา้ยไปขวา) 
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ข. ว่างเม่ือไหร่-อ่านได้ทนัท ีไม่ต้องรอข้ามปี 

ความถ่ีและความต่อเน่ืองในการสร้างสรรค์ผลงานเป็นหัวใจสําคญัของการอยู่รอดสําหรับคอน

เทนต ์ครีเอเตอร์ในโลกออนไลน์  ดงันั้นในขณะท่ีหนงัสือการ์ตูนแบบเล่มในอดีตจาํตอ้งข้ึนกบัตวัผูเ้ขียนท่ีตอ้งรอ

ให้เขียนหลายตอนเพ่ือรวมเล่มและรอเขา้สู่กระบวนการพิมพข์องสาํนกัพิมพ ์ ทาํให้นกัอ่านทอ้ใจกบัการรอคอย

นานหลายเดือนหรือถึงกบัรอกนัขา้มปี  แต่ครีเอเตอร์ในเวบ็ตูนจะอปัเดตคอนเทนตล์งบนแพลตฟอร์มเฉล่ียอาทิตย์

ละ 1 ตอน  จึงตอบโจทยพ์ฤติกรรมผูบ้ริโภคในยคุปัจจุบนัท่ีตอ้งการเสพคอนเทนตอ์ย่างรวดเร็ว ต่อเน่ือง ทุกท่ี            

ทุกเวลา เรียกวา่วา่งเม่ือไหร่ก็สามารถหยบิโทรศพัทมื์อถือมาอ่านไดเ้ม่ือนั้นไม่ตอ้งเสียเวลารอนานแบบการ์ตูนเล่ม

ในอดีต  

3.4 รูปแบบการส่ือสารของเวบ็ตูน : มลัตมิเีดยีรูปแบบใหม่    

การเล่าเร่ืองของเวบ็ตูนยงัคงมีส่วนประกอบหลกัเหมือนหนงัสือการ์ตูนแบบดั้งเดิม คือ 1) ลายเส้นใน

การวาดรูปท่ีเป็นตวัดึงดูดสําคญัขั้นแรกจากภาพรูปร่างหน้าตาตัวละคร 2) ช่องบอลลูนท่ีสามารถแทนเสียง

ประกอบช่วยส่ือความรู้สึกตวัละครรวมทั้งเสริมบรรยากาศฉากสถานการณ์  และ 3) การส่ือสารผ่านขอ้ความเพ่ือ

เป็นบทสนทนา บทบรรยาย และแทนมุมมองการเล่าเร่ือง  แต่วิธีเล่าเร่ืองแบบเวบ็ตูนท่ีเพ่ิมเขา้มาโดยหยิบยืมเอา

ส่ืออ่ืนมาผสมผสานนั้น เกิดจากครีเอเตอร์ท่ีสร้างงานบนพ้ืนฐานของเทคโนโลยดิีจิทลั จึงมีการใชรู้ปแบบของส่ือ

อ่ืนๆ หลากหลายแพลตฟอร์มทั้งภาพยนตร์ ดนตรี แอนิเมชนั หรือส่ือสังคมออนไลน์ ทาํให้การเล่าเร่ืองแบบเวบ็

ตูนไม่ต่างจากส่ือมลัติมีเดียรูปแบบใหม่  (Jang and  Song, 2017: 178)  ซ่ึงมีรูปแบบสาํคญัท่ีต่างจากหนงัสือการ์ตนู

ดงัน้ี  

1. ภาพเคล่ือนไหว (motion)  ในเวบ็ตูนสามารถนาํเสนอดว้ยภาพเคล่ือนไหวขนาดสั้น เช่น แฟลช 

แอนิเมชนัแทรกในบางช่วงสั้นๆ  เพ่ือดึงความสนใจใหจ้ดจ่ออยูก่บัการอ่านใหม้ากข้ึน 

2. ดนตรีและเสียงประกอบ (music and sound effects) อาจเรียกวา่เป็นมิติใหม่ของการอ่านการ์ตูน

สาํหรับคนเจเนอเรชนัท่ีเคยอ่านการ์ตูนจากกระดาษ   เพราะเวบ็ตูนหลายเร่ืองเลือกใชเ้พลง และดนตรีประกอบ

ช่วยเร้าอารมณ์ในจงัหวะสาํคญั เช่นจงัหวะอกหักในเร่ืองโรแมนติก หรือเพ่ิมเสียงกรีดร้องในเร่ืองสยองขวญั               

ทาํให้ผูอ่้านรู้สึกเหมือนชมภาพยนตร์มากกว่าการ์ตูน  และเป็นเอกลกัษณ์ท่ีทาํให้เวบ็ตูนแตกต่างจากการอ่าน

การ์ตูนแบบเดิม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพท่ี 3 เร่ือง DEY ช่องสยองขวญั  แสดงคาํเตือนการใชด้นตรีประกอบก่อนอ่าน 
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3. การสร้างปฏิสมัพนัธ์กบัผูช้ม (interactive) เวบ็ตูนออกแบบใหผู้อ่้านสามารถกดไลก ์ติดตาม และ

แชร์รวมทั้งแสดงความเห็นต่อทา้ยแต่ละตอนในช่องคอมเมนตไ์ดท้นัที  บางเร่ืองผูอ่้านยงัสามารถแสดงความเห็น

เพ่ือร่วมออกแบบตอนจบไปพร้อมครีเอเตอร์   ดงันั้นนอกจากจะทาํให้มีพ้ืนท่ีวิพากษ์วิจารณ์ของผูอ่้านจนสร้าง

กระแสในโลกออนไลน์แลว้ ครีเอเตอร์ยงัสามารถโตต้อบกับผูอ่้านได้อย่างรวดเร็ว สามารถนําขอ้คิดเห็นท่ี

น่าสนใจ จบักระแสความนิยมของผูอ่้านไปสร้างเร่ืองราวตอนต่อไปได ้  เรียกวา่เป็นการร่วมกนัผสานความคิด 

(collaborate)  ระหว่างผูเ้ขียนและผูอ่้าน  และบางเร่ืองผูอ่้านยงัสามารถเลือกอ่านตอนจบแบบท่ีตวัเองชอบได้            

อีกด้วย ทาํให้เว็บตูนมีลกัษณะของส่ือสังคมออนไลน์ท่ีสร้างความเป็นอตัลกัษณ์พวกเดียวกัน เพาะสร้างเป็น

ชุมชนเวบ็ตูนท่ีหล่อเล้ียงดว้ยวฒันธรรมแฟน (fandom) อนัเหนียวแน่ว  เห็นไดจ้ากเกิดการผลิตซํ้ า ต่อยอดจาก 

การตีความเร่ืองราวและตวัละครตามรสนิยม และกรอบวฒันธรรมตนเอง   กลายเป็นความสนุกสนานในการแชร์

ผลงานแฟนอาร์ต (fan art) ของกลุ่มแฟนท่ีวาดรูปตวัละครจากเวบ็ตูนในแบบของตนเอง หรือกลุ่มท่ีชอบแต่งตวั

ตามตวัละครจากเกมและการ์ตูน (cosplay) เพ่ือเผยแพร่ต่อทางอินเทอร์เน็ตและยงัเป็นแรงกระตุน้ให้เกิดครีเอเตอร์ 

หนา้ใหม่ๆ เพ่ือหล่อเล้ียงระบบเวบ็ตูนในระยะยาวอีกดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4  แฟนอาร์ตเร่ืองนกัสูทู้ปเบอร์ ของเวบ็ตูน 

ท่ีมา: https://www.facebook.com/368517503250374/posts/2988999947868770/ 

  

3.5 แนวเร่ือง (genres)  และเน้ือหา (content) ในเวบ็ตูน  

ก. แนวเน้ือหาหลากหลาย ตรงใจ insight วยัรุ่น วยัทาํงาน 

มนัฮวาแต่เดิมวนเวียนอยู่กับแนวรักๆใคร่ๆ (romance)  แต่เว็บตูนท่ีมีจุดเร่ิมจากการท่ีใครๆ ก็

สร้างสรรคแ์ละเผยแพร่ผลงานในโลกออนไลน์ได ้ทาํให้เกิดครีเอเตอร์มือสมคัรเล่นจาํนวนมากร่วมกนัถ่ายทอด

เร่ืองราวเฉพาะตวั และส่งผลใหเ้กิดแนวเร่ืองแตกต่าง หลากหลาย ซ่ึงหากเทียบการเล่าเร่ืองในซีรีส์หรือภาพยนตร์ 

เวบ็ตูนยงัสามารถนาํเสนอเร่ืองราวท่ีเป็นอิสระมากกวา่  ทาํให้ตวัละครในเวบ็ตูน ไม่เป็นไปตามขนบการเล่าเร่ือง

แบบซีรีส์ หรือภาพยนตร์ส่วนใหญ่ เช่น ตวัเอกตายไดทุ้กเม่ือ หรือตวัร้ายกลายเป็นตวัเอก เร่ืองจึงเหนือความ

คาดหมายอยูเ่สมอโดยเวบ็ตูนอาจแบ่งแนวเน้ือหา และลกัษณะเร่ืองราวเป็น 3 ช่วงหลกั (ชมพูเนกข ์ปึงศิริเจริญ, 

2564: 11) ดงัน้ี 

1) ช่วงปลายปี 1990s - 2000s มีลักษณะภาพและเน้ือหาไม่ซับซ้อน  ถ่ายทอดเร่ืองราวใน

ชีวติประจาํวนัวยัเรียน และวยัทาํงานท่ีทาํใหค้นอ่านเขา้ถึงไดง่้าย และเป็นคอนเทนตท่ี์ไม่เคยถูกกล่าวถึงในการ์ตูน

แบบเดิมๆ เนน้เล่าดว้ยภาพเยอะ ขอ้ความนอ้ย  ความยาวไม่มากนกั 
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2) ช่วงต้นถึงกลางปี 2010s  เร่ิมมีเน้ือหาสอดแทรกปัญหาสังคมเกาหลี เช่น การว่างงาน                  

การกลัน่แกลง้ในโรงเรียน  และมีความยาวต่อตอนมากข้ึน  ซ่ึงเน้ือหาของเวบ็ตูนในยุคน้ีเร่ิมเปล่ียนมุมมองทั้ง

ผูส้ร้างและผูเ้สพวา่คอนเทนตใ์นเวบ็ตูนไม่ใช่แค่การเล่าเร่ืองแนวรักโรแมนติกเท่านั้น แต่สามารถให้แง่คิด และ

สะท้อนปัญหาอันซับซ้อนท่ีเป็นความจริงของสังคมซ่ึงไม่สามารถเล่าได้เต็มท่ีในส่ืออ่ืนๆ โดยเฉพาะใน

อุตสาหกรรมซีรีส์ และภาพยนตร์ท่ียงัมีขอ้จาํกดัจากทั้งภาครัฐ และระบบการผลิต  เพราะการเล่าผา่นภาพการ์ตูน

ช่วยลดทอนความจริงจงัของโทนเร่ืองทาํใหเ้ขา้ถึงผูอ่้านไดง่้ายกวา่นัน่เอง  เหมือนเช่นเร่ือง  Lookism  ผลงานแนว

แอกชนัท่ีติดอนัดบัท็อป ของไลน์ เวบ็ตูนมาอยา่งยาวนานตั้งแต่ปี 2514  วา่ดว้ยเร่ืองราวของปาร์คฮยองซอก เด็ก

หนุ่มมธัยมปลายท่ีรูปไม่หล่อ ฐานะยากจน แถมยงัถูกเพ่ือนกลัน่แกลง้มาตลอด แต่แลว้จู่ๆ วนัหน่ึงก็ต่ืนข้ึนมา

พบวา่ตนเองสามารถกลายร่างเป็นหนุ่มหนา้ตาดีสุดเพอร์เฟกต ์ เขาจึงตอ้งเรียนรู้ท่ีจะใช ้1 ชีวติใน 2 ร่างเพ่ือขา้ม

ผ่านชีวิตวยัรุ่นไปพร้อมๆ กบัไขปัญหาของเพ่ือนรอบตวั Lookism ไดถ่้ายทอดแก่นความคิดเร่ืองการมองคนจาก

รูปลกัษณ์ภายนอก  และยงัตีแผ่เร่ืองราวปัญหาวยัรุ่น เช่นการพนนัออนไลน์ ท่ีให้ขอ้มูลแบบเจาะลึก ซ่ึงก็ทาํให้ 

เวบ็ตูนเร่ืองน้ีไดรั้บการแปลถึง 6 ภาษารวมทั้งภาษาไทย และมียอดผูอ่้านมากถึง 8.7 พนัลา้นคร้ังทัว่โลก (ไทยพีบีเอส, 

2565) 

3) ช่วงปลายปี 2010s จนถึงปัจจุบนั เวบ็ตูนมีแนวเน้ือหาแปลกใหม่  หลากหลายมากข้ึนจาก

การสํารวจแนวเร่ืองในปัจจุบนัของไลน์เวบ็ตูนท่ีจดัหมวดหมู่และอนัดบัคอนเทนตใ์ห้ผูอ่้านเลือก พบว่าแนวท่ี

ผูอ่้านนิยมและมีการจดัอนัดบัเร่ืองตามหมวดหมู่แบ่งไดม้ากกวา่ 10 ประเภท ทั้งโรแมนซ์ แอกชนั โรแมนซ์แฟน

ตาซี ดราม่า แฟนตาซี  LGBTQ+/Y  ตลก ระทึกขวญั และอบอุ่นหัวใจ นอกจากน้ีครีเอเตอร์ของไทยเองก็เร่ิมติด

อนัดบัยอดนิยมแทนท่ีเร่ืองแปลจากเกาหลีมากข้ึน โดยจาํนวนเร่ืองของครีเอเตอร์ไทยท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ผยแพร่

ทางไลน์ เวบ็ตูนมีมากถึงกว่า 30 เร่ืองต่อปี (ภทัรียา พวัพงศกร, 2565)  และแนวเร่ืองท่ีพบมากคือแนวแฟนตาซี 

แนวการเกิดใหม่ในต่างโลก  เหมือนเช่นเร่ืองยอดนิยมของไทยในขณะน้ีและไดรั้บการแปลเป็นภาษาอินโดนีเซีย

อยา่ง  “วนัทองไร้ใจ”  เร่ืองราวการทะลุมิติไปเป็นนางวนัทองสองใจในวรรณคดีเร่ืองขุนชา้งขนุแผน คราวน้ีเธอ

จะไม่ยอมถูกตีตราวา่สองใจอีกต่อไป เพราะเธอด้ินรนต่อสู้กบัสิทธ์ิท่ีจะ “ไม่เลือก” ทั้งขุนชา้งและขนุแผนเลยซกั

คน  เป็นโครงเร่ืองยอ้นเวลาท่ีแมจ้ะพบเห็นกนัอยูบ่่อยๆ แต่ก็ยงัไม่เคยมีใครกลา้เสนอเน้ือหาบิดเปล่ียนวรรณคดี

แบบเร่ืองน้ีท่ีใชเ้ลนส์ของสาววยัทาํงานยคุปัจจุบนัส่องขยายเพ่ือถ่ายทอดค่านิยมท่ีมีต่อผูห้ญิงไทยในอดีต    

ข. ตวัละครเอกแบบขีแ้พ้  (loser) : สร้างอารมณ์ร่วมของ loser syndrome    

ตวัละครเอก (protagonist)  ในเวบ็ตูนมีลกัษณะข้ีแพ ้ถูกกดข่ี  ตกเป็นเบ้ียล่างในสังคม หรือมีปม

ดอ้ยท่ีส่วนใหญ่วยัรุ่นเป็นห่วงและกงัวล  เช่นเร่ืองรูปลกัษณ์  การเมืองในโรงเรียนและท่ีทาํงาน  ความรัก  และเพศ

สภาพ เหมือนเช่นเร่ือง “ความลบัของนางฟ้า” อีกเร่ืองยอดฮิตท่ีถูกนําไปสร้างเป็นซีรีส์เม่ือปี 2020 จนโด่งดงั

มาแลว้ พูดถึงชีวิตของนกัเรียนสาวมธัยมปลายท่ีเคยถูกกลัน่แกลง้เพราะหน้าตาไม่สวยตามมาตรฐานของสังคม

จนถึงขั้นคิดฆ่าตวัตาย แต่เม่ือคน้พบวิธีแต่งหน้าขั้นเทพเธอจึงแปลงโฉมตวัเองให้กลายเป็นสาวสวยท่ีใครๆ             

ต่างเรียกกนัวา่นางฟ้า  นบัเป็นเร่ืองท่ีกลา้ตั้งคาํถามเก่ียวกบัมาตรฐานความงามท่ีมากดทบัความมัน่ใจของวยัรุ่นซ่ึง

เป็นกระแสไปทัว่โลก หรือเร่ือง “Misaeng: Incomplete Life”  ท่ีถูกนาํไปสร้างเป็นซีรีส์จนประสบความสําเร็จ

อยา่งมาก เพราะเล่าภาพแทนของหนุ่มสาวออฟฟิศท่ีเป่ียมดว้ยพลงัและความมุ่งมัน่ในการเป็นพนกังานประจาํท่ี

ประสบความสาํเร็จ   เขาตอ้งฟันฝ่าบททดสอบจากเจา้นาย และเพ่ือนร่วมงานสารพดัรูปแบบท่ีมนุษยเ์งินเดือนใน

ชีวติจริงต่างพยกัหนา้วา่ฉนัก็เจอแบบน้ีเหมือนกนั  มิแซง จึงเป็นการนาํเอาเร่ืองเลก็นอ้ยในชีวติประจาํวนัท่ีไม่ค่อย
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มีใครหยิบมานาํเสนอแต่เป็นปัญหาในโลกความเป็นจริงเช่นน้ีน่ีเองจึงลว้งลึกเขา้ถึงจิตใจผูอ่้านวยัทาํงาน  และ

ไดรั้บโหวตจากโปรดิวเซอร์ซีรีส์ทุกช่องของเกาหลีใหเ้ป็นซีรีส์อนัดบั 1 ของปี 2014 อีกดว้ย 

แต่ในความเป็นตวัละครเอกข้ีแพ ้หรือมีปมด้อยของเว็บตูน มกัมีพลงัใจในการ “ทลายกรอบ” 

กาํแพงแห่งความกลวัในจิตใจ  กลา้เปิดเผยตวัตนและความคิดเห็นสู่สงัคม  เหมือนเช่นเร่ือง “ฉนัน่ีแหละท่านขนุท่ี

สวยท่ีสุดในสยาม”  เร่ืองราวของพร้ินส์ นักแสดงช่ือดงัท่ีหาญกลา้ประกาศตวัว่าเป็น LGBTQIA+  แต่หลงัจาก

ประสบความสาํเร็จสูงสุดในวงการไดไ้ม่นานเขาดนัต่ืนข้ึนมาในร่างท่านขนุหนุ่มรูปงามในอดีตกาล พร้ินส์จึงเป็น

ไอดอลท่ีแหกกฏไอดอลในอดีตซ่ึงอาจไม่กลา้แสดงความแตกต่างหลากหลายทางเพศของตนเอง และช่วยพดูแทน

คนในสงัคมอีกจาํนวนมากท่ียงัไม่มีความกลา้พอท่ีจะแสดงตวัตนท่ีแทจ้ริงเช่นน้ี      

การสร้างตวัละครเอกท่ีมีปมดอ้ย ถูกกดทบัตวัตนแบบ loser  จึงทาํใหเ้วบ็ตูนเป็นพ้ืนท่ีช่วยส่งเสียง

แห่งความเจ็บปวด ปมปัญหาของวยัรุ่น วยัเร่ิมทาํงานท่ีสงัคมยงัไดย้ินไม่ดงัพอ และกลายเป็นพ้ืนท่ีช่วยถ่ายทอด

ภาพแทนความรู้สึกลึกๆ ขา้งในจิตใจคนในสังคมปัจจุบนัท่ีลว้นมีความรู้สึกดอ้ยในจิตใจบางอย่างและอยากมี

พ้ืนท่ีช่วยตะโกนออกมา ตวัละคร loser ในเวบ็ตูนจึงสร้างอารมณ์ร่วมจากความเห็นใจในตวัละคร ทาํให้ผูอ่้าน

ติดตามเร่ืองราวในระยะยาว เพราะตวัละครในโลกออนไลน์เหล่าน้ีสามารถเจาะเขา้ไปถึงปมปัญหาในจิตใจ  

(insight) คนเจเนอเรชนัปัจจุบนัไดอ้ยา่งถึงแก่น ซ่ึงนกัวิชาการดา้นวฒันธรรมเกาหลีเองก็มองวา่ ตวัละครแบบข้ี

แพใ้นเวบ็ตูน ส่งผลให้เกิดอารมณ์ร่วมในสังคมไดง่้าย เพราะทาํให้ผูอ่้านท่ีส่วนใหญ่เป็นวยัรุ่นเกิดอาการ loser 

syndrome ท่ีมีจุดร่วมคือ ความทุกขท์รมานจากปัญหาสงัคมในแบบเดียวกนันัน่เอง (Jin, 2019: 2103)   

  

4. สรุป 

ความสําเร็จและการเติบโตของเว็บตูนในปัจจุบันท่ีสร้างเม็ดเงินต่อยอดข้ามส่ือ ไปสู่คอนเทนต์

แพลตฟอร์มอ่ืนๆ ทั้งซีรีส์ ภาพยนตร์ หรือเกม  ทาํให้เวบ็ตูนกลายเป็นอาณาจกัรแห่งการสร้างสรรค์เร่ืองราวท่ี

เป่ียมดว้ยจิตนาการแห่งใหม่ของอุคสาหกรรมบนัเทิงเกาหลีในปัจจุบนันั้น เกิดจากส่ิงสําคญัใน 3 ประเด็นหลกั

ต่อไปน้ี 

1. Snack culture วฒันธรรมจานด่วน สร้าง Short content พร้อมเสิร์ฟทุกทีทุ่กเวลา   

การเกิดของเวบ็ตูนสอดคลอ้งกบั snack culture วฒันธรรมจานด่วน หรือวฒันธรรมท่ีเอ้ือต่อวิถีชีวิตท่ี

ตอ้งการเสพคอนเทนตใ์นช่วงเวลาสั้นๆ 10-15 นาที (micro moment) ไดแ้บบทุกท่ีทุกเวลาผ่านสมาร์ตโฟน หรือ

อุปกรณ์ดิจิทัลรูปแบบต่างๆ โดยชมพูเนกข์ ปึงศิริเจริญ (2564: 4-5) รวบรวมแนวคิด snack culture  ไวว้่าเป็น              

การเปรียบเทียบพฤติกรรมผูบ้ริโภคสมยัใหม่ท่ีมองหาวฒันธรรมการบริโภคในช่วงเวลาสั้นๆ เหมือนการกินขนม 

โดยใชเ้วลาภายใน 10 นาที หรือนอ้ยกวา่นั้น   การคิดตวัส่ือและคอนเทนตเ์พ่ือรองรับพฤติกรรมผูบ้ริโภคของเวบ็

ตูน จึงช่วยตอกย ํ้าให้คอนเทนต ์ครีเอเตอร์ในทุกแพลตฟอร์ม ตอ้งเรียนรู้การเปิดเร่ืองดว้ยหมดัเด็ดแบบตีหัวเขา้

บา้นเพ่ือดึงความสนใจคนอ่านไดท้นัที  เพ่ือช่วงชิงช่วงเวลาเสพส่ือท่ีสั้นลง แต่บ่อยคร้ังมากข้ึนใหไ้ด ้

แต่ลกัษณะคอนเทนตส์ั้นของเวบ็ตูนยงัมีความแตกต่างจากส่ือออนไลน์ขนาดสั้นท่ีเกิดในช่วงเวลาไล่เล่ีย

กนัอยา่งเช่น TikTok ท่ีมีเร่ืองราวมกัจบใน 1 ช้ิน เพราะเวบ็ตูนมีลกัษณะคอนเทนตแ์บบ “สั้น แต่ ยาว”  คือ การคิด

วางแผนสร้างตวัละครและโครงเร่ืองท่ีดึงดูดใหผู้อ่้านติดตามระยะยาว  แต่ก็ตอ้งแตกยอ่ยจดัลาํดบัเบรกดาวน์ หรือ

ลาํดบัเหตุการณ์ท่ีหาจุดจบในแต่ละตอนเพ่ือเรียกความสนใจ ใหค้นอ่านอยากติดตามต่อไดเ้หมือนซีรีส์ 
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2. มอบอาํนาจในมือคนอ่าน : คนสร้างเท่ากบัคนเสพ  

สถานะของคอนเทนต ์ครีเอเตอร์ในปัจจุบนัจะตอ้งยอมรับคาํวิพากษว์ิจารณ์ให้ได ้เพราะกรณีของเวบ็

ตูนท่ีเปิดช่องให้ผูอ่้านแสดงความคิดเห็นในทา้ยตอน และบางความคิดเห็นก็กลายเป็นท่ีมาในการป้ันเร่ืองราว

ของครีเอเตอร์ในตอนต่อๆ ไป หรือกระทั่งเป็นทางเลือกในตอนจบ นับเป็นการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ร่วมกัน

ระหวา่งครีเอเตอร์และผูอ่้าน ช่วยสร้างความสุขใจใหน้กัอ่านภูมิใจท่ีไดค้วบคุมคอนเทนตด์ว้ยตวัเอง และต่อยอด

ไปสู่ความสุขใจในการตีความในแบบของตนเองจนสร้างสินคา้ทางวฒันธรรมเช่น แฟนอาร์ต  แฟนตูน เพ่ือ

เผยแพร่สู่โลกออนไลน์   ซ่ึงเป็นแนวทางสร้างสรรคค์อนเทนตท่ี์จะช่วยสร้างวฒันธรรมแฟน (fandom) อนัเหนียว

แน่นในระยะยาว  นบัเป็นโมเดลการสร้างความนิยมแบบเดียวกนักบัส่ือใหม่เหมือนเช่น TikTok  ท่ีมอบอาํนาจใน

มือผูใ้ชง้านให้ปรับแต่ง ควบคุมคอนเทนตไ์ดต้ามใจ  ทาํให้สถานะของผูช้มสามารถเป็นครีเอเตอร์ได ้ (นบัทอง 

ทองใบ, 2563)   นอกจากน้ียงัตรงกบัแนวคิดสาํคญัของส่ือใหม่ท่ีมุ่งสร้างคอนเทนตใ์หเ้กิดการดดัแปลง ต่อยอดให้

ผูรั้บสารมีสถานะเป็นผูส่้งสารภายในตวัคนเดียวกนั  (User-Generate Content หรือ UGC) (Kaplan & Haenlein, 

2010: 59-68)  ซ่ึงวงจรการเสพง่าย สร้างง่าย เช่นน้ียงัเป็นระบบท่ีทาํใหเ้กิดคอนเทนต ์ครีเอเตอร์หนา้ใหม่ๆ เขา้สู่

วงการช่วยสร้างความอยูร่อดของส่ือในระยะยาวอีกดว้ย 

3. เวบ็ตูน :  Story entertainment รูปแบบใหม่   

ความเป็นเร่ืองเล่าแบบใหม่ของเวบ็ตูนอาจสรุปเปรียบเทียบกบัการ์ตูนแบบเก่า และแสดงการหยบิยมืส่ือ

ต่างๆ มาผสมผสานเขา้ดว้ยกนัจนส่งผลใหเ้กิดประสบการณ์การ “อ่านการ์ตูน” ออนไลน์รูปแบบใหม่ดงัน้ี 

 

ตาราง 1 เปรียบเทียบความแตกตา่งการ์ตูนแบบเล่มกบัเวบ็ตูน และการผสมผสานส่ือของเวบ็ตนู 

รูปแบบการส่ือสารแบบ

การ์ตูนเล่มแบบเก่า 

รูปแบบการส่ือสาร 

ของเวบ็ตูน 

ความสอดคล้องกับส่ือ/ 

ผู้อ่านของเวบ็ตูน 

ผลต่อการอ่านเวบ็ตูน 

เทียบกบัแบบเล่ม 

มีช่อง /กรอบการ์ตูน ไม่มีช่อง /กรอบการ์ตูน รองรับสมาร์ตโฟน  ไหลล่ืน เหมือนดูหนงั 

อ่านจากซ้ายไปขวา+บนลง

ล่างพร้อมกนั 

อ่านจากบนลงล่าง รองรับสมาร์ตโฟน  ลําดับเร่ืองไม่สับสน เข้าใจ

ง่ายข้ึน 

เปิดพลิกหนา้กระดาษ ใชน้ิ้วไถหนา้จอมือถือ รองรับสมาร์ตโฟน หยบิอ่านไดทุ้กท่ีทุกเวลา 

ภาพน่ิง ขาวดาํ ภาพน่ิงและ ภาพเคล่ือนไหว 

สี  

เหมือนการ์ตูน+แอนิเมชนั อ่านสนุก น่าสนใจมากข้ึน 

ตวัละคร loser  

ขอ้ความค่อนขา้งเยอะ 

ตั ว ล ะ ค ร  loser+ส ะ ท้ อ น

ปัญหาสงัคมร่วมสมยั 

เนน้ภาพ ขอ้ความนอ้ย 

หยิบปัญหาลึกๆ ของผู ้อ่าน

วยัรุ่น วยัทาํงานตอนต้นมา

เล่า 

สร้างอารมณ์ร่วม เอาใจช่วย

จากกลุ่มวยัรุ่น สร้างกระแส

ไวรัลในออนไลน์ 

ไม่มีดนตรี และเสียงประกอบ มีดนตรี และเสียงประกอบ เ ห มื อ น ซี รี ส์ / ภ า พ ย น ต ร์  

รองรับสมาร์ตโฟน 

สร้างอารมณ์ร่วมกบัตวัละคร 

และจงัหวะการเล่า 

ไม่ มีปฏิ สัมพันธ์กับผู ้อ่ าน

แบบทนัที 

โ ต้ต อ บ ผ่ า น ค อ ม เม นต์  มี

ปฏิสมัพนัธ์กบัผูอ่้านไดท้นัที 

เหมือนส่ือสังคมออนไลน์  

และรองรับสมาร์ตโฟน 

สร้างวฒันธรรมแฟนและครี

เอเตอร์หนา้ใหม่ 

เกิดเร่ืองราวสดใหม่ 

เวลาอ่านเฉล่ีย 30 นาทีต่อ 1 

เล่ม 

เวลาอ่านต่อ 1 ตอน ไม่เกิน 

10 นาที 

ตรงพฤติกรรม snack culture 

เสพส่ือขนาดสั้น  

หยบิอ่านไดทุ้กท่ีทุกเวลา 

ความถ่ีเผยแพร่หลายเดือน/ปี ความถ่ีเผยแพร่เฉล่ียสัปดาห์

ละ 1 ตอน 

ตรงพฤติกรรม snack culture 

เสพส่ือทุกท่ีทุกเวลา 

ความต่อเน่ืองในการอ่านมาก

ข้ึน   
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เรียกได้ว่าเว็บตูนเป็นเร่ืองเล่าเพ่ือความบนัเทิงรูปแบบใหม่ (genre) ท่ีไม่เพียงแต่ทลายขนบเดิมของ             

การอ่านจากรูปเล่มหนงัสือแลว้  ยงัเป็นส่ือมลัติมีเดียท่ีหลอมรวมทั้งส่ือใหม่ และส่ือเก่าเขา้ดว้ยกนั ซ่ึงแสดงให้

เห็นว่าคอนเทนต์ ครีเอเตอร์ในจาํเป็นตอ้งเขา้ใจเทคโนโลยีดิจิทลั และพฤติกรรมการเสพส่ือของผูบ้ริโภคท่ี

เปล่ียนแปลงตลอดเวลาเพ่ือนาํมาปรับแต่ง หาวิธีสร้างสรรคค์อนเทนตใ์หเ้หมาะสม เหมือนเช่นเวบ็ตูน ท่ีสามารถ

หารูปแบบการเล่าเร่ืองเฉพาะตวั และกลายเป็นส่ือแห่งการสร้างสรรค์เร่ืองราวสดใหม่ไดใ้นเวลาอนัรวดเร็ว 

รองรับซอฟตพ์าวเวอร์ ต่อยอดขา้มส่ือเพ่ือสร้างรายไดม้หาศาลเสริมพลงัใหก้บั Korean wave 

 

5. ข้อเสนอแนะ 

 1. บทความเร่ืองน้ีเนน้ศึกษาในดา้นรูปแบบการส่ือสาร และการสร้างเน้ือหาของเวบ็ตูนเป็นหลกั ยงัมี

แง่มุมอีกมากท่ีจะช่วยวิเคราะห์หาเบ้ืองลึกความสาํเร็จของเวบ็ตูน เช่นระบบส่งเสริมการตลาด  การส่งเสริมครีเอเตอร์

และการคดัเลือกครีเอเตอร์  

 2. นอกจากไลน์ เวบ็ตูนท่ีเป็นผูน้าํในตลาดเวบ็ตูนของโลกแลว้ ยงัมีเวบ็ตูนอีกหลายแห่งท่ีกาํลงัเติบโต 

เช่น Kakao และ Comico ซ่ึงมีระบบการใชง้าน การหารายได ้และสร้างคอนเทนตท่ี์น่าสนใจศึกษาศึกษาเพ่ือนาํมา 

เปรียบเทียบและพฒันาเวบ็ตูนสญัชาติไทย 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจยัน้ีเป็นการอธิบายขั้นตอนการออกแบบ และพฒันาแอปพลิเคชนัความจริงเสริมหรือ AR บน  

AR Smart Heritage โดยเน้นการให้ขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ในอุตทยานประวติัศาสตร์ในเขต

ภาคเหนือตอนล่าง และนาํกรอบทฤษฏีการออกแบบส่ือการเรียนรู้เสมือนดว้ยเทคโนโลยเีพ่ือศึกษาการทาํงานของ

เทคโนโลยี AR ร่วมกับการระบุตาํแหน่งสัดส่วน เพ่ือเป็น แนวทางในการพฒันาแอปพลิเคชันรูปแบบน้ีให้มี

ประสิทธิภาพในงานวิจยัน้ีเป็นการศึกษาแนวทางขั้นตอนการพฒันาและออกแบบแอปพลิเคชัน AR ในช่ือ

โครงงาน AR Smart Heritage โดยมีวตัถุประสงคใ์นเทียบสัดส่วน ของโบราณสถานสาํคญัและออกแบบหนา้จอ

การใชง้านใหเ้หมาะสมกบัการเรียนรู้ผา่นขั้นตอนการนาํทางของแอปพลิเคชนัท่ีผูใ้ชง้านเขา้ใจไดอ้ยา่งเท่าเทียม 

 

คาํสําคญั: ความเป็นจริงเสริม, การพฒันาแอปพลิเคชนั, การออกแบบส่วนต่อประสานผูใ้ช ้

 

ABSTRACT 

 The purpose of this research project is to design and develop an AR Smart Heritage Application; mobile 

AR application consists of the Tourist Attraction contents and Lower Northeastern region Historical Attraction 

Information browsing system to demonstrating how mobile AR technologies can be used in combination to virtual 

leaning environment design framework to produce a useful and practical tool. A study of the guidelines for the 

development and design of AR applications in the name of the AR Smart Heritage project with the objective of 

comparing proportions of important ancient sites and designed the user interface to be suitable for learning 

through the process of navigating of applications that users understand equally. 

 

Keywords: Augmented Reality, Application, User Interface Design 
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1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 เทคโนโลยีความจริงเสริม หรือ Augmented Reality (AR) ในปัจจุบนัมีการออกแบบการใชง้านและมี 

ชุดพฒันา ท่ีรองรับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์สมาร์ทโฟนท่ีหลากหลายมากข้ึน แอปพลิเคชนั AR บนถือมือไดป้รากฏอยู่

ในหลากหลายรูปแบบทั้ง เกม[1] การออกแบบเน้ือหาดา้นการศึกษา ส่ือความบนัเทิงประเภทอ่ืน เช่น ภาพถ่าย  

360 องศา และภาพเคล่ือนไหว 360 องศา โดยการทาํงานของส่ือความจริงเสริมจะเนน้ท่ีการสร้างประสบการณ์

แปลกใหม่สาํหรับผูใ้ชง้าน โดยเฉพาะส่วนของธุรกิจท่องเท่ียว[2] กรมศิลปากร กระทรวงวฒันธรรมไดมี้โครงการ

ตน้แบบการประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวในตวัอุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั ในปี พศ. 2561 – 2568  โดยเน้น 

ท่ีการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ในตวัจงัหวดั โดยเนน้ท่ีการใหข้อ้มูลแหล่งท่องเท่ียวแก่นกัท่องเท่ียว

ทั้ งในประเทศและต่างประเทศในตาํแหน่งโบราณสถานสําคญัจาํนวนสิบแห่งเป็นการปูพ้ืนโครงการ ได้แก่

อุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั อาํเภอเมืองเก่า จงัหวดัสุโขทยั โดยมีความร่วมมือกบั บริษทั ระดมพลจาํกดั และ

บริษทั เดยเ์ดฟ จาํกดั โดยอุทยานประวติัศาสตร์ขา้งตน้มีจุดเด่น คือ รูปแบบส่ิงก่อสร้างท่ีถูกสร้างข้ึนในรูปแบบ

ของศิลปะเขมรโบราณ ประกอบไปดว้ย 1) วดัศรีชุม 2) วดัพระพายหลวง 3) วดัชา้งลอ้ม 4) วดัศรีสวาย 5) วดัสระศรี 

6) วดัมหาธาตุ 7) วดัศรีพิจิตรกิรติกัลยาราม 8) วดัตระพงัเงิน 9) วดัตระพงัทองหลาง 10) วดัเขาพระบาทน้อย               

กรมศิลปากร กระทรวงวฒันธรรม มีแนวคิดท่่ีจะนําเสนอประสบการณ์นําเสนอขอ้มูลของโบราณสถานใน

รูปแบบใหม่ให้กับนักท่องเท่ียวและลดปัญหาการให้ข้อมูลแหล่งท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ท่ีไม่ถูกต้อง 

แก่นักท่องเท่ียว โดยแบ่งการนาํเสนอภาษาไทยและภาษาองักฤษ มาใชร่้วมกบัการใชง้านโทรศพัท์มือถือและ 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านกรอบกแนวคิดของ สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้

เสมือนจริงหรือ VLE (Virtual Learning  Environment) เป็นกรอบการทํางานท่ีบูรณาการระหว่างทฤษฎีของ 

Dalgarno และ Lee ร่วมกับแนวคิดของ Fowler มาเป็นแนวทางปฏิบัติพ้ืนฐานสําหรับการออกแบบ VLE  

ทั้ งกราฟิก ภาพเคล่ือนไหว และส่ือมลัติมีเดียประเภทเสียง นําเสนอการบรรยายและการท่องเท่ียวให้ขอ้มูล 

ในรูปแบบของความจริงเสริมหรือ AR บนโทรศพัทมื์อถือ ในงานวจิยัน้ีเป็นการศึกษาแนวทางขั้นตอนการพฒันา

และออกแบบแอปพลิเคชัน AR ในช่ือโครงงาน AR Smart Heritage โดยมีวตัถุประสงค์ในเทียบสัดส่วน 

ของโบราณสถานสําคญัและออกแบบหน้าจอการใช้งานให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ผ่านขั้นตอนการนําทาง 

ของแอปพลิเคชันท่ีผูใ้ช้งานเขา้ใจได้อย่างเท่าเทียม (Universal Design) โดยแอปพลิเคชันขา้งตน้นําเสนอใน 

เขตอุทยานประวติัศาสตร์ 4 แห่ง โดยมีตน้แบบแรกท่ีพฒันาและออกแบบอยู่ท่ี อุทยานประวติัศาสตร์สุโขทัย 

ผลลพัธ์ของแนวคิดในงานวิจยัน้ีมีการเก็บขอ้มูลการเขา้ถึง และขั้นตอนการ ศึกษากรอบแนวคิด ออกแบบ พฒันา

ทดสอบในสภาพแวดลอ้มจริง ผ่านกลุ่มตวัอย่างผูใ้ช้งานทั่วไปจนถึงการแนวทางปรับปรุงแก้ไขเ้พ่ือใช้งาน 

ไดดี้ยิง่ข้ึน 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือทบทวนและศึกษากรอบแนวคิดในการออกแบบส่ือการเรียนรู้เสมือนจริง  

(2) เพ่ือพฒันานวตักรรมดิจิทลัคอนเท็นตรู์ปแบบแอปพลิเคชนัให้สามารถเป็นส่ือกลางในการนาํเสนอ

ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัโบราณสถานในเขตจงัหวดัภาคเหนือตอนล่าง 

(3) เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติท่ีดีในการออกแบบ แอปพลิเคชันและการนําส่ือ AR มานําเสนอเน้ือหา

สาํหรับการเรียนรู้ใหเ้ขา้ใจง่ายมากยิง่ข้ึน 
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3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

3.1.1 กรอบแนวคดิของ Dalgarno และ Lee (2010) [3] 

  แนวคิดของ Dalgona และ Lee มีการออกแบบสนบัสนุนแนวคิดในการนาํเทคโนโลยีเสมือนจริง

มาใชก้บัการศึกษาเพ่ือการวดัผลผลแนวทางการเรียนรู้ท่ีหลากหลายเป็นทางเลือกท่ีมากข้ึน โดยให้ขอ้มูลสาํหรับ

แนวทางออกแบบและนาํเสนอผา่นส่ือดิจิทลัท่ีเนน้การสร้างประสบการณ์โดยการนาํเทคโนโลย ีดิจิทลัคอนเท็นต์

มาปรับใช้ในการนําเสนอ และแปลงรูปแบบส่ือปกติท่ีเข้าใจได้ยากในรูปแบบ 2 มิติให้ได้เห็นมุมมองท่ี

หลากหลายข้ึนผา่นการนาํแบบจาํลอง 3 มิติมาปรับใช ้

 

 

 แผนภาพท่ี 1 แนวคิดการออกแบบสภาพแวดลอ้มเสมือนจริง 

 



การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 17 และการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ คร้ังท่ี 7 มหาวิทยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ ประจาํปี 2565 

2082 

3.1.2 ทฤษฏีของ Fowler (2015) [4] 

Fowler มีการศึกษาและวิจยัขยายผลขยายของกรอบแนวคิดเดิมของ Dalgarno และ Lee ในปี 2010  

เพ่ือรวมเอาแนวทางการจัดการเรียนการสอน (Pedagogy) หรือกิจกรรมการสอน การสร้างหน่วยการเรียนรู้  

ไปจนถึงแนวทางการออกแบบกิจกรรมท่ีเกิดประโยชน์ในการสร้างการเรียนรู้ท่ีใช้ร่วมกับสภาพแวดลอ้ม                     

การเรียนรู้เสมือนจริง เพ่ือศึกษาปัญหาและขอบเขตการเรียนรู้ผา่นการนาํเสนอเน้ือหาท่ีเหมาะสมข้ึน เช่น การแบ่ง  

การเรียนรู้ระยะยาวเป็นหน่วยย่อย หรือ Module และการ แบ่งการนาํเสนอซีนของแบบจาํลอง 3 มิติ เป็นส่วนท่ี

แยกการนําเสนอออกจากกัน ด้วยการออกแบบเมนูนําทางตามตาํแหน่งของพิกัดมุมท่ีตอ้งเทียบสัดส่วนของ

สถานท่ีจริง 

3.1.3 ความจริงเสริม Augmented Reality (AR)  

AR หรือความจริงเสริม คือการผสานชั้นขอ้มูลท่ีเป็นรูปแบบดิจิทลัใหป้รากฏร่วมกบัการมองเห็น

ผ่านสภาพแวดลอ้มจริงของผูใ้ช้งานผ่านกลอ้งบนโทรศัพท์มือถือแบบเรียลไทม์ ในปัจจุบันสร้างชั้นข้อมูล

ซอ้นทบัเพ่ือแสดงผลส่ือดิจทลัประเภท รูปภาพกราฟิก ขอ้ความเสียง หรือ ภาพเคล่ือนไหว แนวทางท่ีเพ่ิมเติมใน

งานวจิยัน้ี คือ การปรับสภาพแวดลอ้มการนาํเสนอของ Dalgano และ Lee จากการใช ้CAVE[5] ท่ีเป็นฉากส่ีเหล่ียม

แทนห้องแสดงผลเป็น AR โดยการหยิบการปรับปรุงของ Fowler มาแบ่งหน่วยยอ่ยและใชต้าํแหน่ง Locomotion 

ของแอปลิเคชนั นาํเสนอผ่านหนา้จอสมาร์โฟน โดยท่ีผูใ้ชง้านสามารถเดินดูสถาปัตยกรรม 3 มิติ โดยรอบได้

หลากหลายมุมพร้อมนาํเสนอขอ้มูลเสียง และภาพเคล่ือนไหวท่ีแสดงผลการหมุน 360 องศาเพ่ิมเติมเป็น Module 

แยกยอ่ย  

 3.2 กรอบแนวคดิการวจิยั 

กรอบแนวคิดในงานวิจัยน้ีคือรูปแบบการนําเสนอ แบบจําลอง 3 มิติ และหน่วยการเรียนรู้ท่ีต้อง

ออกแบบเมนูนาํทางท่ีเหมาะสมกบัผูใ้ชง้านท่ีหลากหลาย และลดขอ้จาํกดัเร่ืองภาษาโดยใชส้ัญลกัษณ์ และสร้าง

เน้ือหาท่ีเจาะจงการนาํเสนอท่ีตรงประเด็นแก่ผูใ้ชง้าน โดยการลดส่วนท่ีไม่จาํเป็นออกไปจากหนา้จอการออกแบบ 

และแบ่งหมวดหมู่หน่วยการเรียนรู้ยอ่ยไปอยูใ่นลาํดบัรองท่ีเจาะจงเฉพาะผูท่ี้ตอ้งการศึกษาขอ้มูลจะไดเ้ขา้ถึงได้

เพ่ิมเติม ขั้นตอนในการออกแบบหนา้จอเมนูนาํทาง และการใชง้านประกอบไปดว้ย 

3.2.1 ความสอดคล้องของเน้ือหา Coherence 

ในการออกแบบสภาพแวดลอ้มจาํลองทั้ง VR และ AR การนาํเสนอแบบจาํลองหรือสภาพแวดลอ้ม 

ต้องถูกออกแบบให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ ลดการกระตุน้ท่ีไม่จาํเป็น, เรียบเรียงและเช่ือมโยงเน้ือหาทั้ งหมดใน 

ภาพรวม, ส่ิงเร้าและการโตต้อบจาํกัดเฉพาะส่ิงท่ีสอดคลอ้งกับการเรียนรู้ท่ีตั้ งใจไวผ้ลลพัธ์ เช่น โครงสร้าง

สถาปัตยกรรมท่ีปรากฏในอุทยานตอ้งไม่มีสญัลกัษณ์ หรือกราฟิกใดๆ มาแทรกในขณะท่ีกาํลงันาํเสนอบน หนา้จอ 

3.2.2 Segmenting ผู้ใช้งานใน VLE  

การกําหนดกลุ่ม หรือคาดการณ์กลุ่มผูใ้ช้งาน ในแต่ละช่วงอายุ หรือความแตกต่างทางภาษา 

จาํเป็นตอ้งนาํมาเป็นขั้นตอนการตดัสินใจในการออกแบบ หน้าจอหรือปุ่มเมนูนาํทางตอ้งลดการใชต้วัอักษร                

ใช้สัญลักษณ์ท่ีตรงประเด็นและเป็นสากลในความเข้าใจง่าย สามารถทับซ้อนข้อมูลเม่ือเกิด Content ของ                

การเรียนรู้ปรากฏเป็นทางเลือกไม่เกินอตัราส่วน 1:3 

3.2.3 Pre-Training  

การทาํหนา้จอสาํหรับการใชง้านเบ้ืองตน้ หรือ สญัลษัณ์นาํทางเบ้ืองตน้สาํหรับ ลดภาระทางปัญญา

ภายนอก (Extraneous Load) หมายถึงส่ือขอ้มูลทาง รูปภาพ หรือขอ้ความทางเสียง ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีเพ่ิมข้ึนมาระหวา่ง
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การสอน, กระบวนการท่ีไม่จาํเป็นโดยตรงต่อการสนับสนุนของการเรียนรู้ และเพ่ิมภาระทางปัญญาอตัโนมติั 

(Germane Load) การสร้างแนวทางในการจดจาํความรู้เพ่ือเขา้สู่ความจาํระยะยาว (Long - term memory) อย่าง

ถาวรใหก้บัผูใ้ชง้าน[6][7] ตามทฤษฏีของ Mayer 

 

 

แผนภาพท่ี 2 กรอบแนวคิดการวจิยั (Conceptual Framework) 

 

3.3 สมมตฐิานการวจิยั 

 หากมีการศึกษากรอบแนวคิดของ Dalgono และ Lee(2010) ร่วมกบั Fowler(2015) และ Mayer (2014) 

จะสามารถออกแบบหน้าจอการใชง้านแอปพลิเคชนั AR Smart Heritage ให้นาํเสนอขอ้มูลและผูใ้ชง้านจะลด 

ภาระของสมอง Cognitive Load ท่ีเกินจาํเป็นออกไป ซ่ึงถา้หนา้จอของแอปพลิเคชนัมีการออกแบบนาํเสนอดว้ย

สัญลกัษณ์ลดทอนตวัอกัษรและใชส้ัดส่วนไม่อตัราการจดัวางของ กราฟิกสัญลกัษณ์ไม่เกิน 1:3 จะทาํใหล้ดภาระ

ทางปัญญาภายนอก (Extraneous Load) และเพ่ิมภาระทางปัญญาอตัโนมติั (Germane Load) ให้จดจาํการใชง้าน

ของหน่วยการเรียนรู้ยอ่ยไดดี้ข้ึนและทัว่ถึงกบักลุ่มผูใ้ชทุ้กประเภท 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย  

  4.1 แบบแผนการวจิยั  

  การออกแบบหน้าจอดว้ยสัญลกัษณ์นาํทางไม่เกิน 1:3 ของหน้าขอแอปพลิเคชนัมีการทาํ Experiment 

ทดสอบทั้งหมด 2 รูปแบบคือ เมนูนาํทางท่ีตาํแหน่งล่างสุดของหนา้จอแนบราบแสดงผลเสียงและภาพในหนา้จอ 

และอีกรูปแบบเป็นเมนูนาํทางซา้ย และขวาของตาํแหน่งหนา้จอแบบแนวตั้ง ซ่อนเสียงและภาพท่ีสญัลกัษณ์ขอ้มูล 

 

Coherence ความ

สอดคล้องของ

เน้ือหาใน VLE 

Segmenting ผู้ใช้งานใน VLE 

จาํเป็นต้องตดัสินใจ เม่ือเกดิ 

Content ปรากฏขึน้ 

Pre-Training 

ลดภาระทางปัญญาภายนอก 

(Extraneous load) 

เพิม่ ภาระทางปัญญา

อตัโนมตั ิ(Germane load) 
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ภาพท่ี 1 เมนูนาํทางตาํแหน่งขอบจอล่างของแอปพลิเคชนั แนวราบ 

 

 

ภาพท่ี 2 เมนูนาํทางท่ีปรากฏ 4 มุม ซา้ยวา และถูกแบ่งขอ้มูลยอ่ยเป็นหน่วย 

 

 

ภาพท่ี 3 การออกแบบหนา้จอการใชง้านใหเ้ขา้ใจง่าย โดยลดทอนตวัอกัษร 
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 4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

 กลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีดาวน์โหลดขอ้มูล ทั้งประเทศไทย และต่างประเทศ จาํนวน 1,500 คน และสถิติการ

เปิดใชง้านและเขา้ถึงขอ้มูลตลอดปี 2019-2020  

 

 

ภาพท่ี 4 สถิติการเปิดใชง้านและวดัผลแยกหนา้จอ 2 แบบจากแอปพลิเคชนั 2 เวอร์ชนั 

 

       4.3 เคร่ืองมือวจิยั การเกบ็รวบรวมข้อมูล และ การวเิคราะห์ข้อมูล 

         การติดตั้งแอปพลิเคชนั Google Analytics ในส่วนของ Event Tracking และการทาํ A/B Spites สามารถ

ให้ขอ้มูลได้ว่ากลุ่มนักท่องเท่ียวหรือผูใ้ช้งานมีการใช้งานต่อเน่ืองในหน้าจอแอปพลิเคชันรูปแบบท่ีสอง คือ 

การซ่อนขอ้มูลเพ่ิมเติม และใชส้ัญลกัษณ์ท่ีตาํแหน่งมุมต่าง ๆ ของแอปพลิเคชนัไดดี้กว่า การแสดงผลกราฟิก

ขอ้มูลแบบท่ีหน่ึงท่ีนาํเสนอแบบจาํลองและเสียง และเม่ือเล่นจนมีการกดเพ่ือดูไฟล์ภาพวิดิโอ ซ่ึงสร้างความ

สับสนให้ผูใ้ชง้านหากมีการวางหน่วยการเรียนรู้ยาวเป็นบทเรียนเดียว ไม่แยกขอ้มูล ผลลพัธ์ดงักล่าวทาํให้เกิด 

นัยยะของขอ้มูลในการปรับปรุงการแสดงผลหน้าจอของแอปพลิเคชันให้เป็นในรูปแบบของหน้าจอการนาํ

สญัลกัษณ์ไอคอนนาํทางปรากฏในมุมของหนา้จอแต่ละมุม และ ซ่อนเน้ือหาเป็นขอ้มูลแบบหน่วยยอ่ย (Module) 

 

5. ผลการวจัิย 

 แอปพลิเคชนั AR Smart Heritage ไดถู้กปรับรุ่นของการพฒันาจาํนวน 3 คร้ัง โดยอา้งอิงขอ้มูลวเิคราะห์

จากแนวทางการออกแบบ 2 รูปแบบ ใหใ้ชรู้ปแบบท่ีนาํเสนอไอคอนสญัลกัษณ์ และการแบ่งหน่วยการเรียนรู้เป็น

หน่วยย่อย โดยมีการออกแบบกราฟิกท่ีเขา้ใจง่ายตามแนวทางของ Mayer ท่ีช่วยในการนําเสนอส่ือการสอน 

ท่ีมีวตัถุประสงคช่์วยลดภาระทางปัญญาสาํหรับการเรียนรู้การใชง้าน ซ่ึงแนวคิดทั้งหมดจากท่ีศึกษาทั้ง Dalgono 

และ Lee (2010) ร่วมกับ Fowler (2015) และ Mayer (2014) ท่ีนําเสนอในกรอบแนวคิดในงานวิจัย เป็นการนาํ 

ทฤษฎีความรู้ความเข้าใจของการเรียนรู้มัลติมีเดียมาประยุกต์ เป็นข้อมูลในการออกแบบสําหรับการเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการตดัสินใจในเน้ือหาท่ีปรากฏในสภาพแวดลอ้มเสมือนจริง โดยจะมีการลดภาระของสมอง 

หรือ Cognitive Load เพ่ือประโยชน์ของการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
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6. อภิปรายผล  

 แนวคิด Dalgono และ Lee(2010) ร่วมกบั Fowler(2015) และ Mayer (2014) ท่ีถูกออกแบบในส่ือการเรียนรู้ 

VLE ในรูปแบบของ VR นั้นสามารถนาํมาปรับและประยกุตใ์ชใ้นบางส่วนเพ่ือพฒันาต่อยอดในเทคโนโลยี AR 

บนสมาร์ทโฟนไดด้ว้ยเทคโนโลยใีนปัจจุบนั และเป็นแนวทางในการนาํมาปฏิบติัใชก้บัหลกัการออกแบบหนา้จอ

เพ่ือสร้างประสบการณ์และลดภาระของสมองของผูใ้ชง้านให้สามารถเขา้ถึงหน่วยการเรียนรู้ท่ีนาํเสนอไดอ้ย่าง

เท่าเทียม และลดขอ้จาํกดัทางภาษา ไปจนถึงลดภาระในการทาํความเขา้ใจการใชง้านของแอปพลิเคชนั AR Smart 

Heritage 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

(1) กรอบแนวคิดงานวิจยัขา้งตน้สามารถนาํไปปฏิบติั และแตกประเด็นในการออกแบบส่วนต่อ

ประสานผูใ้ช ้และ ส่วนสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้ในส่ืออ่ืนๆ ไดห้ากมีการศึกษาเง่ือนไขของภาระสมองท่ี

ตรงประเด็นกบัประเภทของเน้ือหากราฟิกขอ้มูล 

(2) การออกแบบหน่วยการเรียนรู้หากมีการแบ่งหน่วยยอ่ยท่ีมากกวา่ 3 ขั้นตอน อาจจะตอ้งมีการเพ่ิม

หรือออกแบบหน่วยการเรียนรู้ใหม่ใหแ้ก่ผูใ้ชง้านดว้ยเสียงเพ่ิมเติม ซ่ึงอาจจะเป็นเสียงลกัษณะสั้นเช่น Audio Clip 

ประโยคสั้นๆ 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

(1) การออกแบบหน้าจอและหน่วยการเรียนรู้สามารถประยุกต์ใช้กับ VR ได้ซ่ึงใช้กรณี และ                  

การปฏิบติัตามแนวทางการออกแบบใกลเ้คียงกนั 

(2) กลุ่มผูใ้ชง้านกลุ่มอ่ืนท่ีนอกเหนือจากการใช้สัญลกัษณ์ของภาพอาจจะมีหลากหลายข้ึน เช่น 

กลุ่มผูพิ้การ และกลุ่มของผูท่ี้มองไม่ชดั ไปจนถึงกลุ่มท่ีบกพร่องในการตีความสัญลกัษณ์ ซ่ึงตอ้งหาเง่ือนไข และ 

การนาํเสนอใหม่วา่กรอบทฤษฏีท่ียกมาครอบคลุมหรือไม่ 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจยัเร่ืองน้ี มีวตัถุประสงคส์องขอ้ คือ (1) เพ่ือศึกษาถึงปัจจยัส่วนบุคคลของผูเ้ขา้ชมนิทรรศน์

รัตนโกสินทร์ และ (2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ขา้ชมต่อการเขา้ชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ การศึกษาน้ีเป็น 

การวจิยัเชิงปริมาณ มีรูปแบบการเก็บขอ้มูลวจิยัในรูปแบบการศึกษาเชิงสาํรวจ กลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูเ้ขา้ชมชาวไทยท่ี

เคยเยี่ยมชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ในช่วงวิกฤตการระบาดโควิด 19 ระลอกท่ี 3 เคร่ืองมือวิจัย ได้แก่ 

แบบสอบถาม การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ โดยการวเิคราะห์สถิติเชิงพรรณนา และ สถิติเชิงอนุมาน ผลการวจิยั

พบว่า จากกลุ่มตวัอย่าง 385 คน ท่ีเคยเยี่ยมชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุอายุระหวา่ง               

21 – 40 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี เป็นนกัเรียน/ นกัศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท ภูมิลาํเนา 

อยูภ่าคกลาง ระดบัความพึงพอใจของผูเ้ขา้ชมท่ีมีต่อนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ประกอบดว้ย 6 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้น

สถานท่ีให้บริการ 2) ดา้นผูใ้ห้บริการ 3) ดา้นกระบวนการบริการ 4) ดา้นคมนาคม 5) ดา้นความปลอดภยั 6) ดา้น

ส่ิงอาํนวยความสะดวก จากผลการวิจยัโดยรวมทั้ง 6 ดา้น พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจเฉล่ียอยูใ่น

ระดับมากท่ีสุด ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี x� = 4.37 (S.D. = 0.42) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถเรียงลาํดับตามค่าเฉล่ีย 

ไดแ้ก่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ดา้นสถานท่ีให้บริการ มีความพึงพอใจระดบัมากท่ีสุด ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ x� = 4.60 

รองลงมาคือ ดา้นกระบวนการบริการ ความพึงพอใจระดบัมากท่ีสุด ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ x� = 4.38 และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ีย

น้อยท่ีสุด คือ ด้านคมนาคม มีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี x� = 4.25 นอกจากนั้นการทดสอบ

สมมติฐานการวิจยั พบวา่ ผูเ้ขา้ชมท่ีมีเพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ภูมิลาํเนาแตกต่างกนั             

มีความพึงพอใจต่อนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ในภาพรวมไม่แตกต่างกนัท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นราย

ดา้นพบวา่ มีความพึงพอใจต่อนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ในทุกดา้นไม่แตกต่างกนัท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

 

คาํสําคญั: ความพึงพอใจ ผูเ้ขา้ชมชาวไทย นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ วกิฤตการระบาดโควดิ 19 ระลอกท่ี 3 
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ABSTRACT 

 The objectives of this research were (1) to study demographic characteristics of Thai visitors; and                     

(2) to study the satisfaction of Thai visitors at Rattanakosin Exhibition Hall. This study was a quantitative 

research. Researcher used a survey research by conducting 385 participants who have ever visited to Rattanakosin 

Exhibition Hall during the third wave of COVID-19 Pandemic. The result found that most of samples are female 

more than male, aged between 21 – 40 years, their education level is in a bachelor degree. Most of them are 

students, salary range between 10,001 – 20,000 Baht, and have domiciles in the central part of Thailand.  In 

addition, the finding of visitors’ satisfaction level showed that all six aspects consisting of 1) Place 2) Service 

Providers 3) Service Process 4) Transportation 5) Safety and Security 6) Facilities, respondents were overall 

satisfied with them at a highest level x� = 4.37 (S.D. = 0.42). To consider each aspect, the highest satisfaction was 

Place ( x�  = 4.60), and following of aspects at a highest level namely Service Process ( x�  = 4.38), and 

Transportation (x� = 4.25), respectively. Moreover, the result of testing hypotheses found that the differences of 

each demographic characteristics such as sex, age, education level, occupation, salary range and homeland had 

no significant (0.05) of the satisfaction of visitors at Rattanakosin Exhibition Hall.  

     

Keywords: Satisfaction, Thai Visitors, Rattanakosin Exhibition Hall, During the third wave of COVID-19  

 Pandemic 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

วิกฤตการระบาดโควิด 19 ท่ีเร่ิมตั้งแต่ตน้ปี 2563 นั้น นบัเป็นวิกฤตท่ีรุนแรงมากท่ีสุดต่อเศรษฐกิจของ

ประเทศไทยในรอบ 23 ปี นบัตั้งแต่วิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2565) และยงัส่งผล

ต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของไทย และของโลก เน่ืองมาจากการเดินทางท่องเท่ียวทั้งในประเทศ และระหวา่ง

ประเทศตอ้งหยุดชะงกัลง (สํานักงานวิจยัแห่งชาติ และสถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย, 2564) (กองทุน

ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวตักรรม, 2565) ดังนั้นผลกระทบทางตรงท่ีตามมาก็คือ จาํนวนนักท่องเท่ียว

ภายในประเทศ และนกัท่องเท่ียวต่างชาติลดลง รวมถึงรายไดจ้ากนกัท่องเท่ียวทั้งสองประเภทก็ลดลงเป็นไปตาม

ทิศทางเดียวกนั โดยจากขอ้มูลสถิติการท่องเท่ียว ของกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา (กระทรวงการท่องเท่ียว

และกีฬา, 2565) 

จากขอ้มูลในรายงานความคืบหนา้ประจาํสัปดาห์ในประเทศไทย โดยองคก์ารอนามยัโลก ฉบบัท่ี 221 

และในแผนและมาตรการการบริหารจดัการสถานการณ์โรคโควิด 19 สู่โรคประจาํถ่ิน ของกระทรวงสาธารณสุข 

พบว่าการระบาดโควิด 19 สามารถแบ่งออกเป็น 4 ช่วงระยะเวลา (กระทรวงสาธารณสุข, 2565) ซ่ึงระลอกท่ี 3               

เร่ิมเม่ือตน้เดือนเมษายน 2564 โดยช่วงแรกของการระบาดระลอกน้ีเกิดจากสายพนัธ์ุกลายพนัธ์ุในประเทศองักฤษ 

อนัเป็นสายพนัธ์ุท่ีมีความสามารถในการแพร่เช้ือสูง เป็นเหตุใหจ้าํนวนยอดผูป่้วยโควดิ 19 รายวนัสูงข้ึน และพ้ืนท่ี

การแพร่ระบาดท่ีขยายเป็นวงกวา้ง ซ่ึงคาบเก่ียวกบัช่วงการเดินทางกลบัภูมิลาํเนา และการท่องเท่ียวในเทศกาล

สงกรานต ์นอกจากนั้น ยงัพบวา่เกิดการระบาดของหลายสายพนัธ์ุ โดยเฉพาะสายพนัธ์ุเดลตา้ท่ีกลายมาเป็นสาย

พนัธ์ุหลกัครอบคลุมกวา่ร้อยละ 80 ของผูติ้ดเช้ือ  
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เป็นท่ีทราบกนัดีวา่ประเทศไทย เป็นประเทศท่ีมีความหลากหลายของแหล่งท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจาก

ลักษณะทางภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ความเป็นมาท่ียาวนาน (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2565) และ

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นเมืองหลวง และเป็นศูนยก์ลางในทุกๆ ด้านของประเทศ ซ่ึงมีประวติัความเป็นมาท่ี

ยาวนานมาตั้งแต่ พ.ศ. 2325 ยงัเป็นจุดหมายปลายทางหลกัของทั้งนกัท่องเท่ียวชาวไทย และชาวต่างชาติ หน่ึงใน

พิพิธภัณฑ์ท่ีน่าสนใจ และตั้ งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ยกตัวอย่างเช่น นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ อยู่ในความ

รับผิดชอบของสาํนกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์มีวตัถุประสงคเ์พ่ือเป็นศูนยก์ารเรียนรู้ดา้นประวติัศาสตร์ 

ศิลปะ ว ัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของชาติไทย ท่ี มี เอกลักษณ์ แสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน

พระมหากษตัริย ์ผ่านรูปแบบ Edutainment ผ่านส่ือผสมเสมือนจริง เป็นการเรียนรู้แบบ Interactive Self-learning 

เพ่ือใหช้าวไทยและชาวต่างชาติไดม้าเรียนรู้เอกลกัษณ์อนัทรงคุณค่าของชาติไทยท่ีบรรพชนไดส้ัง่สมมา และเป็น

แหล่งท่องเท่ียวท่ีตอ้นรับนกัท่องเท่ียวดว้ยขอ้มูลความรู้ สร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัพ้ืนท่ีบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ 

ก่อนเท่ียวชมสถานท่ีจริง และเพ่ือใหช้าวไทยไดร่้วมกนัสืบสานมรดกของแผน่ดินท่ีสืบทอดมาอยา่งยาวนานให้คง

อยูคู่่ชาติไทยอยา่งย ัง่ยนืตลอดไป 

จากการทบทวนวรรณกรรม งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งพบว่า ความพึงพอใจของผูเ้ขา้ชม หรือผูรั้บบริการมี

ความสาํคญัอยา่งยิ่งต่อสถานท่ีท่องเท่ียว เน่ืองจากเม่ือทราบถึงระดบัความพึงพอใจผูเ้ขา้ชม หรือผูรั้บบริการแลว้ 

สามารถประยกุตใ์ชข้อ้มูลดงักล่าวในการปรับปรุง และพฒันาในดา้นต่างๆท่ีผูเ้ขา้ชม หรือผูรั้บบริการเสนอแนะ

ไดอี้กดว้ย  

ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ขา้ชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ในช่วงวกิฤตการระบาด

โควิด 19 ระลอกท่ี 3 เน่ืองจากความพึงพอใจของผูเ้ข้าชมในแต่ละช่วงเวลา มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา                        

ซ่ึงการศึกษาความพึงพอใจของผูรั้บบริการ ก็เพ่ือจะนาํมาปรับปรุง และพฒันานิทรรศน์รัตนโกสินทร์ให้ตรงกบั

ความตอ้งการของผูเ้ขา้ชม และเป็นการเตรียมความพร้อมใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์หลงัวิกฤตการระบาดโควดิ 

19 ต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษาถึงปัจจยัส่วนบุคคลของผูเ้ขา้ชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์  

(2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ขา้ชมต่อการเขา้ชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ 

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งพบว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกท่ีดี หรือทศันคติท่ี

แสดงออกของแต่ละบุคคล มกัเกิดจากการไดรั้บการตอบสนองท่ีตนเองตอ้งการ ซ่ึงความพึงพอใจในแต่ละส่วน

นั้นยอ่มมีความพึงพอใจแตกต่างกนัออกไป (มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา บณัฑิตวิทยาลยั, 2563) ตรงกบัใน

ภาษาองักฤษวา่ “Satisfaction” โดย Holy and Macinnis (1997 อา้งใน วฒิุ สุขเจริญ, 2555 : 190) กล่าววา่ ความพึงพอใจ 

คือ การประเมินโดยภาพรวมทั้งหมดท่ีแสดงออกมาในรูปความชอบหรือความไม่ชอบมากนอ้ยเพียงใดตอ่ส่ิงตา่งๆ 

ประเด็นบุคคลหรือกิจกรรม เป้าหมายคือ เพ่ือการคน้หาขอ้เท็จจริงในระดบัความพึงพอใจ และคน้หาเหตุปัจจยั

แห่งความพึงพอใจนั้ นในกลุ่มเป้าหมายท่ีแตกต่างกัน และต่อชุดของส่ิงเร้าท่ีแตกต่างกันด้วย (จันทร์เพ็ญ                 

ตูเทศานนัท ์อา้งใน ภูวนาถ เทียมตะขบ, 2553 : 29) 
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ความสาํคญัในการศึกษาความพึงพอใจของผูรั้บบริการนั้น ภาณุเดช เพียรความสุข (2558) และอทิตยา 

วิมลเมือง (2562) กล่าววา่ ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองน้ีสามารถจะนาํมาซ่ึงความไดเ้ปรียบในเชิงการแข่งขนัทาง

การตลาด เพ่ือความก้าวหน้าและเติบโตของธุรกิจอย่างไม่หยุดย ั้ง เน่ืองจากการศึกษาความพึงพอใจของ

ผูรั้บบริการ หรือลูกคา้ เป็นการตรวจสอบความรู้สึกท่ีดี และ/หรือไม่ดีต่อเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ซ่ึงความพึงพอใจน้ี

สามารถจะส่งผลต่อการกลบัมาใชบ้ริการซํ้ าของผูรั้บบริการ หรือลูกคา้ไดอี้กดว้ย 

สาํหรับงานวจิยัท่ีผา่นมานั้นมีการศึกษาเก่ียวกบัความพึงพอใจ ยกตวัอยา่งเช่น ชลิตา เฉลิมรักชาติ (2561) 

ศึกษาทศันคติ แรงจูงใจ และระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อวดัร่องขุ่น จงัหวดัเชียงราย ผูว้จิยั

ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือวิจยั มีกลุ่มตวัอย่างเป็น นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวท่ีวดัร่องขุ่น 

จงัหวดัเชียงราย จาํนวน 400 คน ผลจากการศึกษาพบวา่นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะวา่ง 21-30 ปี 

มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,000 บาทหรือนอ้ยกวา่ นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เคยเดินทาง

มาเท่ียววดัร่องขุ่น จงัหวดัเชียงรายมาก่อนแลว้ 1 คร้ัง โดยทราบขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัวดัร่องขุ่นมาจากบุคคล

ใกลชิ้ด/คนรู้จกั มกัเดินทางมากบัครอบครัวโดยใชร้ถยนตส่์วนตวัในการเดินทางมีค่าใชจ่้ายจากการเดินทางจากท่ี

พกัไปยงัวดัร่องขุ่นแต่ละคร้ัง ตํ่ากวา่ 500 บาท (ต่อ 1 คน) โดยมีความพึงพอใจมากในทุกดา้น 

สราวุฒิ เขียวพฤกษ์, วีรภทัร ภคพงศ์พนัธ์ุ และ กิตติพนัธ์ วงษ์ทองคาํ (2561) ศึกษาพฤติกรรมและ               

ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวจีนต่อการท่องเท่ียววดัพระศรีรัตนศาสดาราม โดยใช้แบบสอบถามเป็น

เคร่ืองมือกลุ่มตวัอย่างคือนักท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเดินทางมาท่องเท่ียววดัพระศรีรัตนศาสดาราม จาํนวน 400 คน               

ผลการศึกษาพบว่านกัท่องเท่ียวชาวจีนส่วนใหญ่เป็นนักท่องเท่ียวเพศหญิง อยู่ในช่วงอายุประมาณ 20 - 29 ปี มี

ระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัชั้นมธัยมศึกษา และปริญญาตรี โดยพฤติกรรมการท่องเท่ียวนิยมเดินทางมากบัเพ่ือน

มากท่ีสุด มีค่าใชจ่้ายอยูท่ี่ 150 – 200 หยวน (755 - 1006 บาท) ภาพรวมความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 

พิชชานนัท ์สิริภคัพฒันกลุ และปริยา รินรัตนากร (2560) ศึกษาพฤติกรรมการเขา้ชมความพึงพอใจ และ

การใชป้ระโยชน์จากการเขา้ชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ผลการศึกษาวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิงมากกวา่เพศชายอายรุะหวา่ง 15-20 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีภูมิลาํเนาอยู่

ท่ีกรุงเทพฯและปริมณฑลกลุ่มเป้าหมายมีวตัถุประสงค์ในการเดินทางมาเขา้ชมเพ่ือศึกษาหาความรู้เก่ียวกบั

ประวติัศาสตร์ ศิลปะ วฒันธรรม และประเพณีของไทย  มีความพึงพอใจในดา้นพนกังานมากท่ีสุด และกลุ่มเป้าหมาย 

ส่วนใหญ่มีการใชป้ระโยชน์ในดา้นความบนัเทิง และยงัพบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีลกัษณะทางประชากร ดา้นเพศ 

อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และภูมิลาํเนา ท่ีแตกต่างกนั จะมีพฤติกรรมการเขา้ชมนิทรรศน์

รัตนโกสินทร์แตกต่างกนั ผูเ้ขา้ชมท่ีมีพฤติกรรมการเขา้ชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์แตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อ

การเข้าชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์แตกต่างกัน นอกจากน้ียงัพบว่าความพึงพอใจของผู ้เข้าชมนิทรรศน์

รัตนโกสินทร์ มีความสมัพนัธ์กบัการใชป้ระโยชน์จากการเขา้ชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ 

จันทิมา ศรีไกรยุทธ (2559) ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน                            

วดัฝ่ังคลอง (ไทยพวน) ตาํบลเกาะหวาย อาํเภอปากพลีจงัหวดันครนายก กลุ่มประชากรคือนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มา

เยี่ยมชมพิพิธภณัฑแ์ห่งน้ี จาํนวน 204 คน รวบรวมขอ้มูลโดยใชเ้ป็นแบบสอบถาม ใชส้ถิติในการวิเคราะห์คือ                

ค่าร้อยละ  และค่าคะแนนเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน จากผลการศึกษาพบวา่ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ี

มีผลต่อพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ินวดัฝ่ังคลอง (ไทยพวน) ในภาพรวมทั้ง 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นสถานท่ีและอาคาร ดา้นการบริการ 

ดา้นการประชาสมัพนัธ์ ดา้นวตัถุส่ิงของ และดา้นการจดัแสดงและนิทรรศการ มีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง 
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บริสุทธ์ิ แสนคาํ (2564) ศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวไทยหลงัสถานการณ์โควิด 

19 พบวา่ มีการเปล่ียนแปลงไป 3 รูปแบบ คือ 1) เดินทางท่องเท่ียวในประเทศเป็นอนัดบัแรก 2) เดินทางท่องเท่ียว

ระยะใกล้ สามารถเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว และ 3) เดินทางท่องเท่ียวในสถานท่ีท่องเท่ียว Unseen ผูค้น                     

ไม่พลุกพล่าน 

 3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

ตวัแปรอสิระ      ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

3.3 สมมตฐิานการวจิยั 

ปัจจัยส่วนบุคคลของผู ้เข้าชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ท่ีต่างกัน มีความพึงพอใจต่อนิทรรศน์

รัตนโกสินทร์ท่ีแตกต่างกนั 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย   

4.1 แบบแผนการวจิยั  

ผูว้จิยัใชก้ารวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีรูปแบบการเก็บขอ้มูลวจิยัแบบเชิงสาํรวจ (Survey 

Research) 

4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

ประชากร คือ ผูเ้ขา้ชมชาวไทยท่ีมาเยีย่มชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ และกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตร

ของคอแครน (Cochran, 1977 อา้งใน ธีระวฒิุ เอกะกลุ, 2543) เน่ืองจากไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอน  

ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดก้าํหนดท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ความคลาดเคล่ือนท่ียอมให้เกิดข้ึนได ้5% 

และ สดัส่วนของลกัษณะท่ีสนใจในประชากร เท่ากบั 0.5 ขนาดของประชากรท่ีตอ้งการเท่ากบั 384.16 ≈ 385 คน 

เพ่ือความสะดวกในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถามจาํนวน 385 ชุด และใชว้ิธีการสุ่ม

ตวัอยา่งแบบไม่อาศยัความน่าจะเป็น (Non-probability Sampling) โดยวธีิการเลือกตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) 

4.3 เคร่ืองมือวจิยั 

ผูว้จิยัสร้างแบบสอบถามการวจิยั (Questionnaire) แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 

ปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่ม

ตวัอยา่ง 

1) เพศ 

2) อาย ุ

3) ระดบัการศึกษา 

4) อาชีพ 

5) รายไดโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน 

6) ภูมิลาํเนา 

 

ความพึงพอใจของผูเ้ขา้ชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ 

จาํนวน 6 ดา้น ไดแ้ก่ 

1) ดา้นสถานท่ีให้บริการ  

2) ดา้นผูใ้ห้บริการ (บุคลากรของนิทรรศน์

รัตนโกสินทร์) 

3) ดา้นกระบวนการบริการ 

4) ดา้นคมนาคม 

5) ดา้นความปลอดภยั 

6) ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก 
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ตอนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูเ้ขา้ชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ โดยมีลกัษณะเป็นแบบตรวจคาํตอบ (Check 

list) ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน และภูมิลาํเนา 

ตอนที่ 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัความพึงพอใจของผูเ้ขา้ชมท่ีมีต่อนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ประกอบดว้ย                  

6 ดา้น ดงัน้ี 1) ดา้นสถานท่ีใหบ้ริการ 2) ดา้นผูใ้หบ้ริการ 3) ดา้นกระบวนการบริการ 4) ดา้นคมนาคม 5) ดา้นความ

ปลอดภยั 6) ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก โดยผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถาม เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 

ตามแบบลิเคิร์ท (Likert’s Scale) ซ่ึงมี 5 ระดบั ดงัน้ี ระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด = 5 คะแนน ระดบัความพึงพอใจมาก 

= 4 คะแนน ระดับความพึงพอใจปานกลาง = 3 คะแนน ระดับความพึงพอใจน้อย = 2 คะแนน และระดับ                     

ความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด = 1 คะแนน 

เกณฑ์ความหมายของค่าเฉล่ีย (บุญชม ศรีสะอาด, 2547) โดยการหาค่าพิสัยและอนัตรภาคชั้น และนาํ

ผลต่างท่ีไดม้ากาํหนดเกณฑก์ารวดัระดบัค่าเฉล่ีย ดงันั้นช่วงคะแนน = 0.8  

ซ่ึงจะไดค้ะแนนเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจท่ีใชส้าํหรับการแปลผล ดงัน้ี 

    ค่าเฉล่ีย     ระดบัความพึงพอใจ 

        4.21 – 5.00           มากท่ีสุด 

        3.41 – 4.20           มาก 

  2.61 – 3.40           ปานกลาง 

  1.81 – 2.60           นอ้ย 

  1.00 – 1.80           นอ้ยท่ีสุด 

ตอนที ่3 ขอ้คิดเห็น และขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ เป็นลกัษณะคาํถามปลายเปิด เพ่ือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

และขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบันิทรรศน์รัตนโกสินทร์ 

4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูว้ิจยัใชก้ารเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการเก็บจากแบบสอบถามจาํนวน 385 ชุด โดยให้กลุ่มตวัอยา่งเป็นผู ้

กรอกแบบสอบถามดว้ยตนเอง (Self-administered Questionnaire) ในการเก็บขอ้มูล 

4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  

 1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าความเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ใชส้าํหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูเ้ขา้ชม และขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัความพึงพอใจผูเ้ขา้ชมท่ีมีต่อ

นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ 

 2) สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics Analysis) เพ่ือทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระ 

และตวัแปรตามในสมมติฐานการวิจยั โดยใชก้ารทดสอบค่าที (t-test for Independent Samples) ในกรณีตวัแปร

สองกลุ่มท่ีเป็นอิสระจากกนั คือ เพศ กบัระดบัความพึงพอใจ และใชก้ารทดสอบ One-way ANOVA หรือค่าเอฟ 

(F-test) ในกรณีตวัแปรอิสระท่ีมีมากกวา่ 2 กลุ่มคือ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน ภูมิลาํเนา 

กบัระดบัความพึงพอใจ และเปรียบเทียบผลต่างระหว่างค่าเฉล่ียประชากร (Least Significant Difference: LSD)  

ทาํใหท้ราบวา่ค่าเฉล่ียของทุกกลุ่มวา่แตกตางกนัหรือไม่ 

 

 

 

 



การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 17 และการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ คร้ังท่ี 7 มหาวิทยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ ประจาํปี 2565 

2094 

5. ผลการวจัิย 

5.1 ปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง 

 ผลจากการศึกษาพบว่า จากกลุ่มตวัอย่างทั้งส้ิน 385 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย อายุ

ระหวา่ง 21 – 40 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี เป็นนกัเรียน/ นกัศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท 

ภูมิลาํเนา อยูภ่าคกลาง 

5.2 ระดบัความพงึพอใจของผู้เข้าชมทีม่ต่ีอนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ประกอบดว้ย 6 ดา้น ดงัน้ี  

1) ดา้นสถานท่ีให้บริการ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากท่ีสุดกบัทศันียภาพโดยรวม

สวยงามของนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี x� = 4.58 (S.D. = 0.60) และในภาพรวมของด้านสถานท่ี

ใหบ้ริการ มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ x� = 4.60 (S.D. = 0.44) ในการแปลความหมายคือ ความพึงพอใจมากท่ีสุด 

2) ดา้นผูใ้หบ้ริการ ผลจากการวจิยัพบวา่ ผูเ้ขา้ชมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากท่ีสุดกบัผูใ้หบ้ริการ

ในเร่ืองการให้ขอ้มูลถูกตอ้ง ชัดเจน และถูกตอ้ง มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี x� = 4.43 (S.D. = 0.64) โดยภาพรวมของด้าน                    

ผูใ้หบ้ริการนั้น ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ x� = 4.37 (S.D. = 0.48) และแปลความหมายไดว้า่ มีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด 

3) ดา้นกระบวนการบริการ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่พึงพอใจมากท่ีสุดเก่ียวกบั

กระบวนการบริการมีความสะดวก และไม่ซบัซอ้น มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ x� = 4.51 (S.D. = 0.69) ทั้งน้ีภาพรวมของดา้น

กระบวนการบริการ มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี x� = 4.38 (S.D. = 0.52) และแปลความหมายได้ว่า มีระดับความพึงพอใจ                

มากท่ีสุด 

4) ดา้นคมนาคม กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากท่ีสุดกบัความสะดวกในการเดินทาง

มายงันิทรรศน์รัตนโกสินทร์ มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ x� = 4.40 (S.D. = 0.76) ซ่ึงโดยภาพรวมของดา้นคมนาคมนั้น ค่าเฉล่ีย

อยูท่ี่ x� = 4.25 (S.D. = 0.59) และแปลความหมายไดว้า่ มีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด 

5) ดา้นความปลอดภยั ผลจากการวิจยัพบว่า ผูเ้ขา้ชมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากท่ีสุดกบัความ

ปลอดภยัของนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ต่อชีวิต และทรัพยสิ์น มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี x� = 4.47 (S.D. = 0.71) โดยภาพรวม

ของด้านความปลอดภยั ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี x� = 4.37 (S.D. = 0.48) และแปลความหมายไดว้่า มีระดับความพึงพอใจ              

มากท่ีสุด 

6) ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่พึงพอใจมากท่ีสุดเก่ียวกบั

ปริมาณของห้องสุขาเพียงพอต่อความต้องการ มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี  x� = 4.37 (S.D. = 0.77) ในภาพรวมของด้าน                       

ส่ิงอาํนวยความสะดวก ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี x� = 4.24 (S.D. = 0.59) และแปลความหมายไดว้่า มีระดับความพึงพอใจ              

มากท่ีสุด 

จากผลการวจิยัโดยรวมทั้ง 6 ดา้น พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี x� = 4.37 (S.D. = 0.42) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถเรียงลาํดับตามค่าเฉล่ีย ได้แก่ ด้านท่ีมี

ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ดา้นสถานท่ีใหบ้ริการ (นิทรรศน์รัตนโกสินทร์) มีความพึงพอใจระดบัมากท่ีสุด ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 

x� = 4.60 รองลงมาคือ ดา้นกระบวนการบริการ ความพึงพอใจระดบัมากท่ีสุด ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ x� = 4.38 และดา้นท่ีมี

ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นคมนาคม มีความพึงพอใจระดบัมากท่ีสุด ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ x� = 4.25 

5.3 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมตฐิาน  

สมมตฐิานที ่1  ปัจจยัส่วนบุคคลของผูเ้ขา้ชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา  

อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และภูมิลาํเนา ท่ีแตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อนิทรรศน์รัตนโกสินทร์แตกต่างกนั 
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จากการศึกษาพบว่า ผูเ้ขา้ชมท่ีมีเพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และภูมิลาํเนาท่ี

แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ในภาพรวมไม่แตกต่างกันท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05                       

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า มีความพึงพอใจต่อนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ในทุกด้านไม่แตกต่างกันท่ีระดบั

นยัสาํคญั 0.05  

 

ตารางที ่1  การทดสอบสมมติฐานท่ี 1 ดว้ยการทดสอบค่าที (t-test for Independent Samples) และการทดสอบ  

 One-way ANOVA หรือค่าเอฟ (F-test)   

ทดสอบสมมุติฐาน T-Test 

ปัจจัยส่วนบุคคล ความพงึพอใจต่อ 

นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ 

F T Sig. การยอมรับ

สมมุตฐิาน 

เพศ ดา้นสถานท่ีให้บริการ 3.496 -0.507 0.612 H0 

ดา้นผูใ้ห้บริการ 5.957 -0.872 0.384 H0 

ดา้นกระบวนการบริการ 4.439 0.075 0.940 H0 

ดา้นคมนาคม 1.251 -1.801 0.073 H0 

ดา้นความปลอดภยั 0.148 0.239 0.811 H0 

ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก 1.855 0.511 0.609 H0 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

6. อภิปรายผล  

6.1 จากวตัถุประสงคข์อ้ท่ีหน่ึง เพ่ือศึกษาถึงปัจจยัส่วนบุคคลของผูเ้ขา้ชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ พบวา่ 

ส่วนใหญ่ของกลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย จากจาํนวนทั้งส้ิน 385 คนในงานวจิยัน้ี ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

ผลงานวิจยัของ พิชชานันท์ สิริภคัพฒันกุล และปริยา รินรัตนากร (2560) และงานวิจยัของ ชลิตา เฉลิมรักชาติ 

(2561) โดยทั้ งสองงานวิจัยน้ีก็พบว่า ส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญิง เน่ืองมาจากเพศหญิงนั้ น มีความช่ืนชอบ                        

การเดินทางท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ หรือช่ืนชมความงามทางสถาปัตยกรรมมากกวา่เพศชาย  

6.2 จากวตัถุประสงคข์อ้ท่ีสอง เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ขา้ชมท่ีมีต่อนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ พบวา่

โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ก็มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ทั้ง 6 ดา้นท่ีศึกษา 

ไดแ้ก่  

1) ดา้นสถานท่ีใหบ้ริการ โดยภาพรวมความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ทั้งน้ีเป็นเพราะนิทรรศน์

รัตนโกสินทร์เป็นศูนยก์ารเรียนรู้ด้านประวติัศาสตร์ ศิลปะ วฒันธรรม ประเพณีอันดีงามของชาติไทย ท่ีมี                   

ความเป็นเอกลกัษณ์ แสดงถึงความจงรักภกัดีต่อสถาบนัพระมหากษตัริย ์ผ่านรูปแบบ Edutainment ผ่านส่ือผสม

เสมือนจริง เป็นการเรียนรู้แบบ Interactive Self-learning (นิทรรศน์รัตนโกสินทร์, 2565)  
2) ดา้นผูใ้ห้บริการ โดยภาพรวมความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 

พิชชานนัท ์สิริภคัพฒันกุล และปริยา รินรัตนากร (2560) ก็พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามพึงพอใจดา้นพนกังานของ

นิทรรศน์รัตนโกสินทร์มากท่ีสุด  

3) ด้านกระบวนการบริการ โดยภาพรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด ประกอบด้วย 

กระบวนการมีความสะดวกและไม่ซับซ้อน มีการให้บริการอย่างเป็นระบบ และเป็นขั้นเป็นตอน กระบวนการ

ใหบ้ริการรวดเร็วต่อความตอ้งการ มีการใหบ้ริการอยา่งเท่าเทียม กระบวนการใหบ้ริการมีประสิทธิภาพ เน่ืองจาก
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นิทรรศน์รัตนโกสินทร์มีบริการรถเขน็วลีแชร์ และลิฟตส์าํหรับผูสู้งอาย ุและผูพิ้การ แสดงใหเ้ห็นถึงการใหบ้ริการ

ท่ีเท่าเทียม 

4) ดา้นคมนาคม โดยภาพรวมความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัความสะดวกใน

การเดินทาง เช่น รถยนตส่์วนบุคคล รถโดยสารสาธารณะ มีป้ายบอกเส้นทางชดัเจน เขา้ใจไดง่้าย เส้นทางสญัจร

สะดวก มีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ บริสุทธ์ิ แสนคาํ (2564) คือ เดินทางในประเทศเป็นอนัดบัแรก และ

เดินทางระยะใกล้ สามารถเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว นอกจากนั้ นยงัสอดคล้องกับงานวิจัยของสราวุฒิ                       

เขียวพฤกษ,์ วรีภทัร ภคพงศพ์นัธ์ุ และ กิตติพนัธ์ วงษท์องคาํ (2561) พบวา่ในดา้นของการคมนาคมถือวา่ส่ิงสาํคญั

ในการตดัสินใจเดินทางมาเท่ียววดัพระศรีรัตนศาสดาราม ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงนิทรรศน์รัตนโกสินตร์ก็มี

ท่ีตั้งอยูใ่นบริเวณเดียวกบัวดัพระศรีรัตนศาสดาราม 

5) ดา้นความปลอดภยั โดยภาพรวมความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด น่าจะเป็นเพราะนิทรรศน์

รัตนโกสินทร์ ผ่านการประเมินมาตรการความปลอดภยัด้านสาธารณสุข จากการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 

(ททท.)  และได้รับตราสัญลักษณ์มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย  Amazing Safety & Health 

Administration (SHA) ซ่ึงเป็นเคร่ืองหมายยืนยนั และสร้างความมัน่ใจดา้นความ “ปลอดภยั” ให้แก่นกัท่องเท่ียว

ชาวไทยและต่างประเทศ โดยหลงัจากสถานการณ์โควดิ 19 เป็นการท่องเท่ียวแบบวถีิใหม่ ท่ีเนน้เร่ืองความสะอาด

และสุขอนามยัเป็นสาํคญั (นิทรรศน์รัตนโกสินทร์, 2565)  
6) ด้านส่ิงอาํนวยความสะดวก โดยภาพรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด จะเห็นได้ว่า

นิทรรศน์รัตนโกสินทร์จดัเตรียมส่ิงอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ขา้ชมทั้งชาวไทย และต่างชาติ เช่น บริการหอ้งนํ้ า 

บริการ ล็อกเกอร์เก็บของ บริการตูจ้าํหน่ายเคร่ืองด่ืมหยอดเหรีญ บริการตูก้ดนํ้ าด่ืม เคร่ืองแปลภาษา (นิทรรศน์

รัตนโกสินทร์, 2565) และสอดคล้องกับงานวิจัยของ จันทิมา ศรีไกรยุทธ(2559) พบว่า พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน                     

วดัฝ่ังคลอง (ไทยพวน) มีจุดประชาสัมพนัธ์ใหก้บันกัท่องเท่ียว คอยให้ขอ้มูลข่าวสารกบันักท่องเท่ียว จึงทาํให้

นกัท่องเท่ียวเกิดความพึงพอใจ 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

 (1) การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเชิงสํารวจ (Survey Research) ซ่ึงมีขอ้จาํกดัเก่ียวกบัขอ้มูลจาก

ผูต้อบแบบสอบถาม ควรเพ่ิมเทคนิควิธีการในการเก็บขอ้มูล เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ หรือการสนทนากลุ่ม 

เป็นตน้   

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

(1) ในงานวิจยัน้ี เนน้กลุ่มตวัอยา่งเป็นผูเ้ขา้ชมชาวไทย ดงันั้นในการศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษากบั

กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นผูเ้ขา้ชมชาวต่างชาติ และควรทาํการศึกษาในเชิงเปรียบเทียบระหว่างผูเ้ขา้ชมชาวไทย และ

ชาวต่างชาติ  

(2) ควรศึกษาในเชิงเปรียบเทียบกบัแหล่งท่องเท่ียวประเภทพิพิธภณัฑอ่ื์น เพ่ือจะไดรั้บทราบขอ้มูล

ท่ีแตกต่างกนั และจะไดน้าํมาพฒันาแหล่งท่องเท่ียวประเภทน้ีใหดี้ยิง่ข้ึน 

(3) ในการวิจยัคร้ังต่อไป ควรใชแ้บบสอบถามออนไลน์ เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัยคุปัจจุบนั และควร

ระบุช่วงอายขุองประชากร และกลุ่มตวัอยา่งท่ีชดัเจน ทั้งน้ีจะเกิดผลดี และเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาพิพิธภณัฑ์

ไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
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8. กติติกรรมประกาศ 

 งานวิจยัน้ี เป็นการดาํเนินการทาํวิจยัดว้ยตนเอง ไม่ไดรั้บการสนบัสนุนทุนจากท่ีใด ผูว้ิจยัขอขอบคุณ 

ทุกท่านท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบังานวจิยัช้ินน้ี  
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บทคัดย่อ 

 ด้วยสภาพภูมิประเทศของไทยเป็นพ้ืนท่ีท่ีอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ จึงก่อให้เกิดภูมิปัญญา                     

ท่ีสะทอ้นความเช่ือและวิถีชีวิตของชุมชน ผลิตภณัฑชุ์มชนเป็นส่ิงท่ีสะทอ้นภูมิปัญญาของคนในชุมชนไดช้ดัเจน

ท่ีสุด ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาผลิตภณัฑ์ชุมชน ตาํบลชีนํ้ าร้าย อาํเภออินทร์บุรี จงัหวดัสิงห์บุรี พบว่ามีผลิตภณัฑ์

เคร่ืองจกัสานท่ีน่าสนใจ สามารถสร้างรายไดใ้ห้กบัชุมชนไดเ้พราะดว้ยสภาพภูมิประเทศ วตัถุดิบ และความร่วมมือ

ของคนในชุมชน เช่น “กลุ่มจกัสานบา้นสวนมะปราง” แต่ปัญหาท่ีเกิดข้ึนคือ ผลิตภณัฑย์งัไม่มีอตัลกัษณ์ท่ีชดัเจน 

ซ่ึงมีความสําคัญต่อการขายผลิตภัณฑ์เป็นอย่างมาก ดังนั้ นงานวิจัยน้ีมีจุดประสงค์เพ่ือออกแบบอัตลักษณ์

ผลิตภณัฑชุ์มชน โดยใชช่ื้อตาํบล “ชีนํ้ าร้าย” มาสร้างเป็นตราสัญลกัษณ์แบบตวัอกัษร (Logo Wordmarks) การเลือก 

ใช้สี (Corporate Color) มาจากพ้ืนท่ีผลิตภัณฑ์ ตัวอักษร (Typography) องค์ประกอบของกราฟิก (Graphic 

Element) ท่ีไดม้าจากการสานไมไ้ผ่ของผลิตภณัฑ์จกัสาน นาํมาพฒันาผลิตภณัฑ์ให้น่าสนใจและมีอตัลกัษณ์ท่ี

ชดัเจน ก่อให้เกิดความยัง่ยืนทางเศรษฐกิจแก่ชุมชนและเป็นตวัอยา่งในการสร้างอตัลกัษณ์ผลิตภณัฑข์องชุมชน

อ่ืนๆ ต่อไป 

 

คาํสําคญั:  ออกแบบอตัลกัษณ์ ผลิตภณัฑชุ์มชน การพฒันาสินคา้ท่ีย ัง่ยนื  

 

ABSTRACT 

 Thailand's topography is rich in natural resources, thus creating wisdom that reflects the beliefs and 

lifestyles of the community. Community products are the most clear reflections of the wisdom of the community. 

We studied community products. Chi Nam Sai Subdistrict, Int Buri District, Sing Buri Province Interesting wicker 
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products were found.  It can generate income for the community because of the topography, raw materials, and 

cooperation of the people in the community, such as the “Maprang Suan Wicker Group”, but the problem is that 

the product does not yet have a clear identity. This is very important for selling products. Therefore, this research 

aims to design community product identities, using the subdistrict name "Chi Nam Sai" to create logo wordmarks, 

corporate color selection from the product area, typography, graphic elements derived from bamboo weaving of 

wicker products.  Develop products that are interesting and have a clear identity.  It contributes to the economic 

sustainability of the community and sets an example for further building the product identity of other 

communities. 

 

Keywords: Identity Design, Community Product, Sustainable Product Development 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 จากแผนพฒันาจังหวดัสิงห์บุรี พ.ศ. 2557-2560 ได้ระบุบในผลการพฒันาตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

จังหวดัสิงห์บุรีได้ให้ความสําคัญในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์การเกษตร โดยให้ความสําคัญกับผลิตภัณฑ์สู่                      

การพฒันาสินคา้ท่ีย ัง่ยืนและท่ีมีศกัยภาพในชุมชน (One Tambon One Product) หรือท่ีเขา้ใจกนัในตวัยอ่วา่ Otop 

โดยมีความเก่ียวขอ้งกบัคุณค่าทางความรู้ วถีิชีวติ ภูมิปัญญา และงานสร้างสรรคท่ี์เกิดจากการคน้พบองคค์วามรู้ใน

ทอ้งถ่ิน [1] ซ่ึงนาํมาสร้างความแตกต่างและจุดขายเพ่ือยกระดบัสินคา้ ผลิตภณัฑใ์ห้เกิดความแตกต่าง รวมไปถึง

ปัจจยัท่ีสาํคญัอยา่งหน่ึงในการออกแบบใหป้ระสบความสาํเร็จคือ การสร้างแบรนดสิ์นคา้ หรือการสร้างอตัลกัษณ์

ใหก้บัผลิตภณัฑท่ี์มีลกัษณ์ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของชุมชนอยา่งชดัเจน 

จากการศึกษาโครงการวิจยั รองศาสตราจารย ์ร้อยตาํรวจเอก ดร.อนุชา แพ่งเกษร และคณะ (2561) [7] 

ชาวบ้าน ตาํบลชีนํ้ าร้าย ส่วนใหญ่มีพ้ืนฐานในการจักสานไม้ไผ่เพ่ือใช้เป็นอุปกรณ์อาํนวยความสะดวกใน

ชีวิตประจาํวนัตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั เพราะดว้ยสภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศ ทาํให้พ้ืนท่ีมีไมไ้ผ่สีสุก ซ่ึงถือว่า

เป็นวตัถุดิบชั้นดีท่ีใชใ้นการทาํเคร่ืองจกัสาน เช่น กระบุง ตะกร้า พดั กระจาด เป็นตน้  

ต่อมาในปี พ.ศ. 2543 ปัญหาท่ีเกิดข้ึนคือ แต่ละหมู่บา้นแยกกนัทาํการผลิตและจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ์

สินคา้ทาํให้ผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการซ้ือสินคา้เกิดความสับสนวา่จะตอ้งซ้ือจากชุมชนใด และเม่ือผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือ

สินคา้ต่างชนิดกนัก็ตอ้งไปซ้ือชุมชนอ่ืน ทาํให้ผูบ้ริโภคไม่สามารถซ้ือสินคา้จากท่ีเดียวได ้บวกกบัคนในชุมชน

เป็นผูสู้งอาย ุบุคลากร ลูกหลานคนรุ่นใหม่ ไดไ้ปทาํงานนอกพ้ืนท่ี ผูสู้งอายใุนชุมชนยงัเขา้ไม่ถึงเทคโนโลยีทาํให้

ขาดการประชาสัมพนัธ์ของผลิตภณัฑ์ ดงันั้นคนในชุมชมไดแ้กปั้ญหาโดยไดร่้วมกลุ่มทั้ง 8 หมู่บา้น ใชช่ื้อว่า 

“กลุ่มจกัสานบา้นสวนมะปราง” ปัจจุบนัทางกลุ่มได ้เดินสายออกงานแสดงสินคา้ เปิดขายหนา้ร้านและล่าสุดถือ

วา่ประสบความสาํเร็จคือ เปิดขายทางออนไลน์ แต่ในขณะเดียวกนัสินคา้และผลิตภณัฑย์งัไม่มีการสร้างอตัลกัษณ์

ของผลิตภณัฑชุ์มชนทอ้งถ่ินอยา่งชดัเจน จากการศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ไดเ้สนอแนะแนวทาง แกไ้ขในประเดน็

ปัญหาดงักล่าววา่ ควรหาอตัลกัษณ์ของผลิตภณัฑเ์พ่ือสร้างเป็นจุดขาย ผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพเพียงอย่างเดียวอาจ 

ไม่เพียงพอ หากมีการสร้างอตัลกัษณ์ของผลิตภณัฑเ์อง หรือเร่ืองราว ในผลิตภณัฑห์รือแหล่งผลิตก็สามารถเป็น

แนวทางท่ีทําให้ผลิตภัณฑ์เป็นท่ีสนใจมากข้ึน [2] ดังนั้ นผูว้ิจัยจึงต้องศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์และออกแบบ                      

อตัลกัษณ์ของผลิตภณัฑชุ์มชนเคร่ืองจักสาน ตาํบลชีนํ้ าราย จงัหวดัสิงห์บุรี สิงห์บุรี เพ่ือสร้างการรับรู้ให้เกิด       
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ความน่าสนใจแก่ผูบ้ริโภค นาํไปสู่การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑชุ์มชน เพ่ือเพ่ิมคุณค่าและมูลค่าให้กบัสินคา้ เป็นท่ี

รู้จกัทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพ่ือศึกษาขอ้มูลผลิตภณัฑชุ์มชนเคร่ืองจกัสาน ตาํบลชีนํ้ าร้าย อาํเภออินทร์บุรี จงัหวดัสิงห์บุรี  

2. เพ่ือออกแบบอตัลกัษณ์ผลิตภณัฑชุ์มชนเคร่ืองจกัสาน ตาํบลชีนํ้ าร้าย อาํเภออินทร์บุรี จงัหวดัสิงห์บุรี 

สู่การพฒันาสินคา้ท่ีย ัง่ยนื 

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 3.1.1 ตาํบลช้ีนํา้ร้าย   

 จากการศึกษาโครงการวิจยั รองศาสตราจารย ์ร้อยตาํรวจเอก ดร.อนุชา แพ่งเกษร และคณะ (2561) [7] 

ผูว้ิจยัไดน้าํการเก็บขอ้มูลในพ้ืนท่ีมาสรุปเก่ียวกบัขอ้มูลบริบทและอตัลกัษณ์ของตาํบลชีนํ้ าร้าย อาํเภออินทร์บุรี 

จงัหวดัสิงห์บุรี ซ่ึงไดข้อ้มูลดงัต่อไปน้ี  

 ประวติัความเป็นมาของตาํบลชีนํ้ าร้าย เป็นตาํบลท่ีตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอาํเภออินทร์บุรี              

มีจาํนวนหมู่บ้านทั้ งส้ิน 8 หมู่บ้าน ไดแ้ก่ หมู่ 1 บ้านโฉมศรี หมู่ 2 บ้านหัวแหลม หมู่ 3 บ้านวดัราษฎร์ หมู่ 4                 

บา้นบางปูน หมู่ 5 บา้นสวนมะปราง หมู่ 6 บา้นระนาม หมู่ 7 บา้นหว้งใหญ่ หมู่ 8 บา้นดอยยอ พ้ืนท่ีตาํบลช้ีนํ้ าร้าย 

อาํเภออินทร์บุรี จงัหวดัสิงห์บุรี ตั้งอยูเ่หนือสุดของอาํเภอทางทิศตะวนัตก อยูห่่างจากอาํเภอ 11 กิโลเมตร มีเน้ือท่ี 

34.6 ตร.กม. หรือประมาณ 21,009 ไร่ พ้ืนท่ีทาํการเกษตร 18,220 ไร่ ทิศเหนือติดกบั ต.โพนางดาํออก อ.สรรพยา 

จ.ชยันาท ทิศใตติ้ดกบั ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ทิศตะวนัออกติดกบั ต.สร้อยทอง อ.ตาคลี จ.นครสวรรค ์

ทิศตะวนัตกติดกบั แม่นํ้ าเจา้พระยา ต.ประศุก อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ประชากรในพ้ืนท่ีประกอบอาชีพ ทาํนา                

ทาํสวน ทาํไร่ เล้ียงสตัว ์อาชีพเสริม กลุ่มจกัสาน กลุ่มทาํนํ้ าพริกแกง กลุ่มสานรังงอบ  

 บริบทและอตัลกัษณ์ของชุมชนตาํบลชีนํ้ าราย มีลกัษณะบริบทและอตัลกัษณ์ท่ีแตกต่างกนัซ่ึงมา

จากการประกอบอาชีพท่ีหลากหลาย แต่กลุ่มท่ีรวมตวักนัในการทาํงานท่ีชดัเจนท่ีสุดคือ “กลุ่มจกัสานบา้นสวน

มะปราง” เป็นกลุ่มท่ี สร้างช่ือเสียให้กบัตาํบลในการทาํเคร่ืองจกัสาน ดงันั้นผูว้ิจยัจึงขอยกขอ้มูล หมู่บา้นท่ีทาํ

ผลิตภณัฑจ์กัสานดงัต่อไปน้ี  

 หมู่บ้านแหลม มีจาํนวน 85 ครัวเรือน จาํนวนประชากร 220 คน ประกอบไปด้วย ชาย 103 คน  

หญิง 117 คน พ้ืนท่ีประมาณ 119 ไร่ หรือ 1.904 ตารางกิโลเมตร (อา้งอิงจากข้อมูล จปฐ. ปี 2556) ลักษณะ                  

การประกอบอาชีพของชุมชน มีทั้งอาชีพทาํนา ปลูกผกั รับจา้งและเล้ียงสตัว ์โดยมีอาชีพทาํนาเป็นหลกัและอาชีพ

รับจา้ง ซ่ึงมีทั้งในภาคเกษตรและนอกภาคการเกษตร พ้ืนท่ีทาํนาของเกษตรส่วนใหญ่จะอยูน่อกเขตของพ้ืนท่ีของ

หมู่บา้น ผลิตภณัฑท่ี์น่าสนใจของหมู่บา้น ไดแ้ก่ จกัสานรังงอบ พดั ส่งตลาดในเขตอ.อินทร์บุรี โดยใชว้ตัถุดิบท่ีมี

อยู่ในหมู่บ้านได้แก่ ไม้ไผ่สีสุก รังงอบ เป็นศิลปะวฒันธรรมและภูมิปัญญาของหมู่บ้าน เป็นส่วนหน่ึงของ                  

การถ่ายทอดจาก ปู่ยา่ ตายาย 

 หมู่บา้นวดัราษฎร์ มีจาํนวน 152 ครัวเรือน จาํนวนประชากร 436 คน ประกอบไปดว้ย ชาย 228 คน 

หญิง 208 คน พ้ืนท่ีประมาณ 341ไร่ หรือ 5.456 ตารางกิโลเมตร (อา้งอิงจากข้อมูล จปฐ. ปี 2556) ลักษณะ                    

การประกอบอาชีพของชุมชน มีอาชีพทาํขนมใส่หาบเร่ขายตามหมู่บา้น มีทั้งขนมถว้ย ขนมไข่หงส์ ขนมตาล  
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ขนมกลว้ย ถัว่แปป เป็นตน้ ดงันั้นภูมิปัญญาของหมู่บา้นวดัราษฎร์ ไดแ้ก่การทาํงานสานไมไ้ผ่และหลาย เช่น               

กรงนก สุ่มไก่ สามารถทาํรายไดใ้หก้บัครอบครัวและยงัส่งต่อภูมิปัญญาสืบต่อมา  

 หมู่บา้นสวนมะปราง มีจาํนวน 174 ครัวเรือน จาํนวนประชากร 424 คน ประกอบไปดว้ย ชาย 185 คน 

หญิง 239 คน พ้ืนท่ีประมาณ 449 ไร่ หรือ 7.184 ตารางกิโลเมตร (อา้งอิงจากข้อมูล จปฐ. ปี 2556) ลักษณะ                  

การประกอบอาชีพของชุมชน อาชีพหลกัคือการทาํเกษตร และรับจา้งเล้ียงสตัว ์ในช่วงเวลาวา่ง ครัวเรือนบา้งส่วน

ของหมู่บา้นจะใชเ้วลาในวา่งในการทาํงานจกัสาน จนกลายเป็นท่ีรู้จกักนัในนาม “กลุ่มจกัสานบา้นสวนมะปราง” 

ไดรั้บความนิยมทั้งในจงัหวดัและนอกจงัหวดั มีการจดัจาํหน่ายสินคา้และผลิตภณัฑ์จกัสาน ทั้งออนไลน์และ              

ในงานแสดงสินคา้  

 หมู่บา้นระนาม มีจาํนวน 159 ครัวเรือน จาํนวนประชากร 417 คน ประกอบไปดว้ย ชาย 204 คน 

หญิง 213 คน พ้ืนท่ีประมาณ 4,828 ไร่ (อา้งอิงจากขอ้มูล จปฐ. ปี 2556) ลกัษณะการประกอบอาชีพส่วนใหญ่

ประกอบอาชีพ ทาํนา ทาํสวน ทาํไร่ แต่ดว้ยลกัษณะภูมิประเทศของบา้นระนามบริเวณใกลเ้คียงจะมีตน้ไผข้ึ่นอยู่

เป็นจาํนวนมาก ชาวบา้นจึงนาํมาสานเป็นอุปกรณ์ท่ีใชใ้นชีวิตประจาํวนั เช่น สุ่ม ตะขอ้ง กระบุง ตะกร้า เป็นตน้ 

ซ่ึงมีปราณีหตัถกรรมจกัสานจ๋ิวเป็นแหล่งการเรียนรู้และเป็นการสืบทอดภูมิปัญญา 

 หมู่บา้นหว้งใหญ่ มีจาํนวน 72 ครัวเรือน จาํนวนประชากร 302 คน ประกอบไปดว้ย ชาย 179 คน 

หญิง 123 คน พ้ืนท่ีประมาณ 49ไร่ หรือ 0.784 ตร.กม. (อา้งอิงจากขอ้มูล จปฐ. ปี 2556) ผลิตภณัฑท่ี์น่าสนใจของ

หมู่บา้น ไดแ้ก่ผลิตภณัฑจ์ากไมไ้ผ ่เช่น กระบุง กระจาด ไซ ลอบ ขนาดเลก็ โดยวตัถุดิบท่ีมีอยูใ่นหมู่บา้นคือ ไมไ้ผ ่

และมีกลุ่มจกัสานนาํผลิตภณัฑเ์หล่าน้ีไปจาํหน่าย  

 หมู่บา้นดอนยอ มีจาํนวน 81 ครัวเรือน จาํนวนประชากร 229 คน ประกอบไปดว้ย ชาย 111 คน 

หญิง 118 คน พ้ืนท่ีประมาณ 57 ไร่ หรือ 0.912 ตร.กม. (อา้งอิงจากขอ้มูล จปฐ. ปี 2556) พ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีอยู่

อาศยัของบา้นเรือน ผลิตภณัฑท่ี์น่าสนใจของหมู่บา้นคือ การถกัเปล จกัสานรังงอบ ท่ีคนในชุมชนมกัใชเ้วลาวา่ง

ในการทาํจกัสานและวตัถุดิบท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ินคือ ไมไ้ผสี่สุก นาํมาสร้างผลิตภณัฑแ์ละสร้างรายไดใ้หก้บัชุมชน 

 จากขอ้มูลหมู่บา้นทั้ง 8 [7] จะเห็นไดว้า่ 6 หมู่บา้นมีการทาํผลิตภณัฑจ์กัสานไดแ้ก่ หมู่บา้นแหลม

หมู่บา้นวดัราษฎร์ หมู่บา้นสวนมะปราง หมู่บา้นระนาม หมู่บา้นห้วงใหญ่ หมู่บา้นดอนยอ ซ่ึงแต่ละหมู่บา้นมี

ผลิตภณัฑท่ี์แตกต่างกนั ต่างคนต่างทาํ ทาํใหผู้บ้ริโภคเกิดความสบัสนในผลิตภณัฑ ์ไม่สามารถรู้ไดว้า่ตอ้งเลือกซ้ือ

ผลิตภณัฑ์จากหมู่บา้นไหน บวกกบัคนในชุมชนเป็นผูสู้งอายุ บุคลากร ลูกหลานคนรุ่นใหม่ ไดไ้ปทาํงานนอก

พ้ืนท่ี ผู ้สูงอายุในชุมชนยงัเข้าไม่ถึงเทคโนโลยีทําให้ขาดการประชาสัมพันธ์ของผลิตภัณฑ์ ดังนั้ นจึงเกิด                          

การรวมกลุ่มกนัข้ึนเพ่ือแกไ้ขปัญหา แต่ส่ิงท่ียงัขาดคือ การสร้างอตัลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ เพราะการสร้างอตัลกัษณ์

ผลิตภณัฑชุ์มชนจะสามารถสร้างรายไดใ้ห้กบัชุมชน สืบทอดภูมิปัญญา ช่วยส่งเสริมการท่องเท่ียวให้กบัชุมชน  

ทาํใหชุ้มชนเป็นท่ีรู้จกัมากยิง่ข้ึน สู่การพฒันาสินคา้ท่ีย ัง่ยนื  

3.1.2 อตัลกัษณ์ผลติภัณฑ์ชุมชน 

 จากการศึกษาโครงการวจิยั เมธาว ีจาํเนียร (2564) ผูว้จิยันาํเน้ือหาขอ้มูล อตัลกัษณ์ผลิตภณัฑชุ์มชน 

การสร้างแบรนดผ์า่นอตัลกัษณ์ผลิตภณัฑชุ์มชน โดยไดท้าํการสรุปเน้ือหาดงัต่อไปน้ี  

 คาํว่า “อตัลกัษณ์” เขา้มามีบทบาทท่ีสําคญัต่อชุมชน เพราะการเปล่ียนแปลงทางสังคม ค่านิยม             

รวมไปถึงนโยบายจากภาครัฐท่ีสนบัสนุนผลิตภณัฑท์อ้งถ่ินชุมชน ทาํให้ผูค้นหนัมาให้ความสาํคญักบัผลิตภณัฑ์

ชุมชนมากข้ึน แต่ส่ิงท่ียงัขาดไปนั้นคือเร่ืองอตัลกัษณ์ โดยอตัลกัษณ์แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ อตัลกัษณ์ดั้งเดิมของ

ผลิตภณัฑ์ท่ีมาจากภูมิปัญญาการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ซ่ึงในระหว่างการถ่ายทอดนั้นเองท่ีทาํให้อตัลกัษณ์อาจมี
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การเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนหรือการตกแต่งเพ่ิมเติม จนกลายเป็นอตัลกัษณ์ใหม่ท่ีเกิดจากการผสมผสานระหวา่งของ

เก่ากบัของใหม่ ในเวลาเดียวกนั ดงันั้นอตัลกัษณ์จึงเกิดจากความตั้งใจหรือไม่ไดต้ั้งใจก็ได ้ข้ึนอยูก่บับริบท ณ เวลา

นั้นๆ แต่ส่ิงท่ีสาํคญัท่ีสุด คือ ชุมชุนเป็นเจา้ของผลิตภณัฑส์ามารถดึงจุดเด่นมาสร้างเป็นจุดขายไดห้รือไม่ [5] 

 3.1.3 การสร้างแบรนด์ผ่านอตัลกัษณ์ผลติภัณฑ์ชุมชน 

 การสร้างแบรนด์ผ่านผลิตภัณฑ์ชุมชน ท่ีจะสามารถบรรลุถึงเป้าหมายได้นั้นตอ้งอาศัยปัจจัย 

ส่วนประกอบต่างๆ ท่ีเก่ียวของกบังานออกแบบและการเขา้ถึงผูบ้ริโภค มากกวา่การทาํโลโกติ้ดอยูก่บัผลิตภณัฑ์

เท่านั้น [5] แต่ความจริงแลว้การสร้างแบรนด์ ยงัคาํนึงไปถึงส่ิงท่ีจบัตอ้งไดแ้ละส่ิงท่ีจบัตอ้งไม่ได ้นั้นคือส่ิงท่ี

ผูบ้ริโภคจะรับรู้ถึงประสบการณ์ทั้ง รูป รส กล่ิน เสียงและสมัผสั ในปัจจุบนัยงัตอ้งคาํนึงถึงส่ิงแวดลอ้มดว้ย  

 แบรนดเ์ป็นมากกวา่ “ตราสินคา้” และ “แบรนด ์คือ ทุกส่ิงอยา่งท่ีเก่ียวกบัธุรกิจ” และการสร้างแบรนด์ 

คือ การใชก้ลยุทธ์และเคร่ืองมือทางการตลาด เพ่ือกระตุน้ให้คนรู้สึกต่อแบรนด์ในเชิงบวก ดงันั้นแบรนด์หรือ           

ตราสินค้าจึงไม่ได้สร้างสรรค์หรือส่ือสารกับแบบง่ายๆ แต่ทุกส่ิงทุกอย่างจะมีท่ีมาท่ีไปในการสร้างสรรค์                   

ดงัหลกัการดงัต่อไปน้ี [10] 

3.1.3.1 หลกัการสร้างแบรนด์จากอตัลกัษณ์ผลติภัณฑ์ชุมชน ประกอบด้วย  

1. ง่าย (Simple) ทาํใหผู้บ้ริโภคเห็นผลิตอยา่งชดัเจน และแตกต่างจากผลิตภณัฑอ่ื์นๆ  

2. ความสมเหตุสมผล (Make sense) ทาํให้สินคา้มีความน่าเช่ือถือ ทั้ งตวัสินคา้ ราคา             

รวมไปถึงการใหบ้ริการ  

3. ความชดัเจน (Visible) กาํหนดกลุ่มเป้าหมายใหช้ดัเจน วา่จะขายใคร ขายอยา่งไร ขายท่ีไหน  

3.1.3.2 โครงสร้างของแบรนด์ประกอบไปด้วย  

1. จุดยนืของแบรนด ์(Brand positioning) หมายถึง การวางตาํแหน่ง 

แบรนดท่ี์แตกต่างในตลาด สามารถสร้างใหเ้กิดคุณค่ากบัผูบ้ริโภคได ้และยงัสร้างใหเ้กิด

การจดจาํในสายในผูบ้ริโภค  

2. บุคลิกภาพของแบรนด ์(Brand Personality) หมายถึง การกาํหนดตวัตนและเอกลกัษณ์

ของแบรนดอ์อกมา บุคลิกภาพของแบรนดเ์ป็นอยา่งไร ปัจจุบนัการกาํหนดบุคลิกภาพของแบรนด ์ถือวา่เป็นหวัใจ

สาํคญัของการสร้างแบรนด ์

3. เอกลกัษณ์ของแบรนด ์(Brand Identity) หมายถึง องคป์ระกอบของการสร้างอตัลกัษณ์ 

อาทิ ตราสญัลกัษณ์ ชุดสี ตวัอกัษร องคป์ระกอบของกราฟิก รวมไปถึงการโฆษณาของแบรนดน์ั้นๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

แผนภาพท่ี 1 แผนผงัโครงสร้างของแบรนด ์
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3.1.3.3 องค์ประกอบหลกัของการสร้างอตัลกัษณ์ (Brand Identity) 

1. โลโก ้(Logo) ตราสัญลกัษณ์ สามารถเป็นรูปภาพ ตวัอกัษร รูปร่าง หรือผสมระหว่าง

สามส่ิงน้ี ใชเ้ป็นตวัแทนของธุรกิจหรือองคก์รในการส่ือสารกบัผูบ้ริโภค 

2. ชุดสี (Corporate Color) กลุ่มสีทาํให้คนจดจาํไดง่้ายท่ีสุด เม่ือเลือกแลว้ควรนาํไปใช้

ในทางเดียวกนั เพ่ือใหเ้ป็นเอกลกัษณ์ของธุรกิจหรือองคก์ร 

3. ตัวอักษร (Typography) ตัวอักษรท่ีจะนํามาใช้ เป็นตัวแทนของธุรกิจหรือองค์กร               

ควรเลือกใหเ้หมาะสมกบัผลิตภณัฑ ์ 

4. องค์ประกอบกราฟิก (Graphic Element) อาจจะนําลกัษณะองค์ประกอบของ เส้น,

รูปร่าง,รูปทรง มาสร้างเป็นลวดลาย เป็นตวัแทนของธุรกิจหรือองคก์ร 

5. อ่ืนๆ เช่น รูปภาพ, เสียง, ชุดสญัลกัษณ์, Tag line, กล่ิน, เป็นตน้ท่ีจะใชเ้ป็นตวัแทนของ

ธุรกิจหรือองคก์ร 

 

แผนภาพท่ี 2 แผนผงัเอกลกัษณ์ของแบรนด ์

  

 ณัฐพล ใยไพโรจน์ (ชนะ เทศทอง, บก) (2561, น. 45) [4] ไดส้รุปวา่เอกลกัษณ์หรืออตัลกัษณ์

ของผลิตภณัฑท่ี์ตอ้งการส่ือใหลู้กคา้เห็น เป็นความโดดเด่นและแตกต่างจากผลิตภณัฑอ่ื์นๆ เอกลกัษณ์ท่ีดีจะตอ้งมี

ความสอดคลอ้งไปกบัทุกส่วน สามารถตอ้งสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคและกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งชดัเจน 

ผ่านอตัลกัษณ์ในเชิงรูปธรรม ไม่วา่จะเป็นสินคา้ บริการ ตราสัญลกัษณ์ บรรจุภณัฑ ์ส่ือโฆษณา เวบ็ไซต ์โซเชียล

มีเดีย เป็นตน้  

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง สรุปไดว้า่ การออกแบบอตัลกัษณ์ผลิตภณัฑชุ์มชน

เคร่ืองจกัสาน ตาํบลชีนํ้ าร้าย อาํเภออินทร์บุรี จงัหวดัสิงห์บุรี ตอ้งใชข้อ้มูลจากโครงการวิจยั รองศาสตราจารย ์

ร้อยตาํรวจเอก ดร.อนุชา แพ่งเกษร และคณะ (2561) [7] และการลงพ้ืนท่ีเก็บขอ้มูลของผูว้ิจยั มาสรุปเป็นขอ้มูล

ของชุมชนท่ีมีการทาํเคร่ืองจักสาน รวมไปถึงผลิตภณัฑ์ของแต่ละชุมชน เพ่ือใช้เป็นขอ้มูลในการออกแบบ                   

การออกแบบอตัลกัษณ์ผลิตภณัฑชุ์มชนเคร่ืองจกัสานต่อไป และผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎี การสร้างแบรนด์

ผ่านอตัลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ชุมชน ตอ้งใช้หลกัการสร้างแบรนด์ โครงสร้างของแบรนด์ และองค์ประกอบของ                 

การสร้างอตัลกัษณ์ เพ่ือให้การออกแบบอตัลกัษณ์ผลิตภณัฑชุ์มชนเคร่ืองจกัสาน ตาํบลชีนํ้ าร้าย อาํเภออินทร์บุรี 

จงัหวดัสิงห์บุรี สัมฤทธ์ิผลและเป็นตวัอย่างการสร้างออกแบบอตัลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ชุมชนสู่การพฒันาสินคา้ท่ี

ย ัง่ยนื  



การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 17 และการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ คร้ังท่ี 7 มหาวิทยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ ประจาํปี 2565 

2105 

4. วธีิดําเนินการวจัิย  

4.1 แบบแผนการวจิยั  

งานวิจัยน้ีเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพร่วมกับกระบวนการออกแบบ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลแบบ            

การวิเคราะห์เน้ือหาโดยศึกษาจากขอ้มูลเอกสาร งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และจากการสัมภาษณ์ ประกอบไปดว้ย ผูน้าํ

ชุมชน ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกแบบ นาํขอ้มูลท่ีไดม้าใชใ้นการวิเคราะห์กระบวนการออกแบบ มีพ้ืนท่ีการศึกษา 

คือ ตาํบลชีนํ้ าร้าย อาํเภออินทร์บุรี จงัหวดัสิงห์บุรี เน่ืองจากเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีการทาํงานจกัสาน โดยมีขั้นตอนใน             

การดาํเนินวจิยัดงัน้ี  

1. ศึกษาขอ้มูลจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑแ์ละอตัลกัษณ์ของตาํบล ชีนํ้ าร้าย 

อาํเภออินทร์บุรี จงัหวดัสิงห์บุรี  

2. สมัภาษณ์ ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัเก่ียวกบัผลิตภณัฑจ์กัสานและผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกแบบอตัลกัษณ์

ผลิตภณัฑ์ชุมชน เพ่ือนํามากาํหนดเป็นกรอบแนวความคิดในการออกแบบอตัลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ชุมชนเคร่ือง             

จกัสาน ตาํบลชีนํ้ าร้าย อาํเภออินทร์บุรี จงัหวดัสิงห์บุรี 

3. ตรวจสอบคุณภาพของขอ้มูล วเิคราะห์เปรียบเทียบ จากการศึกษาภาคเอกสารและภาคสนามจาก

การสมัภาษณ์และสงัเคราะห์ขอ้มูลอตัลกัษณ์ร่วมไปถึงผลิตภณัฑจ์กัสาน เพ่ือนาํไปใชใ้นการออกแบบ 

4. ออกแบบอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์จักสานของตาํบลชีนํ้ าร้าย อําเภออินทร์บุรี จังหวดัสิงห์บุรี 

ประกอบดว้ยตราสัญลกัษณ์ องคป์ระกอบของสี ตวัอกัษร ภาพถ่าย องคป์ระกอบของกราฟิก ตวัอยา่งบรรจุภณัฑ ์

การโฆษณาสินคา้ เป็นตน้  

5. นําผลงานการออกแบบไปให้ผู ้เช่ียวชาญด้านการออกแบบประเมินผลงานออกแบบเพ่ือ

ตรวจสอบความน่าเช่ือถือและเป็นการแสดงตวัอยา่งของการนาํอตัลกัษณ์ประยกุตใ์ชจ้ริง 

4.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 

 
 

แผนภาพท่ี 3 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
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4.3 เคร่ืองมือวจิยั 

1. แบบสัมภาษณ์ ใช้ในการเก็บข้อมูลเก่ียวกับกลุ่มผลิตภัณฑ์จักสานและผู ้เ ช่ียวชาญด้าน                          

การออกแบบอตัลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ชุมชน โดยสัมภาษณ์ คุณชูศรี เกตุทอง ตวัแทนกลุ่มจกัสานบา้นสวนมะปราง 

ตาํบลชีนํ้ าร้าย อาํเภออินทร์บุรี จงัหวดัสิงห์บุรี และ อ.ภาณุวฒัน์ กาหลิบ อาจารยป์ระจาํ สาขาวิชาการออกแบบ

นิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 

2. แบบประเมินการออกแบบอตัลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ชุมชนผูเ้ช่ียวชาญด้านการออกแบบประเมิน

จาํนวน 3 ท่าน เป็นการประเมินแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) เป็นการประเมินแบบให้เลือกตอบตาม 

ความคิดเห็น 5 ระดบั จากระดบัดีมาก (5) ไปหาระดบัควรปรับปรุง (1) โดยมีการประเมิน 2 ส่วนคือ 1) ประสิทธิภาพ

ดา้นออกแบบอตัลกัษณ์ ความสวยงาม 2) ประสิทธิภาพดา้นการใช ้สามารถนาํไปใชง้านไดจ้ริงและพฒันาสินคา้ท่ี

ย ัง่ยนื 

 

5. ผลการวจัิย 

  จากการศึกษาจากงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งและลงพ้ืนท่ีเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑชุ์มชนเคร่ืองจกัสาน ตาํบล

ชีนํ้ าร้าย อาํเภออินทร์บุรี จงัหวดัสิงห์บุรี สรุปไดด้งัน้ี 

  5.1 ผลการศึกษาข้อมูลผลติภัณฑ์ชุมชนเคร่ืองจกัสาน ตาํบลชีนํา้ร้ายในปัจจุบัน  

  ผูว้จิยัไดท้าํการสรุปขอ้มูล ผลิตภณัฑชุ์มชนเคร่ืองจกัสาน ตาํบลชีนํ้ าร้าย อาํเภออินทร์บุรี จงัหวดัสิงห์บุรี

ไดด้งัน้ี 
 

 
แผนภาพท่ี 4 ตารางผลิตภณัฑชุ์มชนเคร่ืองจกัสาน ตาํบลชีนํ้ าร้าย  

 

  5.2 ปัญหาของการสร้างสรรค์ผลติภัณฑ์และผลกระทบจากผลติภณัฑ์ทีข่าดอตัลกัษณ์ 

  จากแผนภาพท่ี 5 จะเห็นไดว้า่ผลิตภณัฑจ์กัสานตาํบลชีนํ้ าร้าย อาํเภออินทร์บุรี จงัหวดัสิงห์บุรี พบวา่แต่

ละหมู่บา้นแยกกนัทาํการผลิตและจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑสิ์นคา้ทาํใหผู้บ้ริโภคท่ีตอ้งการซ้ือสินคา้เกิดความสับสน

วา่จะตอ้งซ้ือจากชุมชนใด และบางผลิตภณัฑมี์การจดัจาํหน่ายท่ีซํ้ ากนั  
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  จะเห็นได้ว่าผลิตภณัฑ์เคร่ืองจักสาน ตาํบลชีนํ้ าร้าย อาํเภออินทร์บุรี จังหวดัสิงห์บุรี ส่วนใหญ่เป็น

ผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีไดรั้บการถ่ายทอดกนัมา ดงันั้นเพ่ือไม่ให้องคค์วามรู้สูญหายไปจึงเกิด

การรวมกลุ่มเพ่ือพฒันาผลิตภัณฑ์ แต่ปัญหาหลักจากการลงพ้ืนท่ีเก็บขอ้มูลและพูดคุยกับชาวบ้านจะพบว่า 

ผลิตภณัฑข์องชุมชนยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัในวงกวา้งมากพอ ผลิตภณัฑบ์างชนิดไม่ตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค  

ยงัไม่มีตราสญัลกัษณ์ผลิตภณัฑ ์โดยยงัขาดการสร้างอตัลกัษณ์ท่ีชดัเจน ส่งผลใหก้ารดาํเนินงานขาดความต่อเน่ือง 

ดงันั้นผูว้ิจยัจึงวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการกาํหนดลกัษณะของ               

อตัลกัษณ์และงานออกแบบ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

 

แผนภาพท่ี 5 วเิคราะห์ SWOT การพฒันาผลิตภณัฑจ์กัสาน 

 

  จากการวิเคราะห์ SWOT การพฒันาผลิตภณัฑจ์กัสานพบว่าปัญหาและอุปสรรคคือยงัไม่มีการสร้าง 

อตัลกัษณ์ของผลิตภณัฑสิ์นคา้จกัสานท่ีชดัเจน ดงันั้นผูว้ิจยัจึงออกแบบอตัลกัษณ์ผลิตภณัฑชุ์มชนเคร่ืองจกัสาน 

ตาํบลชีนํ้ าร้าย อาํเภออินทร์บุรี จงัหวดัสิงห์บุรี โดยจะสรุปเป็นขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะของอตัลกัษณ์ท่ีโดนเด่น  

เพ่ือเป็นแนวคิดของกระบวนการออกแบบ เช่น ความเช่ือประวติัศาสตร์ ลกัษณะภูมิประเทศ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน

และวตัถุดิบทอ้งถ่ิน ดงัหวัขอ้ต่อไป 

  5.3 สรุปข้อมูลเกีย่วกบัอตัลกัษณ์ทีโ่ดนเด่นและการนําไปใช้ในกระบวนการออกแบบ 

  ผูว้ิจยัไดน้าํสังเคราะห์ขอ้มูลอตัลกัษณ์ท่ีไดจ้ากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง จากการสัมภาษณ์

ผูเ้ช่ียวชาญและลงพ้ืนท่ี มาตรวจสอบคุณภาพขอ้มูล เพ่ือนาํไปใชใ้นกระบวนการออกแบบอตัลกัษณ์ 
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แผนภาพท่ี 6 ตารางสรุปขอ้มูลเก่ียวกบัอตัลกัษณ์ท่ีโด่นเด่นเพ่ือนาํไปใชใ้นการออกแบบ 

 

5.4 ผลงานออกแบบอตัลกัษณ์ผลติภัณฑ์ชุมชนเคร่ืองจกัสาน   

การออกแบบอตัลกัษณ์ผลิตภณัฑชุ์มชนเคร่ืองจกัสาน ตาํบลชีนํ้ าร้าย อาํเภออินทร์บุรี จงัหวดัสิงห์บุรี  

จะประกอบไปดว้ยผลงานการออกแบบ ตราสญัลกัษณ์ ชุดสี ตวัอกัษร ภาพถ่าย องคป์ระกอบของกราฟิก ตวัอยา่ง

บรรจุภณัฑ ์การโฆษณาสินคา้ เป็นตน้ [9] 

การออกแบบอตัลกัษณ์ผลิตภณัฑชุ์มชนเคร่ืองจกัสาน ตาํบลชีนํ้ าร้าย อาํเภออินทร์บุรี จงัหวดัสิงห์บุรี ได้

แนวความคิดในการออกแบบมาจากช่ือตาํบล “ชีนํ้ าร้าย” ตามตาํนานหมายถึง แม่นํ้ าเจา้พระยาในช่วงตาํบลชีนํ้ าร้าย              

มีนํ้ าไหลเช่ียวอยู ่4 แห่ง และมีแม่ชีไดพ้ายเรือแลว้หายไปกบักระแสนํ้ า แต่เดิมเรียก  “ส่ีนํ้ าร้าย” ต่อมาเสียงเพ้ียนไป 

จึงเป็น “ชีนํ้ าร้าย” แสดงถึงการรวมกนัของชุมชนในพ้ืนท่ีลุ่มแม่นํ้ าเจา้พระยา มาสร้างเป็นลกัษณะตราสัญลกัษณ์

แบบตวัอกัษร (Logo Wordmarks) การเลือกการใชสี้มาจากพ้ืนท่ีของผลิตภณัฑเ์ช่น สีนํ้ าเงิน สีฟ้า ท่ีไดม้าจากพ้ืนท่ี

ลุ่มแม่นํ้ าเจ้าพระยา สีนํ้ าตาล มาจากพ้ืนดินและเป็นสีของไม้ไผ่สีสุกท่ีนํามาทําเคร่ืองจักสาน รวมไปถึง

องคป์ระกอบของกราฟิกท่ีไดม้าจากการสานไมไ้ผ่ของผลิตภณัฑจ์กัสาน เป็นตน้ และยงัออกแบบตวัอยา่งบรรจุ

ภณัฑ ์การโฆษณาสินคา้ เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาสินคา้ท่ีย ัง่ยนืต่อไป ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
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แผนภาพท่ี 7 ผลงานออกแบบอตัลกัษณ์ผลิตภณัฑชุ์มชนเคร่ืองจกัสาน ตาํบลชีนํ้ าร้าย 

 
แผนภาพท่ี 8 ผลงานออกแบบอตัลกัษณ์ผลิตภณัฑชุ์มชนเคร่ืองจกัสาน ตาํบลชีนํ้ าร้าย 
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5.5 ผลการประเมณิการออกแบบอตัลกัษณ์ผลติภณัฑ์ชุมชนเคร่ืองจกัสาน   

         ผลการประเมินการออกแบบอตัลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ชุมชนจากผูเ้ช่ียวชาญด้านการออกแบบ 3 ท่าน คือ              

ดร.พิสิฐ ตั้งพรประเสริฐ อาจารยป์ระจาํ สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร นายวารุต 

วงศ์สนานวุฒิ อาร์ตไดเรคเตอร์ บริษทั Pink Blue Black & Orange Co., Ltd. และนายนวพล พิสุทธิวงศ์ ดีไชน์เนอร์ 

บริษทั Splendour Solis Co., Ltd. 

 จากผลการประเมินของผูเ้ช่ียวชาญ พบวา่ ประสิทธิภาพดา้นออกแบบอตัลกัษณ์ ความสวยงาม ค่าเฉล่ีย 

4.50 และมีความคุม้ค่าสามารถนาํไปผลิตใชง้านไดจ้ริง ค่าเฉล่ีย 4.60 โดยการออกแบบอตัลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ชุมชน

เคร่ืองจกัสาน ตาํบลชีนํ้ าราย เป็นแนวทางท่ีเหมาะสมและสามารถพฒันาผลงานการออกแบบให้เป็นตน้แบบต่อ

ผลิตภณัฑชุ์มชนอ่ืนๆ มีขอ้เสนอแนะสาํหรับงานออกแบบ คือ ควรใชภ้าษาในการส่ือสารทั้ง ภาษาไทย ภาษาองักฤษ 

และควรคาํนึงถึงการออกแบบนิทรรศการหรือการแสดงสินค้าเพ่ือให้ครอบคลุมทุกส่วนในการออกแบบ                    

อตัลกัษณ์ชุมชน  

5.6 สรุปผลการศึกษาและผลงานการออกแบบ   

จากภาพท่ี 6 – 8 จะเห็นไดว้า่การออกแบบอตัลกัษณ์ผลิตภณัฑชุ์มชนเคร่ืองจกัสาน ตาํบลชีนํ้ าร้าย อาํเภอ

อินทร์บุรี จงัหวดัสิงห์บุรี ใชข้อ้มูล ดา้นความเช่ือประวติัศาสตร์ ลกัษณะภูมิประเทศ วตัถุดิบทอ้งถ่ิน และวิถีชีวติ 

มาสร้างเป็นรูปแบบแนวความคิดในการออกแบบอตัลกัษณ์ผลิตภณัฑชุ์มชนเคร่ืองจกัสาน และไดท้าํการออกแบบ 

ตราสัญลกัษณ์ ชุดสี ตวัอกัษร ภาพถ่าย องคป์ระกอบของกราฟิก ตวัอยา่งบรรจุภณัฑ ์การโฆษณาสินคา้ หลงัจาก

นั้นนาํไปใหผู้เ้ช่ียวชาญประเมินผล  

 

6. อภิปรายผล 

  สรุปผลการศึกษาการออกแบบอตัลกัษณ์ผลิตภณัฑชุ์มชนเคร่ืองจกัสาน ตาํบลชีนํ้ าร้าย อาํเภออินทร์บุรี 

จงัหวดัสิงห์บุรี ซ่ึงสรุปรายละเอียดไดด้งัน้ี  

  จากปัญหาท่ีเกิดข้ึนพบว่าผลิตภัณฑ์ของชุมชนยงัไม่มีอัตลักษณ์ท่ีชัดเจนชัดเจน ดังนั้ นผูว้ิจัยจึงได้

ทาํการศึกษาขอ้มูลผลิตภณัฑชุ์มชนเคร่ืองจกัสาน ตาํบลชีนํ้ าร้ายในปัจจุบนั ทั้ง 6 หมู่บา้นท่ีมีการผลิตภณัฑจ์กัสาน

ไดแ้ก่ หมู่บา้นแหลม หมู่บา้นวดัราษฎร์ หมู่บา้นสวนมะปราง หมู่บา้นระนาม หมู่บา้นห้วงใหญ่ หมู่บา้นดอนยอ 

ผลิตภณัฑจ์กัสานจะประกอบไปดว้ย กรงนก สุ่มไก่ สุ่ม ตะขอ้ง กระบุง ตะกร้า กระบุง กระจาด ไซ ลอบ ขนาดเล็ก 

แต่ยงัพบปัญหาของการสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑย์งัขาดอตัลกัษณ์ ดงันั้นผูว้จิยัจึงวเิคราะห์ จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาสและ

อุปสรรค เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการกาํหนดลกัษณะของอตัลกัษณ์และงานออกแบบ ผูว้ิจยัไดส้ังเคราะห์ขอ้มูล             

อัตลักษณ์ท่ีได้จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง จากการสัมภาษณ์ผู ้เ ช่ียวชาญและลงพ้ืนท่ี                              

มาตรวจสอบคุณภาพขอ้มูล แบ่งขอ้มูลเป็น 5 ดา้นไดแ้ก่ ความเช่ือประวติัศาสตร์ ลกัษณะภูมิประเทศ วตัถุดิบ

ทอ้งถ่ิน อาชีพ และวถีิชีวติเพ่ือนาํไปใชใ้นกระบวนการออกแบบ 

กระบวนการออกแบบอตัลกัษณ์ผลิตภณัฑชุ์มชนเคร่ืองจกัสาน ตาํบลชีนํ้ าร้าย อาํเภออินทร์บุรี จงัหวดั

สิงห์บุรี ไดแ้นวความคิดมาจากขอ้มูลเป็น 5 ดา้น ในการสร้างผลงานการออกแบบ ตราสัญลกัษณ์ ชุดสี ตวัอกัษร 

ภาพถ่าย องค์ประกอบของกราฟิก ตวัอย่างบรรจุภณัฑ์ การโฆษณาสินคา้ เป็นตน้ ซ่ึงสอดคลอ้งกับแนวคิด                   

การสร้างอตัลกัษณ์ชุมชน วา่ดว้ย การสร้างอตัลกัษณ์ของผลิตภณัฑชุ์มชน ตอ้งอาศยัเร่ืองราวประวติัความเป็นมา

ของผลิตภัณฑ์หรือแหล่งผลิต ก็จะสามารถเป็นแนวทางท่ีทําให้ผลิตภัณฑ์เป็นท่ีสนใจมากข้ึน ผลิตภัณฑ์มี                    

อัตลักษณ์ช่วยให้ได้รับการจดจํามากยิ่งข้ึน ส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์เป็นท่ีรู้จักมากยิ่งข้ึนทั้ งในประเทศและ
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ต่างประเทศ ก็จะสร้างรายไดก้ลบัมายงัชุมชน รวมไปถึงการท่องเท่ียวของชุมชนอีกดว้ย นาํไปสู่การพฒันาสินคา้

อยา่งย ัง่ยนื  

ดงันั้นการออกแบบอตัลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ชุมชนเคร่ืองจักสาน ตาํบลชีนํ้ าร้าย อาํเภออินทร์บุรี จงัหวดั

สิงห์บุรี สามารถนาํไปประยกุตใ์ชส้าํหรับชุมชนอ่ืนๆ ไดอี้กดว้ย   
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การพฒันาดินป้ันจากเกลด็ปลาเพ่ืองานเคร่ืองประดับ 

DEVELOPMENT COLD PORCELAIN CLAY FROM FISH SCALES FOR 

ACCESSORIES MAKING 
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บทคัดย่อ 

เกล็ดปลาเป็นวสัดุธรรมชาติท่ีสวยงามน้ีเหมาะในการนาํมาประยุกตใ์ชก้บัเคร่ืองประดบัเกินกวา่ท่ีจะ             

ถูกปล่อยให้ย่อยสลายไปอย่างไร้ค่า ผูว้ิจัยจึงทาํการทดลองดินป้ันจากเกล็ดปลาเพ่ือผลิตเป็นต่างหูโดยมีแป้ง

ข้าวโพด เกล็ดปลา กาวลาเท็กซ์ Baby Oilและนํ้ ามะนาวเป็นส่วนผสมหลัก แป้งข้าวโพดจะถูกแทนท่ีด้วย

เกล็ดปลา ท่ีส่วนผสมท่ีมีส่วนผสมเกล็ดปลาท่ี 50% 60% 70% 80% และ 90% พบว่า ดินป้ันลักษณะเป็น                         

เน้ือเดียวกนั สีเน้ือดินอ่อนลง เกล็ดปลาสามารถผสมเขา้กบัดินป้ันไดดี้ เน้ือดินป้ันมีความเหนียว สามารถป้ันข้ึน

รูปได้ ดินป้ันท่ีผสมเกล็ดปลาคุณสบัติทางกายภาพจะถูกปรับปรุงให้ดีข้ึน ผูเ้ช่ียวชาญท่ีให้ความพึงพอใจใน

ลกัษณะดินป้ันในระดบัดีมากในทุกสูตร โดยสูตรท่ี 3 มากท่ีสุดท่ีคะแนนเฉล่ีย 4.90  

 

คาํสําคญั: ดินป้ัน, เกลด็ปลา, เคร่ืองประดบั, ความพึงพอใจ 

 

ABSTRACT 

Fish scales are beautiful natural material which can applied to accessories. It is not good to be left to 

decompose in vain. Thus, the researcher is interested in the development cold porcelain clay from fish scales for 

earing. The earing of cold porcelain clay product from fish scales were made of cornstarch, fish scale, latex glue, 

baby oil and lemon juice. Fish scales substituted corn flour at ratio 50%, 60%, 70%, 80% and 90%. The result 

showed that the fish scale reduced the weight and shrinkage of cold porcelain clay, but increasing hardness. Clay’s 

color was lighter than normal formula of cold porcelain clay. Fish scales can mix well with cold porcelain clay. 

It is tough and can be molded easily.  

 

Keywords: Cold Porcelain Clay, Fish Scales, Accessories, Satisfaction 
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1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 ดิน Cold Porcelain Clay เป็นดินป้ันท่ีถูกนาํเขา้มาในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 เป็นวสัดุป้ันท่ีมี 

เน้ือเนียนนุ่ม มนัวาว มีสีขาวนวล ง่ายต่อการใชง้าน แห้งไดเ้องในอุณหภูมิปกติ (สนิท, 2558) แต่มีราคาค่อนขา้ง

สูงส่งผลให้ตน้ทุนการผลิตและการจาํหน่ายมีราคาสูงตาม อีกทั้ งผลิตภณัฑ์ท่ีป้ันจะมีขอ้จาํกัดในดา้นปริมาณ                

การใชเ้น้ือดิน จึงมีการพฒันาและแสวงหาวสัดุจากธรรมชาติมาประยกุตใ์ชใ้นงานดินป้ันจากธรรมชาติ เพ่ือใหมี้

ความแตกต่างเป็นเอกลกัษณ์และลดตน้ทุน (กรีทากร, 2555) 

ขอ้มูลจาก ปีพ.ศ. 2563 พบว่าปริมาณการทาํประมงปลานํ้ าจืดและปลานํ้ าเค็มในไทยมีปริมาณอยู่ท่ี

ประมาณ 1,791,200 ตนั คิดเป็นมูลค่า 65,366 ลา้นบาทสาํหรับใชบ้ริโภคในประเทศและส่งออกสินคา้ทางประมง 

(กองนโยบาย และแผนพฒันาการประมง, 2565) เศษเหลือท้ิงในส่วนของหนัง กา้งและเกล็ดปลามีถึงประมาณ         

ร้อยละ 30 เศษเหลือจากอุตสาหกรรมสตัวน์ํ้ า (ปวเรศ และสุภาพร, 2564) จึงมีการใชป้ระโยชน์จากเกลด็ปลานาํมา

ผลิตของเสียเหลืองท้ิงสลายตวัไดย้ากมาใชเ้ป็นประโยชน์ทดแทนวสัดุท่ีผลิตจากวตัถุดิบ และกระบวนการผลิตท่ี

ทาํลายธรรมชาติ เช่น กระดาษ พลาสติก และเสน้ใยสงัเคราะห์ชนิดต่างๆ (NECTEC, 2559)  

เน่ืองจากคุณสมบติัท่ีดีเด่นของเกล็ดปลาประการสําคญั คือ มีความคงทนตกไม่แตก แมลงไม่กดักิน                 

ไม่ข้ึนรา มีความยืดหยุน่ดดังอไดบ้า้ง สีไม่ตก มีลกัษณะเป็นมนัเงางาม มีประกายมุกแวววาวอยูใ่นตวัจึงเหมาะใน

การนาํมาประยกุตใ์ชใ้นการผลิตเคร่ืองประดบั (เบญจวรรณ์, 2555) ผูว้ิจยัจึงมีแนวคิดในการนาํเกล็ดปลามาเป็น

ส่วนผสมในการทาํดินป้ันใชใ้นการประดิษฐ์เคร่ืองประดบั เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กบัของเหลือใช ้ เป็นแนวทางใน               

การนาํทรัพยากรท่ีเป็นส่วนเหลือใชก้ลบัมาใชใ้หม่ใหเ้กิดประโยชน์เป็นการช่วยใหเ้ป็นการลดตน้ทุนของการผลิต

ในการพฒันาในเชิงพาณิชยไ์ดต้่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษาสูตรดินป้ันจากเกลด็ปลาท่ีเหมาะสมกบังานป้ัน 

(2) เพ่ือศึกษาสมบติัทางกายภาพของดินป้ันจากเกลด็ปลา 

(3) ศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อเน้ือดินป้ันเกลด็ปลา 

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

3.1 ดนิป้ัน 

ดินป้ัน หมายถึง วสัดุท่ีมีคุณสมบติัท่ีเหนียวและน่ิม สามารถยึดจบักนัเป็นกอ้นได ้และสามารถคงตวัอยู่

ไดต้ลอดระยะเวลาท่ีป้ัน มีความคงทน ไม่แตกสลายง่าย ทั้งในขณะท่ีป้ันและเม่ือป้ันเสร็จแลว้ ซ่ึงมีทั้งท่ีเป็นดิน

ธรรมชาติ และดินท่ีสังเคราะห์ข้ึน สามารถรวมกนัได ้หรือแบ่งแยกออกจากกนัได ้เช่น ดินเหนียว ดินนํ้ ามนั ข้ีผึ้ง 

มาทาํเป็นรูปทรงต่างๆ ตามท่ีตอ้งการ โดยใชว้ธีิขยาํ บีบ นวด ตดั ขดั ขดู ปะ เป็นตน้ (เลณุการ์, 2557) 

ดินป้ันท่ีนิยมใชใ้นการประดิษฐ์มีหลากหลายชนิด แก่ ดินไทย ดินเรซ่ิน ดินพอร์ซเลนและดินญ่ีปุ่น ใน

การศึกษาน้ีจะศึกษาดินป้ันญ่ีปุ่น ท่ีเหมาะสําหรับป้ันช้ินงานขนาดเล็กท่ีใหค้วามละเอียดสวยงาม (กนกวรรณ, 

2557) 

3.2 เกลด็ปลา 

ปลากะพงมีหลายชนิดไดแ้ก่ ปลากะพงขาว ปลากะพงดาํ ปลากะพงแดง และปลากะพงลาย แต่ปลากะพงท่ี

นิยมรับประทาน และเล้ียงกนัมากจะเป็นปลากะพงขาวเป็นหลกั (สุธาทิพย ์คงทน, 2563) เกล็ดของปลากะพงมี
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ลกัษณะค่อนขา้งใหญ่ เกล็ดบริเวณสนัหลงัออกสีนํ้ าเงินหรือเขียวปนเทา และไล่เป็นสีนํ้ าเงินจนถึงส่วนกลางของ

ลาํตวั ส่วนตํ่าสุดจากลางลาํตวัจนถึงส่วนทอ้งมีเกลด็เป็นสีขาว และมีเส้นขา้งตวัโคง้ไปตามแนวสนัหลงั (ปศุสตัว์

ดอทคอม, 2560) ขอบเกล็ดบางใส สันเกลด็แข็งทรงรูป เหมาะในการนาํมาประดิษฐ์ทาํดอกไมท่ี้ระลึก (เลณุการ์, 

2557) 

3.2 ความพงึพอใจ 

ความพึงพอใจเป็นภาวะทางอารมณ์ ซ่ึงเป็นผลจากการรับรู้ในผลงานของบุคคลบุคคลหน่ึงหรือ 

ประสบการณ์ของบุคคลบุคคลหน่ึง ซ่ึงมีลกัษณะแปรเปล่ียนหรือเป็นพลวตั บุคคลจะมีความพึงพอใจ มากน้อย

เพียงใดยอมข้ึนอยู่กบัว่า ความตอ้งการของตนไดรั้บการตอบสนองมากน้อยเพียงใดดว้ย (สร้อยตระกูล, 2550)  

การประเมินความพึงพอใจเป็นการประเมินค่าความรู้สึกไปในทางท่ีพอใจและไม่พอใจ ในเชิงปริมาณ (พฒันา 

และคณะ, 2563) มีรายละเอียด ดงัน้ี 

(1) การใชแ้บบสอบถาม ซ่ึงเป็นวิธีการท่ีนิยมใชก้นัอย่างแพร่หลายวิธีหน่ึง ซ่ึงอาจกระทาํ โดยการขอร้อง

หรือขอความร่วมมือจากกลุ่มบุคคลท่ีตอ้งการวดัแสดงความคิดเห็นลงในแบบฟอร์มที กาํหนดคาํตอบไวใ้หเ้ลือก

หรือเป็นคาํตอบอิสระ โดยคาํถามท่ีถามอาจจะถามถึงความพึงพอใจในดา้นต่างๆ  

(2) การสัมภาษณ์เป็นอีกวิธีการหน่ึงในการทีจะไดท้ราบถึงระดบัความพึงพอใจซ่ึงเป็นวิธีการท่ีตอ้ง

อาศยัเทคนิคและความชาํนาญพิเศษของผูส้ัมภาษณ์ท่ีจะจูงใจให้ผูถู้กสัมภาษณ์ตอบคาํถามให้ตรงกบัขอ้เท็จจริง 

การวดัระดบัความพึงพอใจโดยวธีิสมัภาษณ์นบัวา่เป็นวธีิการท่ีประหยดัและมีประสิทธิภาพอีกวธีิหน่ึง  

(3) การสงัเกต เป็นอีกวธีิหน่ึงท่ีจะทาํใหท้ราบถึงระดบัความพึงพอใจ ไดโ้ดยวธีิการสงัเกตจากพฤติกรรม 

เช่น การสงัเกตกิริยาท่าทาง การพดู สีหนา้และความถ่ีของการมาขอรับบริการ เป็นตน้ การวดัความพึงพอใจวิธีน้ี ผูว้ดั

จะตอ้งกระทาํอยา่งจริงจงัและมีแบบแผนท่ีแน่นอนซ่ึงจะสามารถประเมินถึงระดบัความพึงพอใจไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย        

4.1 วสัดุและอุปกรณ์ 

(1) อุปกรณ์ในการศึกษาความคิดเห็นท่ีมีต่อผลิตภณัฑเ์คร่ืองประดบั ประกอบดว้ย แบบสอบถาม

และเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

(2) อุปกรณ์ในการป่นเกลด็ปลา ประกอบดว้ย ภาชนะสาํหรับลา้งเกลด็ปลา นํ้ ายาลา้งจาน เคร่ืองป่ัน

อาหารความละเอียด 60 ไมครอนและถว้ยตวง 

(3) วตัถุดิบในการทดลองสูตรดินป้ันจากเกล็ดปลา ประกอบดว้ย แป้งขา้วโพด เกล็ดปลา กาวลาเท็ก 

TOA เบบ้ีออย นํ้ ามะนาว ผงซักฟอก ภาชนะสําหรับกวน เตาไฟฟ้า ดินป้ัน Cold Porcelain Clay (CPC) และ               

แรปพลาสติกใสและถุงสาํหรับเก็บดิน 

(4) เคร่ืองมือทดสอบสมบติัของดินป้ันจากเกล็ดปลา ทาํการทดสอบตามการทดสอบจากวิธีการ

ของ Kaletuncและคณะ (1991) โดยทาํการวดัส่ิงทดลองละ 5 คร้ัง เคร่ืองมือทดสอบประกอบด้วย เคร่ืองวดั

ลกัษณะเน้ือสัมผสั ยี่ห้อ Lolyd, รุ่น TA500 เคร่ืองวดัความแข็งแบบดิจิตอล Shore A Durometer 0-100HA พร้อม

จอ LCD เคร่ืองชัง่ดิจิตอล เคร่ืองวดัสี (chromameter) รุ่น CR-300 ของบริษทั Minolta ประเทศญ่ีปุ่น และเคร่ือง

ทดสอบวสัดุแบบอเนกประสงค ์BRAVO Universal Testing Machine Model : MS1 PRO  ซ่ึงสามารถใชท้ดสอบ

แรงดึง การบีบอดั การดดังอหรือแรงเฉือน ความยดืหยุน่ได ้
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 4.2 แบบแผนการวจิยั  

การวิจยัเป็นงานวิจยัเชิงก่ึงทดลอง (Quasi-Experimental  Research) เพ่ือท่ีจะศึกษาแนวทางในการออกแบบ

เคร่ืองประดบังานดินป้ันจากเกลด็ปลากะพง โดยปฎิบติัตามแนวทางการศึกษาของเลณุการ์ สุขศรีนวน (เลณุการ์, 

2557) มีรายละเอียดขั้นตอนในการศึกษาวจิยั ดงัน้ี 

4.3.1 กาํหนดวตัถุประสงคแ์ละขอบเขตการศึกษา เป็นขั้นตอนในการพิจารณาขอบเขตในการศึกษา

พฒันาดินป้ันจากเกลด็ปลาเพ่ืองานเคร่ืองประดบั โดยจะตอ้งกาํหนดวตัถุประสงคแ์ละประโยชน์ควบคู่กนัไปดว้ย 

ใหส้อดคลอ้งกบัหวัขอ้การวจิยั  

4.3.2 ศึกษาทฤษฎีและงานวิจยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง  เป็นขั้นตอนในการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลจาก

แหล่งต่างๆท่ีเช่ือถือไดเ้พ่ือนาํมาใชอ้า้งอิงในแต่ละดา้นและสนบัสนุนประเด็นปัญหาในหัวขอ้วิจยั โดยจะดาํเนิน

การศึกษาขอ้มูล แหล่งท่ีมา วารสารและบทความท่ีเก่ียวขอ้งกบังานดินป้ันและเกลด็ปลาในการควบคุมประเด็นให้

ครบถว้นก่อนลงมือวจิยั 

4.3.3 ผลิตดินป้ัน โดยมีการเตรียมการดงัน้ี 

(1) ขั้นตอนการเตรียมเกลด็ปลา 

(2) การผลิตดินป้ันโดยส่วนผสมดินป้ันท่ีใชใ้นการศึกษาแสดงดงัตารางท่ี 1 

4.3.4 ขั้นตอนการประเมินความพึงพอใจ 

ในการประเมินความพึงพอใจผลิตภณัฑ์ดินป้ันเคร่ืองประดบัจากเกล็ดปลาดาํเนินการโดยศึกษา

ความคิดเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของลกัษณะดินป้ันผูเ้ช่ียวชาญในการประเมินคุณลกัษณะเคร่ืองประดบัดิน

ป้ัน 5 ท่าน  
  

ตารางที ่1 ตารางส่วนผสมดินป้ัน 

สูตร 
ส่วนผสมทดแทน ส่วนผสมคงท่ี 

แป้งขา้วโพด เกลด็ปลาป่น กาวลาเทก็ซ ์ Baby Oil นํ้ ามะนาว 

สูตรพ้ืนฐาน 120 กรัม 0 กรัม 200 กรัม 25 กรัม 20 กรัม 

สูตรท่ี 1 60 กรัม 30 กรัม 200 กรัม 25 กรัม 20 กรัม 

สูตรท่ี 2 48 กรัม 36 กรัม 200 กรัม 25 กรัม 20 กรัม 

สูตรท่ี 3 36 กรัม 42 กรัม 200 กรัม 25 กรัม 20 กรัม 

สูตรท่ี 4 24 กรัม 48 กรัม 200 กรัม 25 กรัม 20 กรัม 

สูตรท่ี 5 12 กรัม 54 กรัม 200 กรัม 25 กรัม 20 กรัม 

 

4.3.5 จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อผลิตภัณฑ์ดินป้ันเคร่ืองประดับจาก

เกลด็ปลา เป็นขั้นตอนในการจดัทาํเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั  

4.3.6 การเก็บขอ้มูล ผูว้จิยัไดท้าํการเก็บขอ้มูลวจิยั 2 ประเภท คือการเก็บขอ้มูลแบบปฐมภูมิและทุติยภูมิ  

(1) ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นขอ้มูลเชิงสาํรวจ การรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม 

โดยนาํแบบสอบถามแจกใหก้บัผูป้ฏิบติังานแก่ผูเ้ช่ียวชาญดา้นดินป้ันในรูปแบบแบบสอบถาม 

(2) ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นขอ้มูลท่ีรวบรวมจากการทบทวนวรรณกรรมทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ เอกสารทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใชป้ระกอบในการกาํหนดกรอบความคิดในการวจิยัคร้ังน้ี 
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4.3.7 การทดสอบคุณสมบติัทางกายภาพ 

ในการทดสอบคุณสมบติัทางกายภาพของดินป้ันจากเกลด็ปลาจะดาํเนินการศึกษา ดงัน้ี 

(1) การทดสอบค่าสีของดินป้ัน สีเป็นคุณลกัษณะท่ีสามารถรับรู้ไดด้ว้ยประสาทตา โดยอาศยั

แสงเป็นตวัส่องสวา่ง สีแต่ละสีมีสมบติัเฉพาะตวัท่ีสามารถกระตุน้เร้าให้เกิดความรู้สึกท่ีแตกต่างกนัทดสอบวดั            

ค่าสีดว้ยเคร่ือง Chroma Meter ของ Minolta รุ่น CR300 ซ่ึงแสดงผลในรูปของค่าความสวา่ง (the lightness factor: 

L*) ค่าสีแดง (a*) และค่าสีเหลือง (b*)  

(2) การทดสอบความแข็งของดินป้ัน จะตรวจวดัดินป้ันขณะแห้ง โดยนาํดินป้ันมากกดลงใน

บล็อกกระดาษแขง็ส่ีเหล่ียมโดยกดใหห้นา้ตดัเรียบ ขนาด 10× 10 เซนติเมตร สูตรละ 5 ช้ิน ท้ิงไวใ้นอุณหภูมิปกติ 

48 ชัว่โมง นาํมาวดัความแขง็ดว้ยเคร่ือง Hardness Tester รุ่น HT-5610D 

(3) การทดสอบความช้ืน นํ้ าหนกัดินป้ันตรวจวดัโดยชัง่ดินป้ันแต่ละสูตร หลงักวนและนวด

ไดท่ี้แลว้ สูตรละ 5 กอ้น จดนํ้ าหนกั วางท้ิงไวใ้นอุณหภูมิปกติ 48 ชัว่โมง นาํมาชัง่ซํ้ า เคร่ืองท่ีใชส้าํหรับชัง่นํ้ าหนกั 

ดิจิตอล ทศนิยม 2 ตาํแหน่ง ของ OHAUS รุ่น Navigator Series เพ่ือนาํมาใชใ้นการหาความช้ืน ดงัสมการท่ี 1 

     ร้อยละความช้ืน = นํ้ าหนกัดินเปียก – นํ้ าหนกัดินแหง้  x 100           (1)                               

ความยาวดินตอนเปียกนํ้ าหนกัดินเปียก                       

(3) การทดสอบการหดตวัซ่ึงเป็นคุณสมบติัของการเปล่ียนแปลงเน้ือดินป้ัน ความหดตวัของ

เน้ือดินป้ันจะส่งผลต่อความเป็นเน้ือเนียนและเหนียวไม่ติดมือ การทดสอบการหดตวัจะทดสอบในสภาวะดินป้ัน

แห้ง โดยข้ึนรูปดินป้ันแต่ละสูตรเป็นแท่งกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางหน้าตัด 10 มิลลิเมตร ความยาว 100 

มิลลิเมตร (ธิติมา, 2552) สูตรละ 5 เส้น วางเรียงบนพ้ืนเรียบท้ิงไวใ้นแห้งในอุณหภูมิปกติ 48 ชัว่โมง นาํมาวดั

ความยาวนาํค่าเฉล่ียของแต่ละสูตรดินป้ันมาคาํนวณค่าร้อยละของการหดตวัมาคาํนวณ ดงัสมการท่ี 2 

     ร้อยละของอตัราการหดตวั = ความยาวตอนดินเปียก – ความยาวเฉล่ียเม่ีอดินแหง้  x 100           (2)                               

ความยาวดินตอนเปียก                                    ความยาวดินตอนเปียก                       

 (4) การทดสอบความหนืด ตรวจดว้ยเคร่ืองทดสอบวสัดุแบบอเนกประสงคด์ว้ยเคร่ือง Bravo 

Universal Testing Machine สูตรละ 5 เสน้ 

4.3.8 การวิเคราะห์ผลทางสถิติ เป็นการนําข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามมาวิเคราะห์ด้วย

กระบวนการทางสถิติดว้ยโปรแกรม Excel  ผูว้จิยัไดน้าํแบบสอบถามท่ีไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่งมาทาํการรวบรวม และ

ทาํการประมวลโดยใช ้การวเิคราะห์ขอ้มูลในแบบสอบถามจะทาํการวเิคราะห์ค่าสถิติ 2 ประเภท ดงัน้ี 

(1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ผูว้จิยัไดใ้ชส้ถิติเชิงพรรณนาสาํหรับการ วเิคราะห์

ขอ้มูลเบ้ืองตน้ เพ่ืออธิบายขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบ

แบบสอบถาม โดยแสดงค่าร้อยละ (Percentage) ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน นอกจากน้ียงั

ศึกษาแนวทางการแกไ้ขจากผลการศึกษาท่ีผ่านมาเพ่ือหาแนวทางและมาตรการป้องกนัแกไ้ขกระบวนท่ีส่งผลต่อ

ความล่าชา้ในงานก่อสร้าง โดยนาํเสนอในรูปแบบของตาราง กราฟและค่าร้อยละทางสถิติ 

(2) สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ในการวิจยัน้ีใชส้ถิติการเปรียบเทียบความแตกต่าง

ระหว่างประชากร 2 กลุ่ม Independent-Samples t-test (t-test) ในการทดสอบสมมติฐาน โดยกาํหนดระดบันัยสําคญั 

ทางสถิติท่ี 0.05  

4.3.9 สรุปผลการวจิยั ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนในการสรุปผลการวจิยัซ่ึงจะแสดงในหวัขอ้ท่ี 6 
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5. ผลการวจัิย 

 5.1 การวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปจากแบบสอบถาม 

 ผูเ้ช่ียวชาญในการประเมินคุณลกัษณะเคร่ืองประดบัดินป้ัน 5 ท่านไดใ้หค้วามคิดเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสม

ของลกัษณะดินป้ันท่ีพฒันาข้ึนทั้ง 5 สูตร เพ่ือหาสูตรท่ีเหมาะสมในการนํามาใช้ในงานประดิษฐ์ ดังแสดงใน

ตารางท่ี 2 

 

ตารางที ่2 ผลการวเิคราะห์ค่าเฉล่ียความเหมาะสมของลกัษณะดินป้ันจากผูเ้ช่ียวชาญ  

รายการประเมิน สูตรท่ี 1 สูตรท่ี 2 สูตรท่ี 3 สูตรท่ี 4 สูตรท่ี 5 

ความนุ่มเนียนละเอียดเม่ือสัมผสั 5.00 5.00 5.00 5.00 4.67 

ความยดืหยุน่ของเน้ือดินป้ัน 4.67 4.67 5.00 5.00 4.67 

บีบ นวดไม่ติดมือ 4.67 4.67 4.67 4.67 4.33 

ป้ันข้ึนรูปไดง่้าย 4.33 4.67 4.67 4.67 4.33 

แผเ่ป็นแผน่บาง ๆ ได ้ 4.67 4.67 5.00 5.00 5.00 

ทรงตวัเองไดดี้หลงัป้ันเสร็จ 4.67 4.67 5.00 5.00 5.00 

ความพอใจในสีขาวของเน้ือดิน(ก่อนใส่สี) 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 

ความพอใจในสีท่ีปรากฏ (เม่ือผสมแม่สี)  4.67 4.67 5.00 4.67 4.67 

ความพอใจในTexture ของดินป้ันเม่ือแหง้ 4.67 4.67 5.00 5.00 4.33 

ความพอใจในภาพรวมท่ีจะนาํไปป้ัน 5.00 5.00 5.00 5.00 4.67 

ค่าเฉล่ีย 4.70 4.73 4.90 4.87 4.63 

ระดบัความพึงพอใจเฉล่ีย มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด 

  

จากตารางท่ี 2  พบว่า ความคิดเห็นโดยรวมของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อดินป้ันทั้ง 5 สูตรมีคะแนนเฉล่ียอยู่

ระหวา่ง 4.63-4.90 มีระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยดินป้ันสูตรท่ี 3 มีระดบัค่าเฉล่ียความพึงพอใจ

มากท่ีสุด (4.90) ซ่ึงเป็นสูตรท่ีทดแทนแป้งขา้วโพดดว้ยเกล็ดปลาร้อยละ 70 และสูตรท่ี 5 มีระดบัความพึงพอใจ

นอ้ยท่ีสุด (4.63) ซ่ึงเป็นสูตรท่ีทดแทนแป้งขา้วโพดดว้ยเกลด็ปลาร้อยละ 90 

 

 
(ก) เน้ือดินป้ันผสมเกลด็ปลา 

 
(ข) ตวัอยา่งผลิตภณัฑแ์บบดอกไม ้

 
(ค) ตวัอยา่งผลิตภณัฑล์ายหินอ่อน 

ภาพท่ี 1 ภาพตวัอยา่งดินป้ันและผลิตภณัฑเ์คร่ืองประดบัต่างหูดินป้ันจากเกลด็ปลา 

 

 5.2 การวเิคราะห์คุณสมบตัทิางกายภาพ 

 จากผลการตรวจวดัทางกายภาพของดินป้ันผสมเกลด็ปลาสามารถสรุปได ้ดงัน้ี 
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ตารางที ่3 ผลวเิคราะห์ค่าสีของดินป้ัน 

ดินป้ัน 
Color value 

Lightness (L*) Radness (a*) Yellowness (b*) ∆E 

CPC 91.18±0.54d 2.63±0.15a 0.78±0.25c 5.40±0.46a 

สูตรพ้ืนฐาน 86.96±0.12a 2.45±0.02d -2.58±0.13a 0.00a 

สูตร 1  87.06±0.14a 3.52±0.05d -1.74±0.23a 1.36±0.11a 

สูตร 2  89.11±0.64b 3.03±0.02c -1.18±0.09b 2.63±0.52b 

สูตร 3  90.33±0.29c 2.97±0.14bc - 0.85±0.29c 3.82±0.26c 

สูตร 4  91.46±0.90d 2.81±0.18b 0.56±0.09d 5.50±0.80b 

สูตร 5  92.05±0.48d 2.52±0.02a 1.34±0.02e 6.42±0.38a 

a, b, c, d, e  คือ  ค่าเฉล่ียในแนวนอนท่ีมีอกัษรยกกาํลงัแตกต่างกนั แสดงถึงความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั (p≤0.05) 

 

ผลการวดัค่าสีของดินป้ันแสดงดงัตารางท่ี 4ค่าพารามิเตอร์ในการวดัสีทุกตวัมีความแตกต่างอยา่งมีนยัยะ

สําคญัทางสถิติ (p≤0.05) ดินป้ันท่ีมีส่วนผสมของเกล็ดปลาเพ่ิมมากข้ึนจะมีค่าความสว่าง (L*) เพ่ิมข้ึนและมี 

ความสวา่งมากกวา่ดินป้ันท่ีไม่ไดผ้สมเกลด็ปลา ทั้งน้ีเป็นเพราะวา่การวดัความสวา่งของสีใชห้ลกัการสะทอ้นของ

แสง แสงบางส่วนท่ีมาตกกระทบผิวของเกล็ดปลาสามารถทะลุผ่านเกล็ดปลาท่ีมีลกัษณะใสไปได ้ทาํให้แสงท่ี

สะทอ้นกลบัจากผิวดินป้ันท่ีไม่ผสมเกล็ดปลามีลกัษณะขุ่นมวัมากกว่า ค่าความเป็นสีเหลืองและนํ้ าเงิน (b*<0                 

มีความเป็นสีเหลือง และ b*>0 มีความเป็นสีเหลือง) มีแนวโนม้คลา้ยคลึงกบัค่าความสวา่ง คือมีความเป็นสีเหลือง

เพ่ิมมากข้ึน ในขณะท่ีส่วนผสมของเกล็ดปลาท่ีเพ่ิมข้ึนส่งผลให้ค่าความเป็นสีแดงและสีเขียว (a*<0 มีความเป็น               

สีเขียวและ a*>0 มีความเป็นสีแดง) มีค่าลดลงหรือมีความเป็นสีเขียวมากข้ึนค่าความเป็นสีแดงลดลงเน่ืองจาก

เกลด็ปลากะพงมีสีเขียวปนเทาแต่ดินป้ันยงัคงมีสีแดงอยูแ่มจ้ะผสมเกลด็ปลาร้อยละ 90 เม่ือเปรียบเทียบกบัดินป้ัน

ท่ีขายทัว่ไป (ดินป้ัน CPC) พบวา่ ดินป้ันท่ีทดลองมีค่าสีใกลเ้คียงกบัดินป้ันสูตรท่ี 3 และ 4 โดยค่า L* ของดินป้ัน 

CPC มีค่า (91.18±0.54) ซ่ึงอยูร่ะหวา่งดินป้ันเกลด็ปลาสูตรท่ี 3 (90.33±0.29c) และสูตรท่ี4 (91.46±0.90d) 

 

ตารางที ่4 ผลวเิคราะห์ความแขง็ของดินป้ัน 

ดินป้ัน 
ความแขง็ ความช้ืน การหดตวั ความหนืด 

(กิโลกรัม) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (นิวตนั) 

CPC 2.40 19.30 2.00 5.127 

สูตรพ้ืนฐาน 1.13 15.00 5.50 4.746 

สูตรท่ี 1   1.58 18.00 4.00 4.464 

สูตรท่ี 2   2.03 19.00 3.50 4.805 

สูตรท่ี 3    2.48 19.50 3.00 4.578 

สูตรท่ี 4    2.70 20.00 2.50 4.530 

สูตรท่ี 5    2.70 20.00 2.50 2.556 

 

จากตาราง 4 ค่าความแข็งของดินป้ัน พบวา่ เกล็ดปลามีส่วนช่วยปรับปรุงคุณสมบติัของดินป้ันสามารถ

รับแรงได้ดีข้ึนเน่ืองจากคุณสมบัติของเกล็ดปลาท่ีมีความแข็งแรง ดินป้ันท่ีไม่มีส่วนผสมของเกล็ดปลาจะมี

ความสามารถในการรับแรงกระทาํอยูท่ี่ 1.13 กิโลกรัม ยิ่งดินป้ันมีปริมาณเกล็ดปลาเพ่ิมข้ึนส่งผลให้ค่าความแขง็
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ของดินป้ันเพ่ิมข้ึน โดยเม่ือส่วนผสมเกล็ดปลาทดแทน 70 เปอร์เซ็นต ์ดินป้ันมีค่าความแข็งเท่ากบั 2.48 กิโลกรัม 

ซ่ึงใกลเ้คียงกบัค่าแขง็ของดิน CPC ท่ีมีค่าความแขง็ท่ี 2.40 กิโลกรัม ความแตกต่างระหวา่งสูตรดินป้ันสูตรพ้ืนฐาน

และดินป้ันสูตรท่ี 4 และดินป้ันสูตรท่ี 5 อยูท่ี่ 1.57 กิโลกรัมหรือคิดเป็นความแตกต่างอยูท่ี่ร้อยละ 138.94  

 ความช้ืนของดินป้ันเป็นส่ิงท่ีสาํคญัมากควรอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม หากความช้ืนนอ้ยจะทาํให้เน้ือดิน

ป้ันท่ีไดแ้หง้ เกิดการแขง็ตวัก่อนงานป้ันจะเสร็จ หากความช้ืนมากเม่ือดินแหง้จะเกิดการหดตวัส่งผลใหย้บุตวัดว้ย

ผิดรูปจากแบบท่ีตอ้งการ งานป้ันมีรอยร้าวหรือแตกออกเป็นส่วน ๆ (วรรณาและคณะ, 2555) เกลด็ปลามีส่วนช่วย

ใหอ้ตัราความช้ืนในดินป้ันเพ่ิมข้ึนเล็กนอ้ย โดยดินป้ันท่ีไม่ส่วนผสมของเกลด็ปลาจะมีความช้ืนนอ้ยกวา่ดิน CPC 

อยูท่ี่ 4.3 เปอร์เซ็นตแ์ต่เม่ือผสมเกลด็ปลามากกวา่ร้อยละ 60 จะทาํใหดิ้นั้นมีความช้ืนใกลเ้คียงกบัดินป้ัน CPC เม่ือ

ส่วนผสมเกล็ดปลาสูงกวา่ 80 เปอร์เซ็นตป์ริมาณความช้ืนจะเกือบคงท่ีอยูท่ี่ร้อยละ 20 ความแตกต่างระหวา่งสูตร

ดินป้ันสูตรพ้ืนฐานและดินป้ันสูตรท่ี 4 และดินป้ันสูตรท่ี 5 อยูท่ี่ 5 เปอร์เซ็นตห์รือคิดเป็นความตกต่างอยูท่ี่ร้อยละ 

33.33 แมว้่าความช้ืนจะเพ่ิมข้ึนแต่การยุบตวักลบัลดลงตรงขา้มกบังานวิจยัของวรรณาและคณะท่ีดินป้ันจะเกิด 

การยบุตวัมากข้ึน (วรรณาและคณะ, 2555) ดินป้ันท่ีไม่ผสมเกลด็ปลามีการหดตวัอยูท่ี่ร้อยละ 5.5 ในขณะท่ีดินป้ัน

ท่ีมีส่วนผสมของเกล็ดปลาตั้งแต่ร้อยละ 80 จะหดตวัร้อยละ 2.5 ซ่ึงจะใกลเ้คียงกบัดินป้ัน CPC ท่ีมีการหดตวัอยูท่ี่

ร้อยละ 2.0 ท่ีเวลาผ่านไป 24 ชัว่โมง ค่าความแตกต่างของดินป้ันท่ีไม่ผสมและดินป้ันสูตรท่ี 4 และสูตรท่ี 5 ซ่ึงมี

การหดตวันอ้ยท่ีสุดอยูท่ี่ร้อยละ 3.0 หรือคิดเป็น 49.09 เปอร์เซ็นตค์วามแตกต่าง  

เกล็ดปลาจะลดคุณสมบัติด้านการยืดหยุ่นในดินป้ันแต่ไม่สามารถระบุแนวโน้มได้แต่ทุกสูตรมีค่า               

ความหนืดนอ้ยกวา่ดินป้ันสูตร CPC ดินป้ันท่ีไม่มีส่วนผสมของเกล็ดปลาจะมีความสามารถในการรับแรงกระทาํ

ในการตรวจวดัความหนืดเฉล่ียอยู่ท่ี 4.746 นิวตนั ในขณะท่ีดินป้ัน CPC มีความหนืดเฉล่ียสูงกว่าอยู่ท่ี 5.127                

นิวตัน ความแตกต่างค่าความหนืดระหว่างสูตรดินป้ันสูตรพ้ืนฐานและดินป้ัน CPC อยู่ท่ี   0.381 นิวตัน                    

ในขณะท่ีดินป้ันสูตรท่ี 5 มีค่าความหนืดลดลงอยา่งมีนยัยะสาํคญั ซ่ึงลดลงประมาณร้อยละ 46.14 จากสูตรพ้ืนฐาน 

 

6. อภิปรายผล  

 การศึกษาวจิยัพฒันาดินป้ันจากเกลด็ปลาเพ่ืองานเคร่ืองประดบั ผลการศึกษาสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(1) เกล็ดปลาสามารถนํามาใช้เป็นส่วนผสมทดแทนแป้งสําหรับงานดินป้ันได้ โดยท่ีเน้ือดินป้ันมี

ลกัษณะเป็นเน้ือเดียวกนั ยงัคงมีความเหนียว สามารถป้ันข้ึนรูปได ้ช่วยทาํใหสี้ของเน้ือดินอ่อนข้ึนง่ายต่อการผสม

สี สอดคลอ้งกบัความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่านท่ีมีระดบัความพึงพอใจมากในดินป้ันท่ีพฒันาทั้ง 5 สูตร โดยดิน

ป้ันสูตรท่ี 3 มีระดบัความพึงพอใจโดยรวมมากท่ีสุดท่ีค่าความพึงพอใจท่ี 4.90 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัคุณสมบติัทาง

กายภาพท่ีดินป้ันเกล็ดปลาสูตรท่ี 3 มีคุณสมบติัดา้นสีใกลเ้คียงกบัดินป้ันท่ีไดรั้บความนิยมในทอ้งตลาด แต่มี 

ความแขง็ และความช้ืนท่ีมากกวา่ ในขณะท่ีการหดตวัจะมากกวา่ดินป้ันตามทอ้งตลาดเลก็นอ้ย 

 (2) ค่าพารามิเตอร์ในการวดัสีทุกตัวมีความแตกต่างอย่างมีนัยยะสําคญัทางสถิติ (p≤0.05) ปริมาณ

เกล็ดปลาส่งผลต่อค่าสีและความสว่างไปในทิศทางเดียวกนั โดยมีค่าความสว่าง (L*) ค่าความเป็นสีแดงและ                   

สีเขียวและค่าความเป็นสีเหลืองและนํ้ าเงิน (b*) เป็นบวกมีค่าความสว่างมากกว่าความมืด มีค่าความเป็นสีแดง

มากกวา่สีเขียวและมีค่าความเป็นสีนํ้ าเงินมากกวา่สีเหลือง 

 (3) เม่ือส่วนผสมเกล็ดปลาตั้งแต่ร้อยละ 60 จะมีคุณสมบติัดา้นความแข็ง ความช้ืนในเน้ือดินป้ันและ

ความยืดหยุ่นคลา้ยคลึงกันหากจะมุ่งเน้นท่ีคุณสมบัติด้านดินป้ันสามารถใช้เกล็ดปลาผสมร้อยละ 60 มีความ

เพียงพอ แต่หากต้องการความคุม้ทุนสามารถเพ่ิมอัตราส่วนผสมเกล็ดปลาได้หากเกล็ดปลามีราคาถูกกว่า                    
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แป้งขา้วโพดเพ่ือลดตน้ทุนและเป็นส่วนช่วยลดของเสียจากการประมง เม่ือปริมาณเกล็ดปลาท่ีเป็นส่วนผสมมาก

ข้ึนคุณสมบติัดา้นความแข็ง ดา้นความช้ืนของดินป้ันเกล็ดปลาจะแปรผนัตามปริมาณเกล็ดปลาท่ีเป็นส่วนผสม 

ในขณะท่ีการหดตวัและความหนืดจะมีค่าลดลงซ่ึงส่งผลดีต่อผลิตภณัฑ ์แต่ดินป้ันสูตรท่ี 5 ค่าความหนืดจะลดลง

อยา่งเห็นไดช้ดัจึงไม่ควรผสมเกลด็ปลาตั้งแต่ร้อยละ 80 ข้ึนไปหากตอ้งการรักษาสภาพความหนืดของเน้ือดินไว ้

  

7. ข้อเสนอแนะ 

 (1) ในการศึกษาดินป้ันเกล็ดปลาควรศึกษาเร่ืองอายุการเก็บรักษาดินป้ันและปัจจยัท่ีส่งผลต่ออายขุอง

ผลิตภณัฑดิ์นป้ัน เช่น ความช้ืน แสงแดดและเช้ือรา 

 (2) ในการศึกษาคุณสมบัติดินป้ันเกล็ดปลาและความพึงพอใจในเกล็ดปลาของปลาชนิดอ่ืนๆ หรือ

อตัราส่วนของเกลด็ปลาท่ีมิไดค้ดัแยกเพ่ือความเหมาะสมทางดา้นเศรษฐศาสตร์และความตอ้งการของเน้ือดินป้ัน 

 (3) เพ่ือใหดิ้นป้ันเกลด็ปลาใหมี้ความน่าสนใจ ควรศึกษาการพฒันากล่ิน รูปแบบผลิตภณัฑแ์ละการผสม

สีดินป้ันท่ีเหมาะสมและไม่ส่งผลต่อคุณสมบติัทางกายภาพ 

 (4) ก่อนนําดินป้ันจากเกล็ดปลานําไปใช้เ พ่ือประกอบอาชีพควรพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และ                       

ความหลากหลายของผลิตภณัฑใ์หส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด 

 (5) เ พ่ือให้ครอบคลุมกลุ่มผู ้บ ริโภคควรดํา เ นินการศึกษาความพึงพอใจกับกลุ่มทดลองท่ีมี                                  

ความหลากหลายในช่วงอายุและรายได้เพ่ือให้สะทอ้นเห็นถึงกลุ่มเป้าหมาย การกาํหนดราคาท่ีเหมาะสมกบั             

ความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากยิง่ข้ึน 

 

8. กติติกรรมประกาศ 

 ขอขอบพระคุณนางชไมพร อุปพระจนัทร์ นางสาวกฤษณ เกตดาํ นายสุพจน์ จกัรใจ นายธเนศ เรืองเดช 

นายนิรุต ขนัที ผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 5 ท่าน ท่ีใหค้วามเห็นเก่ียวกบัดินป้ันสูตรต่าง ๆ ทาํใหง้านวจิยัมีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 

และมหาวิทยาลยัเกษตรศาตร์ คณะคหกรรม รวมไปถึงนิสิตและบุคลากรของหน่วยงานท่ีไดใ้ห้การสนับสนุน

ขอ้มูลในการศึกษาวจิยัและตอบแบบสอบถามอนัเป็นประโยชน์ต่องานวจิยั 
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การออกแบบ “ตัวละคร” ในนิยายภาพไร้ตวัอกัษร ของ ฟรองส์ มาเซอรีล 

CHARACTER DESIGN IN FRANZ MASEREEL’S WORDLESS NOVEL 

 

เศวตราภรณ์ ไอศุริยเอกสกุล 

คณะดิจิทลัมีเดีย 

E-mail: svettaporn.ir@spu.ac.th 

 

บทคัดย่อ 

 บทความน้ีมุ่งนาํเสนอการออกแบบ “ตวัละคร”  ในนิยายภาพไร้ตวัอกัษร  (Wordless  novel) (1) ของ 

ฟรองส์ มาเซอรีล (Franz Maserreal ค.ศ. 1889 - 1972) ศิลปินและนกัออกแบบกราฟิกชาวเบลเยียม ไดแ้ก่ 1) 25 ภาพ

กิเลสมนุษย์ (Twenty-Five Images of a Man’s Passion,ค.ศ. 1918) 2) การเดินทางอันน่าหลงใหล (Passionate 

Journey, ค.ศ. 1919)  3) พระอาทิตย ์(The Sun, ค.ศ. 1919) 4) ความคิด (The Idea, ค.ศ. 1920) 5) เมือง (The City, ค.ศ. 1925) 

เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์วิธีการออกแบบตวัละครและสัญลกัษณ์บางอย่าง โดยใชท้ฤษฎีทางองคป์ระกอบศิลป์ ท่ี

อา้งอิงจากหนงัสือ องค์ประกอบของศิลปะของ ศาสตราจารยเ์กียรติคุณชลูด น่ิมเสมอ (ศิลปินแห่งชาติ สาขา

ทศันศิลป์ ประจาปี พ.ศ. 2541) จากการศึกษาพบวา่ ฟรองส์ มาเซอรีล มีรูปแบบการออกแบบตวัละคร แบ่งออก 

เป็นสองส่วน ส่วนแรก การใชต้วัละครในการดาํเนินเร่ือง มีรูปแบบการสร้างตวัละครท่ี มีความประณีตตามลาํดบั

ในการสร้างผลงาน ส่วนท่ีสอง การใชต้วัละครเป็นสัญลกัษณ์บางอย่างเพ่ือท่ีจะส่ือสารเร่ืองราวท่ีซับซ้อนกับ

ผูอ่้านฟรองส์ มาเซอรีล ใชก้ารยอ่ขยายของตวัละครเพ่ือแสดงถึง 1) อาํนาจ 2) ขนาดท่ีผิดปกติเพ่ือส่ือสารเร่ืองราว

บางอยา่งท่ีมีนยัสาํคญักบัเน้ือเร่ือง 3) ส่ือสารเร่ืองราวท่ีซบัซอ้น เร่ืองราวท่ีเป็นนามธรรมหรือเร่ืองท่ีศิลปินตอ้งการ

จะอุปมาอุปไมย 
 

คาํสําคญั: การออกแบบตวัละคร, ฟรองส์ มาเซอรีล, นิยายภาพไร้ตวัอกัษร 

 

ABSTRACT 

 This article aims to study the visual language in 5 selected wordless novel of Belgian artist Franz 

Masereel (1889 – 1972) namely, 1) Twenty-Five Images of a Man's Passion, 1918, 2) Passionate Journey, 1919, 

3) The Sun, 1919, 4) The Idea, 1920 and 5) The City, 1925. In order to explore the Character Designing method 

and symbolistic figures Masereel exercised in conveying certain messages.  Through analyzing the composition 

of selected work via Composition Theory of Chalood Nimsamer ( 1998)  the study suggests that Masereel create 

figures in two ways.  First, figures as narration of the story.  The artist gradually created more detail in Figures 

throughout his works.  Second, Figures as a symbol in order to communicate certain message to the reader.  By 

using the size of the figure to represent 1) power. 2) The unusual size implies something that the artist wanted to 

highlight, in addition to power.  3)  Expressing unusual behavior to show some implications that artists want to 

communicate. 
 

Keywords: Character Design, Franz Masereel, Wordless Novel  
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1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 คริสตศ์ตวรรษท่ี 20 เป็นช่วงเวลาท่ีเกิดการกา้วกระโดดคร้ังใหญ่ของวิถีชีวิตของมนุษยจ์ากความเรียบ

ง่ายไปสู่ความซบัซอ้นท่ีทนัสมยั (2) มีการพฒันาทางเทคโนโลยแีละวทิยาศาสตร์ เกิดการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง

ทางสังคมและเศรษฐกิจของยโุรปไปอยา่งมาก จากระบบเกษตรกรรมเป็นอุตสาหกรรม เส้นทางรถไฟท่ีขยายตวั

และการคมนาคมขนส่งดว้ยรถไฟไดเ้ปล่ียนวถีิชีวติของผูค้นและนาํความเจริญไปสู่ชนบทและหัวเมือง (3) การพฒันา

อุตสาหกรรมยงัทาํให้สภาพแวดลอ้มของเมืองใหญ่เสียหาย เช่นแม่นํ้ าสายหลกัท่ีไหลผ่านเมืองใหญ่เน่าเสีย                 

การเพ่ิมข้ึนของประชากรในกรุงปารีส จาก 600,000 คนเป็น 2.5 ลา้นคนในปี ค.ศ. 1900 (4)   

ในปี ค.ศ. 1914 สงครามโลกคร้ังท่ี 1 ไดเ้ปิดฉากข้ึน เป็นมหาสงครามท่ีมีการสูญเสียเป็นจาํนวนมาก 

ส่งผลกระทบต่อนานาประเทศทัว่โลก ซ่ึงสร้างบาดแผลแก่ผูค้น ผลพวงของการเปล่ียนผา่นของวิธีชีวติและสังคม

อยา่งกา้วกระโดดภายหลงัมหาสงครามน้ี ไดเ้ป็นจุดหน่ึงท่ีก่อใหเ้กิดการเคล่ือนไหวของศิลปะเอก็ซ์เพรสชัน่นิสม ์

(ค.ศ. 1905-1920) ศิลปะเอ็กซ์เพรสชัน่นิสมรุ่์งเรืองอยา่งมากโดยเฉพาะในประเทศเยอรมนีและออสเตรียโดยเป็น

ศิลปะท่ีพรรณนาโลกจากภายในจิตใจของศิลปิน 

ฟรองส์ มาเซอรีล นกัออกแบบกราฟิกชาวเบลเยียม ผูร่้วมสมยัอยูใ่นยคุแห่งการกา้วกระโดดน้ีและเป็น            

ผูบุ้กเบิกการส่ือสารเร่ืองราวผ่านภาพในลกัษณะต่อเน่ืองกัน โดยไม่มีคาํบรรยายหรือท่ีเรียกว่า นิยายภาพไร้

ตวัอกัษรข้ึน เขาไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็น “บิดาของนิยายในภาพเขียน” (5)  

ฟรองส์  มาเซอรีล  มีชีวิตวยัเด็กท่ีมั่งคัง่กับแม่และพ่อบุญธรรมท่ีเป็นต้นแบบของความคิดในการ

เรียกร้องความยุติธรรมทางสังคม ในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 1 เม่ืออายุได ้ 22  ปี มาเซอรีลทาํงานเป็นนักเขียน

การ์ตูนต่อตา้นสงครามลงในหนงัสือพิมพ ์ลา เฟย (La Feuille) เมืองเจนิวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด ์ซ่ึงเป็นงานท่ี

ตอ้งทาํอยา่งเร่งด่วน เพราะเป็นหนงัสือพิมพร์ายวนั เขามีเวลาไม่นานท่ีจะอ่านเน้ือหา พฒันาประเด็น ท่ีจะเล่าและ

สร้างภาพออกมาโดยเขาได้ใช้เทคนิคท่ีเรียกว่า พู่กันและหมึก ซ่ึงเหมาะกับการทําภาพประกอบให้กับ

หนังสือพิมพ์ ต่อมาเทคนิคน้ีไดถู้กพฒันากลายมาเป็นลายเส้นท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของเขาในการทาํนิยายภาพไร้

ตวัอกัษร นิยาภาพ ไร้ตวัอกัษรของ ฟรองส์ มาเซอรีลไดรั้บการยอมรับและตีพิมพห์ลายเร่ือง โดย 5 เร่ืองท่ีกล่าวมา

ขา้งตน้เป็นเร่ืองท่ีประสบความสาํเร็จและมีช่ือเสียงมากท่ีสุด (6)  

ผูว้ิจัยจึงเล็งเห็นว่าการศึกษาวิธีการออกแบบและรูปแบบการส่ือสารผ่านตัวละคร ในนิยายภาพไร้

ตวัอกัษรของฟรองส์ มาเซอรีล บิดาของนิยายภาพไร้ตวัอกัษร ผูเ้ป็นจุดเร่ิมตน้และอิทธิพลท่ีสําคญัท่ีก่อให้เกิด             

การพฒันาในการเล่าเร่ืองผา่นภาพเช่น กราฟิกโนเวล การ์ตูนใบแ้ละหนงัสือภาพท่ีไม่มีตวัอกัษรในปัจจุบนั ควรค่า

แก่การศึกษาเพ่ือเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางหน่ึงท่ีสามารถ ส่ือสารเร่ืองราวผ่านองคป์ระกอบศิลป์ วิธีการ

สร้างและรูปแบบการส่ือสารผา่นตวัละครท่ีซบัซอ้นกบันกัออกแบบและนกัสร้างสรรคใ์นปัจจุบนั 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

2.1. เพ่ือศึกษาการส่ือสารเร่ืองราวท่ีซับซ้อนผ่าน ตัวละคร ในนิยายภาพไร้ตัวอักษรของ ฟรองส์  

มาเซอรีล 

2.2. เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์องค์ประกอบศิลป์ วิธีการออกแบบตวัละครและอิทธิพลท่ีมาจากกระแส

ศิลปะเอก็ซ์เพรสชัน่นิสมใ์นนิยายภาพไร้ตวัอกัษรของ ฟรองส์ มาเซอรีล 
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3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 ทฤษฎีทางองคป์ระกอบศิลป์ ท่ีอา้งอิงจากหนงัสือ องคป์ระกอบของศิลปะของ ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ

ชลูด น่ิมเสมอ (ศิลปินแห่งชาติ สาขาทศันศิลป์ ประจาปี พ.ศ. 2541) 

 3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 

ตัวแปรต้น 
 

3.1. ศึกษาวธีิการสร้างตวัละคร และรูปแบบการนาํเสนอ 

จากนิยายภาพไร้ตวัอกัษรจาํนวน 5 เล่ม 

1) 25 ภาพกิเลสมนุษย ์ (Twenty-Five Images of a 

Man’s Passion, ค.ศ. 1918)   

2) การเดินทางอนัน่าหลงใหล (Passionate Journey, 

ค.ศ. 1919)   

3) พระอาทิตย ์(The Sun, ค.ศ. 1919)   

4) ความคิด (The Idea, ค.ศ. 1920)    

5) เมือง (The City, ค.ศ. 1925) 

3.2. วเิคราะห์องคป์ระกอบศิลป์การจดัวางองคป์ระกอบ

การใชเ้ส้นและคุณลกัษณะของเส้นในการส่ือความหมาย 

 ตัวแปรตาม 
 

ผลการวเิคราะห์ การสร้างและ

รูปแบบการนาํเสนอ ตวัละคร  

ในนิยายภาพไร้ตวัอกัษรทั้ง 5 เล่ม 

ของ ฟรองส์ มาเซอรีล 

 

 

แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

3.3 สมมตฐิานการวจิยั 

การศึกษาวิธีการสร้างและรูปแบบการส่ือสารผ่านตวัละคร ในนิยายภาพไร้ตัวอักษรของ ฟรองส์  

มาเซอรีล เพ่ือนาํเทคนิคและวิธีการส่ือสารผ่านองคป์ระกอบศิลป์มาใชเ้ป็นแนวทางหน่ึงในการส่ือสารเร่ืองราวท่ี

ซบัซอ้นผา่นการสร้างตวัละคร 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย  

4.1 แบบแผนการวจิยั  

งานวิจยัน้ีเป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยศึกษาจากผลงานจริงของ ฟรองส์ มาเซอรีล 

ศิลปินผูส้ร้างนิยายภาพไร้ตวัอกัษร โดยรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารและบทความท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือนาํมาวิเคราะห์ 

โดยใชท้ฤษฎีองคป์ระกอบศิลป์  

4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

1) 25 ภาพกิเลสมนุษย์ (Twenty-Five Images of a Man’s Passion, 1918) มีเน้ือเร่ืองเก่ียวกับชาย

หนุ่มท่ีถูกฆ่า หลงัจากเป็นแกนนาํในการประทว้งความอยติุธรรมทางสงัคม (6) 

2) การเดินทางอันน่าหลงใหล (Passionate Journey, 1919) เป็นภาพเล่าเร่ืองก่ึงอตัชีวประวติัของมา

เซอรีลอย่างชดัเจน ทั้งยงัแสดงถึงความสุข ความเศร้าโศก ความพึงพอใจ ความเบ่ือหน่ายและความโกรธ ของ
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ผูช้ายธรรมดาท่ีเขา้มายงัเมืองใหญ่ (7) หนังสือให้ความสําคญักับความเจ็บป่วยของสังคมท่ีเพ่ิมข้ึนพร้อมกบั                

การเติบโตทางอุตสาหกรรมและวฒันธรรมการคา้ท่ีมองขา้มหลกัการพ้ืนฐานของความเมตตาของมนุษย ์

3) พระอาทิตย์ (TheSun, 1919) เล่าเร่ืองผูช้ายท่ีพยายามจะควา้พระอาทิตย ์  โดยมาเซอรีลดึงเอา

โครงของตาํนาน อิคารัส (Icarus) (8) ตามท้องเร่ืองอิคารัสเสียชีวิตจากความพยายามเขา้ใกลพ้ระอาทิตยม์าก

เกินไปจนทาํให้ข้ีผึ้ งท่ีปีกของเขาละลายจนเขาร่วงลงมาจากทอ้งฟ้าและจมหายไปในมหาสมุทร มาเซอเรียล

เปรียบเทียบการพยายามจะเอ้ือมมือจบัพระอาทิตยก์บัการทาํตามสังคมอุสาหกรรมท่ีเบ่ียงเบนเป้าหมายในชีวิต

ของผูช้ายวยัหนุ่ม 

4) ความคิด (The Idea, 1920) เป็นเร่ืองเก่ียวศิลปินท่ีสร้างรูปทรงของความคิดออกมาในรูปของ

หญิงเปลือย และส่งเธอเขา้ไปในเมืองท่ีซ่ึงเธอถูกข่มเหงและไม่มีใครเขา้ใจ  ก่อนท่ีเธอจะกลบัมาหาเขาและพบวา่

ศิลปินไดส้ร้างความคิดใหม่ ๆ ออกมาแทนท่ีเธอ (9) โดย หนงัสือเร่ือง “ความคิด” เป็นนิยายเชิงเปรียบเทียบถึง

ทศันคติความกลวัท่ีมหาชนมีต่อแนวความคิดใหม่ ๆ  

5) เมือง (The City, 1925) ถูกยกย่องว่าเป็นผลงานท่ีดีท่ีสุด (10) ของมาเซอรีล โดยเร่ือง "เมือง”                 

น้ีไดห้ลุดออกจากขอ้จาํกดัของการเล่าเร่ือง โดยทั้งเร่ืองไม่มีตวัละครหลกัแต่อาศยัการเล่าเร่ืองโดยใหค้วามสาํคญั

กบัประสบการณ์ของเมือง  แสดงกายภาพของเมืองและอารมณ์ของแต่ละบุคคล ทั้งสุข ทุกข์ เหน่ือยลา้ ความ

รุนแรง หรือความต่ืนเตน้ในมหานคร โดยมาเซอรีลไดต้รวจสอบทุกซอกมุมท่ีสามารถทาํไดเ้พ่ือถ่ายทอดเร่ืองราว

ของเมือง ท่ีบอกเล่าความเป็นจริงของทุกชีวติตั้งแต่คนรวยจนถึงขอทาน 

4.3 เคร่ืองมือวจิยั 

 ผลงานวิจัยช้ินน้ีใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบศิลป์ เพ่ือศึกษาวิธีการสร้างและรูปแบบการนําเสนอ                  

ตวัละครของ ฟรองส์ มาเซอรีล จากหนงัสือนิยายภาพไร้ตวัอกัษรทั้ง 5 เล่ม ซ่ึงเป็นนิยายภาพไร้ตวัอกัษรท่ีประสบ

ความสําเร็จและเป็นท่ียอมรับและมีอิทธิพลต่อการพฒันาในการเล่าเร่ืองผ่านภาพเช่น กราฟิกโนเวล การ์ตูนใบ้

และหนงัสือภาพท่ีไม่มีตวัอกัษรในปัจจุบนั 

4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1) รวบรวมเอกสารขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 

2) ศึกษาประวติัความเป็นมาของศิลปะเอก็ซ์เพรชชัน่นิสม ์

3) ศึกษาประวติัชีวติและผลงานของ ฟรองส์ มาเซอรีล  

4) ศึกษาและวเิคราะห์การสร้าง และรูปแบบการส่ือสารผา่น “ตวัละคร” ในนิยายภาพไร้ตวัอกัษร 

โดยศึกษาและวเิคราะห์โดยใชท้ฤษฎีองคป์ระกอบศิลป์ 

5) จดักลุ่มขอ้มูล วเิคราะห์ และเช่ือมโยง 

6) สรุปผล 

4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  

วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชท้ฤษฏีองคป์ระกอบศิลป์การจดัวางองคป์ระกอบ การใชเ้ส้นและคุณลกัษณะของ

เส้นในการส่ือความหมาย การสร้างเอกภาพและดุลยภาพและสัดส่วนในภาพเพ่ือให้ได้ภาพท่ีสวยงาม และ

สามารถส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพจากการประกอบกนัของทศันธาตุ  
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5. ผลการวจัิย 

5.1. การใช้ตวัละครในการดาํเนินเร่ือง  

การสร้างตวัละครของ ฟรองส์ มาเซอรีล ทั้ง 5 เร่ือง โดยรวมมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบการสร้างตวั

ละครเพียงเลก็นอ้ย กล่าวคือ มีลกัษณะลายเสน้และวิธีการวาดไม่ต่างกนั มีเพียงความประณีตบรรจงท่ีเพ่ิมมากข้ึน

และมีชั้นเชิงในการจัดวางองค์ประกอบ ขนาด นํ้ าหนักในการออกแบบตัวละคร ในการแทนค่าสัญลกัษณ์

บางอยา่งท่ีศิลปินตอ้งการจะส่ือสาร 

1)  นิยายภาพไร้ตวัอกัษรเร่ือง “25 ภาพของกเิลสมนุษย์”  

เป็นนิยายภาพไร้ตวัอกัษรเร่ืองแรกของ ฟรองส์ มาเซอรีล เป็นหนงัสือขนาดสั้น เนน้การกระทาํของ

ตวัละครในการดาํเนินเร่ืองมากกว่าการให้ความสําคญักบัฉาก ตวัละครมีขนาดใหญ่ มีรายละเอียดของเส้ือผา้

ประมาณหน่ึง เห็นการแสดงออกทางสีหนา้และรับรู้ถึงอารมณ์ท่ีจะส่ือสารไดบ้า้ง แต่ไม่ชดัเจนมากนกั 

 

 
 

 ภาพท่ี 1 ภาพ การสร้างตวัละคร จากหนงัสือ 25 ภาพของกิเลสมนุษย ์(ภาพ 2) 
ท่ีมา: Frans Masereel Stiftung, 1918 images of the passion of a homme, accessed February 25, 2017, available 

from http:// masereel.org/bilderfolgen/1918-images-dela-passion-dun-homme/ 

 

2) นิยายภาพไร้ตวัอกัษรเร่ือง “การเดนิทางอนัน่าหลงใหล”  

การเดินทางอนัหนา้หลงใหล มีลกัษณะการสร้างตวัละครคลา้ยคลึงกบันิยายภาพไร้ตวัอกัษร เร่ือง 

25 ภาพกิเลสมนุษย ์ท่ียงัเนน้การสร้างตวัละครให้มีขนาดใหญ่ เล่าเร่ืองในมุมแคบ แต่ในเล่มน้ี ฟรองส์ มาเซอรีล 

เร่ิมเล่าเร่ืองผ่านภาพในระยะไกล มีตวัละครขนาดเล็ก ไม่ไดเ้นน้การส่ือสารผ่านใบหน้าของตวัละครเพียงอย่าง

เดียว แต่ใชอ้งคป์ระกอบ เช่น ฉาก ท่าทาง มาเป็นตวัช่วยในการส่ือความหมายของการกระทาํของตวัละคร 

 

  
 

ภาพท่ี 2 ภาพการสร้างตวัละครท่ีมีขนาดใหญ่ เล่าเร่ืองในมุมแคบจากหนงัสือ การเดินทางอนัน่าหลงใหล (ภาพ 26) 

ท่ีมา: Frans Masereel, David A. Berona (คานา), Passionate Journey: A Vision in Woodcuts [Kindle].  

Dover Publications, 2007. 
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3)  นิยายภาพไร้ตวัอกัษรเร่ือง “พระอาทติย์” 

การสร้างตวัละครในการดาํเนินเร่ืองมีการเปล่ียนแปลงอยา่งเห็นไดช้ดัในเร่ืองพระอาทิตย ์กล่าวคือ 

ยงัคงมีลกัษณะลายเสน้เช่นเดิม แต่เปล่ียนวธีิการส่ือสารเร่ืองราวผ่านตวัละครใหเ้ขา้กบัเน้ือหาและบริบทของเร่ือง

เน่ืองจาก นิยายภาพไร้ตวัอกัษรเร่ืองพระอาทิตย ์มีแก่นเร่ือง คือ “การออกตามหา” มุมมองท่ีศิลปินตอ้งการจะ

ส่ือสารจึงเปล่ียนไป มีการสร้างภาพในระยะไกล มีการส่ือสารผ่านทางการแสดงท่าทางและอิริยาบถต่างๆ ผนวก

รวมกบัฉากเพ่ือเล่าเน้ือหาในนิยายภาพ 

 

 
 

ภาพท่ี 3 ภาพ การสร้างตวัละครจากหนงัสือ พระอาทิตย ์(ภาพ 24)  

ท่ีมา: Frans Masereel, David A. Berona (คานา), The Sun, The Idea & Story Without Words: Three Graphic 

Novels [Kindle]. Dover Publications, 2009. 

 

  4)  นิยายภาพไร้ตวัอกัษรเร่ือง “ความคดิ” 

  การสร้างตวัละครในนิยายภาพไรตวัอกัษรเร่ืองความคิด ยงัมีลกัษณะลายเส้นคลา้ยเดิม แต่มีการ

พฒันาเร่ืองความประณีตมากข้ึนกวา่นิยายภาพไร้ตวัอกัษรทั้ง 3 เล่มก่อนหนา้ มีการสร้างตวัละครแบ่งออกเป็น 2 

ส่วน 

  4.1) ฟรองส์ มาเซอรีล ตอ้งการวาดภาพตวัละครแทนตวัเองลงไปในช่วงตน้ของเล่มและช่วง

ทา้ยของเล่ม โดยช่วงน้ีจะนาํเสนอภาพตวัละครคร่ึงตวั เห็นใบหนา้และกริยาชดัเจน ผนวกกบัการใชเ้ส้นกราฟิก

ตรงฉากหลงัเพ่ือสะทอ้นอารมณ์ภายในตวัละคร 

  4.2) ส่วนของตวัละครหญิงท่ีใชด้าํเนินเร่ือง นอกจากใชใ้นการดาํเนินเร่ืองแลว้ตวัละครตวัน้ียงั

ใช้อุปมาอุปไมย เป็นสัญลกัษณ์ของความคิด ท่ีถูกสร้างข้ึนมาจากศิลปินอีกทีหน่ึง โดยตวัละครตวัน้ีไม่เน้น                   

การแสดงออกทางสีหน้า แต่เน้นการกระทาํ ซ่ึงการกระทาํส่วนใหญ่ของหญิงเปลือยในนิยายภาพเล่มน้ีคือ                     

การพยายามถอดเส้ือ และคงไวซ่ึ้งความเปลือย เพ่ือส่ือถึงอุดมการณ์ทางความคิด พยายามวิง่หนีและหลบซ่อนจาก

ตวัละครแวดลอ้มเพศชายท่ีพยายามจบัเธอใส่เส้ือผา้ โดยส่ิงท่ีน่าสนใจคือ ฟรองส์ มาเซอรีล ไดส้ร้างตวัละคร

แวดลอ้มท่ีเป็นผูช้ายให้มีขนาดปกติ หรือใหญ่กว่าหญิงเปลือย และเห็นการแสดงออกทางสีหน้าท่ีชดัเจนกว่า                

ตวัละครหลกัท่ีใชใ้นการดาํเนินเร่ือง 
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ภาพท่ี 4 ภาพ การสร้างตวัละคร ภาพแทนตวัศิลปินจากหนงัสือ ความคิด (ภาพ 84)  

ท่ีมา: Frans Masereel, David A. Berona (คานา), The Sun, The Idea & Story Without Words: Three Graphic 

Novels [Kindle]. Dover Publications, 2009. 

 

 
 

ภาพท่ี 5 ภาพ การสร้างตวัละคร ภาพหญิงเปลือยและตวัละครแวดลอ้มจากหนงัสือ ความคิด (ภาพ 68)  

ท่ีมา: Frans Masereel, David A. Berona (คานา), The Sun, The Idea & Story Without Words: Three Graphic 

Novels [Kindle]. Dover Publications, 2009. 

 

5)  นิยายภาพไร้ตวัอกัษรเร่ือง “เมือง” 

เมือง เป็นผลงงานนิยายภาพไร้ตวัอกัษรท่ีไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นนิยายภาพไร้ตวัอกัษรท่ีดีท่ีสุดของ 

ฟรองส์ มาเซอรีล มีรูปแบบการเล่าเร่ืองท่ีแตกต่างจากนิยายภาพไร้ตวัอกัษรเร่ืองอ่ืนๆ ก่อนหนา้ท่ีเขาสร้างสรรค ์

คือ ไม่มีตวัละครหลกัในการดาํเนินเร่ือง แต่ใชว้ิธีการนาํเสนอภาพแง่มุมต่างๆ ของผูค้นท่ีใชชี้วิตในเมืองใหญ่ 

รูปแบบการสร้างตวัละครยงัคงเป็นแบบเดิม แต่มีความประณีตบรรจง มีลายละเอียด และเป็นระเบียบเรียบร้อย

ท่ีสุดในบรรดานิยายภาพไร้ตวัอกัษรท่ีเขาเคยเขียนมา 

 

 
 

ภาพท่ี 6 ภาพ การสร้างตวัละคร จากหนงัสือ เมือง (ภาพ 90)  

ท่ีมา: Frans Masereel, The city: a vision in Woodcuts [Kindle]. Dover Publications, 2006. 
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5.2. การใช้ตวัละครเป็นสัญลกัษณ์บางอย่างเพ่ือทีจ่ะส่ือสารเร่ืองราวทีซั่บซ้อนกบัผู้อ่าน 

การใช้ตวัละครเป็นสัญลกัษณ์แทนค่าความคิดหรือความหมายบางอย่างท่ีตอ้งการส่ือสารกับผูอ่้าน 

ฟรองส์ มาเซอรีล ออกแบบตวัละครให้มีความผิดปกติ เช่น ท่าทาง รูปลกัษณ์ และขนาด โดยใชอ้งค์ประกอบ

เหล่าน้ีเป็นนัยในการอุปมาอุปไมยตัวละครกับแนวคิดบางอย่างท่ีศิลปินตอ้งการจะส่ือสาร ในนิยายภาพไร้

ตวัอกัษรทั้ง 5 เล่มของ ฟรองส์ มาเซอรีล มีเพียงไม่ก่ีเล่มท่ีใชเ้ทคนิคน้ีในการส่ือสาร ยกเวน้ นิยายภาพไร้ตวัอกัษร

เร่ือง “ความคิด” ท่ีมีการออบแบบตวัละครและองค์ประกอบท่ีผนัผวน เพ่ือใชเ้ทคนิคการออกแบบตวัละครท่ี

ผิดปกติน้ีในการ ส่ือสาร เร่ืองราวและนยัสาํคญัท่ีซอ้นทบัอยูใ่นเร่ือง 

1) นิยายภาพไร้ตวัอกัษรเร่ือง “25 ภาพของกเิลสมนุษย์”  

การสร้างตวัละครผูห้ญิงในภาพน้ีมีความน่าสนใจเพราะศิลปินวาดภาพหญิงสาวท่ีเปลือยเตา้นม

เพียงหน่ึงขา้ง ทั้งท่ีสวมเส้ือผา้มิดชิด โดยหญิงสาวทาํกริยาคลา้ยจบัเตา้นมตนเอง ซ่ึงภาพน้ีมีความสอดคลอ้งกบั

ภาพ อดมัและอีฟ (Adam and eve ค.ศ. 1917) ของมกัซ์ เม็คมนัน์ ท่ีตวัละครอีฟทาํกริยาเช่นเดียวกนัคือ การจบั              

เตา้นมของตนเอง 

 

 
 

ภาพท่ี 7 ภาพ การสร้างตวัละคร จากหนงัสือ 25 ภาพของกิเลสมนุษย ์(ภาพ 15) 
ท่ีมา: Frans Masereel Stiftung, 1918 images of the passion of a homme, เขา้ถึงเม่ือ 25 กมุภาพนัธ์ 2559, จาก 

http:// masereel.org/bilderfolgen/1918-images-dela-passion-dun-homme/ 

 

 
 

ภาพท่ี 8 มกัซ์ เบ็คมนัน์ (Max Beckmann ค.ศ. 1884-1950), Adam and Eve 1917, ภาพพิมพจ์ารเขม ็, 23.7x17.6 ซม.  

ท่ีมา MOMA, เขา้ถึงเม่ือ 4 ธนัวาคม 2561 

จาก https://www.moma.org/s/ge/curated_ge/themes/nudes.html#slide12 

 

2)  นิยายภาพไร้ตวัอกัษรเร่ือง “การเดนิทางอนัน่าหลงใหล”  

ศิลปินสร้างตวัละครหลกัให้มีขนาดใหญ่ผิดปกติในภาพท่ีตอ้งการจะส่ือสารถึงความรู้สึกโดยใช้

การขยายขนาดเพ่ือเนน้ย ํ้าถึงความรู้สึกท่ีตอ้งการจะส่ือสาร เช่นความรู้สึกเยย้หยนัของตวัละครในภาพใหม้ากข้ึน 
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ประกอบกับกริยายืนปัสสาวะรดไปยงักลุ่มคนเบ้ืองล่าง โดยตวัละครยืนอยู่บนตึงสูงและแสดงสีหน้ายิ้มเยาะ              

การขยายขนาดตวัละครในภาพน้ีเนน้ย ํ้าถึงสารท่ีศิลปินตอ้งการจะส่ือสารไดม้ากข้ึนกวา่เดิม 

 

 
 

ภาพท่ี 9 ภาพ การขยายตวัละครใหมี้ขนาดใหญ่จากหนงัสือ การเดินทางอนัน่าหลงใหล (ภาพ 149)  

ท่ีมา: Frans Masereel, David A. Berona (คานา), Passionate Journey: A Vision in Woodcuts [Kindle].  

Dover Publications, 2007 

 

3)  นิยายภาพไร้ตวัอกัษรเร่ือง “พระอาทติย์” 

การสร้างตวัละครให้มีขนาดเล็กลงจนผิดปกติ จากภาพ ตวัละครขนาดเล็ก เดินออกมาจากศีรษะ

ของศิลปินและตกลงสู่ทอ้งถนนเบ้ืองล่างและดาํเนินเร่ืองราวของตนจนจบ การย่อขนาดตวัละครให้เล็กลงจน

ผิดปกติน้ี ศิลปินตอ้งการส่ือสารให้ผูอ่้านเขา้ใจถึงบริบาทของเร่ืองท่ีถูกแบ่งเป็นสองส่วน โดยใชข้นาดตวัละคร

ช่วยสร้างความเขา้ใจแก่ผูอ่้านและเช่ือมเร่ืองราวทั้งสองส่วนคือ โลกจริงและโลกความฝันเขา้ดว้ยกนั 

 

 
 

ภาพท่ี 10 ภาพการยอ่ขนาดตวัละครใหมี้ขนาดเลก็เพ่ือส่ือสารเน้ือเร่ืองจากหนงัสือ พระอาทิตย ์(ภาพ 2-4)  

ท่ีมา: Frans Masereel, David A. Berona (คานา), The Sun, The Idea & Story Without Words: Three Graphic 

Novels [Kindle]. Dover Publications, 2009. 

 

4)  นิยายภาพไร้ตวัอกัษรเร่ือง “ความคดิ” 

นิยายภาพไร้ตวัอกัษรเร่ืองความคิดเป็นหนงัสือท่ีมีความซบัซอ้นและมีเน้ือหาท่ีมีการอุปมาอุปไมย

มาก มีการเปิดเร่ืองมาคลา้ยนิยาภาพไร้ตวัอกัษรเร่ืองพระอาทิตย ์ท่ีเร่ืองเกิดข้ึนในตอนท่ีศิลปินหลบัฝัน ในขณะท่ี

นิยายภาพไร้ตวัอกัษรเร่ืองความคิด ตวัละครเป็นความคิดของศิลปินท่ีถูกนาํเสนอต่อหนา้สาธารณชนและสังคม

ในยคุสมยัท่ีศิลปินดาํรงชีวติอยู ่ 

ในตอนเร่ิมเร่ืองตวัละครหญิงเปลือยถูกสร้างใหมี้ขนาดเล็กเท่ากบัตวัละครชายในเร่ือง พระอาทิตย ์

หากแต่ว่าในระหว่างดาํเนินเร่ืองตวัละครหญิงเปลือยในนิยายภาพไร้ตวัอกัษรเร่ืองความคิด ไม่ไดถู้กสร้างให้มี

ขนาดเท่ากบัตวัละครแวดลอ้มอ่ืนๆ ภายในเร่ืองแต่มีความผกผนัในการยอ่ขยายขนาดของตวัละครตวัน้ีเป็นอยา่ง
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มาก ส่วนหน่ึงเพราะมีการใชก้ารเปล่ียนผ่านภาพจากภาพสู่ภาพหรือโคลเชอร์(11)ซอ้นกนัในภาพเดียว จากการ

สงัเกตพบลกัษณะการสร้างองคป์ระกอบท่ีผิดปกติดงัน้ี 

 4.1) ตวัละครหญิงเปลือยถูกสร้างข้ึนเพ่ือแทนค่า “ความคิด” ของศิลปิน โดยหญิงเปลือยตวัเลก็

ผดุข้ึนมาจากศีรษะของศิลปิน เช่นเดียวกบักริยาการผดุข้ึนของความคิด กราฟิกดา้นหลงัส่งเสริมกบัการแสดงออก

ทางสีหนา้ของศิลปิน และสะทอ้นอารมณ์ภายในของตวัละคร ทาํใหผู้อ่้านสามารถเช่ือมโยงและเขา้ใจสารท่ีศิลปิน

ตอ้งการจะนาํเสนอ 

 

 
 

ภาพท่ี 11 ภาพการยอ่ขนาดตวัละครใหมี้ขนาดเลก็เพ่ือส่ือสารเน้ือเร่ืองจากหนงัสือ ความคิด (ภาพ 3)  

ท่ีมา: Frans Masereel, David A. Berona (คานา), The Sun, The Idea & Story Without Words: Three Graphic 

Novels [Kindle]. Dover Publications, 2009. 

 

4.2) ตวัละครหญิงเปลือยและตวัละครแวดลอ้มมีขนาดเท่ากนั แต่ตวัละครในภาพถูกขยาย

ขนาดให้ใหญ่กว่าอาคารบ้านเรือน โดยสามารถเห็นกริยาท่าทางและใบหน้าของตัวละครได้อย่างชัดเจน                       

ฉาก ไม่ได้เป็นเพียงแค่ฉากประกอบเท่านั้น แต่ฉากมีการออกแบบให้สอดคลอ้งกับกริยาและสารท่ีตวัละคร

ตอ้งการจะส่ือ มากกวา่การเป็นเพียงฉากประกอบเร่ืองราว   

 

 
 

ภาพท่ี 12 ภาพ การขยายตวัละครท่ีมีขนาดใหญ่จากหนงัสือ ความคิด (ภาพ 19)  

ท่ีมา: Frans Masereel, David A. Berona (คานา), The Sun, The Idea & Story Without Words: Three Graphic 

Novels [Kindle]. Dover Publications, 2009 

 

4.3) ตวัละครหญิงเปลือยมีขนาดเล็กผิดปกติ เม่ือเธอถูกตีพิมพ ์เช่นเดียวกบัในตอนตน้ท่ีตวั

ละครตวัน้ีผดุข้ึนมาจากศิลปินในตอนตน้เร่ือง การยอ่ขนาดให้กลบัมาเล็กลงนั้นเป็นการแทนค่าใหผู้อ่้านเขา้ใจวา่ 

หญิงเปลือยท่ีผูเ้ขียนสร้างข้ึนแทจ้ริงแลว้เป็นการอุปมาอุปไมยถึง ความคิด ไม่ใช่เป็นเพียงเป็นตวัละครตวัหน่ึงท่ี

ใชด้าํเนินเร่ืองเพียงเท่านั้น 
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ภาพท่ี 13 ภาพการยอ่ขนาดตวัละครใหมี้ขนาดเลก็ จากหนงัสือ ความคิด (ภาพ 67)  

ท่ีมา: Frans Masereel, David A. Berona (คานา), The Sun, The Idea & Story Without Words: Three Graphic 

Novels [Kindle]. Dover Publications, 2009. 

 

ตวัละครหญิงเปลือยมีขนาดใหญ่ผิดปกติ ความผนัผวนของสัดส่วนของตวัละครตวัน้ีเร่ิมมี              

มากข้ึนเม่ือเน้ือเร่ืองดาํเนินมาถึงตอนท่ีชายคนรักของเธอถูกสังหารและเธอวิ่งหนีกลุ่มคนท่ีไล่ล่าเธอไปยงัโรง

พิมพ ์เม่ือหญิงเปลือยกระโดดลงไปยงัแท่นพิมพแ์ละถูกตีพิมพเ์ผยแพร่แก่สาธารณชนและสังคม ในช่วงน้ีจนถึง

จบเร่ืองตวัละครมีความผนัผวนของขนาดเป็นอยา่งมาก จากการสังเกตตวัละครหญิงเปลือยจะถูกสร้างใหมี้ขนาด

ใหญ่ผิดปกติในฉากท่ีความคิด มีอาํนาจ ตวัอยา่งจากภาพ ศิลปินสร้างภาพหญิงเปลือยใหใ้หญ่ข้ึน เธอวิง่อยูบ่นตึก

สูงท่ีมีไฟลุกท่วม ซ่ึงการสร้างตวัละครใหญ่ข้ึนน้ีสามารถตีความได้ว่า ความคิดในภาพมีผลงัและอาํนาจใน                   

การสร้างปรากฏการณ์บางอยา่งทางการเมือง 

 
 

ภาพท่ี 14 ภาพการขยายตวัละครหลกัใหมี้ขนาดใหญ่จากหนงัสือ ความคิด (ภาพ 77)  

ท่ีมา: Frans Masereel, David A. Berona (คานา), The Sun, The Idea & Story Without Words: Three Graphic 

Novels [Kindle]. Dover Publications, 2009 

 

5)  นิยายภาพไร้ตวัอกัษรเร่ือง “เมือง” 

การสร้างตวัละครในนิยายภาพไร้ตวัอกัษรเร่ือง เมือง มีการสร้างตวัละครให้มีขนาดใหญ่ผิดปกติ

เพ่ือส่ือถึงนัยบางอย่าง จากภาพ หญิงเปลือยโอบกอดชายหนุ่มในชุดสูทท่ีกาํลงัเอามือกุมศีรษะ ซ่ึงเป็นกริยาท่ี

แสดงว่าเขากําลงัมีความทุกข์และมีปัญหาบางอย่างในชีวิต หญิงเปลือยโอบกอดเขาไวด้้วยหน้าท่ีอ่อนโยน                    

การขยายองคป์ระกอบของตวัละครในภาพน้ีสร้างความรู้สึกอบอุ่น สีขาวของผิวหญิงเปลือยทาํใหส้วา่ง ดูตวัใหญ่

และอบอุ่น การสร้างตวัละครท่ีมีขนาดผิดเพ้ียนน้ีเอง ทาํให้การแปลความหมายของผูรั้บสารเปล่ียนแปลงไป 

เพราะหากภาพน้ีเป็นหญิงสาวเปลือยท่ีมีขนาดปกติ ภาพจะส่ือถึงเร่ืองเพศสมัพนัธ์มากกวา่เดิม แต่เม่ือตวัละครถูก
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ขยายใหญ่ข้ึนความรู้สึกถึงการถูกปลอบประโลม ปลอดภยั จึงเขา้มาแทนท่ี การขยายองคป์ระกอบในภาพน้ีจึงเป็น

การขยายตวัละครเพ่ือส่ือสารถึงอารมณ์ท่ีส่งผา่นทศันธาตุเพ่ือใหผู้อ่้านเขา้ใจสารท่ีศิลปินตอ้งการจะส่ือสารไดม้ากข้ึน 

 

 
 

ภาพท่ี 15 ภาพการขยายตวัละครใหมี้ขนาดใหญ่จากหนงัสือ เมือง (ภาพ 97)  

ท่ีมา: Frans Masereel, The city: a vision in Woodcuts [Kindle]. Dover Publications, 2006. 

 

6. อภิปรายผล  

6.1. การใช้ตวัละครในการดาํเนินเร่ือง  

ในนิยายภาพไร้ตวัอกัษรทั้ง 5 เล่ม มีรูปแบบการสร้างตวัละครท่ีไม่แตกต่างกันมาก มีความประณีต

ตามลาํดบัในการสร้างผลงาน ศิลปินใชต้วัละครในการแสดงสีหนา้ อากปักิริยา ผสานกบัองคป์ระกอบอ่ืนๆ ของ

ภาพเพ่ือดาํเนินเร่ืองราวทางกายภาพของเร่ือง 

6.2. การใช้ตวัละครเป็นสัญลกัษณ์บางอย่างเพ่ือทีจ่ะส่ือสารเร่ืองราวทีซั่บซ้อนกบัผู้อ่าน 

ฟรองส์ มาเซอรีล ใชก้ารยอ่ขยายของตวัละครเพ่ือแสดงถึง 

 6.2.1. อาํนาจ  

 ตวัละครท่ีมีขนาดใหญ่ผิดปกติแสดงถึงอาํนาจท่ีมากข้ึน แต่อาํนาจนั้นจะถูกนาํเสนอในรูปแบบ

ไหนก็ข้ึนอยูก่บัท่าทางและการจดัวางองคป์ระกอบในภาพนั้นๆ ในขณะท่ีการยอ่ตวัละครใหเ้ลก็ลงกวา่ปกติแสดง

ถึง ภาวการณ์ไร้อาํนาจ ความอ่อนแอ เปราะบาง 

 6.2.2. ขนาดทีผ่ดิปกตแิสดงถึงนยับางอย่างทีศิ่ลปินต้องการจะส่ือสาร  

 การสร้างตวัละครในนิยายภาพไร้ตวัอกัษรเร่ืองพระอาทิตย ์การยอ่ขนาดตวัละครหลกัท่ีเดินออกมา

จากศีรษะแสดงถึงการสมมติท่ีเกิดข้ึนในความฝัน เพ่ือให้ผูอ่้านเขา้ใจถึงเร่ืองราวม่ีซอ้นทบักนัอยู ่ระหวา่งความจริง

และความฝัน และการสร้างตวัละครใหมี้ขนาดท่ีเล็กผิดปกติในนิยายภาพไร้ตวัอกัษรเร่ือง ความคิด ตอนตน้เร่ือง

การสร้างตวัละครหญิงเปลือยให้มีขนาดเล็กและผุดข้ึนมาจากศีรษะของศิลปินเป็นสัญลกัษณ์แทนค่า ความคิด  

ใหป้รากฏข้ึนเป็นรูปธรรม หญิงเปลือย เป็นสญัลกัษณ์ของ ความคิด ท่ีออกมาจากตวัศิลปิน ส่งต่อไปยงัสงัคมและ

สาธารณชน การพยายามสวมเส้ือผา้ใหห้ญิงเปลือย คือการพยายามบิดเบือนแนวทางความคิดเพ่ือให้เขา้กบัสงัคม

ในยุคนั้น หรือ อาจกล่าวว่าคือการไม่ยอมรับแนวคิดใหม่ๆ ก็เป็นได ้ดงันั้นนิยายภาพไร้ตวัอกัษรเร่ือง ความคิด                

จึงเป็นหนงัสือท่ีเล่าเก่ียวกบัความหวาดกลวัของสังคมและสาธารณชนต่อความคิดใหม่ ผ่านตวัละครหญิงเปลือย 

และชายท่ีใส่สูท 
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 6.2.3. การแสดงกริยาทีผ่ดิปกตเิพ่ือแสดงนัยบางอย่างของเร่ือง  

จากเร่ือง 25 ภาพของกิเลสมนุษย ์ภาพผูห้ญิงจบัเตา้นมมีนัยบางอย่าง การท่ีศิลปินสร้างตวัละคร

ผูห้ญิงท่ีสวมเส้ือผา้ทั้งตวัแต่เวน้หนา้อกขา้งหน่ึงให้เห็นเตา้นม และตวัละครนั้นแสดงกริยาจบัเตา้นมของเธอไว ้

ทาํใหตี้ความไดว้า่เธอเป็นโสเภณีไม่ใช่ผูห้ญิงทัว่ไป เพราะศิลปินเลือกท่ีจะวาดของสงวนของเธอใหผู้อ่้านไดเ้ห็น

ทั้งท่ีไม่ใช่ภาพท่ีกาํลงัร่วมรักหรืออยูใ่นบริบทท่ีควรมี 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

(1) ใช้เป็นแนวทางหน่ึงในการสร้างตัวละครเพ่ือส่ือสารเร่ืองราวท่ีซับซ้อนและเน้ือเร่ืองท่ีมี                  

การอุปมาอุปไมยท่ีเขา้ใจยาก 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

(1) ในบทความโอกาสหน้า จะพฒันาวิธีวิทยาท่ีเป็นระบบระเบียบและเหมาะสมกับการวิจัย

ยิง่ข้ึนไป 
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แมคคลาวด,์ Understanding Comics: The Invisible Art, แปลโดย ชยัยศ อิษฎว์รพนัธ์ุ, เมธาว ีกิตติ

อาภรณ์พล (กรุงเทพฯ:คอร์เปอเรชัน่โฟร์ดี, 2559), 63 
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บทคัดย่อ 

 หนงัสือการ์ตนูญ่ีปุ่นหรือมงังะ(manga) จดัไดว้า่เป็นส่ือบนัเทิงท่ีไดรั้บการยอมรับ และเป็นท่ีนิยมไปทัว่

โลก และดว้ยความนิยมอยา่งกวา้งขวางน้ี ทาํให้มีผูท่ี้ตอ้งการเป็นนกัเขียนการ์ตูนเป็นจาํนวนมาก และการตีพิมพ์

ผลงาน หรือเดบิวตก์บัสาํนกัพิมพข์องญ่ีปุ่นเป็นขั้นแรกของการเป็นนกัเขียนการ์ตูนมืออาชีพ แต่มีผลงานไม่ถึง 

1% เท่านั้นท่ีผา่นการพิจารณา ผูว้จิยัจึงไดท้าํการรวบรวมขอ้มูลและปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสาํเร็จในการส่งพิจารณา

ผลงานจากคอลมัน์ Manga School จากนิตยสารการ์ตูนผูห้ญิง Nakayoshi นํามาวิเคราะห์ และตั้งสมมติฐานว่า

ปัจจยัหรือองคป์ระกอบใดท่ีส่งผลต่อความสาํเร็จ 

 จากการรวบรวมและวิเคราะห์คาํวิจารณ์ บทสัมภาษณ์ของกองบรรณาธิการ รวมถึงการท่ีผูว้ิจยัไดส่้ง

ตน้ฉบบัการ์ตูนเพ่ือรับการพิจารณา โดยอาศยัขอ้มูลท่ีรวบรวมไดช่้วยให้การเขียนการ์ตูน ทาํให้สามารถสรุป

แนวคิด และมาตรฐานการคดัเลือกผลงานของกองบรรณาธิการได ้ในระดบัขั้นพ้ืนฐาน ทั้งในแง่ของ เน้ือเร่ือง งาน

ภาพ และตวัละคร ซ่ึงเป็นสามองค◌ฺ์ประกอบสาํคญัท่ีจะขาดอยา่งใดอยา่งหน่ึงไปไม่ได ้

 

คาํสําคญั: การ์ตูนญ่ีปุ่น นกัเขียนการ์ตูน การส่งเดบิวต ์นิตยสารการ์ตูนญ่ีปุ่น กระบวนการผลิตการ์ตูน 

 

ABSTRACT 

Japanese manga is a blockbuster content and accepted worldwide. As a result, It inspired many people 

around the world to become a manga artists. To become one , first step is to become a debut writer in a magazine. 

However, since the probability of actually making a debut is very low, I collect information on the elements of 

the work that have an impact on the debut from the column called "Manga School" from girl's manga magazine 

"Nakayoshi" , analyze it, and hypothesis of what elements are necessary to reach the goal (story, characters, 

drawing ability necessary three elements) were verified.  

And after analyzed all the comment, the author creates and submit an original manga to Nakayoshi, and 

also conducted an interview with editorial team. From both collected data and the interview, and verified the 

hypotheses again.  



การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 17 และการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ คร้ังท่ี 7 มหาวิทยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ ประจาํปี 2565 

2137 

This research provides useful information for manga artists aiming to debut, which is the first step to 

become a professional manga artists. At the same time, it also serves as a guidebook for making manga content a hit. 

 

Keywords: Japanese Manga, Manga Artist, Debut , Japanese Manga Magazine, Manga Production Method 

 

บทนํา 

 ปัจจุบนัการ์ตูนญ่ีปุ่นได้รับความนิยมไปทั่วโลก โดยเห็นได้ชัดจากยอดขายหนังสือประเภท Adult 

graphic novel ในอเมริกาในช่วงปี 2020 ท่ีผา่นมาจากเวบ็ไซตข์อง NPD ซ่ึงเป็นฐานขอ้มูลยอดขายหนงัสือจากร้าน

หนงัสือชั้นนาํจากทัว่ประเทศอเมริกา จะเห็นวา่ หนงัสือการ์ตูนญ่ีปุ่นติดอนัดบั Top 20 ของยอดขายไปทั้งหมด 16 

อนัดบั มีผลงานของอเมริกาเพียง 4 อนัดบัเท่านั้น และอนัดบั 1 ก็เป็นของการ์ตูนญ่ีปุ่น(1) และดว้ยความนิยมน้ี ทาํ

ใหท้ัว่โลกมีผูท่ี้ตอ้งการเป็นนกัเขียนการ์ตูนจาํนวนมาก 

 ซ่ึงการท่ีจะเป็นนักเขียนการ์ตูนให้กบันิตยสาร หรือสํานักพิมพข์องญ่ีปุ่นไดน้ั้น ส่วนมากจะเร่ิมจาก               

การเดบิวต์ หรือก็คือการส่งผลงานเร่ืองสั้นจบในตอนในช่วงท่ีนิตยสารนั้นๆ เปิดรับผลงานนักเขียนหน้าใหม่               

โดยตวัผลงาน จะตอ้งเป็นเร่ืองสั้นจบในตอน ความยาวระหวา่ง 16-32 หนา้ ซ่ึงในนิตยสารการ์ตูนญ่ีปุ่นทัว่ไป จะมี

การเปิดรับผลงานทุกๆ 6 เดือน แต่สําหรับนิตยสารการ์ตูนผูห้ญิงหลายเล่ม อาทิ Nakayoshi มีการเปิดคอลมัน์ 

Manga School ท่ีรับผลงานทุกๆเดือน และจะมีการคดัเลือกผลงานท่ีดีท่ีสุด 5-7 ผลงานมาลงในคอลมัน์ รวมถึงคาํ

ติชมของกองบรรณาธิการ ซ่ึงคาํติชมน้ีช้ีแจงถึงเหตุผลท่ีผลงานนั้นๆผา่นการพิจารณาหรือไม่ และเป็นแหล่งขอ้มูล

สาํคญัในงานวิจยัช้ินน้ี โดยจะเป็นการรวบรวมจากคอลมัน์ Manga School ของนิตยสาร Nakayoshi จากปี 2013, 

2014, 2017 และ 2018 เพราะเป็นปีท่ีมีผลงานท่ีผ่านการพิจารณา จาํนวน 48 เล่ม และรวบรวมคาํวิจารณ์จาก

ทั้งหมด 198 ผลงานท่ีไดรั้บคดัเลือกในแต่ละเดือน รวมถึงอา้งอิงจากบทสัมภาษณ์ของกองบรรณาธิการ 2 ท่าน 

จาก Nakayoshi แต่กองบรรณาธิการทั้งสองท่านไม่ประสงคจ์ะออกนาม 

 

วตัถุประสงค์  

 การวจิยัน้ีจดัทาํข้ึนเพ่ือรวบรวมขอ้มูลจากคาํวจิารณ์ของกองบรรณาธิการ และคาํสมัภาษณ์ เพ่ือวเิคราะห์

และจดัทาํชุดขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้ตอ้งการสร้างผลงานการ์ตูนมงังะ (manga) เพ่ือใชเ้ป็นคูมื่อในการพฒันา

ผลงานโดยใชม้าตรฐานการพิจารณาผลงานของกองบรรณาธิการของประเทศญ่ีปุ่น 

 ในส่วนของนิตยสารท่ีเลือกมา คือนิตยสาร Nakayoshi ซ่ึงเป็นนิตยสารการ์ตูนผูห้ญิงเจา้ของผลงานท่ีมี

ช่ือเสียงมากมาย ทั้ง Sailor Moon , Tokyo Meow Meow, Card capture Sakura ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกนัระหวา่งนิตยสาร

การ์ตูนผูห้ญิงท่ีมีคอลัมน์ Manga School ด้วยกันแล้ว Nakayoshi เปิดรับเน้ือหาการ์ตูนท่ีมีความหลากหลาย

มากกว่า และรับทุกๆ แนว ขอ้มูลท่ีไดจึ้งมีความหลากหลายและครอบคลุมแนวการ์ตูนนอกจากการ์ตูนผูห้ญิง              

ไดด้ว้ย 

 

ข้ันตอน และองค์ประกอบที่สําคัญของการเขียนการ์ตูน  

1.1 ขั้นตอนของการเขียนการ์ตูน 

จากขอ้มูลท่ีรวบรวมมาจากคู่มือการเขียนการ์ตูนหลายๆเล่ม รวมถึงส่ือการเรียนการสอนท่ีผลิตโดย

สํานักพิมพ์ และนักเขียนการ์ตูนมืออาชีพ จะแบ่งขั้นตอนการเขียนการ์ตูนในระดบัเร่ืองสั้ นหน่ึงเร่ืองไดเ้ป็น 
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ขั้นตอนการ Pre-production หรือการจัดเตรียมเน้ือหาก่อนดาํเนินการผลิตจริง และขั้นตอน Production หรือ

ขั้นตอนการผลิต 

ซ่ึงในขั้นตอนแรกจะเป็นการคิดเน้ือเร่ือง หรือการวางพลอต ซ่ึงขั้นตอนน้ีจะเป็นการคิดแนวทาง                  

การดาํเนินเร่ือง บรรยากาศ อารมณ์ของเร่ือง สถานท่ี หรือโลกท่ีเร่ืองดาํเนินอยู ่ไปจนถึงการสร้างตวัละครท่ีเป็น

ตวัดาํเนินเร่ืองและตวัประกอบ 

หลงัจากท่ีวางพลอต กาํหนดตวัละคร และเหตุการณ์ในเร่ืองเรียบร้อยแลว้ ขั้นตอนต่อไปคือการนาํเอา

แนวคิดท่ีวางเอาไวม้าจดัวางลงในหนา้กระดาษ หรือสตอร่ีบอร์ด โดยขั้นตอนน้ีจะเป็นการกาํหนดเน้ือหาในแต่ละ

หนา้ การจดัช่อง กรอบคาํพูด และองคป์ระกอบให้ลาํดบัสายตาเวลาอ่านมีความไหลล่ืนไม่ติดขดั ส่ือสารกบัคน

อ่าน ไปจนถึงการกาํหนดภาพสุดทา้ยในแต่ละหนา้ ให้คนอ่านสงสัยวา่จะเกิดอะไรข้ึนต่อไป เป็นเทคนิคท่ีทาํให้

คนอ่านมีความอยากอ่านต่อ 

ขั้นตอนถดัมา จะเขา้สู่กระบวนการผลิต หรือ Production เป็นขั้นตอนท่ีนกัเขียนจะเร่ิมเขียนตน้ฉบบัจริง 

โดยอา้งอิงจากสตอร่ีบอร์ดท่ีวางเอาไว ้โดยจะเร่ิมจากการร่างภาพ ตดัเส้นเก็บรายละเอียด ถมดาํ ติดสกรีนโทน 

และใส่เสียงประกอบต่างๆ แลว้ค่อยลงบทพดู หรือเสียงประกอบ 

1.2  องค์ฺประกอบทีสํ่าคญัในการเขียนการ์ตูน  

จากการรวบรวมและวเิคราะห์คาํวจิารณ์นตข์องกองบรรณาธิการ จากผลงานมากกวา่ จะสามารถสรุปได้

คร่าวๆ ว่า ปัจจัย หรือองค์ประกอบท่ีสําคญัต่อการเขียนการ์ตูนหน่ึงเร่ือง สามารถแบ่งได้หลกัๆ เป็น 3 ส่วน

ดว้ยกนั คือ เน้ือเร่ือง ตวัละคร และงานภาพ ซ่ึงทั้งสามปัจจยัน้ีมีความสาํคญัเท่าๆ กนั  
 

 เน้ือเร่ือง 

 ส่วนประกอบสาํคญัขององคป์ระกอบดา้นเน้ือเร่ือง นอกจากแนวคิดตั้งตน้ก็คือ Plot Structure ของญ่ีปุ่น

จะเรียกวา่ Ki Shou Ten Ketsu เป็นการแบ่งเร่ืองออกเป็น 4 องค์(2)(3) 

Ki (Start , Begining) หมายถึง จุดเร่ิมตน้ ตน้เหตุ หรือสาเหต ุโดยจะเป็นเน้ือหาส่วนท่ีบอกกบัคนอ่านวา่ 

เป็นเร่ืองเก่ียวกบัใคร ทาํอะไร ท่ีไหน เม่ือไหร่ เป็นส่วนท่ีคนอ่านจะไดรู้้จกักบัตวัละครหลกัของเร่ือง สถานท่ีๆ

เร่ืองราวดาํเนินไป เป็นสถานท่ีแบบไหน ยคุสมยัแบบไหน หรือเป็นโลกแบบไหน 

Shou (Follow) หมายถึง การรับช่วง การติดตาม หรือก็คือส่วนท่ีขยายช่วงแรก วา่สภาพแวดลอ้มของตวั

ละครเอก เช่น ครอบครัว สงัคมรอบๆ หรือสภาพแวดลอ้มท่ีรายละเอียดเพ่ิมเติมอยา่งไร ส่งผลต่อตวัละครอยา่งไร 

 Ten (Twist, Turn) หมายถึงการหมุน หรือการเปล่ียนแปลง โดยเน้ือหาในช่วงน้ีจะเล่าถึงอุปสรรค หรือ

ปัญหาท่ีตวัละครเอกจะตอ้งประสบ และตอ้งหาทางแก้ไขปัญหา หรือก้าวขา้มอุปสรรคนั้นไปให้ได ้ซ่ึงจุดน้ี                  

จะเป็นจุด ท่ีทาํใหค้นอ่านรู้สึกต่ืนเตน้ เป็นจุดหกัมุม ท่ีทาํใหเ้ร่ืองไม่น่าเบ่ือ 

 Ketsu (Tie, Bind) แปลวา่การผกู การมดั การรวมเขา้ดว้ยกนั ในบริบทของการเขียนเร่ือง ก็คือการนาํเอา

ปม ปัญหา คาํถาม หรือส่ิงท่ีเป็นตน้เหตุของเร่ืองราว มีขมวดไวด้้วยกันในตอนท้าย แลว้คล่ีคลายปัญหาหรือ                

ปมปริศนาเหล่านั้น เพ่ือนาํไปยงัตอนจบของเร่ืองราว 

 นอกเหนือจากองคป์ระกอบในดา้นของเซ็ตติ้งเร่ือง(World Setting)ท่ีสร้างความน่าสนใจให้กบัเน้ือเร่ือง 

รวมไปถึงประเด็นหลกัๆของเร่ืองท่ีทาํใหค้นอ่านสงสยั รวมถึงตั้งคาํถามวา่เร่ืองจะดาํเนินไปอยา่งไร ก็เป็นจุดแรก

ท่ีดึงความสนใจของคนอ่านให้ติดตามเน้ือเร่ืองต่อไปได ้และปัจจยัสําคญัอีกอย่างท่ีตอ้งกาํหนดตั้งแต่ขั้นตอน             

การวางเน้ือเร่ืองคือบทพดู บทพดูท่ีนาํเสนอความเป็นตวัละครตวันั้นๆ นาํเสรอถึงบุคลิก นิสยั รวมไปถึงบทพดูท่ีมี

ผลกระทบต่อเน้ือเร่ือง คนอ่าน หรือสร้างอารมณ์ร่วมใหก้บัผูอ่้าน  
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 ตวัละคร 

 องค์ประกอบท่ีสําคญัส่วนถดัมาคือตวัละคร ซ่ึงเปรียบเสมือนตวัแทนของคนอ่าน และเป็นผูถ่้ายทอด

เร่ืองราวใหก้บัคนอ่าน จากบทสมัภาษณ์กองบรรณาธิการ ผูล้งความเห็นวา่ ในสามองคป์ระกอบ ระหวา่งเน้ือเร่ือง 

ตวัละคร และงานภาพ องคป์ระกอบท่ีสาํคญัท่ีสุดในระยะยาวคือตวัละคร เพราะเน้ือเร่ืองท่ีดี มีงานภาพท่ีสวยงาม 

แต่ขาดตวักลางท่ีจะถ่ายทอดส่ิงเหล่านั้นไปยงัคนอ่าน ก็จะทาํใหผ้ลงานขาดความสนุกไป 

โดยตวัละครท่ีดี ควรจะมีพ้ืนหลงัหรือประวติัตวัละครท่ีแข็งแรง คาํวิจารณ์หน่ึงท่ีกองบรรณาธิการให้

ความสาํคญั และพบไดบ่้อยก็คือ”การกระทาํท่ีสมกบัเป็นตวัละครตวันั้น” โดยการตดัสินใจ หรือการโตต้อบต่อ

สถานการณ์หรือส่ิงเร้าต่างๆ ของตวัละคร จะอา้งอิงมาจากประวติั หรือพ้ืนเพของตวัละครนั้นๆ 
 

 ความสัมพนัธ์ระหว่างเน้ือเร่ืองและตวัละคร 

ในดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบดา้นเน้ือเร่ือง และองคป์ระกอบดา้นตวัละคร การเลือกใชต้วั

ละครให้เหมาะสมกบัเน้ือเร่ืองเองก็เป็นอีกส่วนหน่ึงท่ีสาํคญัมาก ถึงจะเป็นเร่ืองราวแบบเดียวกนั แต่ดาํเนินเร่ือง

ดว้ยตวัละครท่ีแตกต่างกนั อารมณ์ และทิศทางของเน้ือเร่ืองก็สามารถแตกต่างกนัไดโ้ดยส้ินเชิง โดยปัจจยัหน่ึงท่ี

กองบรรณาธิการพดูถึงกนัก็คือ “ธีม” (Theme) และ “ฌอง”(Genre) ของเร่ือง ซ่ึงเกิดจากการผสมผสานกนัระหวา่ง

ตวัละคร และแก่นสาํคญัของเร่ือง 

การกาํหนดธีมและทิศทางการดาํเนินเร่ือง จึงมีผลต่อการเลือกใช ้หรือสร้างตวัละครหลกัให้เหมาะสม

กบัส่ิงท่ีผูเ้ขียนตอ้งการนาํเสนอ ยิ่งไปกวา่นั้น กองบรรณาธิการเองก็เนน้ย ํ้าถึงการมี”จุดขาย” ท่ีชดัเจนของผลงาน

ตวัเอง วา่ตอ้งการ “ขายอะไร” ใหก้บั “ใคร” 

 การมีธีมเร่ืองกบัแก่นเร่ืองท่ีแข็งแรง และตวัละครท่ีชดัเจน เหมาะสมกบัเร่ืองท่ีตอ้งการนาํเสนอจึงเป็น

ปัจจยัท่ีสาํคญัมากอยา่งหน่ึง  
 

 งานภาพ 

 สําหรับการเขียนการ์ตูนนั้ น จะมีจุดมุ่งหมายในการวาดภาพแตกต่างออกไปจากการวาดแบบ

ภาพประกอบ หรือ Illustration ก็คือ การวาดภาพเพ่ือการเขียนการ์ตูน จะมุ่งเนน้ไปท่ีการส่ือสารดว้ยภาพ มากกวา่

ความสวยงาม ทาํให้บางคร้ังกองบรรณาธิการจะให้ความสําคัญกับงานภาพ ลายเส้น หรือสไตล์ท่ีขับเน้น

บรรยากาศของเร่ือง หรือบอกเล่าถึงการกระทาํ การเคล่ือนไหว หรือการแสดงความรู้สึกของตวัละคร มากกว่า

ความถูกตอ้งทางกายวิภาคหรือหลกัการทางศิลปะ แต่อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้การอ่านเป็นไปได้อย่างล่ืนไหล                  

การเคล่ือนไหวหรือท่าทางของตวัละครเองก็ตอ้งมีความเป็นธรรมชาติ ถึงแมจ้ะไม่ถูกตอ้งตามหลกัการทางศิลปะ

ก็ตาม 
 

 ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัละครและงานภาพ 

 ถึงแมว้่าลายเส้นท่ีสวย อาจจะไม่ใช่ปัจจยัท่ีสําคญัท่ีสุดของการเขียนการ์ตูน แต่การวาดตวัละครให้มี

ความแตกต่าง สามารถแยกเพศ อายุ บุคลิก ของตวัละครได ้การแสดงสีหน้า อารมณ์ ซ่ึงบ่งบอกถึงความเป็น              

ตวัละครนั้นๆ ออกมา ดงันั้น ลายเสน้จึงเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการนาํเสนอตวัละครเช่นกนั 
 

 ความสัมพนัธ์ระหว่างงานภาพและเน้ือเร่ือง 

การเลือกใช้ลายเส้น หรือเทคนิคการตกแต่ง การเลือกใช้นํ้ าหนักสีขาวดาํในตัวงาน ลว้นส่งผลต่อ

ความรู้สึกของผูอ่้านและขบัเนน้บรรยากาศของตวัผลงาน เช่นการ์ตูนผูห้ญิง ท่ีมุ่งเนน้นาํเสนอเน้ือหาดา้นความรัก 
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อารมณ์ ความรู้สึก จะนิยมใชเ้สน้ท่ีเลก็ บาง มีความอ่อนนุ่ม และหลัีกเล่ียงการใชสี้ดาํปริมาณมากในตวังาน แต่ใน

ขณะเดียวกนั การ์ตูนแอ็กชนั ต่อสู้ จะนิยมใชเ้ส้นท่ีมีความหนา หรือแข็งกวา่ เพ่ือแสดงถึงพลงัในการเคล่ือนไหว

หรือการต่อสูท่ี้เกิดข้ึน หรือการ์ตูนแนวสยองขวญั ก็จะนิยมใชก้ารสานเส้นและสีดาํท่ีสร้างความรู้สึกอึดอดัให้กบั

คนอ่าน แต่ในขณะเดียวกนั ก็มีผลงานบางผลงาน ท่ีผสมผสานลายเส้นกบัแนวเร่ืองท่ีเป็นคนละแนวกนั แลว้

สร้างสรรคแ์นวผลงานหรือบรรยากาศใหม่ๆข้ึนมาไดเ้ช่นกนั เช่น ลายเสน้ท่ีมีความน่ารักผสมผสานกบับรรยากาศ

เร่ืองแนวสยองขวญัจะสร้างความรู้สึกขดัแยง้ แต่ความน่ารักทีดูไร้พิษภยัจะยิ่งขบัเนน้ความน่ากลวัของเน้ือเร่ือง

ไดม้ากยิง่ข้ึน 

 

สาเหตุทีพ่บได้บ่อยในผลงานทีไ่ม่ได้รับการพจิารณา 

 ในผลงานท่ีส่งเขา้รับการพิจารณาจาํนวนมาก มีหลายผลงานท่ีประสบปัญหาเดียวกนั แต่ในขณะเดียวกนั 

ก็มีบางผลงานท่ีมีปัญหาท่ีพบไดไ้ม่บ่อย แต่ส่งผลต่อการพิจารณาเป็นอยา่งมาก ซ่ึงปัญหาท่ีพบเหล่าน้ี ก็สามารถ

แยกเัป็นหมวดหมู่ไดต้ามองคป์ระกอบทั้งสาม เน้ือเร่ือง ตวัละคร และงานภาพ 
 

เน้ือเร่ือง 

ถึงแมบ้ทพูดจะเป็นส่ิงสําคญัของการเขียนเนัือเร่ือง แต่การใชบ้ทพูดในการดาํเนินเร่ือง หรือถ่ายทอด

เร่ืองราวมากเกินไป โดยไม่ไดใ้ชภ้าพเล่าเร่ิือง เป็นหน่ึงในสาเหตุสําคญัท่ีพบไดเ้ป็นจาํนวนมาก รวมไปถึงอีก

สาเหตุหน่ึง คือเน้ือเร่ืองเดินเป็นเสน้ตรง คาดเดาได ้และขาด Element of surprise   

กองบรรณาธิการคาดหวงัเร่ืองราวท่ีมีการหกัมุม สร้างความประหลาดใจใหค้นอ่าน แต่ในขณะเดียวกนั

ก็มีบางกรณีท่ีหักมุมมากจนเกินไป จนหลุดออกไปจากประเด็นเดิม และขาดการเช่ือมโยงกบัประเด็นหลกัของ

เร่ืองท่ีปูมาตั้งแต่แรก 

ในส่วนของพลอตเร่ืองหรือเซ็ตติ้ง ก็มีกรณีท่ีวางเร่ืองอ่อนมาตั้งแต่แรก แต่ก็พบอีกหลายกรณีทีนกัเขียน

สามารถสร้างพลอตเร่ืองไดน่้าสนใจ แต่ไม่ไดดึ้งเอาศกัยภาพของแก่นเร่ืองของตวัเองออกมาใชอ้ยา่งเตม็ท่ี และทาํ

ใหก้ารดาํเนินเร่ืองในช่วงทา้ยหรือขาดความน่าสนใจ 
 

ตวัละคร 

ปัญหาท่ีพบไดบ่้อยในปัจจยัดา้นตวัละครคือตวัละครไม่มีเสน่ห์ หรือไม่น่าสนใจ ซ่ึงสาเหตุมาจากการท่ี

ไม่ไดก้าํหนดพ้ืนเพ บุคลิก หรือนิสัยท่ีเป็นส่วนกาํหนดการกระทาํ หรือการตอบสนองต่อเหตุการณ์รอบตวัของ 

ตวัละคร และเป็นส่วนท่ีสะทอ้นตวัตนของตวัละครตวันั้นออกมา ซ่ึงปัจจยัดา้นเน้ือเร่ือง หรือก็คือขั้นตอนตั้งแต่               

การสร้างตวัละครก็มีอิทธิพลดว้ย  

นอกเหนือจากเร่ืองบุคลิกหรืออตัลกัษณ์ของตวัละครเอกท่ีเป็นตวัดาํเนินเร่ืองแลว้ ปัจจัยท่ีเกิดจาก                    

ตวัประกอบเองก็ส่งผลต่อการพิจารณา ถึงจะไม่ใช่สาเหตุท่ีพบได้บ่อยก็ตาม ในกรณีของการเขียนเร่ืองสั้ น                      

ตวัละครท่ีปรากฏตวัควรจะมีอิทธิพลต่อการดาํเนินเร่ือง หรือมีอิทธิพลต่อตวัละครหลกั การมีตวัละครท่ีไม่ส่งผล

ต่อเน้ือเร่ืองจดัวา่เป็นการส้ินเปลืองเน้ือหา 

นอกจากนั้ นยงัมีอีกปัจจัย คือการออกแบบตัวละครดูเก่า ดังนั้ น การศึกษา หรือติดตามแนวทาง                       

การออกแบบ หรือการวาดตวัละครท่ีมีการพฒันาอยูต่ลอดเวลาก็เป็นส่ิงจาํเป็น 
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งานภาพ  

ปัจจยัดา้นงานภาพท่ีพบไดบ่้อยมากในผลงานท่ียงัไม่ผ่านการพิจารณา คือความเสถียรของลายเสน้ ซ่ึงมี

อีกหลายสาเหตุแยกยอ่ยท่ีถูกจดัอยูใ่นปัจจยัน้ี เช่น วาดตวัละครตวัเดิมไม่เหมือนเดิม วาดตวัละครไดแ้ต่ฉากหลงั

ใชเ้ปอร์สเปคทีฟผิด ฉากหลงัเป็นสีขาวหรือโล่งเกินไป ความสมดุลของสรีระมนุษย ์การเคล่ือนไหวของตวัละคร

ท่ีดูผิดธรรมชาติ ไม่สามารถแยกเพศของตวัละครออกจากกันได ้การวาดรอยยบัเส้ือผา้ การแสดงสีหน้าของ               

ตวัละคร และอีกหลายๆอยา่งท่ีเก่ียวขอ้งกบัทกัษะในการวาดภาพของผูส้ร้างสรรคผ์ลงาน นอกจากนั้นยงัรวมไป

ถึงทกัษะการใชอุ้ปกรณ์ อยา่งปากกาท่ีใชใ้นการตดัเส้น หรือเคร่ืองมือเขียนการ์ตูนแบบดิจิตอล ท่ีทาํให้งานภาพ

ไม่เสถียร 

นอกจากน้ี อีกปัจจยัหน่ึงท่ีไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัทกัษะทางศิลปะ แต่เป็นเร่ืองของลายเส้น ซ่ึงพบอยู่สอง

กรณีหลกัๆ คือ ลายเส้นดูเก่า ไม่ทนัสมยั กบัลายเส้นไม่มีเอกลกัษณ์ กรณีลายเส้นดูเก่า อาจเกิดไดจ้ากแรงบนัดาล

ใจของผูส้ร้างผลงาน เป็นการ์ตูนร่วมสมยั ท่ีดาํเนินเร่ืองมาอยา่งยาวนาน แต่ลายเส้นไม่ไดท้นัสมยั ในขณะท่ีอีก

กรณีหน่ึงคือการอา้งอิงลายเสน้ หรือสไตลง์านจากศิลปินเพียงคนเดียว ทาํใหต้วังานขาดความเป็นเอกลกัษณ์ 

 

บทสัมภาษณ์กองบรรณาธิการ   

 ในขั้นตอนการวจิยัในคร้ังน้ี ประกอบดว้ยการรวบรวมขอ้มูลผลงาน และคาํวจิารณ์จากกองบรรณาธิการ

ท่ีมีต่อผลงานท่ีส่งเขา้รับการพิจารณา แลว้นาํเอาขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ แยกแยะ ก่อนนาํมาปรับใชก้บัการเขียน

การ์ตูนของผูว้จิยัเอง ท่ีส่งเขา้รับการพิจารณาผลงานเช่นกนั เพ่ือพิสูจน์ขอ้สนันิษฐาน รวมถึงขอ้มูลท่ีรวบรวมและ

วเิคราะห์มา และมีส่วนของการสมัภาษณ์กองบรรณาธิการในหวัขอ้ท่ีสาํคญัร่วมดว้ย 

 โดยกองบรรณาธิการท่ีเขา้รับการสมัภาษณ์มี 2 ท่าน และไดส้รุปบทสมัภาษณ์ออกมาไดว้า่ ผลงานท่ีผา่น

การคดัเลือกไม่จาํเป็นตอ้งทาํไดดี้ในองคป์ระกอบทุกดา้น แต่โดดเด่นในดา้นใดดา้นหน่ึงอยา่งชดัเจน แต่ส่วนท่ี

กองบรรณาธิการพิจารณาเป็นพิเศษจะเป็นเน้ือเร่ืองและตวัละครเสียมากกว่า ส่วนงานภาพขอแค่เป็นระดับท่ี

ส่ือสารได ้และมีความเหมาะสมกบัตวัผลงาน และตวัละครดูเหมือนจะเป็นองคป์ระกอบท่ีมีความสาํคญัมากท่ีสุด 

 ส่วนสาเหตุร่วมของผลงานท่ีไม่ผ่านการพิจารณา ส่วนมากก็จะเป็นผลงานท่ีไม่โดดเด่นในดา้นใดดา้น

หน่ึงเป็นพิเศษ หรืองานภาพตํ่ากวา่มาตรฐานมากจนเกินไป รวมถึงการออกแบบและลายเสน้ก็ควรจะทนัสมยั 

 อีกจุดหน่ึงท่ีกองบรรณาธิการกล่าวถึงหลายคร้ังทั้งในส่วนของคาํวิจารณ์และบทสัมภาษณ์คือ การมีใจ

บริการ (Service mind) ของผูเ้ขียน ท่ีตอ้งการใหค้นอ่านรู้สึกสนุก 

 

บทสรุป 

จากขอ้สันนิษฐาน การรวบรวมขอ้มูล การสัมภาษณ์กองบรรณาธิการ รวมไปคาํวิจารณ์ท่ีไดรั้บหลงั              

การส่งตน้ฉบบัไปยงัสาํนกัพิมพด์ว้ยตนเอง สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

การสร้างคอนเทนต(์content)สาํหรับการ์ตูนหรือผลงานท่ีประสบความสาํเร็จ นั้นไม่มีกฏเกณฑท่ี์ตายตวั

ปัจจยัทั้ง 3 มีความสาํคญัก็จริง แต่ไม่ไดแ้ปลวา่จะตอ้งทาํใหส้มบูรณ์ในทุกดา้น แต่ยคุสมยัและค่านิยมในช่วงนั้นๆ

ก็มีผลต่อการกาํหนดปัจจยัท่ีส่งผลมากท่ีสุด 

กองบรรณาธิการให้ความสําคญักับ”เอกลกัษณ์” หรือ “ตวัตน” ของผูเ้ขียนท่ีถูกถ่ายทอดออกมาใน

ผลงาน แสดงใหเ้ห็นวา่การนาํเสนอแนวคิด หรือสาส์นของผูเ้ขียนมีความสาํคญั 
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แน่นอนว่าผู ้เ ขียนย้อมต้องการถ่ายทอดสาร (message) หรือความคิดของตนเองลงในผลงาน                               

แต่ความคิด”ใจบริการ” ท่ีตอ้งการให้คนอ่านรู้สึกสนุกก็เป็นส่ิงสําคญั ซ่ึงผลงานท่ีไดรั้บคดัเลือก 2 ผลงาน ก็ได้

รับคาํชมจากกองบรรณาธิการในดา้นน้ี ดงันั้นการมีแนวคิดท่ีอยากจะใหค้นอ่านรู้สึกสนุกไปกบัผลงานของตวัเอง

จึงเป็นส่ิงท่ีช่วยเพ่ิมโอกาสความสาํเร็จของผลงานมากข้ึน 

และส่ิงท่ีสาํคญัท่ีสุดของการวิจยัน้ีก็คือการไดล้งมือเขียนการ์ตูนดว้ยตนเองโดยอาศยัขอ้มูลท่ีไดม้าเป็น

แนวทางในการผลิตผลงาน โดยหลงัจากท่ีส่งผลงานไปแลว้ ก็ไดรั้บการตอบรับและคาํวิจารณ์ของกองบรรณาธิการ 

เพ่ือนาํมาพฒันาผลงานช้ินต่อไป  

 จากขอ้สรุปทั้งส่ีขอ้ จะเห็นไดว้า่ปัจจยัท่ีสาํคญัต่อการส่งผลงานพิจารณา นอกเหนือจาก 3 องคป์ระกอบ

จากขอ้สนันิษฐานแลว้ ยงัมีเร่ืองของ”ยคุสมยั” “อตัลกัษณ์” “ใจบริการ” และ “ประสบการณ์”  

 

ข้อเสนอแนะ 

 เน่ืองจากงานวจิยัช้ินน้ีเกิดจากการรวบรวมขอ้มูลจากนิตยสารการ์ตูนญ่ีปุ่น Nakayoshi จากปี 2013-2018 

การติดตามข่าวสารและความคืบหนา้ของนิตยสารในปัจจุบนัและปีต่อๆ ไป รวมถึงการหาขอ้มูลจากนิตยสารท่ีมี

คอลมัน์ Manga School เช่นกนัจะช่วยใหไ้ดฐ้านขอ้มูลและกรณีตวัอยา่งท่ีกวา้งขวางและหลากหลายมากยิง่ข้ึน  
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PRODUCT DESIGN, WOVEN BASKETRY WITHIN CONCEPT  
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นางสาวอฉัราภรณ์ ยอดคีรี 

ภาควชิาเทคโนโลยศิีลปอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

E-mail: atcha.pamela@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 

ออกแบบผลิตภณัฑห์ัตถกรรมเคร่ืองจกัสานภายในแนวคิด “เสน่ห์เฉพาะถ่ินเมืองสิงห์” มีวตัถุประสงค ์

1) เพ่ือศึกษางานหัตถกรรมจักสานกลุ่มจักสานบ้านสวนมะปราง จังหวดัสิงห์บุรี 2) เพ่ือออกแบบผลิตภณัฑ์

หัตถกรรมจกัสานบา้นสวนมะปราง จงัหวดัสิงห์บุรี 3) เพ่ือประเมินความพึงพอใจกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์

หัตถกรรมจกัสานบา้นสวนมะปราง จงัหวดัสิงห์บุรี วิธีดาํเนินงานวิจยั ประกอบดว้ย ศึกษาหัตถกรรมจกัสาน

ภายในแนวคิด “เสน่ห์เฉพาะถ่ินเมืองสิงห์” ขอ้มูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ อนัไดแ้ก่ การคน้ควา้จากเอกสาร ตาํรา

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง กาํหนดประเด็นการสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็น การใชง้าน ปัญหา และความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภคมาออกแบบผลิตภณัฑห์ัตถกรรมเคร่ืองจกัสานภายในแนวคิด “เสน่ห์เฉพาะถ่ินเมืองสิงห์” กลุ่มตวัอยา่ง

คือ ประชาชนและนกัท่องเท่ียวจาํนวน 30 คน และนาํขอ้มูลเบ้ืองตน้ท่ีไดท้าํการรวบรวมไวม้าวเิคราะห์ดว้ยตาราง

แสดงการวิเคราะห์ เพ่ือพิจารณาเปรียบเทียบ โดยใชข้อ้มูลท่ีไดศึ้กษามาทาํการวิเคราะห์ตามหวัขอ้ เพ่ือนาํเขา้สู่

กระบวนการผลิต 

 ผลการวจิยัพบวา่ ผลการวเิคราะห์ประเมินความพึงพอใจกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑห์ตัถกรรมเคร่ือง

จักสานภายในแนวคิด “เสน่ห์เฉพาะถ่ินเมืองสิงห์” พบว่ากลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อของผลิตภัณฑ์

หัตถกรรมเคร่ืองจกัสานภายในแนวคิด “เสน่ห์เฉพาะถ่ินเมืองสิงห์” โดยรวม อยู่ในระดบัมาก x� = 3.64 ส่วนค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน S.D. = 0.62 ดา้นคุณค่าผูบ้ริโภค มีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง x� = 3.22 ส่วนค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน S.D. = 0.72 ดา้นความสะดวกสบาย มีความพึงพอใจในระดบัมาก x� = 4.00 ส่วนค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

S.D. = 0.39 ด้านการส่ือสาร มีความพึงพอใจในระดับมาก x� = 3.67 ส่วนค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน S.D.= 0.58                     

ดา้นความสอดคลอ้งกบัการผลิต ความพึงพอใจในระดบัมาก  x� = 3.64 ส่วนค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน S.D.= 0.79 
 

คาํสําคญั: ออกแบบผลิตภณัฑ,์ หตัถกรรมเคร่ืองจกัสาน, เสน่ห์เฉพาะถ่ินเมืองสิงห์ 

 

ABSTRACT 

 Handicraft wicker products within concept “Charming of Muang Sing” has purpose to: 1) To study the 

handicrafts of Ban Suan Maprang minority from Singburi Province. 2) Aim to design Ban Suan Maprang 

handicraft products. 3) To assess the consumer's satisfaction towards Ban Suan Maprang handicraft 

products.Research methodology is consisted of studying wicker handicrafts within concept of “ Charming of 

Muang Sing”  that included researching of documents, textbooks, also survey to Identified the requirements, 
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problems, and consumer needs to align with product concept design for “ Charming of Muang Sing” The group 

for survey consisted number of 30 peoples both locals and tourists, then bring this data to analyze on the  table 

chart and comparing by used this information aim to the productivity processes.  

The results showed that most of consumers are satisfied towards “ Muang Sing”  wicker handicraft 

products by overall high-level score x� = 3.64 score, standard deviation S.D. is 0.62. For valuable, the satisfaction 

was moderate x�  = 3.22 and standard deviation S.D. is 0.72. Comfortable using, there was a high level of 

satisfaction  4.00 score, while the standard deviation S.D. is 0.3. In terms of communication. There also get high 

level of satisfaction at x� = 3.67 score and standard deviation S.D. is 0.58. Consistency with production High level 

of satisfaction  x� =3.64 standard deviation S.D. is 0.79. 
 

Keywords: Wicker Handicraft, Product Design, Charming of Muang Sing 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

ชาวบา้นตาํบลชีนํ้ าร้าย อาํเภออินทร์บุรี จงัหวดัสิงห์บุรี ส่วนใหญ่มีพ้ืนฐานในการจกัสานไมไ้ผเ่พ่ือใชใ้น

เป็นอุปกรณ์อาํนวยความสะดวกในชีวิตประจาํวนัมาชา้นานแลว้ ตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษ ประกอบกบัสภาพภูมิประเทศ

และวตัถุดิบท่ีอยูใ่นชุมชนมีมากมาย นัน่ก็คือไมไ้ผ่สีสุก ซ่ึงถือวา่เป็นสุดยอดของไมไ้ผ่ท่ีนาํมาใชใ้นการจักสาน 

เคร่ืองจกัสานท่ีทาํ เช่น กระบุง ตะกร้า พดั กระจาด เป็นตน้ โดยชาวชีนํ้ าร้ายซ่ึงมีดว้ยกนัทั้งส้ิน 8 หมู่บา้นได้

รวมกลุ่มกนัข้ึนเพ่ือทาํการจกัสานไมไ้ผ่ หวายและวสัดุในทอ้งถ่ิน ในปี 2543 ใชช่ื้อว่า “กลุ่มจกัสานบา้นสวน

มะปราง” โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเพ่ิมรายไดใ้นครัวเรือน อีกทั้งเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาของชุมชนไม่ใหสู้ญหาย  

 การทาํผลิตภณัฑห์ัตถกรรมจกัสานทอ้งถ่ินส่วนใหญ่จะมุ่งเนน้ในดา้นประโยชน์ใชส้อยตามสภาพของ

สงัคม แต่ละยคุสมยั จากการเปล่ียนแปลงของสงัคมอยา่งรวดเร็วในคร่ึงศตวรรษท่ีผา่นมา อนัเน่ืองมาจากนโยบาย

การพฒันาด้านอุตสาหกรรมซ่ึงต้องพ่ึงพาเทคโนโลยีและวิทยาการใหม่ๆ มากข้ึน ความจําเป็นของการใช้

ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสานโดยตรง ในชีวิตประจําวนัลดน้อยลง ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสานท้องถ่ินจึง

ปรับเปล่ียนไปตามสภาพการเปล่ียนแปลงของสังคมไทยดว้ย หากมีความเขา้ใจท่ีมาของตน้กรรมเนิดภูมิปัญญา 

ของบรรพบุรุษ ความเขา้ใจถึงท่ีมา เหตุผล การแกปั้ญหาตลอดจนการสร้างสรรค์เพ่ือตอบสนองความตอ้งการทาง          

การดาํรงชีวิต ประเพณี วฒันธรรม ของแต่ละทอ้งถ่ิน และการสืบทอด การอนุรักษ ์การดาํรงไว ้จนถึงการพฒันา 

ต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบนั (พรพิมล ศกัดา และบวร เครือรัตน,์ 2561: 6) ทาํใหผ้ลิตภณัฑห์ตัถกรรมจกัสานยงัคงซ่ึงคุณค่า 

 จากปัญหาท่ีกล่าวมา ผูว้ิจยัไดเ้ห็นความสําคญัของภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีนับวนัจะสูญหายไปจากชุมชน                 

จึงมีความสนใจในการพฒันาผลิตภณัฑจ์ากหตัถกรรมจกัสานภายในแนวคิด “เสน่ห์เฉพาะถ่ินเมืองสิงห์” โดยใช้

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพ่ือเป็นทางเลือกและเป็นตน้แบบใหก้บักลุ่มในการพฒันาต่อยอดในเชิงพาณิชยต่์อไป เพ่ือเป็น

การรักษาภูมิปัญญาให้คงอยู ่สามารถเป็นอาชีพเสริมให้กบัคนในชุมชนไดมี้งานทาํอยูใ่นทอ้งถ่ิน มีรายไดเ้สริม

นอกจากการทาํอาชีพเกษตรกรรม โดยจะศึกษาและออกแบบผลิตภณัฑ์ให้มีประโยชน์ใช้สอย เหมาะสมกบั                    

กลุ่มผูบ้ริโภคในสังคมปัจจุบนั รวมทั้งส่งเสริมการพฒันาผลิตภณัฑ์ให้มีคุณภาพมาตราฐานเป็นท่ียอมรับของ

ผูบ้ริโภค เพ่ือใหส้ามารถแข่งขนัตามสภาพเศรษฐกิจสงัคมท่ีเปล่ียนแปลงไป  
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษางานหตัถกรรมจกัสานกลุ่มจกัสานบา้นสวนมะปราง จงัหวดัสิงห์บุรี 

(2) เพ่ือออกแบบผลิตภณัฑห์ตัถกรรมจกัสานบา้นมะปราง จงัหวดัสิงห์บุรี 
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(3) เพ่ือประเมินความพึงพอใจกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสานบ้านสวนมะปราง 

จงัหวดัสิงห์บุรี 

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 3.1 แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

       พรสนอง วงศ์สิงห์ทอง (2560) กล่าวถึง ความสําคญัของการพฒันาผลิตภณัฑ์ไวว้่า ผลิตภณัฑ์ควรมี

คุณค่าต่อผูบ้ริโภค  ความสะดวกสบายในการใชส้อย  การส่ือสารถึงความทนัสมยัหรืออตัลกัษณ์เฉพาะกลุ่ม  และ

ความเป็นไปไดใ้นกระบวนการผลิตในระบบหัตอุตสาหกรรม  ชเนตตี พุ่มพฤกษ (2562) อธิบายว่าแนวคิดใน              

การพฒันารูปแบบผลิตภณัฑใ์หม่จาํเป็นตอ้งคาํนึงถึงปัจจยัสาํคญั 4 ดา้น คือ ทรัพยากรและลกัษณะอาชีพ ความงาม 

สืบทอด สภาพภูมิอากาศและส่ิงแวดลอ้ม และความเช่ือ เพ่ือเป็นการส่งเสริมอตัลกัษณ์และจุดเด่นของผลิตภณัฑ ์ 

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งการพฒันาผลิตภณัฑท่ี์ใชว้สัดุจากธรรมชาติของกาสัก เต๊ะขนัหมาก และพนิตสุภา 

ธรรมประมวล (2563) พบวา่ การพฒันาผลิตภณัฑท์อ้งถ่ินบนพ้ืนฐานของวฒันธรม มีเอกลกัษณ์เฉพาะทั้งรูปแบบ 

ขนาด ลวดลาย สีสนั ความหลากหลายจะช่วยเพ่ิมมูลค่าใหก้บัสินคา้ และตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคได้

อยา่งหลากหลาย 

3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั  

ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัมุ่งเนน้ท่ีการดาํเนินการออกแบบเพ่ือพฒันาผลิตภณัฑ์หัตถกรรมเคร่ืองจกัสาน

ภายใตแ้นวคิด “เสน่ห์เฉพาะถ่ินเมืองสิงห์” โดยมีกรอบแนวคิดคือ ศึกษาผลิตภณัฑห์ัตถกรรมเคร่ืองจกัสานของ

กลุ่มจกัสานบา้นสวนมะปราง จงัหวดัสิงห์บุรี  เพ่ือหาแนวทางในการพฒันาผลิตภณัฑ์ในดา้นรูปทรง ลวดลาย 

และประโยชน์ใชส้อย ของตะกร้าทาํบุญ ใหมี้คุณค่าต่อผูบ้ริโภค ความสะดวกสบายในการใชง้าน การส่ือสารของ

ผลิตภณัฑ ์และความสอดคลอ้งกบักระบวนการผลิต 

กลุ่มตวัอยา่งในงานวิจยั ไดแ้ก่ กลุ่มจกัสานบา้นสวนมะปราง จงัหวดัสิงห์บุรี จาํนวน 30 คน เป็นผูใ้ห้

ขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑเ์ดิมของกลุ่ม และประเมินเพ่ือคดัเลือกรูปทรงและลวดลายผลิตภณัฑท่ี์ผูว้จิยัออกแบบข้ึน

กลุ่มทรงคุณวฒิุดา้นการออกแบบเคร่ืองจกัสาน จาํนวน 3 คน  เป็นผูป้ระเมินผลงานการออกแบบผลิตภณัฑข์อง

ผูว้ิจยั ประชาชนและกลุ่มนกัท่องเท่ียวในจงัหวดัสิงห์บุรี จาํนวน 30 คน เป็นผูต้อบแบบสอบถามความพึงพอใจท่ี

มีต่อผลิตภณัฑจ์กัสานท่ีผูว้จิยัออกแบบ ซ่ึงสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจงกบัผูท่ี้เขา้มาเยี่ยมชมผลิตภณัฑ ์ณ ท่ีทาํการกลุ่ม

บา้นสวนมะปราง และ ณ ท่ีจดัจาํหน่ายสินคา้โอทอป ศาลากลางของจงัหวดัสิงห์บุรี ในช่วงเดือนธนัวาคม 2564  

เคร่ืองมือในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์และแบบสังเกตเก่ียวกับผลิตภัณฑ์เดิมของกลุ่มฯ แบบ

ประเมินเพ่ือคดัเลือกรูปทรงและลวดลายผลิตภณัฑ์สําหรับกลุ่มจกัสานบา้นสวนมะปรางและผูท้รงคุณวฒิุ และ

แบบสอบถามความพึงพอใจของผูบ้ริโภคสาํหรับนกัท่องเท่ียว  

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย 

ผูว้จิยัมีขั้นตอนในการดาํเนินการวจิยั ดงัน้ี 

1. ศึกษาขอ้มูลผลิตภณัฑเ์ดิมของกลุ่มจกัสานบา้นสวนมะปราง จงัหวดัสิงห์บุรี ดว้ยการสัมภาษณ์และ 

ประธานและสมาชิกกลุ่มและการสังเกตผลิตภณัฑ ์รวมทั้งศึกษาขอ้มูลของจงัหวดัสิงห์บุรีเพ่ือหาอตัลกัษณ์ของ

จงัหวดั แลว้สรุปนาํมาเป็นแนวทางในการออกแบบรูปทรง ลวดลาย และประโยชน์ใชส้อยของผลิตภณัฑต์ะกร้า

ทาํบุญใหก้บักลุ่มน้ี  
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2. งานออกแบบผลิตภณัฑ ์ผูว้ิจยัออกแบบรูปทรงตะกร้าทาํบุญ 10 รูปแบบ ทางกลุ่มเลือก 1 รูปแบบท่ี

เป็นท่ีนิยมท่ีสุดคือ แบบรูปทรงส่ีเหล่ียมคางหมู และผูว้จิยัออกแบบลวดลาย 3 กลุ่ม ท่ีมาจากอตัลกัษณ์ของจงัหวดั 

ไดแ้ก่ กลุ่มลายวีรชนคนกลา้ กลุ่มลายพระนอน และกลุ่มลายปลาช่อน โดยแต่ละกลุ่มลายออกแบบรายละเอียดท่ี

ต่างกนั 5 ลาย ผูว้จิยัใหก้ลุ่มจกัสานและผูท้รงคุณวฒิุเลือกลวดลายทั้ง 15 ลวดลาย พบวา่ กลุ่มจกัสาน 25 คน เลือก

กลุ่มลายพระนอน โดยมีเหตุผลคือ ลวดลายมีความถ่ีของการจกัสาน มีความละเอียด ประณีต มากท่ีสุด และมี                 

อตัลกัษณ์จากส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีชาวพุทธนบัถือในจงัหวดั ซ่ึงทางกลุ่มมีความถนดัในการสร้างสรรคง์านลกัษณะน้ี 

ส่วนผูท้รงคุณวฒิุทั้ง 3 คน เลือกกลุ่มลายปลาช่อนและลายวีรชนคนกลา้โดยมีเหตุผลคือ ความเป็นอตัลกัษณ์ของ

จงัหวดั มีความแปลกใหม่ แต่ละกลุ่มลายท่ีไดรั้บการเลือกคือ ลายท่ี 1 วรีชนคนกลา้ ลายท่ี 3 พระนอน ลายท่ี 5 ปลาช่อน 

ผูว้ิจยัจึงให้ทางกลุ่มผลิตผลิตภณัฑต์ะกร้าทาํบุญเป็นรูปทรงส่ีเหล่ียมคางหมู และจกัสานเป็นลายท่ีไดรั้บการเลือก 

จาํนวน  3 แบบ (ภาพท่ี 2) ความช่ืนชอบของลวดลายของกลุ่มจกัสานบา้นสวนมะปรางยงัคงเป็นลวดลายพระนอน  

3. การประเมินความพึงพอใจของผูบ้ริโภค ผูว้จิยันาํผลิตภณัฑต์ะกร้าทาํบุญท่ีพฒันาแลว้ จาํนวน 3 แบบ

ถ่ายภาพลงในแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนและนกัท่องเท่ียว โดยสอบถาม 4 ประเด็น คือ คุณค่าต่อ

ผูบ้ริโภค ความสะดวกสบายในการใชง้าน การส่ือสารของผลิตภณัฑ ์และความสอดคลอ้งกบักระบวนการผลิต 
 

 
ลายท่ี 1             ลายท่ี 2                ลายท่ี 3             ลายท่ี 4             ลายท่ี 5 

ลายท่ี 1 วรีชนคนกลา้ 
 

 
ลายท่ี 1             ลายท่ี 2                ลายท่ี 3             ลายท่ี 4             ลายท่ี 5 

ลายท่ี 2 พระนอน 

 
ลายท่ี 1             ลายท่ี 2                ลายท่ี 3             ลายท่ี 4             ลายท่ี 5 

ลายท่ี 3 ปลาช่อน 

ภาพท่ี 1 การพฒันาชุดลวดลายจกัสาน 3 กลุ่มลาย 

                                
                                   ลายท่ี 1 วรีชนคนกลา้        ลายท่ี 3 พระนอน            ลายท่ี 5 ปลาช่อน 

ภาพท่ี 2 ลวดลายท่ีกลุ่มจกัสานมะปรางเลือกจากผลงานการออกแบบของผูว้จิยั 
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5. ผลการวจัิย 

       1. งานหตัถกรรมจกัสานของกลุ่มบา้นสวนมะปราง จงัหวดัสิงห์บุรี มีหลากหลาย ไดแ้ก่ ตะกร้าทาํบุญ

รูปทรงส่ีเหล่ียมผืนผา้ ส่ีเหล่ียมคางหมู หกเหล่ียม ลวดลายทั่วไป เช่น ลายขดั ลายเฉลว ลายดอกจัน ซ่ึงไม่มี                   

อตัลกัษณ์ของจงัหวดั สมาชิกกลุ่มชอบจกัสานลายท่ีประณีตมากกวา่ลายหยาบ (ภาพท่ี 3) 
 

 

ภาพท่ี 3 ตวัอยา่งตะกร้าทาํบุญของกลุ่มจกัสานบา้นมะปราง แบบเดิม 

 2. ผลิตภณัฑจ์กัสานท่ีผูว้ิจยัออกแบบมุ่งเนน้รูปทรงตะกร้าทาํบุญท่ีเป็นท่ีนิยม และออกแบบลวดลายท่ี

ประณีตตามความถนดัของสมาชิกกลุ่มและมีอตัลกัษณ์ของจงัหวดั คือลวดลายพระนอน ให้มีความลึก และกวา้ง 

เหมาะสาํหรับการใชส้อย ผลิตภณัฑเ์ลือกใชว้สัดุหวายแทจ้ากธรรมชาติท่ีมีจาํนวนมากในพ้ืนท่ีจงัหวดั และจงัหวดั

ใกลเ้คียง  หูห้ิวเป็นแบบพบัได ้เพ่ือใหก้ารขนส่งและการใชง้านสะดวก (ภาพท่ี 5) 
 

 
              แบบท่ี 1                                         แบบท่ี  2                    แบบท่ี 3   

ภาพท่ี 4 การออกแบบผลิตภณัฑต์ะกร้าทาํบุญแบบใหม่ 
 

 
 

ภาพท่ี 5 ผลิตภณัฑต์ะกร้าทาํบุญ ภายในแนวคิด “เสน่เฉพาะถ่ินเมืองสิงห์” ลวดลายพระนอน   
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 3. ผูบ้ริโภคหรือนกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจในรูปแบบของผลิตภณัฑ์แบบใหม่ท่ีผูว้ิจยัออกแบบและ

กลุ่มจกัสานมะปรางผลิต โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และมีความพึงพอในระดบัมากในประเด็นความสวยงาม

ของผลิตภณัฑ ์ความสะดวกสบายในการใชง้าน การส่ือสารของผลิตภณัฑท่ี์บ่งบอกความแปลกใหม่ และการใช้

วสัดุคุม้ค่าในเชิงการออกแบบอยา่งย ัง่ยืน และผลิตภณัฑส์ามารถเป็นตน้แบบในการผลิตในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ในปริมาณมากได ้รายละเอียดของแต่ละดา้น ปรากฏในตารางท่ี 1 

 

ตารางที ่1 ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑห์ตัถกรรมจกัสาน 

 ภายในแนวคิด “เสน่ห์เฉพาะถ่ินเมืองสิงห์” (ตะกร้าทาํบุญ) 

ลาํดบั เกณฑก์ารประเมิน (N=100) 

1. คุณค่าผู้บริโภค x� S.D. ระดบัความเหมาะสม 

 1. ดา้นความสวยงามของผลิตภณัฑ ์ 3.33 0.58 ปานกลาง 

 2. ดา้นคุณค่าของการใชว้สัดุของตวัผลิตภณัฑ ์ 4.00 1.00 มาก 

 3. ภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑเ์หมาะสมกบัการใชส้อย 2.33 0.58 พอใช ้

 รวม 3.22 0.72 ปานกลาง 

2. ความสะดวกสบาย    

 1. ดา้นความสะดวกสบายในการใชง้าน 4.33 0.58 มาก 

 2. ดา้นความเหมาะสมของขนาดและพ้ืนท่ีใส่ของ 4.00 0.00 มาก 

 3. ดา้นความเหมาะสมในการเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ ์ 3.67 0.58 มาก 

 รวม 4.00 0.39 มาก 

3. การส่ือสาร    

 1. ผลิตภณัฑบ่์งบอกถึงความแปลกใหม่ ไม่จาํเจ  

ในทอ้งตลาด 

3.67 0.58 มาก 

 2. ผลิตภณัฑบ่์งบอกถึงการใชว้สัดุอยา่งคุม้ค่า  

ในเชิง Sustainable design 

3.67 0.58 มาก 

 รวม 3.67 0.58 มาก 

4. ความสอดคล้องกับการผลติ    

 1. ผลิตภณัฑห์ตัถกรรมจกัสาน มีความเหมาะสมดา้นการผลิตใน

เชิงวิสาหกิจชุมชน 

3.33 0.58 ปานกลาง 

 2. ผลิตภณัฑห์ตัถกรรมจกัสาน สามารถผลิตในกลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชน ไดใ้นจาํนวนคร้ังละมากๆ 

4.00 1.00 มาก 

 รวม 3.67 0.79 มาก 

สรุปผลรวมการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้บริโภค 3.64 0.62 มาก 

 

 จากตารางท่ี 1 ผูว้ิจัยพบว่า ผลการวิเคราะห์ประเมินความพึงพอใจกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์

หตัถกรรมจกัสานภายใตแ้นวคิด “เสน่เฉพาะถ่ินเมืองสิงห์” พบวา่ กลุ่มผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจต่อของผลิตภณัฑ์

หัตถกรรมจกัสานโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก x� = 3.64 ส่วนค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน S.D.= 0.62 ดา้นคุณค่าผูบ้ริโภค  

มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง x� = 3.22 ส่วนค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน S.D.= 0.72 ด้านความสะดวกสบาย                      

มีความพึงพอใจในระดบัมาก x� = 4.00 ส่วนค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน S.D.= 0.39 ดา้นการส่ือสาร มีความพึงพอใจใน
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ระดบัมาก x� = 3.67 ส่วนค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน S.D.= 0.58 ดา้นความสอดคลอ้งกบัการผลิต ความพึงพอใจใน

ระดบัมาก  x� = 3.64 ส่วนค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน S.D.= 0.79 

 

6. อภิปรายผล  

 1. ท่ีมาของงานออกแบบผลิตภณัฑต์ะกร้าทาํบุญท่ีสร้างสรรคข้ึ์นใหม่น้ีมีแนวคิดจากคาํขวญัประจาํเมือง

สิงห์บุรี ความเช่ือในพุทธศาสนา ความถนดัเฉพาะในการทาํงานประณีตศิลป์ของกลุ่มจกัสานบา้นสวนมะปราง 

และวสัดุจากพ้ืนท่ี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของชเนตตี พุม่พฤกษ (2562: 22) พบวา่ การส่งเสริมอตัลกัษณ์และ

จุดเด่นของผลิตภณัฑ์ตอ้งคาํนึงถึงปัจจัย 4 ด้าน คือ ทรัพยากรและลกัษณะอาชีพ ความงามท่ีสืบทอด สภาพ

ภูมิอากาศและส่ิงแวดล้อม และความเช่ือของคนในพ้ืนท่ีนั้นๆ ทําให้ผลิตภัณฑ์ท่ีออกแบบใหม่แสดงเสน่ห์

เฉพาะถ่ินเมืองสิงห์ไดช้ดัเจนข้ึน อนัจะนาํมาซ่ึงแนวทางในการสร้างรูปแบบผลิตภณัฑท่ี์หลากหลายให้กบักลุ่ม 

จกัสานบา้นสวนมะปราง 

 2. การออกแบบผลิตภณัฑ์ตะกร้าทาํบุญชุดท่ีผูว้ิจัยออกแบบข้ึนน้ีมิไดมุ่้งเน้นเพียงประโยชน์ใชส้อย 

หากแต่เป็นส่ิงประดิษฐ์ท่ีรวมเอาความงามอย่างมีอตัลกัษณ์เฉพาะถ่ินมาแสดงออกด้วย ซ่ึง Nongnapat Chaiya 

Loral (2555) กล่าวไวว้่า หัตถกรรมใดท่ีมีความสร้างสรรค์ประณีตงดงามละเอียดอ่อนในทางศิลปะ มีคุณค่า

มากกวา่เพียงประโยชน์ใชส้อย จะเรียกส่ิงน้ีวา่ หัตถกรรมศิลป์ ประเด็นน้ีสอดคลอ้งกบัความถนดัในการจกัสาน

งานท่ีมีลวดลายประณีตสูงของกลุ่มจกัสานบา้นสวนมะปรางดว้ย จึงทาํให้ตะกร้าทาํบุญลวดลายพระนอนชุดน้ี

ไดรั้บความพึงพอใจจากผูบ้ริโภคในระดบัมาก  

3. ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑจ์กัสานท่ีผูว้จิยัออกแบบภายในแนวคิด “เสน่ห์เฉพาะถ่ิน

เมืองสิงห์” อยูใ่นระดบัมาก โดยเฉพาะใน 4 ประเด็น ไดแ้ก่ ความสวยงามของผลิตภณัฑ ์ความสะดวกสบายใน

การใชง้าน ผลิตภณัฑมี์ความแปลกใหม่ และมีการใชว้สัดุอยา่งคุม้ค่าในเชิงการออกแบบอยา่งย ัง่ยนื และผลิตภณัฑ์

เป็นตน้แบบให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสามารถผลิตซํ้ าได ้ในจาํนวนคร้ังละมากๆ ได ้ผลการวิจยัน้ีสอดคลอ้งกับ

งานวิจยัของ รสสุคนธ์ แยม้ทองคา และคณะ (2557: 1) ท่ีพบวา่ การพฒันาผลิตภณัฑห์ตัถกรรมทอ้งถ่ินตอ้งแสดง

ศักยภาพในพฒันาผลิตภัณฑ์อย่างเป็นระบบมีท่ีมาท่ีแสดงให้เห็นถึงวฒันธรรมประจาํถ่ิน ความแปลกใหม่                  

การพฒันาเทคนิคการผลิตให้มีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของกาสัก เต๊ะขนัหมาก และ

พนิตสุภา ธรรมประมวล (2563: 54) ซ่ึงพบวา่ การพฒันาผลิตภณัฑท์อ้งถ่ินบนพ้ืนฐานของวฒันธรม มีเอกลกัษณ์

เฉพาะทั้ งรูปแบบ ขนาด ลวดลาย สีสัน ความหลากหลายจะช่วยเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้า และตอบสนอง                      

ความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งหลากหลายดว้ย 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

1. ผลการวิจยัคร้ังน้ีนาํไปใชเ้ป็นแนวทางการส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาทางวฒันธรรม ดา้น

หัตถกรรมผลิตภณัฑจ์กัสานหตัถกรรมภายในแนวคิด “เสน่ห์เฉพาะถ่ินเมืองสิงห์” รวมทั้งภูมิปัญญาทอ้งถ่ินอ่ืนๆ 

ในบริบทท่ีใกลเ้คียงกนัได ้

2. หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรส่งเสริมเพ่ิมบทบาทของกลุ่มผู ้ปกครองของเยาวชนในชุมชน                         

ให้ตระหนักถึงความสําคญัต่อกิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาการจกัสานหัตถกรรมภายใตแ้นวคิด “เสน่ห์เฉพาะ               

ถ่ินเมืองสิงห์”  รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ภายในชุมชนควรส่งเสริมให้มีการศึกษาถึงกระบวนการสร้างการมีส่วน
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ร่วมของคนในชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ภายในชุมชนต่อการถ่ายทอดภูมิปัญญาการจกัสานของกลุ่มหตัถกรรม

จกัสานภายในแนวคิด “เสน่ห์เฉพาะถ่ินเมืองสิงห์”   

 

8. กติติกรรมประกาศ 

 ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือท่ีให้การสนบัสนุนทุนวิจยั 

และคณาจารยใ์นสาขาวชิาท่ีใหค้าํปรึกษาท่ีเป็นประโยชน์ต่อการทาํวจิยั และขอขอบคุณกลุ่มหตักรรมจกัสานบา้น

สวนมะปราง จงัหวดัสิงห์บุรี ท่ีใหค้วามอนุเคราะห์ขอ้มูลและผลิตช้ินงานในการทาํวจิยัคร้ังน้ี 
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บทคัดย่อ 

 บทความวิจัยเ ร่ือง การศึกษาแนวคิดและพัฒนาจักรวาลนฤมิตสําหรับอุตสาหกรรมแฟชั่นน้ี                       

มีวตัถุประสงค ์คือ 1) เพ่ือศึกษาแนวคิดในการนาํเทคโนโลยีท่ีเก่ียวขอ้งกบั Metaverse มาใชใ้นอุตสาหกรรมแฟชัน่  

2) เพ่ือศึกษาการรับรู้และความสนใจในการมีส่วนร่วมออกแบบแฟชัน่ในระบบจกัรวาลนฤมิต (Metaverse) และ

เทคโนโลยเีสมือนจริง 3) เพ่ือพฒันาผลงานแฟชัน่เสมือนจริงท่ีเหมาะสมสาํหรับระบบจกัรวาลนฤมิต (Metaverse) 

โดยใช้วิธีการศึกษาจากเอกสาร เพ่ือศึกษาแนวคิด และการพฒันารูปแบบของ Metaverse กับงานท่ีเก่ียวขอ้ง

ทางดา้นแฟชัน่ รวมถึงใชแ้บบสอบถามเพ่ือการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเก่ียวขอ้งกบังานแฟชัน่ทั้งนกัออกแบบ

หรือผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีสร้างสรรคก์ารออกแบบเส้ือผา้หรือลวดลายผา้และผูน้าํเขา้แบรนดห์รือผูจ้าํหน่ายแบรนด์แฟชนั

ในห้างสรรพสินคา้ ผลจากการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นการรับรู้และความสนใจการออกแบบแฟชัน่ในระบบจกัรวาล

นฤมิต (Metaverse) ได้ ดังน้ี 1) โดยรู้จักและเขา้ใจดี ร้อยละ 56.3 2) เคยเห็นข่าว Metaverse ในแบรนด์แฟชัน่               

ร้อยละ 75 โดยแบรนด์แฟชั่นท่ีมีผู ้เห็นข่าวมากท่ีสุดคือ Adidas 3) ความสนใจในการนํา Metaverse ไปใช้

ประโยชน์ท่ีมีผูใ้หค้วามสนใจสูงสุด คือการขาย Item เส้ือผา้ และการสร้างแบรนดใ์น Metaverse และไดส้ร้างงาน

เสมือนจริงในรูปแบบของ Virtual Model เพ่ือเดินแบบในท่าทางเดียวกบันางแบบท่ีเป็นตน้แบบ สร้าง Virtual 

Model Avatar ของผูเ้ขา้ร่วมงาน VIP โดยจดัแสดง ณ หา้งสรรพสินคา้ดิ เอม็โพเรียม และ ดิเอม็ควอเทียร์  

 

คาํสําคญั: จกัรวาลนฤมิต, แฟชัน่, งานเสมือนจริง 

 

ABSTRACT 

This research article title is a Study of Concepts and Development of Metaverse for the Fashion 

Industry.  The objectives are 1)  to study the concept of applying Metaverse- related technologies in the fashion 

industry 2)  to study the perception and interest in participating fashion designers in Metaverse 3)  To develop 

fashion virtual models that are suitable for the Metaverse The research methodology is using quantitative research 

methods by studying the concepts. and the development of Metaverse styles and related work in fashion Including 

collecting sample data related to fashion work, both designers or people who are responsible for creating clothing 

designs or fabric patterns and brand importers or fashion brand distributors in department stores.  The results of 

the analysis of data on perceptions and interest in fashion design in the Metaverse system were as follows: 1) 56.3 % of 
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them knew and understood well 2)  They had seen 75 % of the Metaverse news on fashion brands by brands.                  

The most popular fashion trend is Adidas.  3)  The most popular interest in Metaverse utilization is item sales, 

apparel and branding in Metaverse, and has created virtual work in the form of a virtual model in the same pose 

as the real model. Including virtual model avatars of VIP attendees were created to display at The Emporium and 

The EmQuartier department stores. 

  

Keywords: Metaverse, Fashion, Virtual 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

ปัจจุบนัโลกไดก้า้วเขา้สู่ยคุดิจิทลั ดิสรัปชนั (Digital Disruption) หรือการปฏิรูปดิจิทลั เป็นเปล่ียนแปลง

คร้ังใหญ่ท่ีเกิดจากการใช้เทคโนโลยีและโมเดลธุรกิจแบบใหม่ จนส่งผลกระทบธุรกิจทุกวงการท่ีต้องมี                          

การปรับตวั ธุรกิจท่ีไม่ไดน้าํเทคโนโลยีดิจิทลัมาใชเ้ป็นส่วนหน่ึงของธุรกิจก็จะขาดศกัยภาพในการแข่งขนัและ               

มีโอกาสสูงท่ีจะถูก Disrupt หรือไม่สามารถอยูร่อดในสภาพการแข่งขนัในปัจจุบนั 

ปัจจุบนัในตลาดต่างประเทศ มีแบรนด์ชั้นนาํจาํนวนหน่ึงไดเ้ร่ิมนาํแบรนด์เขา้สู่ระบบจกัรวาลนฤมิต 

หรือ Metaverse  ท่ีผสมผสานเทคโนโลยี VR (Virtual Reality) /AR (Augment Reality) และระบบท่ีประยกุตจ์าก

เกมภาพเสมือน (Virtual Game) เพ่ือสร้างความโดดเด่นใหแ้บรนด ์จนถึงการสร้างรายไดจ้ากการขายสินคา้แฟชัน่

ในระบบ Metaverse และการขาย NFT รวมถึงรายไดจ้ากการออกแบบ Skin หรือชุดของตวัละครในเกมออนไลน์ 

จึงมีคาํถามเกิดข้ึนว่าในวงการอุตสาหกรรมแฟชัน่ไทยมีแนวคิดในการนําเทคโนโลยีดา้น Metaverse มาใชใ้น

รูปแบบใด และเห็นวา่ Metaverse จะมีประโยชน์อยา่งไรต่ออุตสาหกรรมแฟชัน่  

โครงการวจิยัน้ีจึงจดัทาํข้ึนเพ่ือศึกษาเพ่ิมเติมในเชิงเศรษฐกิจ จากทั้งดา้นของผูบ้ริโภค ผูจ้ดัจาํหน่าย และ

ผู ้ออกแบบ ในอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย รวมถึงนักพัฒนา Metaverse ว่า Metaverse จะมีเป็นประโยชน์ต่อ

อุตสาหกรรมแฟชัน่ไดอ้ย่างไร เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับตวัของอุตสาหกรรมแฟชัน่ไทย ทั้งผูพ้ฒันาแบรนด์ 

ผูอ้อกแบบ ผูผ้ลิต ว่าควรจะปรับตวันาํเทคโนโลยี Metaverse มาใชป้ระโยชน์หรือไม่ และในแง่มุมใดเพ่ือเพ่ิม

มูลค่างานดา้นแฟชัน่ และการขยายตลาด 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพ่ือศึกษาแนวคิดในการนาํเทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้งกบั Metaverse มาใชใ้นอุตสาหกรรมแฟชัน่ 

2. เพ่ือศึกษาการรับรู้และความสนใจในการมีส่วนร่วมออกแบบแฟชั่นในระบบจักรวาลนฤมิต 

(Metaverse) และเทคโนโลยเีสมือนจริง 

3. เพ่ือพฒันาผลงานแฟชัน่เสมือนจริงท่ีเหมาะสมสาํหรับระบบจกัรวาลนฤมิต (Metaverse)  

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

3.1 เอกสารข้อมูลทีเ่กีย่วข้อง 

Metaverse หรือท่ีถูกเรียกตามการลงขอ้มูลของราชบณัฑิตยสภา ไดบ้ญัญติัศพัท์น้ีไวใ้นภาษาไทยท่ีให้

ความเขา้ใจชดัเจน คือ “จกัรวาลนฤมิต” โดยเป็นการบญัญติัศพัท์ไวต้ั้งแต่วนัท่ี 2 ธนัวาคม ปี 2564 ซ่ึงกาํลงัไดรั้บ

การพูดถึงจากผูค้นทั่วไปเป็นจาํนวนมาก โดยเฉพาะในกลุ่มของธุรกิจออนไลน์ท่ีเร่ิมให้ความสนใจมากข้ึน               
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เพราะถือเป็นหน่ึงในเคร่ืองมือสาํคญับน Marketing Online ท่ีธุรกิจต่าง ๆ จะสามารถใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งเต็มท่ี 

ธุรกิจใหญ่ท่ีทาํให้ Meta เร่ิมไดรั้บการพูดถึงมากข้ึน คือ Facebook เพราะมาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก ไดมี้การประกาศ

เปล่ียนช่ือแม่ของ Facebook ให้กลายเป็น META เพ่ือทาํให้ผูใ้ชง้านไม่สับสนและเขา้ถึงความเป็นจกัรวาลนฤมิต

มากข้ึน 

ถ้าพูดถึง Metaverse จะหมายถึงเทคโนโลยีท่ีสามารถเช่ือมต่อทุกการส่ือสารบนโลกออนไลน์ ให้

รวมกนัเป็นหน่ึงเดียวได ้ แมว้า่ Facebook จะถูกเปล่ียนช่ือบริษทัแม่อยา่งเป็นทางการคือ เมตา้ (META) แต่ใช่วา่

มาร์ค ซคัเคอร์เบิร์ก จะกลายเป็นเจา้ของเมตาเวิร์สทั้งหมด เพราะความกวา้งใหญ่ของโลกใหม่บนอินเทอร์เน็ตน้ี 

สามารถท่ีจะถูกจบัจองจากบริษทัใหญ่ต่าง ๆ ทัว่โลกผา่นทางเทคโนโลยชีั้นนาํไดท้ั้งหมด 

ดงันั้นการถือครองพ้ืนท่ีเมตาเวิร์สของ Facebook จึงเป็นเพียงแค่ส่วนหน่ึงเท่านั้น ส่วนท่ีเหลือจะเป็น

พ้ืนท่ีของบริษทัต่างๆ  ท่ีพฒันาเทคโนโลยีของตวัเองให้เขา้ร่วม และกลายเป็นหน่ึงเดียวกบัเมตาเวิร์สไดอ้ย่าง

สมดุลท่ีสุด ซ่ึงถา้ถามว่า Metaverse คืออะไร สามารถเปรียบเทียบถึงความเป็นจกัรวาล ท่ีมีการรวมกนัของทั้ ง

ดวงดาว, โลก, หลุมดาํ และทุกอณูของจักรวาลท่ีรวมกันเป็นหน่ึงเดียว ซ่ึงจะทาํให้เห็นถึงความเป็น Infinity 

หรือไม่มีท่ีส้ินสุด ดงันั้นจึงกลายเป็นการรวมกนัของทุกบริการท่ีจะอยูภ่ายใน Metaverse พร้อมการเช่ือมต่อผูค้น

จากทัว่โลก ใหเ้ขา้มาทาํความรู้จกักนัผา่นทางผูใ้หบ้ริการต่างๆ ดงันั้นผูท่ี้มีเทคโนโลยชีั้นนาํอยูใ่นมือ เช่น Google, 

Facebook, Microsoft กลุ่มธุรกิจ Startup หรือแมแ้ต่เจ้าใหญ่แห่งวงการอุปกรณ์ส่ือสารอย่าง Apple จะสามารถ

สร้างเมตา้เป็นของตวัเองไดท้ั้งหมด 

ประโยชน์สาํคญัของ Metaverse  สาํหรับ Metaverse แลว้ ถูกมองวา่เป็นความหวงัแห่งโลกอนาคต จึงมี

การพฒันาเทคโนโลยใีหท้นัสมยัและสามารถท่ีจะพาการส่ือสารของคนรุ่นใหม่มีความสะดวกและเช่ือมต่อกนัได้

จากทัว่โลก พร้อมใหป้ระโยชน์ต่อกลุ่มธุรกิจท่ีไม่วา่จะเป็นรุ่นก่อนหรือรุ่นใหม่ไดอ้ยา่งครบถว้น แมแ้ต่การใชง้าน

ส่วนบุคคลก็ยงัสามารถทาํให้ชีวิตเพลินและมีความสุขได ้เรียกไดว้่าแมคุ้ณอยู่บา้นหรืออยู่ภายในคอนโดแบบ

สบายๆ ไม่จาํเป็นตอ้งออกจากบา้นไปเส่ียงโรคติดต่อก็สามารถใชชี้วิตประจาํวนัไดเ้หมือนปกติ ดงันั้นความเป็น

เมตา้เวิร์สจึงถูกบญัญติัให้เป็นกลุ่มโลกเสมือนจริงท่ีถือเป็นโลกใหม่ มาพร้อมประโยชน์ท่ีจะทาํให้บุคคลทั่วไป

และธุรกิจไดน้าํไปใชม้ากข้ึน ดงัน้ี 

- การสร้างชุมชนบนโลกเสมือนจริงท่ีให้สภาพแวดลอ้มกบัวตัถุต่างๆ รอบตวัท่ีเหมือนจริงมาก และ

สามารถเช่ือมต่อกนัได ้จะทาํใหเ้กิดปฏิสมัพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั พร้อมการสร้างกิจกรรมร่วมกนัไดอ้ยา่งดีท่ีสุด 

- แมจ้ะเป็นเพียงแค่โลกเสมือนจริงท่ีตอ้งใช้งาน VR และ AR แต่สามารถใช้ไดค้รบทุกด้าน ดังนั้น                

คุณจึงพูดคุยกบัคนจริง ออกกาํลงักายไปกบัเพ่ือนจริงๆ ชมคอนเสิร์ต ประชุมงาน และทาํทุกกิจกรรมไดเ้หมือน

ตามปกติ 

- ปัจจุบนัอุปกรณ์สาํหรับเทคโนโลย ีMetaverse อยา่งเคร่ือง VR และ AR ถูกพฒันาให้มีความทนัสมยั

มากข้ึน และราคาเขา้ถึงง่าย สามารถเลือกไดห้ลายรูปแบบจากหลายแบรนด ์ดงันั้นจึงกระจายความเป็น metaverse 

ออกไปไดม้ากข้ึน 

- หน่ึงในประโยชน์สาํคญัท่ี Metaverse กาํลงัมาแรง คือ การถูกพฒันาให้ใชใ้นชีวิตจริงดา้นการแพทย,์ 

วิศวกรรม, ความบันเทิง และการคา้ขายต่างๆ ท่ีจะมีความทันสมยัมากข้ึน จึงทาํให้ชีวิตของมนุษยป์ลอดภัย 

สะดวก และรวดเร็วกวา่เดิม 



การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 17 และการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ คร้ังท่ี 7 มหาวิทยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ ประจาํปี 2565 

2154 

- เทคโนโลยีของเมตาเวิร์สถูกเช่ือมต่อสู่ความปลอดภยัในดา้นต่างๆ ดงันั้นไม่วา่คุณจะอยูท่ี่บา้น คอนโด 

หรือท่ีอยู่อาศยัใดๆ แลว้ใชชี้วิตร่วมกบัความเป็น metaverse ไดโ้ดยท่ีไม่ตอ้งกลวัปัญหาดา้นความปลอดภยัเลย

แมแ้ต่นอ้ย 

- การทาํธุรกิจบนโลกอินเทอร์เน็ตท่ีใชง้าน Metaverse จะทาํใหเ้กิดความคล่องตวั ส่ือสารกบัคนทัว่โลก

ไดช้ดัเจน และตน้ทุนไม่สูงมากจนเกินไป 

มูลค่าของอุตสาหกรรมเกมและ Metaverse ในโลก เติบโตข้ึนอย่างต่อเน่ือง ทาํให้ธุรกิจหลากหลาย

จาํเป็นตอ้งเขา้มาส่ือสาร และทาํตลาดกบัผูบ้ริโภคท่ีอยูใ่นโลกเกม และจกัรวาลนฤมิต (Metaverse) มากข้ึนทุกวนั 

อุตสาหกรรมแฟชัน่ระดบัโลกไดก้า้วเขา้สู่ยคุการผลิตสินคา้ดิจิทลั (Item) เพ่ือจาํหน่ายในเกม และ Metaverse และ

ทรัพย์สินดิจิทัล (NFT) เพ่ือตอบสนองความนิยมการสร้างตัวตนของผูบ้ริโภคยุคใหม่ในโลกของเกมและ 

Metaverse กนัมากข้ึน  

แบรนดแ์ฟชัน่ท่ีกา้วเขา้สู่โลกดิจิทลัเหล่าน้ีไดรั้บความนิยมในกลุ่มผูบ้ริโภคยคุใหม่ สร้างกระแสของแบ

รนดไ์ดอ้ยา่งมีนยัสาํคญั รวมถึงสามารถสร้างรายไดห้ลากหลายช่องทางใหม่ๆ 

ในขณะท่ีแบรนด์แฟชัน่ไทย ซ่ึงมีความคิดสร้างสรรคไ์ม่แพแ้บรนด์ระดบัโลก แต่จากการวิจยัยงัไม่พบ

การรับรู้ของผูบ้ริโภคถึงแบรนดไ์ทยในอุตสาหกรรมเกมและ Metaverse  

การนาํ Metaverse มาใชป้ระโยชน์เพ่ือสร้างภาพลกัษณ์ผูน้าํแฟชัน่ในโลกยคุใหม่ รวมถึงสร้างรายไดใ้น

รูปแบบใหม่ใหอุ้ตสาหกรรมแฟชัน่ไทย จึงเป็นประเด็นท่ีน่าสนใจในการศึกษา และพบวา่ผูบ้ริโภคไทยใหค้วาม

สนใจกบัการสร้างรายได ้การจาํหน่าย และการซ้ือ Item แฟชัน่ในเกม และ Metaverse รวมถึงการสร้างนางแบบ

เสมือนจริง (Virtual) เป็นลาํดบัตน้ๆ ซ่ึงขอ้มูลน้ีน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการปรับตวัของอุตสาหกรรม

แฟชัน่ไทยใหท้นักบักระแสโลกในอนาคต 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย  

 4.1 ระเบียบวธีิการวจิยั  

 ใชว้ธีิการวจิยัเชิงปริมาณ แบ่งเป็นเป็นขั้นตอนหลกั คือ 

- ศึกษาแนวคิด และผลงานสร้างสรรค์ท่ีเ ก่ียวข้อง จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเ ก่ียวกับ                        

การออกแบบ พฒันาและการใชง้าน Metaverse กบัอุตสาหกรรมแฟชัน่ 

- ศึกษาความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายเพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างสรรค ์

- เก็บขอ้มูลจากการใชแ้บบสอบถามกบักลุ่มคนในอุตสาหกรรมแฟชัน่ต่อเทคโนโลยี Metaverse 

ไดแ้ก่ 1) กลุ่มคนในอุตสาหกรรมแฟชัน่ 2) ผูบ้ริโภค เก่ียวกบัการรับรู้และความสนใจในการมีส่วนร่วมออกแบบ

แฟชัน่ในระบบจกัรวาลนฤมิต (Metaverse) และเทคโนโลยเีสมือนจริงเพ่ือเป็นขอ้มูลในการออกแบบ 

- พฒันาผลงานแฟชัน่ท่ีเหมาะสมสาํหรับระบบจกัรวาลนฤมิต (Metaverse)  

- เก็บขอ้มูลความคิดเห็นของผูบ้ริโภคท่ีเขา้ร่วมงาน EM PORIUM EM QUARTIER DOSE RUN 

WAY 2022 จดัโดย ดิ เอม็โพเรียม ดิ เอม็ควอเทียร์ ร่วมกบัลาซาดา้ ประเทศไทย  

4.2 เคร่ืองมือวจิยั 

แบบสอบถาม (Questionnaire) ในรูปแบบ Google Form 
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5. การดําเนินงานวจัิย 

จากการวเิคราะห์แนวคิดและงานสร้างสรรคท่ี์เก่ียวขอ้งไดน้าํมาพฒันาแบบสอบถามในดา้นของการรับรู้

และความสนใจในการมีส่วนร่วมออกแบบแฟชัน่ในระบบจกัรวาลนฤมิต (Metaverse) และเทคโนโลยเีสมือนจริง 

ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมแฟชัน่ โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี  

กลุ่มท่ี 1 นกัออกแบบแฟชัน่หรือผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีสร้างสรรคก์ารออกแบบเส้ือผา้หรือลวดลายผา้ จาํนวน 10 ราย 

กลุ่มท่ี 2 ผูน้าํเขา้แบรนดห์รือผูจ้าํหน่ายแบรนด์แฟชนัในหา้งสรรพสินคา้ จาํนวน 30 ราย ใชว้ิธีคดัเลือก

กลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive sampling)  

ผลการดาํเนินงานวจิยั  

 

 

 

 

 

   

 

 

แผนภาพท่ี 1 สถิติการสอบถาม ผูต้อบแยกตามกลุ่มอาย ุ

 

จากผลการตอบแบบสอบถาม ในกลุ่มผูค้นในวงการแฟชัน่ จาํแนกตามกลุ่มอาย ุเป็นกลุ่มผูมี้อาย ุ15 – 25 ปี 

ร้อยละ 18.8 เปอร์เซ็น, อาย ุ26 – 35 ปี ร้อยละ 25.0, อาย ุ36-45 ปี ร้อยละ 18.8 และอาย ุ46-55 ปี ร้อยละ 37.5 เป็น

กลุ่มท่ีอยูใ่นธุรกิจแฟชัน่ ร้อยละ 18.7 และกลุ่มผูบ้ริโภค ร้อยละ 81.3  

 

 
 

แผนภาพท่ี 2 สถิติการสอบถาม ผูต้อบแยกตามกลุ่มอาชีพ และอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

พบว่าผูค้นในวงการแฟชั่นทั้ งผูผ้ลิต ผูจ้ ําหน่าย ผูอ้อกแบบ และผูบ้ริโภค ทั้ งหมดรู้จัก Metaverse                             

โดยรู้จกัและเขา้ใจดี ร้อยละ 56.3 รู้จกัและไม่ทราบรายละเอียด ร้อยละ 31.3 และอยู่ในอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 

ร้อยละ 12.5 หมายถึงวา่เทคโนโลย ีMetaverse เป็นท่ีรู้จกัค่อนขา้งแพร่หลายในปัจจุบนั   
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แผนภาพท่ี 3 สถิติการสอบถาม แยกกลุ่มตามความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกบั Metaverse 

 

 ผูต้อบแบบสอบถาม เคยเห็นข่าว Metaverse ในแบรนด์แฟชัน่ มากถึงร้อยละ 75 โดยระบุแบรนดท่ี์เห็น

เป็นแบรนด์ต่างประเทศ ไม่มีผูท่ี้ระบุเห็นข่าว Metaverse ในแบรนด์ของไทย แต่มีผูเ้ห็นกิจกรรม Metaverse ใน

ไทย โดยแบรนดแ์ฟชัน่ท่ีมีผูเ้ห็นข่าวมากท่ีสุดคือ Adidas, Nike และ Gucci 

 

 
 

แผนภาพท่ี 4 สถิติการสอบถาม แยกกลุ่มตามความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกบั Metaverse 

 

 
 

แผนภาพท่ี 5 สถิติการสอบถาม ขอ้มุลเพ่ิมเติมแบรนดท่ี์ผูต้อบเห็นวา่มีความเก่ียวขอ้งกบั Metaverse 

 

ความสนใจในการนาํ Metaverse ไปใชป้ระโยชน์ท่ีมีผูใ้หค้วามสนใจสูงสุด คือการขาย Item เส้ือผา้ และ

การสร้างแบรนดใ์น Metaverse รองลงมาคือการสร้างนางแบบ Virtual และการขาย NFT 
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แผนภาพท่ี 6 สถิติการสอบถาม ขอ้คิดเห็นการนาํ Metaverse มาใชป้ระโยชน์กบัธุรกิจแฟชัน่ 

 

6. สรุปผลการวจัิย 

จากความสนใจในการนาํ Metaverse แสดงผล Virtual Model เดินแบบควบคู่กบัการเดินแบบแฟชัน่ใน

โลกปกติ ไดรั้บความสนใจจากผูร่้วมงานเป็นอย่างดี จากจาํนวนผูเ้ขา้ร่วมงาน EM PORIUM EM QUARTIER 

DOSE RUN WAY 2022 ท่ีจดัโดย ดิ เอ็มโพเรียม ดิ เอ็มควอเทียร์ ร่วมกบัลาซาดา้ ประเทศไทย  จาํนวน 100 คน  

ณ ห้างสรรพสินคา้ดิ เอ็มโพเรียม และ ดิ เอ็มควอเทียร์ โดยมีการสร้าง Virtual Model เพ่ือเดินแบบในท่าทาง

เดียวกบันางแบบท่ีเป็นตน้แบบ รวม 20 รายการและสร้าง Virtual Model Avatar ของผูเ้ขา้ร่วมงาน VIP รวม 18 ท่าน 

 

 

แผนภาพท่ี 7 ภาพประกอบผูบ้ริหารและผูร่้วมสนบัสนุนจดังาน Dose Fashion ท่ีมีการนาํคลิปอวตาร 

นางแบบ Virtual เดินแบบควบคูก่บัการเดินแฟชัน่โชวจ์ริง 

  

 

แผนภาพท่ี 8  ภาพประกอบการเดินแบบของนายแบบและนางแบบช่ือดงัในงาน Dose Fashion 2022 
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แผนภาพท่ี 9 การเดินแบบของนายแบบและนางแบบในรูปแบบ Virtual Avatar ในงาน Dose Fashion 2022 

 

 

  

แผนภาพท่ี 10 รูปแบบการป้ันอวตารของนางแบบ ใหมี้รูปลกัษณ์คลา้ยกบันายแบบนางแบบจริง  

คือ คุณแอน ชิลี และคุณพีพี กฤษณ์ เพ่ือเป็นคลิปเดินแบบในงาน Dose Fashion 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภาพท่ี 11 รูปแบบการป้ันอวตารของนางแบบ ใหมี้รูปลกัษณ์คลา้ยกบัตวัจริงผูเ้ขา้ร่วมงาน 

เพ่ือเป็นคลิปวดีีโอในงาน Dose Fashion 2022 
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แผนภาพท่ี 12 รูปแบบการป้ันอวตารของนางแบบ ใหมี้รูปลกัษณ์คลา้ยกบัตวัจริงผูเ้ขา้ร่วมงาน 

เพ่ือเป็นคลิปวดีีโอในงาน Dose Fashion 2022 

 

7. อภิปรายผล  

 จากผลการศึกษาเร่ือง Metaverse มีประโยชน์อยา่งไรต่ออุตสาหกรรมแฟชัน่ อา้งถึงบทความศึกษาของ 

Mckinsey เม่ือ 7 เมษายน 2565 และ “Fashion’s Metaverse Reality Check”เม่ือ 30 มิถุนายน 2565 จะพบว่าใน

ต่างประเทศ แบรนด์ชั้นนาํระดบัโลกจาํนวนมากไดน้าํ Metaverse มาเป็นเคร่ืองมือในการสร้างแบรนด์ และสร้าง

รายไดก้นัอยา่งมีนยัสาํคญัมาระยะหน่ึงแลว้ 

จาํนวนผูบ้ริโภครุ่นใหม่ท่ีเขา้สู่ระบบเกม และ Metaverse มีเพ่ิมมากข้ึนต่อเน่ืองโดยมีมูลค่าธุรกิจสูงถึง 

176 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ จาํนวนผูเ้ล่นล่าสุดถึง 3 พนัลา้นผูเ้ล่นต่อปี เป็นปัจจยัสาํคญัท่ีหลายแบรนดร์ะดบัโลกได้

ลงทุนการตลาดใน Metaverse และเกม อยา่งต่อเน่ือง อาทิ Gucci ท่ีสร้างสวน Gucci ในเกม Roblox สามารถเขา้ถึง

ผูบ้ริโภคไดถึ้ง 19 ลา้นคน และแบรนด์ Adidas, Nike, Gucci สามารถทาํรายไดถึ้ง 137.5 ลา้นเหรียญสหรัฐจาก      

การขาย NFT 

ผูบ้ริโภค GenZ ใชเ้วลาในโลกออนไลน์มากกว่า 8 ชัว่โมงต่อวนั และอยู่ในสังคมออนไลน์มากข้ึนๆ  

การแสดงตวัตนในโลกออนไลน์จึงมีความหมายต่อคนรุ่นใหม่มากข้ึนตามลาํดบั แบรนด์ระดบัโลกเหล่าน้ีจึงได้

สร้างสินคา้รองรับแนวโนม้ความนิยมดงักล่าว กล่าวไดว้า่แฟชัน่ยคุใหม่กาํลงักา้วเขา้สู่กระแสการมีตวัตนของคน

รุ่นใหม่ในโลกใบท่ีสอง นอกเหนือจากตวัตนในโลกปัจจุบนัเพ่ิมมากข้ึน เห็นไดจ้ากมูลค่าของการจาํหน่ายกระเป๋า 

Gucci ท่ีสร้างเป็น Item ในโลกของ Metaverse มีมูลค่าใกลเ้คียงและบางรุ่นมูลค่ามากกวา่กระเป๋า Gucci ท่ีขายจริง

ในโลกภายนอก 

ในขณะท่ีอุตสาหกรรมแฟชัน่ของไทย ผูบ้ริโภคมีการรับรู้ถึงคาํวา่ Metaverse สูง แต่ยงัมีความเขา้ใจถึง

ความหมายไม่มากนัก อยา่งไรก็ตามผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ทราบข่าวการนาํ Metaverse ไปใชข้องแบรนด์แฟชัน่ใน

ต่างประเทศหลายแบรนด์ และมีความสนใจและทราบถึงกิจกรรมแฟชัน่ท่ีมีการนาํ Metaverse มาใชแ้ลว้ แต่ยงั              

ไม่ทราบถึงแบรนดแ์ฟชัน่ในไทยท่ีมีการใชใ้น Metaverse  

ดงันั้น การปรับตวั เรียนรู้ และสร้างรายได ้เพ่ือให้เกิดส่วนแบ่งการตลาดในอุตสาหกรรมแฟชัน่ในโลก

เกมและ Metaverse ให้ทันกระแสจึงเป็นส่ิงท่ีผูท่ี้อยู่ในอุตสาหกรรมแฟชั่นตอ้งคาํนึงถึงเพ่ือให้สอดคลอ้งกบั

พฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป รวมถึงการส่ือสารสร้างความเขา้ใจเพ่ิมเติมในความหมายของ Metaverse 

ในอุตสาหกรรมน้ีน่าจะเป็นส่วนหน่ึงท่ีตอ้งดาํเนินการดว้ยเช่นกนั 
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8. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

1.  ในวงการอุตสาหกรรมแฟชัน่ไทย ควรมีการศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคไทยกบัความนิยมและ

การใชจ่้ายในการสร้างตวัตนในสังคมออนไลน์ ท่ีไดรั้บความนิยม เช่น Item, Virtual Model และ NFT เพ่ือหา

ช่องทางสร้างรายไดเ้พ่ีมเติมจากแฟชัน่ท่ีกาํลงัเขา้สู่ยคุใหม่ 

2.  การนาํ Metaverse มาเป็นเคร่ืองมือสร้างจุดเด่นท่ีแตกต่าง และการรับรู้แบรนด์ในฐานะผูน้าํใน

โลกแฟชัน่ยคุใหม่ เป็นทางเลือกหน่ึงท่ีจะสร้างภาพลกัษณ์แบรนดแ์ฟชัน่ไทยใหก้า้วทนัแบรนดร์ะดบัโลกได ้

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการวิจยัมูลค่าตลาดของผูบ้ริโภคไทยในการจบัจ่ายใชส้อยเก่ียวกบั Item และแบรนด์ใน

อุตสาหกรรมเกม รวมถึงประสบการณ์ รวมถึงความสนใจในการท่อง Metaverse ท่ีมีแบรนดแ์ฟชัน่ของต่างประเทศ 
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บทคัดย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ดินในทอ้งถ่ิน ของนกัเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)  และเพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนหลังการใช้จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) กับเกณฑ์ร้อยละ 80 ของนักเรียนชั้ น

ประถมศึกษาปีท่ี 4 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคือนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ

นครราชสีมา อาํเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 ไดจ้ากการสุ่มแบบ

กลุ่ม (Cluster Random Sampling) มา 1 ห้อง จาํนวน 30 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ แผนการจดัการ

เรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 เร่ืองดินในทอ้งถ่ิน โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 

(5E) จาํนวน 4 แผน แผนละ 2 ชัว่โมง รวมทั้งหมด 8 ชัว่โมง และแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบ

ปรนัย 4 ตัวเลือก เร่ืองดินในท้องถ่ิน โดยวิเคราะห์ ค่าเฉล่ีย (x�) = 4.22 ค่าส่วนเบ่ียงมาตรฐาน (S.D.) = 0.56                     

ค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) = 0.9639 ทดสอบค่าที (t-test) แบบ Dependent Group และแบบ One Sample 

 ผลการวจิยัพบวา่ 

1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน 12.90 คะแนน และค่าเฉล่ียผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน 27.34 

คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน พบวา่ ค่าเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัจากใชก้ารจดัการเรียนรู้แบบสืบ

เสาะหาความรู้ (5E) สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน มีค่าเฉล่ีย 27.34 คะแนน จากคะแนนเตม็ 30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 

91.15 จากคะแนนเต็มร้อยละ 100 เม่ือเทียบกบัเกณฑ์ร้อยละ 80 กบัร้อยละของคะแนนสอบของผูเ้รียนหลงัใช้              

การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) พบวา่ คะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนสูงกวา่เกณฑอ์ยา่ง

มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

คาํสําคญั: ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน, การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบการสืบเสาะหาความรู้ (5E) 
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ABSTRACT 

 The purposes of this research study were to compare learning achievement on local soil of grade 4 students 

before and after learning through the 5Es of inquiry-based learning model and to compare learning achievement 

after learning through the 5Es of inquiry-based learning model with 80% criteria of grade 4 students. The samples 

were 30 grade 4 students of Sarasas Witaed Nakhonratchasima School, Mueang Nakhon Ratchasima, Nakhon 

Ratchasima Province in the first semester of the academic year 2022. The instruments were 4 science lesson plans, 

2 hours for each plan for grade 4 on Local Soil based on the 5Es of inquiry-based learning model and the 

achievement tests on local soils. The statistic used in the data analysis were the mean (x�) = 4.22, standard 

deviation (S.D.) = 0.56, Reliability = 0.9639 and the independent t-test one sample. 

 The results were a follow: 

1. The average score of learning achievement of grade 4 students on local soils before learning through 

the 5Es of inquiry-based learning model was 12.90 points and after learning through the 5Es of inquiry-based 

learning model was 27.34 points out of 30. The average score was statistical significance higher than before learning 

through the 5Es of the inquiry-based learning model at the .05 level. 

2. The average score of learning achievements on local soils of grade 4 students before learning through the 

5Es of the inquiry-based learning model was 27.34 out of 30 representing 91.15%. Therefore, the student’s 

learning achievement score was statistical significance higher than the 80% criteria at the .05 level. 

 

Keywords: Learning Achievement, The 5Es of Inquiry-Based Learning Model 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 13 พ.ศ.2566-2570 เป็นแผนพฒันาฯฉบบัแรกท่ีเร่ิมตน้

กระบวนการยกร่างกรอบแผนภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ โดยการกาํหนดทิศทางการพฒันาประเทศในระยะของ

แผนพฒันาฯ ไดน้อ้มนาํปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลกันาํทางในการขบัเคล่ือนและวางแผนการพฒันา

ประเทศ ไปสู่การบรรลุเป้าหมายในมิติต่างๆ ภายใต ้ยทุธศาสตร์ชาติอยา่งเป็นรูปธรรม การวางกรอบการพฒันา

ประเทศในระยะ 5 ปี ภายใต้แผนพฒันาฯ ฉบับท่ี 13 มีความมุ่งหมายท่ีจะเร่ง เพ่ิมศักยภาพของประเทศใน                     

การรับมือกบัความเส่ียงท่ีอาจส่งผลกระทบท่ีรุนแรงและเสริมสร้างความสามารถในการสร้างสรรคป์ระโยชน์จาก

โอกาสท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งเหมาะสมและทนัท่วงที การกาํหนดทิศทางการพฒันาประเทศในระยะของแผนพฒันาฯ 

ฉบบัท่ี 13 จึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ พลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมกา้วหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างย ัง่ยืน” ซ่ึง

หมายถึงการสร้างการเปล่ียนแปลงท่ีครอบคลุมตั้งแต่ระดบัโครงสร้าง นโยบาย และกลไก เพ่ือมุ่งเสริมสร้างสงัคม

ท่ีก้าวทันพลวตัของโลก และเก้ือหนุนให้คนไทยมีโอกาสท่ีจะพฒันา ตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมกับ                 

การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่การขบัเคล่ือนดว้ยเทคโนโลยี นวตักรรม และความคิดสร้างสรรค ์มีความสามารถ

ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมท่ีสูง และคาํนึงถึงความยัง่ยนืดา้นส่ิงแวดลอ้ม (สาํนกันายกรัฐมนตรี, 2561) 

วทิยาศาสตร์มีบทบาทสาํคญัมากในสงัคมปัจจุบนัและอนาคต เน่ืองจากวทิยาศาสตร์มีความเก่ียวขอ้งกบั

ชีวิตประจาํวนั ทั้งในการดาํรงชีวิต การประกอบอาชีพเพ่ืออาํนวยความสะดวก สามารถพฒันาคุณภาพชีวิตให้ดี

ข้ึน วิทยาศาสตร์ช่วยให้มนุษยไ์ดพ้ฒันาวิธีคิด ทั้ งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดอย่างสร้างสรรคแ์ละคิดวิเคราะห์ 
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รวมทั้งมีทกัษะสาํคญัในการคน้ควา้หาความรู้ ดงันั้นทุกคนจึงจาํเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันาให้รู้กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ เพ่ือท่ีจะสามารถนาํความรู้ไปใชอ้ยา่งมีเหตุผลสร้างสรรคแ์ละมีคุณธรรม โดยมุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนเป็น

ศูนยก์ลางมีกระบวนการคิดอยา่งเป็นระบบมีเหตุผล มุ่งให้ผูเ้รียนรักการเรียนรู้ รู้จกัการคิดวเิคราะห์ สังเคราะห์

อยา่งมีเหตุผล แสวงหาความรู้ และรู้จกัแกปั้ญหาดว้ยตนเอง โดยมีเป้าหมายสูงสุดของการจดัการศึกษา คือพฒันา

ปัญญา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560)   

การเรียนการสอนในปัจจุบนัควรมุ่งเนน้ใหน้กัเรียนแสดงบทบาทของนกัวทิยาศาสตร์ในการสืบเสาะหา

ความรู้ (5E) เป็นเทคนิคในการจดัให้เกิดการเรียนรู้ โดยกระตุน้ให้นักเรียนมีความอยากรู้อยากเห็น แสวงหา

ความรู้โดยการตั้งคาํถาม และพยายามคน้หาคาํตอบ เป็นวิธีการเรียนโดยการแกปั้ญหาในการจดักิจกรรมการ

เรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนท่ีนกัเรียนเผชิญในแต่ละคร้ังจะเป็นตวักระตุน้ใหเ้กิดการคิดดว้ยการสงัเกตอยา่งถ่ีถว้น เป็นระบบท่ี

ตอ้งการแยกแยะส่ิงท่ีสังเกตกบัส่ิงท่ีสรุป ประดิษฐ์ คิดคน้ ตีความหมายภายใตส้ภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมท่ีสุด 

สามารถทดสอบได้และการสรุปอย่างมีเหตุผล (ทิศนา แขมมณี, 2551) เน่ืองจากมนุษย์พัฒนาองค์ความรู้

วิทยาศาสตร์ โดยใชก้ารสืบเสาะหาความรู้โดยให้รู้จกัวิธีแกปั้ญหาวิเคราะห์ปัญหาอย่างชดัเจน รู้จกัตั้งคาํถามท่ี

เหมาะสมและหาคาํตอบคาํอธิบายไดด้ว้ยตนเองนัน่คือ วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ไดเ้สนอไว ้5 ขั้นตอน

คือ 1) ขั้นสร้างความสนใจ 2) ขั้นสาํรวจและคน้หา 3) ขั้นอธิบายและลงขอ้สรุป 4) ขั้นขยายความรู้และ 5) ขั้นประเมิน 

(สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย,ี 2560)     

สภาพปัญหาของการจดัการเรียนการสอนวิชาวทิยาศาสตร์ ครูเนน้การบรรยายมากจนเกินไป กิจกรรมท่ี

เน้นให้ผูเ้รียนคิดแก้ปัญหาด้วยตนเองมีน้อย ครูไม่ค่อยเปิดโอกาสให้เวลานักเรียนคิดเท่าท่ีควร จากรายงาน

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในปีการศึกษา 2563 หลกัสูตรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์คะแนนเฉล่ียผลการสอบ สาระท่ี 1 

ส่ิงมีชีวิตกบักระบวนการดาํรงชีวิต เท่ากบั 72.63, สาระท่ี 2 ชีวิตกบัส่ิงแวดลอ้ม เท่ากบั 78.64, สาระท่ี 3 สารและ

สมบติัของสาร เท่ากบั 73.75, สาระท่ี 4 แรงและการเคล่ือนท่ี เท่ากบั 70.12, สาระท่ี 5 พลงังาน เท่ากบั 69.31, สาระ

ท่ี 6 กระบวนการเปล่ียนแปลงโลก เท่ากับ 49.72 และสาระท่ี 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ เท่ากับ 58.91 พบว่า 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระท่ี 6 กระบวนการเปล่ียนแปลงโลกตํ่ากวา่ทุกสาระ (รายงานผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา, 2563) ดังนั้น จากการศึกษาดังกล่าว ครูจะตอ้งพฒันาผูเ้รียนให้บรรลุ

เป้าหมายการจัดการเรียนรู้ จากเหตุผลดังกล่าวผูว้ิจัยจึงสนใจท่ีจะพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระท่ี 6 

กระบวนการเปล่ียนแปลงโลก เร่ืองดินในท้องถ่ิน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ด้วยการจัดกิจกรรม                    

การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ดินในทอ้งถ่ิน ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ดว้ย

การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียน 

(2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ดินในทอ้งถ่ิน ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ดว้ย

การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ระหวา่งหลงัเรียนเทียบกบัเกณฑร้์อยละ 80 
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3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

ทิศนา แขมมณี (2558, น. 141) กล่าววา่ การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) หมายถึง การดาํเนินการ

เรียนการสอน โดยผูส้อนกระตุน้ใหน้กัเรียนเกิดคาํถาม เกิดความคิด และลงมือเสาะแสวหาความรู้ เพ่ือนาํมาประ

มวนหาคาํตอบหรือขอ้สรุปดว้ยตนเอง โดยผูส้อนช่วยอาํนวยความสะดวกในการเรียนรู้ดา้นต่าง ๆ ใหแ้ก่ผูเ้รียน 

 สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2560) กล่าวถึงขั้นตอนการจดัการเรียนรู้แบบสืบ

เสาะหาความรู้ ประกอบดว้ย 5 ขั้น ดงัน้ี 

 ขั้นท่ี 1 สร้างความสนใจ (Engagement) เป็นการนาํเขา้สู่บทเรียนหรือเร่ืองท่ีสนใจซ่ึงอาจเกิดข้ึนเอง

จากความสงสัย หรืออาจจากความสนใจของตวันกัเรียนเอง อาจมาจากเหตุการณ์ท่ีกาํลงัข้ึนอยูใ่นช่วงเวลานั้นท่ี

เช่ือมโยงกบัความรู้เดิมท่ีพ่ึงเรียนรู้มาแลว้ เป็นตวักระตุน้ใหน้กัเรียนสร้างคาํถามกาํหนดประเด็นท่ีจะศึกษา  

 ขั้นท่ี 2 ขั้นสํารวจและคน้หา (Exploration) เม่ือทาํความเขา้ใจในประเด็น ก็มีการวางแผนกาํหนด

แนวทางการสํารวจตรวจสอบตั้งสมมุติฐานกาํหนดทางเลือกท่ีเป็นไปได้ลงมือปฏิบติัเพ่ือเก็บรวบรวมขอ้มูล

ขอ้สนเทศ ศึกษาขอ้มูลจากเอกสารอา้งอิงหรือจากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ เพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มูลอยา่งเพียงพอท่ีจะใชใ้น

ขั้นตอนต่อไป 

 ขั้นท่ี 3 ขั้นอธิบายและลงขอ้สรุป (Explanation) เม่ือไดข้อ้มูลอยา่งเพียงพอจากการสาํรวจตรวจสอบ 

แลว้จึงนาํขอ้มูลขอ้สนเทศ ท่ีไดม้าวิเคราะห์แปลผล สรุปผลและนาํเสนอผลท่ีไดใ้นรูปแบบต่างๆ เช่น บรรยาย

สรุป สร้างแบบจาํลอง หรือรูปวาด สร้างตาราง ฯลฯ  

 ขั้นท่ี 4 ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) เป็นการนาํความรู้ท่ีสร้างข้ึนไปเช่ือมโยงกบัความรู้เดิมหรือ

แนวคิดท่ีไดค้น้ควา้เพ่ิมเติม หรือนาํแบบจาํลองหรือขอ้สรุปท่ีไดไ้ปใชอ้ธิบายสถานการณ์หรือเหตุการณ์อ่ืน ถา้ใช้

อธิบายเร่ืองต่างๆ ไดม้ากก็แสดงวา่ขอ้จาํกดันอ้ยซ่ึงเช่ือมโยงกบัเร่ืองราวต่างๆ และทาํใหเ้กิดความรู้กวา้งขวางข้ึน 

 ขั้นท่ี 5 ประเมินผล (Evaluation) เป็นการประเมินการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการต่างๆ ว่านักเรียนมี

ความรู้อะไรบา้ง อยา่งไรและมากนอ้ยเพียงใดซ่ึงจะนาํไปสู่การนาํไปประยกุตใ์ชใ้นเร่ืองอ่ืนๆ  

 กนิษฐา ภูดวงจิตร และ ประเสริฐ เรือนนะการ (2564) ไดศึ้กษาการพฒันาการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา

ความรู้ (5E) ร่วมกบัเทคนิค POE เพ่ือส่งเสริมผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ขั้น

บูรณาการเร่ืองการเคล่ือนท่ีและแรง ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ผลการวจิยัพบวา่ การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้(5E) ร่วมกบัเทคนิค POE สูงกวา่

เกณฑอ์ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

 ณัฐวดี บุญรัตน์ (2562) ไดศึ้กษาเร่ืองการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทกัษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 โดยใชกิ้จกรรมแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกบัชุดกิจกรรม 

ผลการวจิยัพบวา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั .05  

3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัใชก้รอบแนวคิดการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ของ (ทิศนา 

แขมมณี, 2558) แสดงกรอบแนวคิดการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน 
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แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

3.3 สมมตฐิานการวจิยั 

 (1) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ดินในทอ้งถ่ิน ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 หลงัจากการจดั

กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) สูงกวา่ก่อนเรียน 

 (2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ดินในทอ้งถ่ิน ของนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 หลงัจาก

การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) สูงกวา่เกณฑร้์อยละ 80 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย  

 4.1 แบบแผนการวจิยั  

 การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นวจิยัเตรียมทดลอง (Pre-experimental Research) ซ่ึงผูว้จิยัไดด้าํเนินการทดลองตาม

แบบแผนแบบหน่ึงกลุ่มทดลองโดยใชแ้บบทดสอบก่อนและหลงั (One Group Pretest-Posttest Design) (ไพศาล 

หวงัพาณิช, 2562., น.33-36) 
 

  E 

 

เม่ือกาํหนดให ้ E  คือ กลุ่มทดลอง 

  T1  คือ การทดสอบก่อนเรียน 

  ×  คือ การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) 

  T2 คือ การทดสอบหลงัเรียน 

 

4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

(1) ประชากร 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ของโรงเรียนสารสาสน์วิเทศ

นครราชสีมา ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 จาํนวน 7 หอ้ง หอ้งละ 30 คน รวมทั้งส้ิน 210 คน 

 (2) กลุ่มตวัอยา่ง 

กลุ่มนกัเรียนท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ของโรงเรียนสารสาสน์วเิทศ

นครราชสีมา ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 ไดจ้ากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) มา 1 ห้อง คือ

นกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4/1 จาํนวน 30 คน  

การจดักจิกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)   

    ขั้นท่ี 1 ขั้นสร้างความสนใจ  

    ขั้นท่ี 2 ขั้นสาํรวจและคน้หา  

    ขั้นท่ี 3 ขั้นอธิบายและลงขอ้สรุป  

    ขั้นท่ี 4 ขั้นขยายความรู้  

    ขั้นท่ี 5 ขั้นประเมินผล 

 

- ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

 

T1 ×T2 
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       4.3 เคร่ืองมือวจิยั 

 (1) แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) วิชาวิทยาศาสตร์เร่ืองดินในทอ้งถ่ิน 

สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 ดินในทอ้งถ่ิน จาํนวน 4 แผน เวลา 8 ชัว่โมง  

 (2) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เร่ืองดินในทอ้งถ่ิน สําหรับนักเรียน

ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ปรนยั 4 ตวัเลือก จาํนวน 30 ขอ้ พบวา่ แบบทดสอบท่ีคดัเลือกมีค่าความยากง่าย (p) 

อยูร่ะหวา่ง 0.43-0.80 ค่าอาํนาจจาํแนก (r) 0.20-0.73 และมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.9639   

      4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

       โดยผูว้จิยัดาํเนินการทดลองตามขั้นตอน ดงัน้ี 

 (1) ก่อนการทดลอง ขั้นเตรียมความพร้อมในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

 สร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 

(5E) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองดินในทอ้งถ่ิน  

ผูว้จิยัช้ีแจงวตัถุประสงคข์องการวจิยัและอธิบายวธีิการการเรียนรู้แบบ สืบเสาะหาความรู้ (5E) เร่ือง

ดินในทอ้งถ่ิน ใหน้กัเรียนทราบหนา้ท่ีของนกัเรียนในการปฏิบติักิจกรรม 

ให้นกัเรียนทาํการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) ซ่ึงใชแ้บบทดสอบก่อนเรียนวดัผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนเร่ืองดินในทอ้งถ่ิน จาํนวน 30 ขอ้ 

 (2) ดาํเนินการทดลอง การวิจยัคร้ังน้ีใชก้ารทดลองในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 สปัดาห์ละ 2 

ชัว่โมง รวมเวลาทั้งหมด 8 ชัว่โมง ซ่ึงแต่ละแผนเป็นรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) 

ตามแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีสร้างข้ึนจาํนวน 4 แผน คือ 1) กระบวนการเกิดดิน 2 ชัว่โมง 2) ชนิดและสมบติัของ

ดิน 2 ชั่วโมง 3) ความสมบูรณ์ของดิน 2 ชั่วโมง 4) ประโยชน์ของดิน 2 ชั่วโมง ตามรูปแบบการจัดกิจกรรม                   

การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ดงัน้ี ขั้นท่ี 1 ขั้นสร้างความสนใจ ขั้นท่ี 2 ขั้นสํารวจและคน้หา ขั้นท่ี 3                 

ขั้นอธิบายและลงขอ้สรุป ขั้นท่ี 4 ขั้นขยายความรู้ และขั้นท่ี 5 ขั้นประเมินผล 

 (3) หลงัการทดลองของจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ครบตามแผนการจดัการเรียนรู้

จาํนวน 4 แผน ผูว้ิจัยทาํการทดสอบหลงัเรียน (Posttest) ซ่ึงใชแ้บบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแบบ

เดียวกบัแบบทดสอบก่อนเรียน 

 (4) ตรวจให้คะแนนแบบทดสอบแลว้นําผลท่ีได้มาวิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิติเพ่ือทดสอบ

สมมุติฐาน 

4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  

การวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้จิยัใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป คือ 

 (1) คะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองดินในทอ้งถ่ิน ก่อนและหลงัเรียนโดยวเิคราะห์หาค่าเฉล่ีย 

(x�) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 (2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัเรียน เร่ืองดินใน

ทอ้งถ่ิน โดยทดสอบค่าที (t-test) แบบไม่เป็นอิสระต่อกนั (Dependent Group)  

 (3) การเปรียบเทียบผลการทดสอบคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองดินในทอ้งถ่ิน กบัเกณฑ์

ร้อยละ 80 โดยทดสอบค่าที (t-test) แบบกลุ่มตวัอยา่ง 1 กลุ่ม (One Sample) 
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5. ผลการวจัิย 

 5.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เร่ืองดินใน

ทอ้งถ่ิน มีค่าเฉล่ียผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน 12.90 คะแนน และค่าเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน 

27.34 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน พบว่า ค่าเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัจากใชก้ารจดัการเรียนรู้

แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 5.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เร่ืองดินใน

ทอ้งถ่ิน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน มีค่าเฉล่ีย 27.34 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 

91.15 จากคะแนนเตม็ร้อยละ 100 เม่ือเทียบกบัเกณฑร้์อยละ 80 กบัร้อยละของคะแนนสอบของผูเ้รียนหลงัใชก้าร

จดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) พบวา่ คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนสูงกวา่เกณฑอ์ยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

 

ตารางที ่1  คะแนนผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของผลสมัฤทธ์ิ เร่ืองดินในทอ้งถ่ิน ของ  

    นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ก่อนและหลงัจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) 

กลุ่มตัวอย่าง n 𝐱𝐱� S.D. t P-Value 

ก่อนเรียน 30 12.90 2.79 28.637* .000 

หลงัเรียน 30 27.34 1.67   

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
  

จากตาราง 1 แสดงใหเ้ห็นวา่หลงัการจดัการเรียนรู้เร่ืองดินในทอ้งถ่ิน ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) มีผลสมัฤทธ์ิหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั .05 

 

ตารางที ่2  คะแนนผลการเปรียบเทียบสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองดินในทอ้งถ่ิน ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  

    4 ดว้ยการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) กบัเกณฑร้์อยละ 80 

ผลการทดลอง n คะแนนตามเกณฑ์ 𝐱𝐱� S.D. t P-Value 

หลงัเรียน 30 24 (ร้อยละ80) 27.34 1.67 11.129* .000 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
  

จากตาราง 2 พบวา่คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองดินในทอ้งถ่ิน ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 

4 ดว้ยการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 อย่างนัยสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .05 

 

6. อภิปรายผล  

จากการศึกษาเร่ือง การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองดินในทอ้งถ่ิน ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีท่ี 4 ดว้ยการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ผูว้จิยัอภิปรายผลตามวตัถุประสงคไ์ด ้ดงัน้ี 

6.1 จากการศึกษาพบวา่ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีเรียนเร่ือง ดินในทอ้งถ่ิน ดว้ยการจดักิจกรรม

การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ผลท่ีไดจ้ากการวิจยัของนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัจากใช้              
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การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ไดเ้ป็นไปตาม

วตัถุประสงคข์องการวิจยัขอ้ท่ี 1 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เป็น

การจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเอง โดยครูเป็นผูท่ี้กาํหนดปัญหาท่ีน่าสนใจ และใชค้าํถาม

กระตุน้ให้เช่ือมโยงกบัความรู้และปัญหา เป็นการเรียนการสอนท่ีเป็นลาํดบัขั้นตอน ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน

สาํคญั คือ ขั้นสร้างความสนใจ ขั้นสาํรวจและคน้หา ขั้นอธิบายและลงขอ้สรุป ขั้นขยายความรู้ และขั้นประเมินผล 

ทาํให้ไดค้าํตอบท่ีถูกตอ้ง ตาวแนวคิดของ ทิศนา แขมณี (2558) ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชยัวฒัน์ สุทธิรัตน์ 

(2552, น. 331) พบวา่ การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะ คือการสอนท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง

โดยใชว้ิธีการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จึงทาํให้ผูเ้รียนสามารถสืบเสาะ เกิดความใฝ่รู้ และมีความมัน่ใจ

ในตนเองเพ่ิมข้ึน 

6.2 จากการศึกษาพบวา่ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 

(5E) เร่ืองดินในทอ้งถ่ิน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน มีค่าเฉล่ีย 27.34 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน 

คิดเป็นร้อยละ 91.15 จากคะแนนเต็มร้อยละ 100 เม่ือเทียบกบัเกณฑ์ร้อยละ 80 กบัร้อยละของคะแนนสอบของ

ผูเ้รียนหลงัใชก้ารจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) พบวา่ คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนสูง

กวา่เกณฑอ์ยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการวิจยัขอ้ท่ี 2 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ 

การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เป็นการเรียนการสอนท่ีเป็นลาํดบัขั้นตอน เปิดโอกาสให้

ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรม ผูเ้รียนสามารถคน้ควา้หาคาํตอบไดด้ว้ยตนเองจากการทาํใบงาน ตามงานวจิยั

งานวิจัยของ ณัฐวดี บุญรัตน์ (2562) ได้ศึกษาการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทกัษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 โดยใชกิ้จกรรมแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกบัชุดกิจกรรม 

ผลการวิจยัพบว่า ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้ (5E) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 มีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาํคญัท่ีระดบั .05 นอกจากน้ียงัมีงานวิจยัของปริศนา อ่ิมพรม 

(2561) ไดศึ้กษาการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ท่ีมีต่อทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ผลการวจิยัพบวา่ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้

แบบสืบเสาะหาความรู้ มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

 

7. ข้อเสนอแนะ  

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

(1) เพ่ือท่ีจะพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหสู้งข้ึน ผูส้อนตอ้งสร้างบรรยากาศชั้นเรียนให้ผูเ้รียน

กลา้แสดงความคิดเห็น ใชค้าํถามกระตุน้ใหผู้เ้รียนร่วมคิดและอภิปรายผล แลกเปล่ียนเรียนรู้ พดูคุย นาํเสนอ และ

ควรใหผู้เ้รียนคน้ควา้มากๆ ซ่ึงจะช่วยส่งเสริมผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ  

(2) การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้กระบวนการ ตอ้งใช้

เวลาในการจดัการเรียนรู้ค่อนขา้งมาก ผูส้อนควรควบคุมเร่ืองเวลา กาํหนดขั้นตอน กาํหนดกิจกรรมการเรียนรู้แต่

ละขั้นตอนใหมี้ความชดัเจนและยดืหยุน่กิจกรรมตามความเหมาะสม 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

ควรศึกษาเพ่ือเป็นการเปรียบเทียบการจดัการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) และการจดัการ

เรียนการสอนในรูปแบบอ่ืน ๆ เพ่ือใหเ้กิดทกัษะวธีิการสอนท่ีเอ้ือต่อผูเ้รียนในการจดัการเรียนรู้  
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8. กติติกรรมประกาศ 

สารนิพนธ์ฉบบัน้ีสาํเร็จลงไดด้ว้ยดี เน่ืองจากไดรั้บความกรุณาอยา่งสูงจาก อาจารย ์ดร.ฐิติยา เรือนนะการ 

อาจารย์ท่ีปรึกษางานวิจัย ท่ีกรุณาให้คาํแนะนํา ปรึกษาตลอดจนปรับปรุงแก้ไขขอ้บกพร่องต่างๆ รวมทั้ ง                    

ความกรุณาของอาจารย ์ดร.อลงกต ยะไวทย ์และรองศาสตราจารย ์ดร.กิติพงษ ์ลือนาม ท่ีไดก้รุณาเป็นกรรมการ

สอบสารนิพนธ์ ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ี  มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนก่อนเรียน

และหลงัเรียนโดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เร่ือง อาหารพ้ืนบา้นจงัหวดัลพบุรี ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 

6  2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน 

เร่ือง อาหารพ้ืนบา้นลพบุรี กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ี เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียน

อนุบาลท่าหลวงสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 2 ปีการศึกษา 2564 จาํนวน 35 คน เคร่ืองมือ

ท่ีใช้ในการศึกษา ประกอบดว้ย 1) แผนการจัดการเรียนรู้จาํนวน 4 แผน จาํนวน 8 ชั่วโมง 2) แบบทดสอบวดั

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบจาํนวน 40 ขอ้ และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อ                 

การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานจาํนวน 15 ขอ้ สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และทดสอบค่าที (t-test) สรุปผลการศึกษาไดด้งัต่อไปน้ี  

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใชกิ้จกรรมแบบโครงงาน

เร่ือง อาหารพ้ืนบา้นจงัหวดัลพบุรี มีค่าเฉล่ีย (x�) เท่ากบั 34.42 ซ่ึงสูงกว่าก่อนเรียนท่ีมีค่าเฉล่ีย (x�) เท่ากบั 13.77 

จากคะแนนเตม็ 40 คะแนน ซ่ึงสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

          2. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนโดยใชกิ้จกรรมแบบโครงงาน เร่ือง อาหารพ้ืนบา้น

จงัหวดัลพบุรี ปรากฏวา่นกัเรียนมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัพอใจมาก โดยมีค่าเฉล่ีย (x�) เท่ากบั 3.98 

และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.78 

 

คาํสําคญั: การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน, อาหารพ้ืนบา้นจงัหวดัลพบุรี 
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ABSTRACT 

 This study The objectives were to 1) to compare the students' learning achievement before and after 

school by organizing a project-based learning activity on local food in Lopburi Province. Grade 6 2) to study 

student satisfaction Grade 6 towards project-based learning activities on Lopburi local food The samples used in 

the research this time, there were 35 students in Grade 6, Tha Luang Kindergarten, Lopburi Primary Educational 

Service Area Office 2, Academic Year 2021. The tools used in the study consisted of 1) 4 learning management 

plans, 8 hours 2), a 40-item multiple-choice, multiple-choice learning achievement test, and 4) a 15-item 

questionnaire on satisfaction with project-based learning activities. The statistics used in the data analysis were 

mean, deviation. standard and t-test. The results of the study are summarized as follows. 

1. Post-study achievement of grade 6 students using project-based activities Local food in Lopburi 

Province had an average (x�) of 34.42, which was higher than before studying. with a mean (x�) equal to 13.77 out 

of a full score of 40, which is significantly higher than before the study at the .05 level 

          2. The results of the satisfaction assessment of students studying by using project-based activities on local 

food in Lopburi province. It appears that the students' overall satisfaction is at a very satisfied level. The mean 

(x�) was 3.98 and the standard deviation (S.D.) was 0.78 
 

Keywords: Project Based Learning,  Lop Buri Local Food 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 มุ่งพฒันาผูเ้รียน ให้เป็นมนุษยท่ี์มีความสมดุล

ทั้งดา้นร่างกาย คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลเมืองโลก ยึดมัน่ในการปกครองตาม

ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข มีความรู้พ้ืนฐาน รวมทั้งเจตคติ ท่ีจาํเป็นต่อการศึกษา

ต่อการประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญับนพ้ืนฐาน บนความเช่ือวา่ทุกคน

สามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้เต็มศกัยภาพ (กรมวิชาการ, 2551, น.4) และตรงตามความตอ้งการทั้งในดา้น

สุขภาพร่างกาย และจิตใจให้มีกําลังกายกําลังใจท่ีสมบูรณ์ มีความรู้ และทักษะท่ีจําเป็นและเพียงพอใน                          

การดาํรงชีวิตและพฒันาสังคม มีทกัษะการเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง มีทกัษะทางสังคม มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม 

มีจิตสาธารณะ (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2552, น.12-16) ซ่ึงการจดักิจกรรม               

การเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นกลุ่มสาระท่ีมุ่งหวงัพฒันาใหผู้เ้รียนมีความรู้ 

ความเขา้ใจ มีทกัษะพ้ืนฐานท่ีจาํเป็นต่อการดาํรงชีวิตและรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลง สามารถนาํความรู้เก่ียวกบั              

การดาํรงชีวิตการอาชีพและเทคโนโลยีมาประยุกตใ์ชใ้นการทาํงาน อย่างมีความคิดสร้างสรรค ์และแข่งขนัใน

สังคมไทยและสากล และมุ่งพฒันาผูเ้รียนแบบองค์รวมเพ่ือให้มีความรู้ความสามารถมีทักษะในการทํางาน                  

เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, น.6) 

สภาพความเป็นจริงในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี นกัเรียนไม่ไดล้งมือปฏิบติัอยา่งจริงจงั หรือมีการฝึกปฏิบติันอ้ย นกัเรียนขาดทกัษะและกระบวนการ

ทาํงานท่ีถูกตอ้ง ยิง่ไปกวา่นั้นนกัเรียนยงัไม่เปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ ไม่ชอบแสวงหาความรู้และคน้ควา้

ดว้ย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, น.6) ครูผูส้อนเนน้การสอนเพ่ือใหค้วามรู้มากกวา่การให้นกัเรียนไดฝึ้กทกัษะ

กระบวนการ จึงไม่สามารถนาํความรู้ไปใชใ้นการดาํเนินชีวิตจริงในชีวิตประวนัได ้การกาํหนดสดัส่วน เน้ือหา 
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เวลาเรียนและทกัษะอ่ืนๆ ยงัไม่เหมาะสมยงัขาดเน้ือหาสาระท่ีจาํเป็นต่อการเรียนรู้โลกแห่งอนาคต (สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545: 42)  ในการจดักระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจดัการพบวา่              

ครูส่วนใหญ่ยงัใช้การสอนแบบเดิมๆ คือ บรรยายไม่เน้นทักษะและกระบวนการให้ผูเ้รียนได้พฒันาการคิด

วิเคราะห์ สังเคราะห์ ตลอดจนการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง และประการสาํคญัครูยงัไม่ใชเ้ทคนิควิธีการสอนท่ี

เหมาะสมกบัธรรมชาติของวิชา จดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีไม่หลากหลายตามความสนใจและความตอ้งการของ

นกัเรียนอยา่งแทจ้ริง ตลอดจนยงัไม่ไดใ้ชส่ื้อและ อุปกรณ์การเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ในทอ้งถ่ินท่ีอยูใ่กลต้วัและ

เหมาะสมกบันกัเรียน (ไพฑูรย ์สุขสรีงาม, 2545, น.4) และครูไม่เขา้ใจในหลกัการจดัการเรียนรู้ครูมกัสอนเน้ือหา

มากกวา่การปฏิบติัจริงและเนน้การวดัและประเมินผลดา้นเน้ือหาความรู้ (ทิศนา แขมมณี, 2543, น.11)  

              การจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดฝึ้กปฏิบติัจริงมีหลายวิธี และวธีิการจดัการเรียนรู้แบบ

โครงงานเป็นวิธีหน่ึงท่ีจะช่วยฝึกทกัษะพ้ืนฐานการเรียนรู้ให้แก่ผูเ้รียนในดา้นการคิดอย่างมีระบบ รู้จกัการแสวงหา

ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายอยา่งมีระบบ มีทกัษะการตั้งคาํถามและรู้จกัแสวงหาคาํตอบมีทกัษะการพดู 

การอ่าน และการเขียน ตลอดจนรู้จักคิดและตดัสินใจในการสร้างทางเลือกอย่างมีเหตุผล การจัดกิจกรรม                     

การเรียนรู้แบบโครงงาน สามารถส่งเสริมใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ รู้จกักระบวนการการทาํงานและมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนสูงข้ึน (มนไท ธูปกระโทก, 2552, น.71-72) และวิธีการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นการเปิดโอกาส

ใหก้บันกัเรียนทุกคนไดก้า้วไปสู่วิธีการเรียนรู้อยา่งแทจ้ริง (กระทรวง ศึกษาธิการ, 2545, น. 6)  กิจกรรมการเรียน

การสอนแบบโครงงาน (Project based instruction) นั้นเป็นเทคนิควธีิการการจดักิจกรรมการเรียนรู้อีกแบบหน่ึงท่ี

เน้นผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง โดยฝึกให้ผูเ้รียนได้ลงมือปฏิบติัจริง ได้พฒันาความรู้ ทักษะ และสร้างผลผลิตท่ีมี

คุณภาพ มีการดาํเนินการศึกษาคน้ควา้อยา่งเป็นระบบโดยอาศยักระบวนการทางวิทยาศาสตร์ผูเ้รียนรู้จกัสังเกต 

รู้จกัตั้งคาํถาม รู้จกัตั้งสมมติฐานรู้จกัวธีิการแสวงหาความรู้และสรุปไดด้ว้ยตนเอง เพ่ือตอบคาํถามท่ีตนอยากรู้และ

ทาํความเขา้ใจกบัส่ิงท่ีคน้พบดว้ยตนเอง (สาํนกัเลขาธิการสภาการศึกษา, 2542, น.1)  

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงงานสามารถช่วยแก้ปัญหาหรือตอบข้อสงสัย หาคําตอบ                       

เพ่ือคน้พบองคค์วามรู้ใหม่ๆ และสามารถนาํองคค์วามรู้ไปใชใ้นชีวิตจริงไดค้รูผูส้อนจะตอ้งมีบทบาทสําคญัใน

การปรับกระบวนการในการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยจะตอ้งหาเทคนิคและวิธีการตลอดจนการใชส่ื้อนวตักรรม

เพ่ือนาํมาพฒันาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน ซ่ึงเทคนิคและวิธีการหรือกระบวนการในการจดั

กิจกรรมการเรียนรู้อยา่งหน่ึงท่ีสามารถนาํมาแกปั้ญหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีใน

ระดับน้ีได้ดีคือ การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานซ่ึงเป็นการจดัการเรียนรู้ดว้ยการปฏิบัติ (Learning by Doing)              

ซ่ึงจอห์น ดิวอ้ี (John Dewey ; อา้งในทิศนา แขมมณี, 2556, น.26-27) ไดก้ล่าววา่การจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 

เป็นการจดัการเรียนรู้โดยการสอนท่ีเนน้นกัเรียนเป็นสําคญั นกัเรียนสามารถเรียนรู้เร่ืองต่างๆ ไดด้ว้ยประสบการณ์

และการปฏิบติัจริงซ่ึงเป็นการจดัการเรียนรู้จากการกระทาํจริงและไดรั้บประสบการณ์ตรงจะทาํให้การเรียนรู้              

คงอยูก่บัผูเ้รียนตลอดไปซ่ึงก็สอดคลอ้งกบัความเห็นของ ลดัดา ภู่เกียรติ (2552, น.53)  

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการงานอาชีพ ของนกัเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนโดย

การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เร่ือง อาหารพ้ืนบา้นจงัหวดัลพบุรี ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  

 (2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ

โครงงาน เร่ือง อาหารพ้ืนบา้นลพบุรี ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
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3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

ธีร์นรา พรหมเวยีง (2558) ไดว้จิยัการพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน เร่ือง การปลูกไผห่วาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือ

พฒันาแผนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนก่อนเรียนกบัหลงั

เรียน เพ่ือศึกษาทกัษะการปฏิบติังาน และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนรู้แบบ

โครงงาน เร่ืองการปลูกไผ่หวาน โดยมีกลุ่มเป้ าหมายท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

โรงเรียนบา้นกุดเขียว สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปี การศึกษา 2557 

จาํนวน 6 คน เคร่ืองมีท่ีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ย แบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบวดัความพึงพอใจ และ

แบบวดัทกัษะการปฏิบติังาน พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียนท่ีเรียนดว้ยกิจกรรมการเรียนรู้แบบ

โครงงาน เร่ืองการปลูกไผ่หวานหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  มีทักษะ                      

การปฏิบติังาน เร่ือง การพฒันาการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานเร่ืองการปลูกไผห่วาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน

อาชีพและเทคโนโลยี ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 อยูใ่นระดบัดี และนกัเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรม

การเรียนรู้ แบบโครงงาน เร่ืองการปลูกไผห่วาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยโีดยรวมอยูใ่น

ระดบัพึงพอใจมาก 

เรืองศิลป์ วรรณสัมผสั (2558) ไดว้ิจยัการพฒันาการจดัการเรียนรู้ดว้ยกิจกรรมการเรียนแบบโครงงาน 

เร่ือง การผลิตปุ๋ยหมกัชีวภาพจากหอยเชอร่ี กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยชีั้นประถมศึกษาปีท่ี 

6 โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือพฒันาแผนจดัการเรียนรู้ดว้ยกิจกรรมการเรียนแบบโครงงานเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนรู้ด้วย

กิจกรรมการเรียนแบบโครงงานเร่ือง การผลิตปุ๋ยหมกัชีวภาพจากหอยเชอร่ี กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการวิจยัเป็น

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จาํนวน 28 คน โรงเรียนคอนเรียบอนุกลูสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

กาฬสินธ์ุ เขต 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษาท่ี 2556 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้แบบ

โครงงาน เร่ือง การผลิตปุ๋ยหมกัชีวภาพจากหอยเชอร่ี แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบสอบถาม

ความพึงพอใจพบวา่แผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยกิจกรรมการเรียนแบบโครงงาน เร่ือง การผลิตปุ๋ยหมกั 

รุ่งนภา เหมแดง (2558)  ไดท้าํการวจิยัเพ่ือศึกษาความกา้วหนา้ทางการเรียนของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

และทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของผูเ้รียนผ่านกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เร่ือง สารชีวโมเลกุล 

โดยมีวตัถุประสงคข์องการวิจยัดงัน้ี 1) เพ่ือศึกษาทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ระหวา่งเรียนเร่ืองสารชีวโมเลกลุ 

ทั้ ง 13 ทักษะของผูเ้รียน 2) เพ่ือศึกษาความก้าวหน้าทางการเรียนของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของผูเ้รียน โดยการศึกษาความกา้วหนา้ 5 แบบ คือ แบบแต่ละชั้นเรียน แบบแต่ละ

รายบุคคล แบบแต่ละเน้ือหา แบบแต่ละรายขอ้และแบบตามระดบัพฤติกรรมของบลูม 3) เพ่ือเปรียบเทียบคะแนน

ก่อนเรียนและหลงัเรียนของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ 4) เพ่ือหา

ความสัมพนัธ์ระหวา่งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกบัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ผลการวิจยัพบวา่คะแนน

ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ระหวา่งเรียนเร่ือง สารชีวโมเลกลุมีคะแนนประเมินผา่นเกณฑร้์อยละ 70 ของ

คะแนนเต็ม ผูเ้รียนท่ีเรียนดว้ยการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อน

เรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 มีทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมี
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นยัสาํคญัท่ีระดบั .05 และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกบัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มีความสัมพนัธ์กนัจริง 

สาํหรับการศึกษาความกา้วหนา้ทั้ง 5 แบบ มีคะแนนความกา้วหนา้ระดบัสูง 

จารุวรรณ ไร่ขาม (2559)  ไดศึ้กษาผลการพฒันาผลการเรียนรู้โดยใช้การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ

โครงงาน เร่ือง การทําปลาส้มไร้ก้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

ผลการวจิยัพบวา่  1) การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เร่ือง การทาํปลาส้มไร้กา้ง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน 

อาชีพเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีประสิทธิภาพเท่ากบั 80.40/84.92ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑเ์กณฑท่ี์กาํหนด 

80/80  และ 2) ผลการเรียนโดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน  เร่ือง การทาํปลาส้มไร้กา้ง กลุ่มสาระ               

การเรียนรู้การงานอาชีพเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ประกอบดว้ย  และ 3) นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  

ท่ีเรียนโดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เร่ือง การทาํปลาสม้ไร้กา้ง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

เทคโนโลยมีีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 

3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

การวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัใชก้รอบแนวคิดการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน ของ (ลดัดา ภู่เกียรติ, 2552) 

แสดงกรอบแนวคิดการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน ประกอบดว้ย 7 ขั้นตอน 
 

        

แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

3.3 สมมตฐิานการวจิยั 

(1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการงานอาชีพโดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เร่ือง 

อาหารพ้ืนบา้นจงัหวดัลพบุรี ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 (2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการงานอาชีพโดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เร่ือง 

อาหารพ้ืนบา้นจงัหวดัลพบุรี ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย  

 4.1 แบบแผนการวจิยั  

 การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นวิจยัเตรียมทดลอง (Pre-experimental Research) ซ่ึงผูว้จิยัไดด้าํเนินการทดลองตาม

แบบแผนแบบหน่ึงกลุ่มทดลองโดยใช้แบบทดสอบก่อนและหลัง (One Group Pretest-Posttest Design)             

(ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ, 2540, น. 115) 
  

การจดักจิกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน   

    ขั้นท่ี 1 การหาหวัขอ้และการเลือกหวัขอ้โครงงาน 

    ขั้นท่ี 2 การวางแผนในการทาํโครงงาน 

    ขั้นท่ี 3 การลงมือทาํโครงงาน 

    ขั้นท่ี 4 การบนัทึกผลการปฏิบติัติงาน 

    ขั้นท่ี 5 การเขียนรายงานโครงงาน 

    ขั้นท่ี 6 การนาํเสนอโครงงาน 

    ขั้นท่ี 7 การประเมินผลโครงงาน 

 

- ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
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Group Pre – Test Treatment Post - Test 

R O1 T O2 
 

R   แทนกลุ่มตวัอยา่ง 

T   แทนวธีิการทดลอง 

O1  แทนการทดสอบก่อนการทดลอง 

O2  แทนการทดสอบหลงัการทดลอง 

 

4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

(1) ประชากร 

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

ลพบุรี เขต 2 จาํนวน 2 หอ้ง รวม 67 คน 

 (2) กลุ่มตวัอยา่ง 

กลุ่มนกัเรียนท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/1 ท่ีกาํลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี 2  

ปีการศึกษา 2564  โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จาํนวน               

1 หอ้ง จาํนวน 35  คน ไดม้าโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 

       4.3 เคร่ืองมือวจิยั 

(1) แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน วชิา การงานอาชีพ เร่ือง อาหารทอ้งถ่ินในจงัหวดั

ลพบุรี สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 อาหารและโภชนาการ จาํนวน 4 แผน เวลา                  

8 ชัว่โมง  

(2) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการงานอาชีพเร่ืองอาหารพ้ืนบา้นลพบุรี สําหรับ

นกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปรนยั 4 ตวัเลือก จาํนวน 40 ขอ้ พบวา่ แบบทดสอบท่ีคดัเลือกมีค่าความยาก

ง่าย (p) อยูร่ะหวา่ง 0.42-0.80 ค่าอาํนาจจาํแนก (r) 0.23-0.76 และมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.6788   

(3) แบบทดสอบความพึงพอใจของนกัเรียน ท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เร่ือง 

อาหารพ้ืนบ้านลพบุรี สําหรับนักเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปรนัย จาํนวน 15 ขอ้ พบว่า แบบทดสอบ                     

ท่ีคัดเลือกมีค่าเฉล่ีย (x�) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ในรายการท่ีประเมินโดยคุณภาพอยู่ในระดับ                    

ความพึงพอใจมาก (x� = 3.98   S.D. = 0.78)  

4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

       โดยผูว้จิยัดาํเนินการทดลองตามขั้นตอน ดงัน้ี 

 (1) ก่อนการทดลอง ขั้นเตรียมความพร้อมในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

สร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 

แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองอาหารพ้ืนบา้นจงัหวดัลพบุรี  

ผูว้ิจัยช้ีแจงวตัถุประสงค์ของการวิจัยและอธิบายวิธีการการเรียนรู้แบบโครงงาน เร่ืองอาหาร

พ้ืนบา้นลพบุรี ใหน้กัเรียนทราบหนา้ท่ีของนกัเรียนในการปฏิบติักิจกรรม 

ให้นักเรียนทาํการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) ซ่ึงใช้แบบทดสอบก่อนเรียนวดัผลสัมฤทธ์ิทาง             

การเรียนเร่ืองอาหารพ้ืนบา้นลพบุรี จาํนวน 40 ขอ้ 
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 (2) ดาํเนินการทดลอง การวิจยัคร้ังน้ีใชก้ารทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 สัปดาห์ละ               

2 ชั่วโมง รวมเวลาทั้ งหมด 8 ชั่วโมง ซ่ึงแต่ละแผนเป็นรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานตาม

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสร้างข้ึนจํานวน 4 แผน คือ 1) ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกับอาหารพ้ืนบ้านจังหวดัลพบุรี                               

2 ชัว่โมง 2) แหล่งท่ีมาเก่ียวกบัอาหารพ้ืนบา้นจงัหวดัลพบุรี 2 ชัว่โมง 3) การเตรียมวสัดุอุปกรณ์และทาํอาหาร

พ้ืนบา้นจงัหวดัลพบุรี 2 ชัว่โมง 4) การบริโภคอาหารท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการ 2 ชัว่โมง ตามรูปแบบการจดักิจกรรม

การเรียนรู้แบบโครงงาน ดงัน้ี ขั้นท่ี 1 ขั้นการหาหัวขอ้และการเลือกหัวขอ้โครงงาน ขั้นท่ี 2 ขั้นการวางแผนใน 

การทาํโครงงาน ขั้นท่ี 3 ขั้นการลงมือทาํโครงงาน ขั้นท่ี 4 ขั้นการบนัทึกผลปฏิบติังาน ขั้นท่ี 5 ขั้นการเขียนรายงาน

โครงงาน ขั้นท่ี 6 ขั้นการนาํเสนอโครงงาน และขั้นท่ี 7 ขั้นการประเมินผลโครงงาน 

 (3) หลงัการทดลองของจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน ครบตามแผนการจดัการเรียนรู้จาํนวน 4 แผน 

ผูว้ิจยัทาํการทดสอบหลงัเรียน (Posttest) ซ่ึงใชแ้บบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแบบเดียวกบัแบบทดสอบ

ก่อนเรียน 

 (4) ตรวจให้คะแนนแบบทดสอบแลว้นําผลท่ีได้มาวิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิติเพ่ือทดสอบ

สมมุติฐาน 

4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  

การวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้จิยัใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป คือ 

 (1) คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองอาหารพ้ืนบ้าน ก่อนและหลงัเรียนโดยวิเคราะห์หา

ค่าเฉล่ีย (x�) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

(2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัเรียน เร่ืองอาหาร

พ้ืนบา้นจงัหวดัลพบุรี โดยทดสอบค่าที (t-test) แบบไม่เป็นอิสระต่อกนั (Dependent Group)  

(3) การเปรียบเทียบผลการทดสอบคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองอาหารพ้ืนบา้นจงัหวดั

ลพบุรี กบัเกณฑร้์อยละ 80 โดยทดสอบค่าที (t-test) แบบกลุ่มตวัอยา่ง 1 กลุ่ม (One Sample) 

 

5. ผลการวจัิย 

 5.1 นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน เร่ืองอาหารพ้ืนบา้นจงัหวดั

ลพบุรี มีค่าเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน 13.77 คะแนน และค่าเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน 

34.42 คะแนน จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน พบว่า ค่าเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัจากใชก้ารจดัการเรียนรู้

แบบโครงงาน สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 5.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน เร่ืองอาหารพ้ืนบา้นลพบุรี                  

มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน มีค่าเฉล่ีย 34.42 คะแนน จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 91.15   

จากคะแนนเตม็ร้อยละ 100 เม่ือเทียบกบัเกณฑร้์อยละ 80 กบัร้อยละของคะแนนสอบของผูเ้รียนหลงัใชก้ารจดัการ

เรียนรู้แบบโครงงานพบว่า คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนสูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .05  
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ตารางที ่1  คะแนนผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของผลสมัฤทธ์ิ เร่ืองอาหารพ้ืนบา้น 

 จงัหวดัลพบุรี นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ก่อนและหลงัจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 

กลุ่มตัวอย่าง N 𝐱𝐱� S.D. T P-Value 

ก่อนเรียน 35 13.77 3.58 28.31* .000 

หลงัเรียน 35 34.42 4.89   

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 

 จากตาราง 1 แสดงให้เห็นว่าหลงัการจดัการเรียนรู้เร่ืองอาหารพ้ืนบา้นจงัหวดัลพบุรี ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 6 ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน มีผลสัมฤทธ์ิหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอย่างมีนยัสําคญั

ทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

ตารางที ่2  คะแนนผลการเปรียบเทียบสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองอาหารพ้ืนบา้นจงัหวดัลพบุรี ของนกัเรียน 

 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ดว้ยการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน กบัเกณฑร้์อยละ 80 

ผลการทดลอง n คะแนนตามเกณฑ์ 𝒙𝒙� S.D. T P-Value 

หลงัเรียน 35 28 (ร้อยละ80) 34.42 8.95 39.668* .000 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
  

จากตาราง 2 พบว่าคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองอาหารพ้ืนบา้นจงัหวดัลพบุรี ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 6 ดว้ยการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน สูงกวา่เกณฑร้์อยละ 80 อยา่งนยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .05 

 

6. อภิปรายผล  

จากการศึกษาเร่ือง การพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนโดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เร่ือง

อาหารพ้ืนบา้นจงัหวดัลพบุรี ของนักเรียนนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ผูว้ิจยัอภิปรายผลตามวตัถุประสงคไ์ด ้

ดงัน้ี 

6.1  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนโดยใชกิ้จกรรมแบบโครงงานเร่ือง อาหารพ้ืนบา้นจงัหวดัลพบุรี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมีค่าเฉล่ีย (x�) เท่ากบั 34.42 ซ่ึงสูงกวา่

คะแนนก่อนเรียนมีค่าเฉล่ีย (x�) เท่ากบั 13.77 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานขอ้ท่ี 1 การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ

โครงงาน เร่ือง อาหารพ้ืนบา้นจงัหวดัลพบุรี นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยจดัทาํเป็นแผนการจดัการเรียนรู้ 

เป็นจาํนวน 4 แผนนั้นไดผ้า่นการพฒันามาอยา่งดีโดยพฒันาตามขั้นตอนอยา่งเป็นระบบคือไดผ้่านการตรวจสอบ

จากผูเ้ช่ียวชาญหลายคร้ัง เม่ือพบขอ้บกพร่องไดข้อ้เสนอแนะ ผูร้ายงานก็ไดแ้กไ้ขและปรับปรุงใหดี้ข้ึนจึงส่งผลทาํ

ใหผู้เ้รียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนดงักล่าว ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ จารุวรรณ 

ไร่ขาม (2559)  ไดศึ้กษาผลการพฒันาผลการเรียนรู้โดยใชก้ารจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เร่ือง การทาํ

ปลาส้มไร้กา้ง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ผลการวจิยัพบวา่  1) การจดั

กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เร่ือง การทาํปลาส้มไร้ก้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพเทคโนโลยี                   

ชั้นนักเรียนประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีเรียนโดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เร่ือง การทาํปลาส้มไร้กา้ง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพเทคโนโลยีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
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นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 ซ่ึงก็สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ สิรวชิญ ์ บาํรุงพงษ ์และคนอ่ืน (2563) ท่ีไดศึ้กษา

การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เร่ือง อาหารพ้ืนบา้น

จงัหวดัระยอง ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ เรียนรู้โดยโครงงาน เร่ือง อาหารพ้ืนบา้นจงัหวดัระยอง 

เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียน  โรงเรียนบา้นหนองจอกกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 35คน ซ่ึงไดม้าจาก

การสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดย

โครงงาน ทั้งหมด 7 แผน ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยแผนการจดักิจกรรม

การเรียนรู้โดยโครงงาน เร่ือง อาหารพ้ืนบ้านจังหวดัระยอง ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทาง                 

การเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั.05   

   6.2  ผลการประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนโดยผลการประเมินความพึงพอใจของ

นกัเรียนท่ีเรียนโดยใชกิ้จกรรมแบบโครงงานเร่ือง อาหารพ้ืนบา้นจงัหวดัลพบุรี ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปรากฏวา่

นกัเรียนมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัพอใจมาก มีค่าเฉล่ีย (x�) เท่ากบั 3.98 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) เท่ากบั 0.78 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานขอ้ท่ี 2 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของจารุวรรณ ไร่ขาม (2559)              

ไดศึ้กษาผลการพฒันาผลการเรียนรู้โดยใชก้ารจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เร่ือง การทาํปลาส้มไร้กา้ง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ผลการวิจยัพบวา่ 1) การจดักิจกรรมการเรียนรู้

แบบโครงงาน เร่ือง การทาํปลาสม้ไร้กา้ง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพเทคโนโลย ีชั้นนกัเรียนประถมศึกษา

ปีท่ี 6 ท่ีเรียนโดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เร่ือง การทาํปลาสม้ไร้กา้ง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน

อาชีพเทคโนโลยีมี นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมน้ี อยู่ในระดับพึงพอใจมาก เช่นเดียวกับ สิรวิชญ์               

บาํรุงพงษ์ และคนอ่ืน (2563) ท่ีไดศึ้กษาการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน

อาชีพและเทคโนโลยี เร่ือง อาหารพ้ืนบา้นจงัหวดัระยอง ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือเรียนรู้โดย

โครงงาน เร่ือง อาหารพ้ืนบา้นจงัหวดัระยอง เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียน โรงเรียนบา้นหนองจอกกลุ่ม

ตวัอยา่ง จาํนวน 35 คน ซ่ึงไดม้าจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัไดแ้ก่ 

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงาน ทั้ งหมด 4 แผน ผลการวิจัยพบว่าเรียนของนักเรียนท่ีเรียนด้วย

แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงาน เร่ือง อาหารพ้ืนบา้นจงัหวดัระยอง ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยมี 

ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากซ่ึงสูงกวา่เกณฑท่ี์ตั้งไวคื้อ 3.75  

 

7. ข้อเสนอแนะ  

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

 (1)  จากการวิจยัพบวา่ การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 นกัเรียนมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ดงันั้น ครูผูส้อนในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ ควรนาํการจดั

กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน  นกัเรียนในระดบัชั้นอ่ืน ๆ เพ่ือกระบวนการเรียนรู้ 

(2) ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานนั้น ควรจดัระยะเวลาหรือจาํนวนชัว่โมงในการจดั 

การเรียนรู้ตอ้งเหมาะสม เพราะเป็นกิจกรรมท่ีนกัเรียนนั้นตอ้งศึกษาหาความรู้ดว้ยตนเองเป็นกระบวนการกลุ่ม 

เป็นกระบนวนการท่ีเป็นระบบตอ้งมีการจดบนัทึกผลทุกระยะเพ่ือสร้างองคค์วามรู้ผา่นการปฏิบติัจริง 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

ควรศึกษาเพ่ือเป็นการเปรียบเทียบการจดัการเรียนการสอนแบบโครงงาน และการจดัการเรียนการสอน

ในรูปแบบอ่ืนๆ เพ่ือใหเ้กิดทกัษะวธีิการสอนท่ีเอ้ือต่อผูเ้รียนในการจดัการเรียนรู้  
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) ระดับปัจจัยทางการบริหารของโรงเรียนมาตรฐานสากล                  

2) ระดบัการบริหารจดัการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล 3) ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทางการบริหาร

กบัการบริหารจดัการระบบคุณภาพและ 4) สมการพยากรณ์การบริหารท่ีส่งผลต่อการบริหารจดัการระบบคุณภาพ

โรงเรียนมาตรฐานสากล ในสาํนกังานศึกษาธิการ ภาค 10 กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 331 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั

เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั มีค่า IOC ตั้งแต่ .67-1.00 ความเช่ือมัน่เท่ากบั .875 วิเคราะห์

ขอ้มูลโดยหาความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั และวเิคราะห์

ถดถอยพหุคูณโดยวธีิวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน  

   ผลการวจิยัพบวา่ 

   1. ปัจจยัทางการบริหารของโรงเรียนมาตรฐานสากลในสํานักงานศึกษาธิการภาค 10 โดยรวมและ              

รายดา้นอยูใ่นระดบัมาก  

   2. การบริหารจดัการระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ในสาํนกังานศึกษาธิการภาค 10 โดยรวม

และรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก  

   3. ปัจจยัทางการบริหารกบัการบริหารจดัการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล ในสาํนกังาน

ศึกษาธิการภาค 10 มีความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.01 

   4. สมการพยากรณ์การบริหารท่ีส่งผลต่อการบริหารจดัการระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล                

ในสํานักงานศึกษาธิการภาค 10 คือ Z ̂ = .414 (X2) + .165 (X4) + .170 (X3) - .109 (X5) มีตวัแปรพยากรณ์ท่ีดี

ท่ีสุด 4 ตวัแปร คือ ภาวะผูน้าํ แรงจูงใจ บรรยากาศในโรงเรียน และการติดต่อส่ือสาร ส่งผลต่อการบริหารจดัการ

ระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล  

 

คาํสําคญั : ปัจจยัทางการบริหาร การบริหารจดัการระบบคุณภาพ โรงเรียนมาตรฐานสากล 
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ABSTRACT 

  The purposes of this research were to: 1) study the administrative factors, 2) to study the quality system 

management of World Class Standard Schools, 3) study the relationship between the administrative factors and 

the quality system management of World Class Standard Schools, and 4) create the forecast equation by 

administrative factors for the quality system management of World Class Standard Schools in the Office of the 

Education Area 10. The sample consisted of 331. The research instrument was a 5 level - rating scale 

questionnaire with IOC values ranging from .67-1.00. The reliability were .875.  

 The results were as follows: 

 1. The administrative factors in the Office of the Education Area 10 as a whole and each aspect were at 

a high level.  

 2. The quality system management of World Class Standard Schools in the Office of the Education 

Area 10 as a whole and each aspect were at a high level.  

 3. The relationship between the administrative factors and the quality system management of World 

Class Standard Schools in the Office of the Education Area 10 were related a significant correlation at the 0.01 

level. 

 4. The forecast equation for the administrative and the quality system management of World Class 

Standard Schools in the Office of the Education Area 10 were Z ̂=  .414 (X2) + .165 (X4) + .170 (X3) - .109 (X5) 

as the best 4 factors were Leadership, Motivations, Schools atmosphere and Communication. They affected the 

quality system management of World Class Standard Schools.   

 

 Keywords: Administrative Factors, Quality System Management, International Standard School 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 ยคุแห่งโลกาภิวตัน์ท่ีมีความกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการส่ือสาร ส่งผลให้สังคมโลกมี

สภาพท่ีเปล่ียนแปลงดา้นขอ้มูลข่าวสารอยา่งรวดเร็ว มนุษยมี์การติดต่อส่ือสารซ่ึงกนัและกนั  เน่ืองจากกา้วเขา้สู่

ระบบเศรษฐกิจและสังคมฐานความรู้ (Knowledge-based Economy/Society) ทาํให้แต่ละประเทศตอ้งร่วมมือใน

การปฏิบติัภารกิจและแกปั้ญหาต่างๆร่วมกนั (สาํนกังานเลขาสภาการศึกษา, 2552: หนา้ 18-19) การศึกษาจึงเป็น

รากฐานท่ีสาํคญัต่อการดาํรงชีวิต เพราะมนุษยจ์าํเป็นตอ้งไดรั้บการศึกษาเรียนรู้เพ่ือปรับตวัให้ทนักบัเหตุการณ์

ต่างๆ (สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2557ก: หนา้ 1) การยกระดบัคุณภาพการศึกษาของประเทศ

ให้ทดัเทียมกบัอารยประเทศ และสามารถแข่งขนัไดใ้นระดบันานาชาติ นับไดว้่าเป็นเร่ืองสําคญัท่ีนกัการศึกษา 

นกัวชิาการ นกับริหารการศึกษา ทุกภาคส่วนตอ้งตระหนกัใหค้วามสาํคญัการพฒันาคุณภาพการศึกษาไทยทุกดา้น 

โดยเร่ิมดาํเนินการกบัโรงเรียนนาํร่องจาํนวน 500 โรงเรียนทั้งระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา  ในปีการศึกษา 

2553 ด้วยการให้โรงเรียนในโครงการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาและจดักระบวนการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนบรรลุ

คุณภาพตามมาตรฐานท่ีกาํหนดของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พทุธศกัราช 2551 และเพ่ิมเติมสาระ

การเรียนรู้ความเป็นสากล ได้แก่ ทฤษฎีความรู้ ความเรียงขั้นสูง โลกศึกษา และจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: หนา้ 8)   
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 จากการจดัทาํแผนการศึกษาแห่งชาติ การขบัเคล่ือนการศึกษาเป็นการดาํเนินงานระหว่างสถานศึกษา

ร่วมกบัสํานักงานการศึกษาต่างๆ มีเป้าหมายและทิศทางท่ีไม่ชดัเจน ผูป้ฏิบติัไม่มีความเขา้ใจในเป้าหมายและ

ทิศทางรวมถึงวตัถุประสงค์ หรืออาจจะมีความเขา้ใจตรงกันเฉพาะเป้าหมายแต่ทิศทางไม่ตรงกับความเป็น

มาตรฐานของสากลจึงทําให้การจัดการศึกษาของประเทศไทยไม่บรรลุวตัถุประสงค์ท่ีวางไวแ้ละไม่เกิด                        

การเปล่ียนแปลงทางด้านการจัดการศึกษาเปล่ียนแปลง  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553ก: หน้า2) ผู ้บริหาร

สถานศึกษาควรทาํความเขา้ใจและประสานงานภายในองค์เพ่ือช่วยให้องค์กรประเมินตนเองภายใต้สภาวะ

แวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงอย่างต่อเน่ือง มุ่งเน้นผลการดําเนินการตาม กลยุทธ์ขององค์กร  ด้วยเหตุผลและ

ความสาํคญัดงักล่าว ทาํให้ผูว้ิจยัสนใจศึกษาปัจจยัทางการบริหารท่ีส่งผลต่อการบริหารจดัการระบบคุณภาพของ

โรงเรียนมาตรฐานสากล สาํนกังานศึกษาธิการภาค 10 ตามองคป์ระกอบการบริหารจดัการระบบคุณภาพโรงเรียน

มาตรฐานสากลท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไดก้าํหนดไว ้ 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพ่ือศึกษาระดบัปัจจยัทางการบริหารของโรงเรียนมาตรฐานสากล ในสาํนกังานศึกษาธิการภาค 10 

2. เพ่ือศึกษาระดบัการบริหารจดัการระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลในสาํนกังานศึกษาธิการภาค  

3. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางการบริหารกบัการบริหารจดัการระบบคุณภาพโรงเรียน

มาตรฐานสากล ในสาํนกังานศึกษาธิการภาค 10 

4. เพ่ือสร้างสมการพยากรณ์ปัจจัยการบริหารท่ีส่งผลต่อการบริหารจดัการระบบคุณภาพโรงเรียน

มาตรฐานสากล ในสาํนกังานศึกษาธิการภาค 10 

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 1. ความเป็นมาของโรงเรียนมาตรฐานสากล 

 โรงเรียนมาตรฐานสากล (World  Class Standard Schools) คือ โรงเรียนท่ีเกิดข้ึนจากนโยบายของรัฐบาล

ท่ีต้องการยกระดับโรงเรียนชั้ นนํา จํานวน 500 แห่งประเทศท่ีมีความพร้อมอยู่แล้วให้เป็นโรงเรียนดีมี

มาตรฐานสากลเทียบเท่าสากล นอกจากนั้นโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard Schools) เป็นโรงเรียนใน

โครงการท่ีจดัหลกัสูตรการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากลโดยมีความมุ่งหวงัไวว้่านกัเรียนมีศกัยภาพ 

เป็นพลเมืองโลก โดยมีโรงเรียนในโครงการทัว่ประเทศรวม 500 โรงเรียนดว้ยการคดัเลือก โรงเรียนท่ีมีศกัยภาพ

ในการต่อยอดให้บรรลุวตัถุประสงค์โครงการ ใช้ระยะเวลาดําเนินการโครงการตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2553-2555                            

มีเป้าหมายสาํคญัในการพฒันาผูเ้รียนใหมี้ศกัยภาพทดัเทียมแข่งขนักบันานาประเทศโดยการพฒันาหลกัสูตรและ

รูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีมุ่งเนน้ความแตกต่างตามศกัยภาพของผูเ้รียนผูบ้ริหาร ครู ศึกษานิเทศก์และ

บุคลากรทางการศึกษาไดรั้บการพฒันาดว้ยวิธีการท่ีเหมาะสม โรงเรียนบริหารจดัการดว้ยระบบคุณภาพท่ีไดรั้บ

การรับรองจากองคก์าร มาตรฐานสากลระดบัโลกและมีการสร้างภาคีเครือข่ายการจดัการเรียนรู้และร่วมพฒันากบั

สถานศึกษาระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัประเทศ และระหวา่งประเทศรวมทั้งเครือข่าย สนบัสนุนจากสถาบนัอุดมศึกษา

และองคก์รอ่ืนๆ ทั้งน้ีการดาํเนินงานพฒันา โรงเรียนมาตรฐานสากลมีกาํหนดเวลา 3 ปีระหวา่งปี พ.ศ. 2553-2555 

มีโรงเรียนท่ีกาํหนดให้เขา้ร่วมโครงการทั้งส้ิน 500 โรงเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลมุ่งจดัการเรียนการสอนให้

ผูเ้รียนมีลกัษณะท่ีพึงประสงคเ์ทียบเคียงมาตรฐานสากล ผูเ้รียนมีศกัยภาพเป็นพลโลก โดยดาํเนินการยกระดบั
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คุณภาพการจดัการเรียนการสอนและการบริหารจดัการดว้ยระบบคุณภาพ เพ่ือเป็นการต่อยอดคุณลกัษณะท่ีพึง

ประสงคท่ี์เป็นมาตรฐานชาติ 

2. การบริหารจดัการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล  

คุณลกัษณะสาํคญัประการหน่ึงท่ีจะแสดงวา่โรงเรียนไดพ้ฒันาสู่มาตรฐานสากล คือ การบริหารจดัการ

โรงเรียนดว้ยระบบคุณภาพซ่ึงไดรั้บการยอมรับวา่เป็นระบบท่ีจะพฒันาองคก์รใหมี้ผลดาํเนินการท่ีเป็นเลิศโดยอิง

แนวทางการดาํเนินงานตามเกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award-TQA) มาพฒันาขีดความสามารถ

ดา้นการบริหารจดัการองคก์รเพ่ือให้มีวิธีปฏิบติัและผลการดาํเนินการในระดบัมาตรฐานโลกเน่ืองจากมีพ้ืนฐาน

ทางดา้นเทคนิคและกระบวนการตดัสินรางวลัเช่นเดียวกบัรางวลัคุณภาพแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (The Malcolm 

Baldrige  National Quality Award-MBNQA) ซ่ึงเป็นตน้แบบรางวลัคุณภาพแห่งชาติท่ีประเทศต่างๆ หลายประเทศ           

ทัว่โลกนาํไปประยกุตเ์ช่น ประเทศญ่ีปุ่น ออสเตรเลีย สิงคโปร์ มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ฯลฯในดา้นการศึกษาไดมี้

การนาํแนวทางดงักล่าวประยกุตใ์ชใ้นองคก์ร สถาบนัและสถานศึกษาต่างๆอยา่งแพร่หลายโดยไดก้าํหนดกรอบ

เกณฑด์า้นการจดัการศึกษาเพ่ือผลงานท่ีเป็นเลิศ (Baldrige Education Criteria for Performance Excellence) ตั้งแต่

ปี พ.ศ. 2541 เพ่ือช่วยใหมี้การทาํความเขา้ใจและปรับใชใ้นวงการศึกษาเพ่ือการปรับปรุงคุณภาพของโรงเรียนโดย

ยึดหลกัการดาํเนินงานเชิงระบบเพ่ือช่วยให้องค์กรโรงเรียนสร้างการเปล่ียนแปลงอย่างเป็นระบบทั้งน้ีเพ่ือผล            

การดาํเนินงานท่ีเป็นเลิศ (สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2557: หนา้ 1) 

3. ปัจจยัทางการบริหาร 

 ในการบริหารสถานศึกษา  ผูบ้ริหารควรมีหลกัและกระบวนการบริหาร การบริหารการศึกษา หลกัการ

แนวคิดในการบริหารภาพรวมของการบริหารทั้งน้ีเพ่ือให้การจดัการบริหารสถานศึกษามีความเหมาะสมผูเ้ขียน

จะได้กล่าวถึงประเด็นดังกล่าวเพ่ือให้เกิดความเขา้ใจและมุมมองในการบริหารสถานศึกษายิ่งข้ึนต่อไปจาก

การศึกษาเอกสารและงานวิจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารการศึกษา มีนกัการศึกษาและนกัวิจยัหลายท่านได้

กล่าวถึงแนวคิดเก่ียวกบัปัจจยัการบริหาร ดงัน้ี ฮอย และ มิสเกล (Hoy & Miskel, 2001 อา้งถึงใน นยันา กวนวงค,์ 

2558: หนา้ 40) ไดม้องโรงเรียนในฐานะองค์การแห่งการเรียนรู้จะตอ้งมีระบบเป็นของตวัเอง โดยให้ทศันะวา่

โรงเรียนเป็นระบบทางสงัคม (The School as a Social System) ซ่ึงเป็นระบบเปิด โดยระบบของโรงเรียนประกอบ

ไปดว้ย ปัจจยันาํเขา้ (Inputs) กระบวนการเปล่ียนแปลง (Transformation Process) และปัจจยัป้อนออก (Outputs) 

โดยมีขอ้มูลยอ้นกลบัจากภายนอกเป็นตวัคอยติดตามกาํกบัพฤติกรรมองค์การ (โรงเรียน) ปัจจยันาํเขา้ก็จะประกอบ

ไปด้วย ส่ิงแวดลอ้มท่ีอยู่ภายในโรงเรียน มนุษยแ์ละทรัพยากรต่างๆ พนัธกิจและนโยบายของคณะกรรมการ                 

วสัดุอุปกรณ์และวิธีการสอน ตลอดจนเคร่ืองมือเคร่ืองใชต้่างๆ ส่ิงเหล่าน้ีจะนาํไปสู่กระบวนการเปล่ียนแปลงใน

โรงเรียน 

4. งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 จักรพนัธ์ รัตนเพชร (2558) ได้ศึกษาเก่ียวกับปัจจัยทางการบริหารท่ีส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่ง                     

การเรียนรู้ของโรงเรียนสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 จงัหวดัอุดรธานี ผลการวิจยัพบวา่ 

ปัจจยัทางการบริหารท่ีเป็นตวัแปรพยากรณ์ท่ีส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนท่ีดี ไดแ้ก่ ปัจจยั

ดา้นการสร้างบรรยากาศและวฒันธรรมของโรงเรียน ปัจจยัดา้นโครงสร้างของโรงเรียน และปัจจยัดา้นภาวะผูน้าํ

การเปล่ียนแปลง       

นัยนา กวนวงค์ (2558) ไดศึ้กษาวิจยัปัจจยัทางการบริหารท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการสอนของครูใน

โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา จังหวดัขอนแก่น ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้าน
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วฒันธรรมองคก์าร ปัจจยัดา้นภาวะผูน้าํ และปัจจยัดา้นการติดต่อส่ือสาร เป็นตวัแปรพยากรณ์ท่ีดีและส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพการสอนของครูในโรงเรียน  สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา จงัหวดัขอนแก่น 

 ณฐัพงศ ์พลศรี (2556) ศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัทางการบริหารท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน ในสงักดั

เทศบาล จงัหวดัอุดรธานี ผลการวิจยัพบวา่ ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกดัเทศบาล จงัหวดัอุดรธานี พบวา่ ปัจจยั

วฒันธรรมโรงเรียน ปัจจยัเทคโนโลยี ปัจจยับรรยากาศในโรงเรียนและปัจจยังบประมาณ เป็นตวัแปรท่ีส่งผลต่อ

ประสิทธิผลของโรงเรียน ในสงักดัเทศบาล จงัหวดัอุดรธานีท่ีดีท่ีสุด  

3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 

       ตวัแปรพยากรณ์     ตวัแปรเกณฑ์ 

   ปัจจยัทางการบริหาร การบริหารจดัการระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

3.3 สมมตฐิานการวจิยั 

1. ปัจจยัทางการบริหารมีความสมัพนัธ์กบัการบริหารจดัการระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล 

ในสาํนกังานศึกษาธิการ ภาค 10  

2. ปัจจัยทางการบริหาร อย่างน้อย 1 ปัจจัย สามารถพยากรณ์การบริหารจัดการระบบคุณภาพ

โรงเรียนมาตรฐานสากล ในสาํนกังานศึกษาธิการ ภาค 10  

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย  

4.1 แบบแผนการวจิยั  

ใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ได้แก่ วิเคราะห์โดยใช้วิธีการสมการ

ถดถอย (Enter Multiple Regression Analysis) และวิเคราะห์โดยใชว้ิธีการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise 

Multiple Regression Analysis) เพ่ือดูว่าตัวพยากรณ์ใดท่ีส่งผลต่อการบริหารจัดการระบบคุณภาพโรงเรียน

มาตรฐานสากล อยา่งมีนยัสาํคญัแลว้นาํตวัแปรนั้นไปสร้างสมการพยากรณ์ 

 การวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณเป็นการศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระ หลายตวักบัตวัแปร

ตาม 1 ตวั เพ่ือศึกษาวา่มีตวัแปรอิสระตวัใดบา้งท่ีร่วมกนัทาํนายหรือพยากรณ์ หรืออธิบายการผนัแปรของตวัแปร

ตามได ้โดยเขียนความสมัพนัธ์ในรูปแบบของสมการไดด้งัน้ี สมการในรูปของ   Y = β0 + β1X1 + β2X2 +…+ 

βkXk + ε สมการในรูปของตวัอยา่ง y = b0 + b1x1 + b2x2 +…+ bkxk + e สมการทาํนายผล (สมการพยากรณ์)                  

ŷ = b0 + b1x1 + b2x2 +…+ bkxk 

1. ดา้นวฒันธรรมองคก์าร 

2. ดา้นภาวะผูน้าํ 

3. ดา้นบรรยากาศในโรงเรียน 

4. ดา้นการจูงใจ 

5. ดา้นการติดต่อส่ือสาร 

    1. การนาํองคก์ร  

    2. การวางแผนเชิงกลยทุธ์  

    3. การมุ่งเนน้ผูเ้รียนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย         

    4. การวดั การวเิคราะห์ และการจดัการความรู้ 

    5. การมุ่งเนน้บุคลากร  

    6. การจดัการกระบวนการ  

    7. ผลลพัธ์     
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     4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

 1. ประชากร ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารและครูในโรงเรียนมาตรฐานสากล                

ในสาํนกังานศึกษาธิการภาค 10 ปีการศึกษา 2564 จาํนวน 17 โรงเรียน ผูบ้ริหารจาํนวน 67 คน และครู 2,280 คน 

รวมทั้งหมด 2,347 คน ในสาํนกังานศึกษาธิการภาค 10 ปีการศึกษา 2564  

  2. กลุ่มตัวอย่าง ท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ ผู ้บริหารและครูในโรงเรียนมาตรฐานสากล                            

ในสาํนกังานศึกษาธิการภาค 10 ปีการศึกษา 2564 จาํนวน 17 โรงเรียน กาํหนดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้ารางเครซ่ีและ

มอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970 อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด 2553 : หน้า43) ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 331 

ผูบ้ริหารจาํนวน 10 คน และครู 321 คน ไดม้าโดยวธีิสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) ตามสดัส่วนจาํนวน

ประชากรของแต่ละจงัหวดั       

4.3 เคร่ืองมือวจิยั 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน 1 ชุด แบ่งเป็น 3 ตอน มีรายละเอียด

ดงัน้ี  

 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลพ้ืนฐานของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ ตาํแหน่ง ประสบการณ์ปฏิบติังาน 

และวฒิุการศึกษา ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)  

 ตอนท่ี 2 ปัจจัยทางการบริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล ตามตวัแปร 5 ดา้นคือ ด้านวฒันธรรมองค์การ                

ดา้นภาวะผูน้าํ ดา้นบรรยากาศในโรงเรียน ดา้นการจูงใจ และดา้นการติดต่อส่ือสาร รวม 32 ขอ้ ลกัษณะของแบบสอบถาม 

เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั (บุญชม ศรีสะอาด, 2556: 102)  

 ตอนท่ี 3 การบริหารจดัการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากลในสาํนกังานศึกษาธิการภาค 10 

โดยถามความคิดเห็นด้านองค์ประกอบของระบบบริหารจัดการระบบคุณภาพ 7 ด้านดังน้ี การนําองค์กร 

(Leadership) การวางแผนเชิงกลยทุธ์ (Strategic Planning) การมุ่งเนน้ผูเ้รียนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (Student and 

Stakeholder Focus) การวดัการวเิคราะห์ และการจดัการความรู้ (Measurement, Analysis and Knowledge Management) 

การมุ่งเน้นบุคลากร (Faculty and Staff Focus) การจัดการกระบวนการ(Process Management) และผลลัพธ์

(Performance Results) รวม 47 ขอ้ เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ (บุญชม                 

ศรีสะอาด, 2556: 102)   

 4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 1. ผูว้จิยัขอหนงัสือจากบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชราชธานีถึงผูอ้าํนวยการโรงเรียนมาตรฐาน 

สากล ในสาํนกังานศึกษาธิการภาค 10 เพ่ือขอความอนุเคราะห์โรงเรียนในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูบ้ริหารและครู 

 2. ส่งแบบสอบถามพร้อมหนงัสือขอความร่วมมือไปยงัผูบ้ริหารและครูในโรงเรียนมาตรฐานสากล 

ในสํานักงานศึกษาธิการภาค 10 ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างโดยส่งทางไปรษณียเ์พ่ือ ขอความอนุเคราะห์ในการตอบ

แบบสอบถาม 

 3. การส่งและติดตามแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่ง  

 4. เก็บรวมรวมและตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามเพ่ือนาํวิเคราะห์และ แปลผลขอ้มูล

แบบสอบมีความสมบูรณ์ทั้ง 331 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 

       4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  

  ผูว้ิจัยวิเคราะห์ขอ้มูลตามวตัถุประสงค์ของการวิจยั โดยใช้โปรแกรมสถิติสําเร็จรูปในการวิเคราะห์

ขอ้มูล ไดว้เิคราะห์หาค่าสถิติ ดงัน้ี 
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 1. วิเคราะห์ขอ้มูลในแบบสอบถาม ตอนท่ี 1 สถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม โดยการหาค่าความถ่ี 

(Frequency) และ ร้อยละ (Percentage)  

 2. วิเคราะห์ขอ้มูลในแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 ปัจจยัทางการบริหาร กบัตอนท่ี 3 การบริหารจดัการ

ระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล ในสํานักงานศึกษาธิการภาค 10 ตามการรับรู้ของผูบ้ริหารและครู               

โดยการหาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และนํามาแปลความหมายของ

ค่าเฉล่ียตามเกณฑ ์(บุญชม ศรีสะอาด, 2556: หนา้121)  

 3. การวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทางการบริหารกบัการบริหารจดัการระบบคุณภาพ

โรงเรียนมาตรฐานสากล ใชก้ารวิเคราะห์หาสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s   Product Moment 

Correlation) แลว้นําสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ท่ีคาํนวณได้มาแปลผลในรูปของความสัมพนัธ์โดยเทียบเกณฑ์               

(พวงรัตน์ ทวรัีตน์, 2550: หนา้ 125) 

 1) ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เป็น 0 หมายถึง ตวัแปรทั้งสองไม่มีความสมัพนัธ์กนั 

 2) ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ อยูร่ะหวา่ง -1 และ +1 หมายถึงตวัแปรทั้งสองมีความสัมพนัธ์

กันโดยท่ีทิศทางของความสัมพนัธ์พิจารณาจากเคร่ืองหมายของค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ท่ีคาํนวนได้ คือ                    

ถา้เป็นไปในทางบวก แสดงวา่ตวัแปรทั้งสองมีความสัมพนัธ์กนัถา้เป็นลบแสดงวา่ตวัแปรทั้งสองมีความสัมพนัธ์

กนัในทางตรงกนัขา้มกนั 

  4.  วิเคราะห์สมการณ์พยากรณ์ปัจจยัทางการบริหาร โดยใชก้ารวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple 

Regression Analysis) ได้แก่ วิเคราะห์โดยใช้วิธีการสมการถดถอย (Enter Multiple Regression Analysis) และ

วิเคราะห์โดยใชว้ิธีการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) เพ่ือดูวา่ตวัพยากรณ์

ใดท่ีส่งผลต่อการบริหารจดัการระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล อยา่งมีนยัสาํคญัแลว้นาํตวัแปรนั้นไปสร้าง

สมการพยากรณ์ 

 

5. ผลการวจัิย 

 1. ปัจจยัทางการบริหาร ของโรงเรียนมาตรฐานสากล ในสํานักงานศึกษาธิการภาค 10 โดยรวมอยูใ่น

ระดบัมาก ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ ดา้นการติดต่อส่ือสาร รองลงมาดา้นบรรยากาศในโรงเรียน และดา้นการจูงใจ 

ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุดคือดา้นวฒันธรรมองคก์าร  

2. การบริหารจดัการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล ในสาํนกังานศึกษาธิการ ภาค 10 พบวา่

การบริหารจดัการระบบคุณภาพ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือจาํแนกเป็นรายดา้น พบวา่อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น 

ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ ดา้นการวดั การวิเคราะห์และการจดัการความรู้ รองลงมาคือ ดา้นการมุ่งเนน้บุคลากร 

และดา้นการมุ่งเน้นผูเ้รียนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และท่ีขอ้มีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุดคือ ดา้นการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 

พิจารณาเป็นรายดา้นไดด้งัน้ี  

 3. ปัจจยัทางการบริหารมีความสมัพนัธ์กบัการบริหารจดัการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล 

ในสาํงานศึกษาธิการภาค 10 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01                

4. ตวัแปรท่ีถูกเลือกเขา้สู่สมการมี 4 ตวัเรียงลาํดบัเขา้สู่สมการได ้ดงัน้ี ดา้นภาวะผูน้าํ ดา้นการจูงใจ              

ดา้นบรรยากาศในโรงเรียน และดา้นการติดต่อส่ือสาร เป็นตวัแปรพยากรณ์ท่ีส่งผลต่อการบริหารจดัการระบบ

คุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล ในสาํนกังานศึกษาธิการภาค 10   
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 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 

Y ̂= 2.976 + 0.244 (ด้านภาวะผูน้ํา) + 0.090 (ด้านการจูงใจ) + 0.093 (ด้านบรรยากาศในโรงเรียน) - 

0.111 (ดา้นการติดต่อส่ือสาร) 

 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 

Z ̂= 0.414 (ด้านภาวะผูน้ํา) + 0.165 (ด้านการจูงใจ) + 0.170 (ด้านบรรยากาศในโรงเรียน) - 0.109                  

(ดา้นการติดต่อส่ือสาร) 

 

6. อภิปรายผล  

 1. ปัจจยัทางการบริหาร ของโรงเรียนมาตรฐานสากล ในสํานักงานศึกษาธิการภาค 10 โดยรวมอยูใ่น

ระดบัมาก ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ ดา้นการติดต่อส่ือสาร ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะโรงเรียนมาตรฐานสากลส่วนใหญ่

เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ถึงขนาดใหญ่พิเศษ จึงไดก้ารสนบัสนุนดา้นทรัพยากรและเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั ตลอดจน

การจดัให้มีการพฒันาองคค์วามรู้ให้แก่ผูบ้ริหารและครูจากกระทรวงศึกษาธิการอยูเ่สมอ เป็นสาเหตุใหโ้รงเรียน

มาตรฐานสากลมีระดบัปัจจยัทางการบริหารอยูใ่นระดบัมากทุกปัจจยั  

2. การบริหารจดัการระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ในสาํนกังานศึกษาธิการภาค 10 ตามความ

คิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผูส้อนในโรงเรียนมาตรฐานสากล ในสาํนกังานศึกษาธิการภาค 10 ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนสูง

ท่ีสุดคือ ดา้นการวดัการวิเคราะห์และการจดัการความรู้ รองลงมา คือ ดา้นการมุ่งเนน้บุคลากร ดา้นการมุ่งเนน้

ผูเ้รียนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ดา้นการนาํองคก์ร ดา้นผลลพัธ์ ดา้นการจดัการกระบวนการ และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่า

ท่ีสุดคือ ดา้นการวางแผนเชิงกลยทุธ์   

3. ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยทางการบริหารท่ีส่งผลต่อการบริหารจัดการระบบคุณภาพโรงเรียน

มาตรฐานสากล ในสาํนกังานศึกษาธิการภาค 10 โดยรวมมีความสัมพนัธ์ อยูใ่นระดบัสูง เป็นไปตามสมมติฐาน                 

ขอ้ท่ี 1 ปัจจยัทางการบริหารมีความสมัพนัธ์กบัการบริหารจดัการระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ในสาํนกังาน

ศึกษาธิการภาค 10 มีความสัมพนัธ์กนั ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากโรงเรียนมาตรฐานสากล ในสาํนกังานศึกษาธิการภาค 10  

มีองคป์ระกอบต่างๆ ในการจดั การบริหารในโรงเรียนใหส้ามารถอยูไ่ดอ้ยา่งมีเสถียรภาพ ภายใตส้ภาพแวดลอ้มท่ี

เปล่ียนแปลง  

4. ปัจจยัทางการบริหาร 4 ปัจจยั ไดแ้ก่ ภาวะผูน้าํ การจูงใจ บรรยากาศในโรงเรียนและการติดต่อส่ือสาร 

สามารถพยากรณ์การบริหารจัดการระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ในสํานักงานศึกษาธิการภาค 10 

สามารถพยากรณ์ได ้4 ปัจจยั เป็นไปตามสมมติฐานขอ้ท่ี 2 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

7.1.1ปัจจยัทางการบริหาร คือดา้นวฒันธรรมองคก์าร เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ผูบ้ริหารควร

ให้ความสําคญัในแต่ละดา้นดงัน้ี 1) ดา้นวฒันธรรมองค์กร ผูบ้ริหารและครูผูส้อนควรส่งเสริมให้โรงเรียนมี

เอกภาพดาํเนินงานในทิศทางเดียวกนัมากท่ีสุด 2) ดา้นภาวะผูน้าํ ผูบ้ริหารมีการนิเทศ ติดตามและประเมินผล              

การปฏิบติังานของครูอยา่งสมํ่าเสมอ 3) ดา้นบรรยากาศในโรงเรียน ผูบ้ริหารควรสร้างขวญักาํลงัใจในการทาํงาน

แก่ครูทุกคนในโรงเรียน 4) ดา้นการจูงใจ ผูบ้ริหารเปิดโอกาสให้ครูแสดงความคิดเห็นและรับฟังขอ้เสนอแนะ

ต่างๆ และ 5) ดา้นการติดต่อส่ือสาร ผูบ้ริหารควรสัง่การโดยวธีิท่ีหลากหลายทั้งทางตรงและทางออ้ม   
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7.1.2 การบริหารจดัการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล ในสาํนกังานศึกษาธิการ ภาค 10 

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ผูบ้ริหารควรให้ความสําคญัในแต่ละด้านดงัน้ี 1) ดา้นการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 

โรงเรียนไดท้าํการวิเคราะห์ SWOT (จุดอ่อน, จุดแข็งของโรงเรียน) ให้ครอบคลุมสภาพแวดลอ้มทั้งภายในและ

ภายนอกโรงเรียน 2) ดา้นการนาํองคก์ร ผูบ้ริหารมีการส่ือสารและสร้างความผูกพนัให้ครูปฏิบติังานให้ประสบ

ความสําเร็จ 3) ด้านการจัดการกระบวนการ การจัดเครือข่ายพฒันากับโรงเรียน สถาบันอุดมศึกษาทั้งในและ

ต่างประเทศ 4) ดา้นผลลพัธ์ ผลของประสิทธิภาพและประสิทธิผลดา้นการพฒันาครูสู่คุณภาพ 5) ดา้นการมุ่งเนน้

ผูเ้รียนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย โรงเรียนจดัการเรียนการสอนและส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือพฒันานกัเรียน

ใหมี้คุณลกัษณะตามท่ีกาํหนด 6) ดา้นการมุ่งเนน้บุคลากร สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกของโรงเรียนเอ้ือต่อ

การปฏิบติังานของบุคลากร และ 7) ดา้นการวดัการวิเคราะห์ และการจดัการความรู้ คือ โรงเรียนมีการใชข้อ้มูล

และสารสนเทศเพ่ือสนบัสนุนการตดัสินใจในระดบัโรงเรียนและสร้างนวตักรรม    

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

  7.2.1 ควรศึกษาประสิทธิผลของการบริหารจัดการระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลใน

สาํนกังานศึกษาธิการภาค 10  

  7.2.2 ควรศึกษาการบริหารท่ีส่งผลต่อการบริหารจัดการระบบคุณภาพโรงเรียนในสํานักงาน

ศึกษาธิการภาค 10  

  7.2.3 ควรศึกษาปัจจยัทางการบริหารท่ีส่งผลต่อการบริหารจดัการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐาน 

สากลในสาํนกังานศึกษาธิการภาค 10 โดยวธีิการหารูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุ 

 

8. กติติกรรมประกาศ 

  สารนิพนธ์ฉบบัน้ีสําเร็จลุล่วงไปดว้ยดี ไดรั้บความกรุณาและช่วยเหลือเป็นอย่างดีจาก ดร.อมรทิพย ์

เจริญผล อาจารยท่ี์ปรึกษาและกรุณาให้ความคิด หลกัการ คาํแนะนาํ พร้อมทั้งเสนอแนวทางและการตรวจสอบ

การแก้ไขขอ้บกพร่องด้วยความเอาใจใส่ตลอดมา กระทั่งสารนิพนธ์ฉบับน้ีเสร็จสมบูรณ์ ขอกราบพระคุณ                  

เป็นอยา่งสูง ไว ้ณ โอกาสน้ี 

  ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ ท่ีกรุณา ตลอดจนคณาจารยบ์ณัฑิตวิทยาลยั เจา้หนา้ท่ี 

มหาวทิยาลยัราชธานี ทุกท่าน ท่ีใหค้าํแนะนาํเพ่ิมเติมในการวจิยั และอาํนวยความสะดวกในเร่ืองต่างๆ เพ่ือใหว้จิยั

เสร็จสมบูรณ์ยิง่ข้ึน ผูว้จิยัขอขอบคุณเป็นอยา่งยิง่ 

  ขอขอบพระคุณ ดร.วิทยา ประวะโข ผูอ้าํนวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาอุดรธานี               

นายสุวทูิรย ์ ภกัดีสมยั ผูอ้าํนวยการโรงเรียนกมุภวาปี นายกิตติรงค ์บุญคง ศึกษานิเทศก ์ปฏิบติัหนา้ท่ี ผูอ้าํนวยการ

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยี และ สารสนเทศ สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาหนองคายท่ี

กรุณาตรวจสอบความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม และพิจารณาแกไ้ขขอ้บกพร่องในแบบสอบถามให้ขอ้เสนอแนะ 

เป็นกลัยาณมิตรท่ีดีต่อผูว้จิยัและใหป้รึกษาตลอดจนเป็นกาํลงัใจในการวจิยัคร้ังน้ี 

  ขอขอบพระคุณ ผูบ้ริหารสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากลใน

สํานักงานศึกษาธิการภาค 10  ท่ีให้ความอนุเคราะห์และให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามด้วยดี 

ขอขอบพระคุณบิดา มารดา เพ่ือนสาขาวชิาการบริหารการศึกษาทุกๆ ท่านท่ีใหค้วามช่วยเหลือ ใหค้าํปรึกษาท่ีดี 
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คุณค่าและประโยชน์อนัเกิดจากการวจิยัน้ี ขอมอบเพ่ือพฒันนาการศึกษาและบูชาพระคุณบิดามารดา บูรพาจารยท่ี์

ถ่ายทอดความรู้ ประสิทธ์ิประสาทวิชาดว้ยความเมตตาให้กับผูว้ิจยัด้วยดีเสมอมาจึงกรอบขอบพระคุณมา ณ 

โอกาสน้ีเป็นอยา่งสูง 
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บทคัดย่อ 

 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถดา้นการเขียนเร่ืองตามจินตนาการระหวา่ง

ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชส่ื้อประสมร่วมกบัผงักราฟิก 2) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้ส่ือประสมร่วมกับผงักราฟิก ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คือ 

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มโรงเรียนตกัศิลา สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาลพบุรีเขต 1 มีนักเรียนรวมทั้งหมดจาํนวน 76 คน กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่นักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบา้นเกร่ินกฐิน จังหวดัลพบุรี  ท่ีกาํลงัศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 

จาํนวน 16 คน ไดม้าจากการสุ่มอยา่งง่าย (Simple  Random Sampling) โดยใชโ้รงเรียนเป็นหน่วยสุ่ม เคร่ืองมือท่ี

ใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู้การเขียนเร่ืองตามจินตนาการโดยใช้ส่ือประสมร่วมกับผงักราฟิก 

แบบทดสอบวดัความสามารถในการเขียนเร่ืองตามจินตนาการ และแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อ

การจดัการเรียนรู้โดยใชส่ื้อประสมร่วมกบัผงักราฟิก การวิเคราะห์ขอ้มูล ใชค้่าเฉล่ีย (M) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(SD) สถิติทดสอบทีแบบไม่มีอิสระต่อกนั (t – test dependent) 

 ผลการวจิยัพบวา่ 

 1. ความสามารถด้านการเขียนเร่ืองตามจินตนาการหลงัการจัดการเรียนรู้โดยใช้ส่ือประสมร่วมกบั                 

ผงักราฟิกสูงกวา่ก่อนการจดัการเรียนรู้อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั .05 

 2. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชส่ื้อประสมร่วมกบั             

ผงักราฟิกอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก 

 

คาํสําคญั:  การเขียนเร่ืองตามจินตนาการ ส่ือประสม  ผงักราฟิก นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  

 โรงเรียนบา้นเกร่ินกฐิน 
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ABSTRACT 

 The purposes of this research were: 1) to compare abilities in imaginary story writing before and after 

using multimedia and graphic organizer. 2) to study the students’ opinions towards using multimedia and graphic 

organizer. The population of this research consisted of Prathomsuksa 6 students in Takkasila Group, Office of 

Primary Education Service Lopburi Area 1 , totaling 76 students.  The sample of this research consisted of 

Prathomsuksa 6 students of Bankraenkatin School Lopburi who studying in the first semester of 2022, totaling 

16 students. Simple random sampling was employed for selecting the sample group and the school was a random unit.  

 The research instruments were lesson plans, imaginary story writing ability tests, and questionnaires 

about the opinions of students towards using multimedia and graphic organizer. The mean (M), standard deviation 

(S.D.), t-test dependent, and content analysis were applied for data analysis 

The findings were as follows. 

 1) The imaginary story writing ability of Prathomsuksa 6 students after studying through using 

multimedia and graphic organizer was significantly higher than before using multimedia and graphic organizer  

at the level of .05 

 2) The students’ satisfaction with using multimedia and graphic organizer was generally at a high level. 
 

Keywords:  Imaginary Story Writing, Multimedia, Graphic Organizer, Prathomsuksa 6 Students  

 Bankraenkatin School 
 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย  

 ทักษะการเขียนนับว่าเป็นทักษะพ้ืนฐานและมีความสําคัญในการเรียนวิชาภาษาไทยและวิชาอ่ืนๆ 

เน่ืองจากการเรียนทุกวชิาจาํเป็นตอ้งอาศยัการจดบนัทึกขอ้มูลความรู้ การสรุปเร่ืองราวท่ีไดฟั้ง ไดดู้ หรือเขียนตอบ

ปัญหา เขียนแสดงความคิดเห็นตา่งๆ ดงันั้นผูเ้รียนจึงตอ้งฝึกฝนใหเ้กิดความชาํนาญ เพ่ือนาํมาสร้างสรรคง์านเขียน 

การเขียนตามจินตนาการ หรือการเขียนสร้างสรรค ์ เป็นการเขียนท่ีเกิดจากจินตนาการ อารมณ์ ความคิด 

ความรู้สึกภายในของผูเ้ขียนท่ีตอ้งการแสดงออกผ่านตวัอกัษร เพ่ือให้ผูอ่้านไดเ้ขา้ใจในอารมณ์ความรู้สึกให้มี

ความแปลกใหม่ทั้งรูปแบบ เน้ือหาและการใชภ้าษาท่ีสละสลวย ดงัคาํกล่าวของ อจัฉรา ชีวพนัธ์ (2561:3) ท่ีกล่าว

ว่าการเขียนเชิงสร้างสรรค์เป็นการเขียนซ่ึงมีลกัษณะของการคิดริเร่ิม โดยท่ีผูเ้ขียนจะตอ้งใช้จินตนาการและ

ประสบการณ์ของตนมาเช่ือมโยงความคิดในการเขียน ซ่ึงความสามารถดา้นการเขียนเร่ืองตามจินตนาการของ

นกัเรียนนั้นจะหมายถึงการถ่ายทอดความรู้สึก นึกคิดออกมาเป็นเร่ืองราวในรูปแบบความเรียง ท่ีมีเน้ือหาน่าสนใจ 

ไม่ลอกเลียนแบบผูอ่ื้นโดยผูเ้รียนสามารถนาํประสบการณ์ความรู้ จินตนาการมาเขียนเป็นเร่ืองราว จากภาพ คลิป

วดิีโอ แบบจาํลอง เพลง ท่ีกาํหนดให ้  

เน่ืองจากทกัษะการเขียนมีความสาํคญัต่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัและ

ประโยชน์ของการเขียน จึงไดก้าํหนดเร่ืองการเขียนไวใ้นหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 

2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาระท่ี 2 การเขียน มาตรฐาน ท 2.1 ใชก้ระบวนการเขียนเขียนส่ือสาร เขียน

เรียงความ  เขียนยอ่ความ และเขียนเร่ืองราวในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงานขอ้มูลสารสนเทศและรายงานการศึกษา

คน้ควา้อยา่งมีประสิทธิภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 2) ส่วนการเขียนเร่ืองตามจินตนาการเม่ือพิจารณาจาก

สาระการเรียนรู้แกนกลางในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายก็จะปรากฏอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6            

สาระท่ี 2 มาตรฐาน ท 2.1 ตวัช้ีวดัท่ี 8 คือเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสร้างสรรค ์ 
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แมว้า่หลกัสูตรจะกาํหนดให้ผูเ้รียนตอ้งเรียนการเขียนเร่ืองตามจินตนาการ แต่ผลการจดัการเรียนรู้ของ

โรงเรียนบา้นเกร่ินกฐินยงัไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีตั้งไวผู้ว้จิยัจึงไดศึ้กษาคน้ควา้เก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ พบวา่ 

วิธีการแกปั้ญหามีหลายวิธี เช่น ใชว้ิธีการสอนหรือ เทคนิคการจดัการเรียนรู้ ส่ือ นวตักรรม และแหล่งเรียนรู้                

แต่นวตักรรมท่ีน่าสนใจ คือ ส่ือประสมและผงักราฟิก การใชส่ื้อประสมมาจดัการเรียนการสอนเป็นการนาํเอาส่ือ

หลายรูปแบบทั้งตวัอกัษร ภาพ ภาพเคล่ือนไหว ของจริง แบบจาํลองและเพลงมาใชเ้พ่ือช่วยส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิด

จินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์เพ่ือให้ผูเ้รียนนาํขอ้มูลหรือสารท่ีไดรั้บจากการดู การฟัง มาเป็นแรงกระตุน้ 

หรือแรงบนัดาลใจให้ผูเ้รียนเขียนถ่ายทอดส่ิงท่ีตอ้งการส่ือสารออกมาเป็นคาํเป็นประโยค แลว้การนาํเทคนิค                

ผงักราฟิกมาจดักิจกรรมการเรียนการสอน เป็นวิธีหน่ึงท่ีจะช่วยพฒันาทกัษะการเขียนและลาํดบัความคิดให้ดี

ยิง่ข้ึน ซ่ึงผงักราฟิกสามารถใชว้างโครงเร่ืองในการเขียนได ้ จดัลาํดบัเหตุการณ์ของเร่ืองก่อนลงมือเขียน จะทาํให้

เน้ือเร่ืองไม่วกวน ผลงานท่ีออกมามีคุณภาพและประสบผลสาํเร็จ เช่นงานวิจยัของ อจัฉรา เจตบุตร (2554: 121) 

ศึกษาการพฒันาบทเรียนส่ือประสม เร่ืองการเขียนสะกดคาํ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 และมยุรี               

หอมขจร (2560: 100) ได้ศึกษาเก่ียวกับการพฒันาความสามารถในการอ่านจบัใจความ ด้วยการจดัการเรียนรู้                

โดยใช้เทคนิคผงักราฟิกในกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เรารักเพชรบุรีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 พบว่า                      

ผลการเรียนรู้หลงัการจดัการเรียนรู้สูงกวา่ก่อนการจดัการเรียนรู้อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ดงันั้นผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะใชส่ื้อประสมร่วมกบัผงักราฟิกมาใชใ้นการจดัการเรียนรู้ในการพฒันา

ความสามารถดา้นการเขียนเร่ืองตามจินตนาการ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถดา้นการเขียนเร่ืองตามจินตนาการระหว่างก่อนและหลงัการจัดการ

เรียนรู้โดยใชส่ื้อประสมร่วมกบัผงักราฟิก 

2. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชส่ื้อประสม

ร่วมกบัผงักราฟิก 

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง  

 การเขียนเร่ืองตามจนิตนาการ 

การเขียนเร่ืองตามจินตนาการ เป็นการเขียนเร่ืองตามความรู้สึก นึกคิด โดยการจัดลาํดับความคิด                  

เรียบเรียงประโยค แลว้ถ่ายทอดออกมาเป็นตวัอกัษร การเขียนเชิงสร้างสรรคเ์ป็นกระบวนการเขียนท่ีแสดงใหเ้ห็น

ถึงความคิดและจินตนาการท่ีผูเ้ขียนตอ้งการนาํเสนอส่ิงใหม่ๆ ให้ผูอ่้านไดรั้บรู้ และเขา้ถึงในอารมณ์ ความรู้สึก  

การเขียนเร่ืองตามจิตนาการมีลกัษณะเดียวกันกับการเขียนเชิงสร้างสรรค์ผูว้ิจยัได้ศึกษาและขอเสนอความรู้

เก่ียวกบัการเขียนเชิงสร้างสรรคไ์วด้งัน้ี 

สุทธิวรรณ อินทะกนก (2559: 25) ไดใ้ห้ความหมายของการเขียนเชิงสร้างสรรค ์หมายถึงการเขียนท่ี

ผูเ้ขียนถ่ายทอดเน้ือหาสาระ ความคิด จินตนาการ อารมณ์ ตลอดจนประสบการณ์ ผ่านงานเขียนท่ีมีความแปลก

ใหม่ทั้ งทางด้านรูปแบบและเน้ือหาโดยอาศัยศิลปะทางภาษา การใช้สํานวนโวหาร ตลอดจนเทคนิควิธีการ

นําเสนอในรูปแบบต่างๆ ท่ีไม่ลอกเลียนแบบผูใ้ด สร้างงานเขียนท่ีมีคุณค่า ให้ความเพลิดเพลินจรรโลงใจ 

ตลอดจนใหส้ารประโยชน์แก่ผูอ่้าน 



การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 17 และการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ คร้ังท่ี 7 มหาวิทยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ ประจาํปี 2565 

2195 

ลักษณะของการเขียนเร่ืองตามจินตนาการจะต้องมีความแปลกใหม่ มีเอกลักษณ์สามารถบ่งบอก                      

ความเป็นตวัตนของผูเ้ขียนได้โดยการใช้ถอ้ยคาํท่ีสามารถกระตุน้ดึงดูดใจ ชวนฟัง ชวนอ่าน ทาํให้ผูรั้บเกิด

ความคิด เกิดอารมณ์ เกิดจินตนาการตามความประสงค์ของผูส่้งสาร ดังท่ี สุทธิวรรณ อินทะกนก (2559: 37)                  

ไดส้รุปลกัษณะการเขียนเชิงสร้างสรรคค์วรมีลกัษณะ ดงัน้ี 1) มีความแปลกใหม่ ทางดา้นรูปแบบ เน้ือหา ภาษา 

หรือความคิดโดยการสร้างสรรคน์ั้น คือ การริเร่ิมสร้างส่ิงใหม่ใหเ้กิดข้ึน โดยผูเ้ขียนเองจะตอ้งอาศยัความสามารถ 

ทกัษะ ตลอดจนแรงจูงใจผลิตงานเขียนออกมา โดยงานเขียนเชิงสร้างสรรคน์ั้นตอ้งเป็นส่ิงแปลกใหม่ของความคิด

ริเร่ิมท่ีไม่ซํ้ ากับผูอ่ื้น หรืออาจเป็นความคิดริเร่ิมท่ีเกิดจากของเดิมท่ีมีอยู่ แล้วเอามาผสมผสานจนเกิดเป็น                      

ของแปลกใหม่ก็ได ้2) มีเอกลกัษณ์ งานเขียนเชิงสร้างสรรค์นั้นสามารถบ่งบอกความเป็นตวัตนของผูเ้ขียนได ้              

ซ่ึงความเป็นตวัตนดงักล่าวจะกลายเป็นเอกลกัษณ์ทางงานเขียนท่ีไม่ซํ้ าใคร และทาํใหง้านเขียนเกิดความโดดเด่น

จนกลายเป็นสร้างสรรคใ์นท่ีสุด 3) มีคุณค่าต่อสงัคม งานเขียนเชิงสร้างสรรคไ์ม่ใช่เพียงงานเขียนท่ีถ่ายทอดสารท่ี

แปลกใหม่ไปยงัผูอ่้านเท่านั้น แต่งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ยงัตอ้งทาํหน้าท่ีต่างๆให้แก่ผูอ่้านอีกดว้ย เป็นตน้ว่า                

การประเทืองปัญญาผูอ้่าน การให้อรรถรสทางอารมณ์การขดัเกลาจิตใจผูอ้่าน ตลอดจนการจรรโลงสังคม                        

4) ไม่ลอกเลียนแบบ ซ่ึงผูเ้ขียนเชิงสร้างสรรคค์วรสร้างผลงานในรูปแบบใหม่เน้ือหาใหม่ กลวิธีใหม่ แนวคิดใหม่

เองทั้งหมด หรือใชว้ธีิการต่อยอดความคิดเหล่านั้นและสร้างสรรคข้ึ์นมาใหม่เลยก็ได ้   

การเขียนเร่ืองตามจินตนาการมีประโยชน์มากมายหลายประการ ทั้งเป็นการฝึกทกัษะการเขียน การคิด 

จินตนาการ ทาํให้ทกัษะทางภาษาดีข้ึน เป็นการเสริมสร้างศกัยภาพของผูเ้รียน และการใชเ้วลาวา่งให้เป็นประโยชน์

และทาํใหค้รูไดเ้ขา้ใจความคิด ความรู้ความเขา้ใจจากการเขียนของผูเ้รียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ลกัขณา แสงขาว (2553 

: 80) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของการเขียนเชิงสร้างสรรคไ์วว้า่ การเขียนเชิงสร้างสรรคมี์ประโยชน์มากสาํหรับนกัเรียน 

เพราะช่วยใหน้กัเรียนสามารถแสดงความรู้ ความคิดไดอ้ยา่งอิสระ และครูก็ไดเ้รียนรู้ความคิด ความรู้ความเขา้ใจ

จากการเขียนเชิงสร้างสรรคข์องผูเ้รียนอีกดว้ย 

ส่ือประสม 

จริยา เหนียนเฉลย 2546: 171 ส่ือประสมเป็นการนาํเอาส่ือการสอนหลายอยา่งมากกวา่ 2 ชนิดข้ึนไปมา

สมัพนัธ์กนัอยา่งต่อเน่ืองในเวลาเดียวกนัและมีคุณค่าท่ีส่งเสริมซ่ึงกนัและกนั ส่ือการสอนอยา่งหน่ึงอาจใชเ้พ่ือหา

ความสนใจ ในขณะท่ีอีกอย่างหน่ึงใช้เพ่ืออธิบายข้อเท็จจริงของเน้ือหาและอีกชนิดอาจใช้เพ่ือก่อให้เกิด                     

ความเขา้ใจท่ีลึกซ้ึง และช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเรียนการสอนได้อย่างมากช่วยดึงดูด                

ความสนใจของผูเ้รียนไดเ้ป็นอย่างดีและเหมาะกบัผูเ้รียนทุกเพศทุกวยั และผูส้อนสามารถเลือกส่ือประสมให้

เหมาะกบัเน้ือหาวชิาไดอ้ยา่งหลากหลาย 

ผงักราฟิก 

ผงักราฟิก (Graphic) เป็นเทคนิคการพฒันาทกัษะการคิดท่ีนิยมใชใ้นการจดัการเรียนรู้เพ่ือพฒันาการคิด 

เม่ือพูดถึงผงักราฟิกบางคนอาจไม่คุน้หู แต่ถา้พูดถึงแผนผงัความคิด (Mind Mapping) หลายคนรู้จกัดี ความจริง

แลว้ผงักราฟิกมีหลากหลายลกัษณะหรือรูปแบบ ผงัความคิดเป็นเพียงรูปแบบหน่ึงในหลายรูปแบบของผงักราฟิก

ดังกล่าวทั้ งผงักราฟิกและแผนผงัความคิดจึงสามารถใช้ร่วมกันได้ นันท์นภสั นิยมทรัพย ์(2560: 117) ได้ให้

ความหมายของผงักราฟิกไวว้่า ผงักราฟิก หมายถึง ภาพแสดงความคิดท่ีประกอบดว้ยขอ้มูลท่ีเช่ือมโยงกนัใน

รูปแบบต่างๆ อยา่งเป็นระบบท่ีมีหัวขอ้ใหญ่และยอ่ยไล่เรียงไปตามลาํดบัอย่างเป็นเหตุเป็นผลทาํให้เห็นโครงสร้าง

ของความรู้หรือเน้ือหานั้น หรือกล่าวไดว้า่เป็นรูปแบบหน่ึงของการแสดงของความคิดท่ีมองเห็นไดแ้ละอธิบายได้

อยา่งเป็นระบบชดัเจน ดา้นประโยชน์ในการจดัการเรียนรู้กลิุสรา จิตรชญาวณิช (2563: 101) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์
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ในการจดัการเรียนรู้โดยใชผ้งักราฟิกไวด้งัน้ี 1) ทาํให้ผูเ้รียนเกิดความคิดรวบยอดในเน้ือหาสาระท่ีเรียนอย่าง

ถูกตอ้ง  2) ผูเ้รียนสามารถนาํความรู้เก่ียวกบัการสร้างแผนผงักราฟิกไปใชใ้นการสรุปบทเรียนต่างๆ ได ้3) ผูเ้รียน

มีความเขา้ใจในบทเรียนและจดจาํส่ิงท่ีเรียนรู้ไดดี้ 

งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

ศศิธร พงษ์โภคา (2557) ได้ศึกษาเก่ียวกบัการพฒันาความสามารถในการคิดแกปั้ญหา ของนักเรียน               

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการแก้ปัญหาอนาคตร่วมกับแผนผงัความคิดพบว่า                            

1) ผลการเรียนรู้ เร่ืองมนุษยก์บัความยัง่ยืนของส่ิงแวดลอ้ม ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 หลงัการจดัการ

เรียนรู้สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 2) พฒันาการความสามารถในการคิดแกปั้ญหาของ

นกัเรียน มีพฒันาการของความสามารถในการคิดแกปั้ญหา สูงข้ึนตามลาํดบั 3) ความคิดเห็นของนกัเรียน ท่ีมีต่อ

การจดัการเรียนรู้ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

เสาวลกัษณ์ ทกัษิณากุล (2559) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ เร่ือง คาํภาษาบาลี

และสนัสกฤตในภาษาไทย ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีจดัการเรียนรู้โดยใชส่ื้อประสม พบวา่ 1) ประสิทธิภาพ

ของบทเรียนส่ือประสม เร่ืองคําภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย 4 บทเรียน มีค่าเท่ากับ 96.43/91.00                          

2) นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ก่อนและหลงัเรียนโดยใชส่ื้อประสมแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .05 โดยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนโดยใชส่ื้อประสมมีค่าเฉล่ียสูงกวา่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อน

เรียนโดยใชส่ื้อประสม 3) ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชส่ื้อประสม เร่ืองคาํภาษาบาลี

และสันสกฤตในภาษาไทย ในดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ดา้นบรรยากาศในการเรียนรู้ และดา้นประโยชน์ใน

การเรียนรู้ นกัเรียนมีความเห็นอยูใ่นระดบัดี 

3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
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3.3 สมมตฐิานการวจิยั 

ความสามารถดา้นการเขียนเร่ืองตามจินตนาการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 หลงัการจดัการ

เรียนรู้โดยใชส่ื้อประสมร่วมกบัผงักราฟิกสูงกวา่ก่อนการจดัการเรียนรู้ 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย 

4.1 แบบแผนการวจิยั  

การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยก่อนการทดลอง (Pre  Experimental Designs) โดยใช้แบบแผนการวิจัย                  

The One – Group – Pretest – Posttest – Design  

4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มโรงเรียน

ตกัสิลา สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 1 จงัหวดัลพบุรี จาํนวน 6 โรงเรียน ดงัน้ี  1) โรงเรียน

บา้นเกร่ินกฐิน 2) โรงเรียนวดัสระกระเบ้ือง 3) โรงเรียนวดัธรรมิการาม 4) โรงเรียนทอ้งคุง้(สละราษฎร์บาํรุง)                 

5) โรงเรียนวดัเทพอาํไพ  6) โรงเรียนวดัมหาสอน มีนกัเรียนทั้งส้ิน 76 คนซ่ึงแต่ละโรงเรียนมีลกัษณะท่ีใกลเ้คียงกนั   

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียน

บ้านเกร่ินกฐิน จังหวดัลพบุรี จํานวน 16 คนได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้

โรงเรียนเป็นหน่วยสุ่มดว้ยวธีิการจบัสลาก 

4.3 เน้ือหา 

สาระท่ี 2 การเขียน ท 2.1 ใชก้ระบวนการเขียน เขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ เขียนย่อความและเขียน

เร่ืองราวในแบบต่างๆ เขียนรายงานขอ้มูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคน้ควา้อย่างมีประสิทธิภาพ ตาม

มาตรฐานตวัช้ีวดั ท 2.1 ป 6/3 เขียนแผนภาพโครงเร่ืองและแผนภาพความคิดเพ่ือใชพ้ฒันางานเขียน ท 2.1 ป. 6/8 

เขียนเร่ืองจินตนาการและสร้างสรรค ์ท 2.1 ป 6/9 มีมารยาทในการเขียน โดยใชส้าระการเรียนรู้แกนกลาง เร่ือง

การเขียนเร่ืองตามจินตนาการ โดยมีเน้ือหาในการสอน 4 เร่ือง ไดแ้ก่ การเขียนเร่ืองตามจินตนาการจากภาพ การ

เขียนเร่ืองตามจินตนาการจากคลิปวีดิโอ  การเขียนเร่ืองตามจินตนาการจากแบบจาํลอง  การเขียนเร่ืองตาม

จินตนาการจากบทเพลง 

 4.4 ระยะเวลาการทาํวจิยั 

 ใชร้ะยะเวลาทั้งส้ิน 1 ปี ดงัตารางท่ี 1  การปฏิบติังาน  

      

การปฏิบัติงาน 
ส.ค.

64 

ก.ย 

64 

ต.ค 

64 

พ.ย

64 

ธ.ค

64 

ม.ค 

65 

ก.พ 

65 

มี.ค

65 

เม.ย 

65 

พ.ค 

65 

มิ.ย 

65 

ก.ค 

65 

1. สร้างเคร่ืองมือ          

2. เตรียมเคร่ืองมือ

ทดลอง 

       

 

    

3. ทดลองเคร่ืองมือ            

4. เก็บรวบรวมขอ้มูล            

5. วเิคราะห์ขอ้มูล             

6. สรุปผลขอ้มูล            
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 4.5 เคร่ืองมือวจิยั 

1. แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชส่ื้อประสมร่วมกบัผงักราฟิก เร่ืองการเขียนเร่ืองตามจินตนาการ

ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จาํนวน 4 แผนแผนละ 2 ชัว่โมง ชัว่โมงละ 60 นาที รวมทั้งส้ิน 8 ชัว่โมง จากนั้นนาํ

แผนการจดัการเรียนรู้ทั้ง 4 แผนเสนอผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาเม่ือนาํผลการพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 3 คนไปหาค่า

ดชันีความสอดคลอ้ง ของแผนการจดัการเรียนรู้ทั้ง 4 แผนมีค่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากนั เท่ากบั 1.00 แสดงวา่

องคป์ระกอบของแผนมีความเหมาะสมหรือมีความสอดคลอ้งกนัสามารถนาํไปใชท้ดลองได ้

2. แบบวดัความสามารถดา้นการเขียนเร่ืองตามจินตนาการ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ก่อน

และหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชส่ื้อประสมร่วมกบัผงักราฟิก เป็นขอ้ทดสอบแบบอตันยั จาํนวน 2 ฉบบั ฉบบัละ 

1 ขอ้ แบ่งเป็นแบบทดสอบก่อนการจดัการเรียนรู้ 1 ฉบบั และทดสอบหลงัการจดัการเรียนรู้ 1 ฉบบั นาํแบบวดั

ความสามารถไปใหผู้เ้ช่ียวชาญพิจารณาความสอดคลอ้ง แลว้นาํขอ้ทดสอบไปทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือ พบวา่ขอ้

ทดสอบมีค่าความยากง่ายมีค่าเท่ากบั 0.60 – 0.64 และค่าอาํนาจจาํแนกมีค่าเท่ากบั 0.33 – 0.36  

3. แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชส่ื้อ

ประสมร่วมกบัผงักราฟิกเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดบั จาํนวน 10 ขอ้นาํแบบสอบถามความคิดเห็น

ของนกัเรียนเสนอผูเ้ช่ียวชาญ 3 คนแลว้นาํผลการพิจารณามาคาํนวณไดค้่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 1.00 ซ่ึงมี

ความสอดคลอ้งและยอมรับไดต้ามเกณฑ ์

      4.6 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 1. ผูว้ิจยัให้กลุ่มตวัอย่างทาํแบบทดสอบก่อนการจดัการเรียนรู้ เพ่ือวดัความสามารถในการเขียน

เร่ืองตามจินตนาการ (Pre – test) ซ่ึงเป็นขอ้สอบแบบอตันยั จาํนวน 1 ขอ้ กาํหนดเวลาในการทาํขอ้สอบ 60 นาที 

 2. ผูว้ิจยัดาํเนินการสอนกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชเ้น้ือหาในการสอน จาํนวน 4 แผน แผนละ 2 ชัว่โมง 

ชัว่โมงละ 60 นาที รวมทั้งส้ิน 8 ชัว่โมง 

 3. ผูว้จิยัใหก้ลุ่มตวัอยา่งทาํแบบทดสอบหลงัการจดัการเรียนรู้เพ่ือวดัความสามารถในการเขียนเร่ือง

ตามจินตนาการ (Post – test) ซ่ึงเป็นขอ้สอบแบบอตันยั จาํนวน 1 ขอ้ ซ่ึงเป็นขอ้สอบแบบคู่ขนานกบัขอ้สอบก่อน

การจดัการเรียนรู้ กาํหนดเวลาในการทาํขอ้สอบ 60 นาที 

 4. ผูว้ิจยัให้กลุ่มตวัอย่างทาํแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีต่อ 

การจดัการเรียนรู้โดยใชส่ื้อประสมร่วมกบัผงักราฟิก 

4.7 การวเิคราะห์ข้อมูล 

  1. การวจิยัเร่ืองการพฒันาความสามารถดา้นการเขียนเร่ืองตามจินตนาการ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา 

ปีท่ี 6 โดยใชส่ื้อประสมร่วมกบัผงักราฟิกโดย การหาค่าเฉล่ีย (M)  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) และค่าที แบบไม่เป็น

อิสระต่อกัน (T- test Dependent) เพ่ือเปรียบเทียบผลก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชส่ื้อประสมร่วมกบั             

ผงักราฟิก 

  2. การวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามความคิดเห็น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีต่อ 

การจดัการเรียนรู้โดยใชส่ื้อประสมร่วมกบัผงักราฟิก ใชก้ารหาค่าเฉล่ีย (M) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
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5. ผลการวจัิย 

 1. ความสามารถดา้นการเขียนเร่ืองตามจินตนาการหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชส่ื้อประสมร่วมกบัผงักราฟิก

สูงกวา่ก่อนการจดัการเรียนรู้อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั .05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวจิยัท่ีกาํหนดไวโ้ดยก่อน

การจดัการเรียนรู้มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 14.75 และหลงัการจดัการเรียนรู้มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 20.68 ดงัตารางท่ี 2 

 

ตารางที ่2  ผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชส่ื้อประสม 

 ร่วมกบัผงักราฟิก 

การทดสอบ  จาํนวนนกัเรียน คะแนนเตม็ คะแนนเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t 

ก่อนเรียน 16 30 14.75 2.96 
-9.64 

หลงัเรียน 16 30 20.68 4.45 

 

จากตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่าคะแนนเฉล่ียของผลการเรียนรู้ หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมีค่าเฉล่ียของคะแนนหลงัการจดัการเรียนรู้เท่ากบั 20.68 และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากับ 4.45 ซ่ึงสูงกว่าคะแนนเฉล่ียก่อนการจัดการเรียนรู้ ท่ีมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 14.75 คะแนน และ                   

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.96 

2. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชส่ื้อประสมร่วมกบั              

ผงักราฟิก ในภาพรวมพบวา่นกัเรียนมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก ดงัตารางท่ี 3 
 

ตารางที ่3  ระดบัความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชส่ื้อประสม 

 ร่วมกบัผงักราฟิก 

ที่ รายการประเมิน M SD ความหมาย ลาํดบัที่ 

 ด้านกจิกรรมการเรียนรู้  

1 กิจกรรมการเรียนน่าสนใจสามารถปฏิบติัได ้ 2.62 0.50 เห็นดว้ยมาก 4 

2 กิจกรรมทุกขั้นตอนมีความต่อเน่ืองและความสอดคลอ้งกนัดี  2.75 0.44 เห็นดว้ยมาก 2 

3 กิจกรรมมีส่ือการสอนท่ีหลากหลายช่วยสร้างจินตนาการไดดี้ข้ึน  2.87 0.34 เห็นดว้ยมาก 1 

4 
กิจกรรมการทาํงานกลุ่มเปิดโอกาสให้ร่วมกนัคิดและแสดงความคิดเห็น

ทาํให้มีแนวทางในการเขียนเร่ือง 
2.68 0.47 เห็นดว้ยมาก 3 

เฉลีย่ด้านกจิกรรมเรียนรู้ 2.73 0.44 เห็นด้วยมาก 1 

 ด้านบรรยากาศการเรียนรู้   

5 บรรยากาศในห้องเรียนเป็นกนัเองเอ้ือต่อการเรียนการสอน 2.81 0.40 เห็นดว้ยมาก 1 

6 บรรยากาศในการเรียนรู้มีความสนุกสนาน ไม่น่าเบ่ือ 2.50 0.51 เห็นดว้ยมาก 2 

เฉลีย่ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ 2.65 0.48 เห็นด้วยมาก 2 

 ด้านประโยชน์ที่ได้รับ  

7 ช่วยให้รู้สึกผอ่นคลายและไม่เคร่งเครียดในการเรียน 2.50 0.52 เห็นดว้ยมาก 4 

8 กิจกรรมช่วยให้เขา้ใจเร่ืองท่ีจะเขียนไดดี้ข้ึน 2.62 0.50 เห็นดว้ยมาก 2 

9 ส่ือประสมช่วยเพ่ิมจินตนาการในการพฒันาทกัษะการเขียนไดดี้ข้ึน 2.56 0.51 เห็นดว้ยมาก 3 

10 
ผงักราฟิกช่วยในการเลือกสรรคาํและวางโครงเร่ืองในการเขียนทาํให้

เขียนเร่ืองจากจินตนาการไดดี้ข้ึน 
2.68 0.47 เห็นดว้ยมาก 1 

เฉลีย่ด้านประโยชน์ที่ได้รับ 2.59 0.49 เห็นด้วยมาก 3 

เฉลีย่ทุกด้าน 2.66 0.47 เห็นด้วยมาก  
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จากตารางท่ี 3 ความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชส่ื้อประสม

ร่วมกบัผงักราฟิกเร่ืองการเขียนเร่ืองตามจินตนาการ ในภาพรวมพบวา่นกัเรียนมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย

มากมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.66 ส่วนเบ่ียงเบนมาตนฐานเท่ากบั 0.47  

 

6. อภิปรายผล  

1. ความสามารถดา้นการเขียนเร่ืองตามจินตนาการก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชส่ื้อประสม

ร่วมกบัผงักราฟิก พบว่า ความสามารถดา้นการเขียนเร่ืองตามจินตนาการ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6                 

หลงัการจดัการเรียนรู้ สูงกวา่ก่อนการจดัการเรียนรู้อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  เป็นไปตามสมมติฐาน

การวิจยัท่ีกาํหนดไว ้อาจเน่ืองมาจาก ส่ือประสมท่ีใชเ้ป็นการนาํเอาส่ือหลายรูปแบบทั้งภาพ วีดิทศัน์ แบบจาํลอง

และบทเพลงมาใช ้ช่วยส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์ผูเ้รียนนาํขอ้มูล และแนวคิดท่ี

ไดรั้บจากการดูภาพซ่ึงช่วยใหผู้เ้รียนเห็นรูปร่าง ขนาด สี รายละเอียดของส่ิงท่ีดู การดูวดิีทศัน์ เห็นทั้งภาพ ขนาด สี 

เสียงและการเคล่ือนไหว การดูแบบจาํลองเห็นทั้ง รูปร่าง ขนาด สี พ้ืนผิวสัมผสั นกัเรียนสามารถหยบิจบัได ้และ

การฟังเพลงจะไดข้อ้มูลเน้ือหา สาระ อารมณ์ความรู้สึกต่างๆ ซ่ึงส่ือท่ีใชทุ้กชนิดจะเป็นแรงกระตุน้ใหผู้เ้รียนเขา้ใจ

เร่ืองราว มีขอ้มูล เน้ือหาสาระ มีความรู้สึกนึกคิดท่ีจะเขียนถ่ายทอดออกมาเป็นเร่ืองราว มีจินตนาการอย่าง

สร้างสรรค ์ประกอบกบัการนาํผงักราฟิกมาช่วยในการเลือกสรรคาํ วางโครงเร่ือง และจดัลาํดบัเหตุการณ์ของเร่ือง

ก่อนลงมือเขียน ทาํให้ผูเ้รียนเขียนเน้ือเร่ืองไม่วกวน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อจัฉรา เจตบุตร (2554:121)                

ท่ีศึกษาการพฒันาบทเรียนส่ือประสม เร่ืองการเขียนสะกดคาํ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 พบว่า

นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัดว้ยบทเรียนส่ือประสมแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พชรมณฑ์ หมวดนุ่ม (2555:111)  ท่ีได้ศึกษาเก่ียวกับการพฒันา

ความสามารถในการคิดเชิงระบบเพ่ือเช่ือมโยงการเขียน โดยใชเ้ทคนิคผงักราฟิกของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 

6 พบว่า ความสามารถในการคิดเชิงระบบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคผงั

กราฟิก แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยมีคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน  

2. ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้                        

ส่ือประสมร่วมกบัผงักราฟิก พบวา่ นกัเรียนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชส่ื้อประสมร่วมกบั

ผงักราฟิกในระดบัเห็นดว้ยมาก ไดแ้ก่ ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ นกัเรียนมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย

มาก มีสาเหตุจากการเรียนรู้โดยใชส่ื้อประสมร่วมกบัผงักราฟิก มีการจดักิจกรรมท่ีน่าสนใจ มีการใชส่ื้อประสมท่ี

เหมาะสมกบัผูเ้รียนและเขา้ใจง่ายช่วยให้ผูเ้รียนเกิดจินตนาการ อีกทั้งในกระบวนการจดัการเรียนรู้โดยครูเปิด

โอกาสให้นกัเรียนไดร่้วมกนัคิด วิเคราะห์และนาํเสนอผลงานมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นทาํให้ผูเ้รียนมีความ

เขา้ใจ มีความคิดจินตนาการและมีความมัน่ใจก่อนลงมือเขียนเป็นรายบุคคลดา้นบรรยากาศการเรียนรู้ นกัเรียนมี

ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก มีสาเหตุจากนกัเรียนไดท้าํงานเป็นกลุ่ม ช่วยกนัคิดวางแผน มีอิสระในการเรียน

ท่ีร่วมกนัคิดคน้ เสนอความคิดเห็นและจดัระบบความคิดลงสู่ผงักราฟิก อีกทั้งการนาํส่ือประสมท่ีหลากหลายมา

ให้นกัเรียนดู ทาํให้นกัเรียนมีความสนุกสนาน ไม่เบ่ือหน่าย และท่ีสาํคญัมีความคิดท่ีหลากหลายและแปลกใหม่  

ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ นกัเรียนมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก มีสาเหตุจากการเรียนรู้โดยใชส่ื้อประสม

ร่วมกบัผงักราฟิก ทาํให้เกิดความสนุกสนานไม่เครียดและสามารถนาํความรู้และวธีิการไปใชใ้นการเรียนเน้ือหา

อ่ืนๆไดอี้กดว้ย ผูว้ิจยัไดน้าํส่ือประสมท่ีหลากหลายไดแ้ก่ ภาพ คลิปวีดิโอ แบบจาํลองและบทเพลงมาช่วยสร้าง

จินตนาการ ความคิดสร้างสรรคแ์ละนาํผงักราฟิกมาช่วยในการเลือกคาํ วางโครงเร่ือง และจดัลาํดบัเหตุการณ์ของ
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เร่ือง ทาํให้ผูเ้รียนเขา้ใจเร่ืองท่ีจะเขียนไดเ้ป็นอยา่งดี ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของเสาวลกัษณ์ ทกัษิณากุล (2559: 66) 

ไดศึ้กษาเก่ียวกบัการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ เร่ือง คาํภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย ของนกัเรียน

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีจัดการเรียนรู้โดยใช้ส่ือประสม พบว่า ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อ                        

ส่ือประสม เร่ืองคาํภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย ในภาพรวมนักเรียนมีความคิดเห็นต่อการเรียนรู้ด้วย               

ส่ือประสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

7.1  ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

1. ครูควรกาํกบัเวลาในการเขียนผลงานของแต่ละกลุ่มและเผื่อเวลาให้นกัเรียนไดใ้ชค้วามคิดใน 

การเขียนเร่ืองตามจินตนาการรายบุคคล 

2. ครูควรจดัการเรียนรู้โดยใชส่ื้อประสมร่วมกบัผงักราฟิกอย่างสมํ่าเสมอเพ่ือฝึกทกัษะทางดา้น

ความคิด จินตนาการ ใหน้กัเรียนไดฝึ้กทกัษะทางดา้นความคิด จินตนาการมากข้ึน 

3. ครูควรใชค้าํถามกระตุน้นกัเรียนใหคิ้ด และใหก้าํลงัใจนกัเรียนในขณะฝึกดว้ย 

7.2  ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาเพ่ือพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยจัดการเรียนรู้โดยส่ือประสมร่วมกับ                 

ผงักราฟิกในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ เช่น การอ่าน  วรรณคดี หลกัภาษาไทย 

2. ควรนําส่ือประสมและผงักราฟิกร่วมกับวิธีการสอนอ่ืนๆ เช่น การเรียนรู้แบบแลกเปล่ียน

ความคิด การเรียนรู้แบบใชเ้กมเป็นตน้ 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ของการวิจยัเพ่ือ 1) ศึกษาระดบัการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 2) ศึกษาระดบัสุขภาพองคก์าร

ของโรงเรียน สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 3) ศึกษาการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาล

ของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อสุขภาพองคก์ารของโรงเรียน สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สมุทรสาคร กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีได้แก่ ครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสาคร ปีการศึกษา 2564 จาํนวน 338 คน เคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลคือ แบบสอบถาม 

การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร

ดว้ยวธีิของเพียร์สนั วเิคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนโดยวธีิ Stepwise  

 ผลการวจิยัพบวา่ 1) การบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบวา่ ดา้นท่ี

มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ หลกัคุณธรรมและจริยธรรม รองลงมา คือ หลกัความเสมอภาค ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ 

หลกัประสิทธิภาพ 2) สุขภาพองคก์ารของโรงเรียน สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การมุ่งเน้น

วิชาการ รองลงมา คือ เกียรติศกัด์ิศรีของโรงเรียน ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ ความเป็นผูน้าํของผูบ้ริหาร

โรงเรียน 3) การบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษามีความสัมพนัธ์ทิศทางบวกกบัสุขภาพ

องค์การของโรงเรียน สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี

ระดับ .01 และการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย หลกัคุณธรรมและ

จริยธรรม (X10) หลกัการตอบสนอง (X3) เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อสุขภาพองคก์ารของโรงเรียน สังกดัสาํนกังานเขต

mailto:koenppnkpam@gmail.com
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พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยสามารถร่วมทาํนายไดร้้อยละ 29.40 อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .01  

 

คาํสําคญั : หลกัธรรมาภิบาล, สุขภาพองคก์าร 

 

ABSTRACT 

 The objectives of the current study were (1) to study the level of administration according to the 

principles of good governance of school principals under Samut Sakhon Primary Educational Service Office,                   

(2) to study the level of organization health of the schools under Samut Sakhon Primary Educational Service 

Office, and (3) to study the level of the administration according to the principles of good governance of the 

school principals affecting organizational health of schools under Samut Sakhon Primary Educational Service 

Office. A sample group consisted of 338 teachers in schools under Samut Sakhon Primary Educational Service 

Office in the 2021 academic year. A research instrument was a questionnaire. Data were analyzed utilizing 

percentage, mean, standard deviation, Pearson's correlation, and Stepwise Multiple Regression Analysis.  

The findings revealed that (1) overall administration according to the principles of good governance 

principle of school principals under Samut Sakhon Primary Educational Service Office was at a high level. When 

inspecting at individual aspects, it was found that the highest averaged aspect was the moral and ethical principle, 

followed by the equality principle, while the efficiency principle was the lowest. (2) Overall level of 

organizational health of schools under Samut Sakhon Primary Educational Service Office was at a high level. 

When inspecting at individual aspects, it was found that the highest average aspect was academic orientation, 

followed by school dignity, while principals' leadership was the lowest. (3) Administration according to the 

principles of good governance principle of school principals had a highly positive relationship with the 

organizational health of schools under Samut Sakhon Primary Educational Service Office, significantly at .01 

level. The administration following good governance principle of moral and ethics principle (X10) and responsive 

principle (X3) were influential factors in the organizational health of schools under Samut Sakhon Primary 

Educational Service Office, with a co-predictive power of 29.40, significantly at .01 level. 

 

Keywords: Good Governance Principle, Organizational Health 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเห็นความสาํคญัของการนาํหลกัการบริหารกิจการบา้นเมือง 

ท่ีดีหรือหลกัธรรมาภิบาลมาใชซ่ึ้งเป็นหลกัท่ีใหค้วามสาํคญัในเร่ืองของจริยธรรมและศกัด์ิศรี ความโปร่งใสของ

การปฏิบติังาน ตลอดจนเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน (สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ, 2560) ซ่ึงการพฒันาตวับุคลากรน้ีตอ้งควบคู่ไปกบัคุณธรรมเพ่ือเป็นกาํลงัสาํคญัในการใชค้วามรู้

ความสามารถและคุณงามความดีในการปฏิบติังาน ตลอดจนการอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข จึงมีการนาํนโยบาย

การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลมาใชก้บัสถานศึกษาซ่ึงมีหนา้ท่ีจดัการศึกษาโดยตรง เพ่ือให้ผูบ้ริหาร ครู 
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และบุคคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถในการปฏิบติังานให้องคก์ารมีประสิทธิภาพ และหลกัการ

หน่ึงท่ีควรนาํมาปฏิบติัในสถานศึกษา คือ หลกัธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีของสํานักงาน

คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (2555)  อนัไดแ้ก่ หลกัประสิทธิภาพ หลกัประสิทธิผล หลกัการตอบสนอง 

หลกัภาระรับผิดชอบและสามารถตรวจสอบได ้หลกัความเปิดเผย โปร่งใส หลกันิติธรรม หลกัความเสมอภาค 

หลกัการมีส่วนร่วมและการพยายามแสวงหาฉันทามติ หลกัการกระจายอาํนาจ และหลกัคุณธรรมและจริยธรรม 

มาใชใ้นการบริหารสถานศึกษา  

ด้วยเหตุผลความจําเป็นท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษานําหลักการบริหารแบบธรรมาภิบาลมาปฏิบัติใน

สถานศึกษา ทาํให้เป็นองคก์ารท่ีมีประสิทธิผลดี ดงัท่ี Hoy & Sabo (1997) ไดก้ล่าวถึงการท่ีองค์การมีสุขภาพดี

ข้ึนอยู่กับบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการทาํงานซ่ึงเป็นตวัช้ีวดัในองค์การ ท่ีตอ้งอาศัยความร่วมมือของบุคลากรใน

องคก์ารแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน เพ่ือพฒันาองคก์ารใหอ้ยูอ่ยา่งย ัง่ยนื และโรงเรียนก็เป็นองคก์ารทางการศึกษาท่ีมีหนา้ท่ี

สาํคญัในการสร้างเยาวชนให้เป็นทรัพยากรมนุษยท่ี์มีคุณภาพของประเทศ เพราะนกัเรียนคือผลผลิตของโรงเรียน 

ดงันั้นคุณภาพของนักเรียนจะดีหรือไม่ ข้ึนอยู่กบัศกัยภาพของโรงเรียนว่าจะสามารถบริหารจดัการไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ มีการปรับปรุงและพฒันาอย่างต่อเน่ืองจนเกิดสมรรถนะขององค์การ เพ่ือพฒันานักเรียนให้มี

คุณภาพตามมา โดยแบ่งออกเป็น 6 มิติ อนัไดแ้ก่ เกียรติศกัด์ิศรีของโรงเรียน ความเป็นผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียน 

อาํนาจอิทธิพลของผูบ้ริหารโรงเรียน การสนบัสนุนทรัพยากร การอยูร่่วมกนัของครู และการมุ่งเนน้วชิาการ  

 โรงเรียนสังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร มีหน้าท่ีสําคญัในการส่งเสริม

ประชากรวยัเรียนใหไ้ดรั้บการศึกษาอยา่งทัว่ถึงและมีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์

ตามหลกัสูตร และค่านิยมหลกัของคนไทย 12 ประการ เนน้การรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา และสาํนกังาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร มีนโยบายปฏิบัติงานโดยยึดหลกับริหารสถานศึกษาตามหลกั                    

ธรรมาภิบาล (สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร, 2564) แต่ในปัจจุบนัในส่วนของกระบวนการ

ทาํงานภายในโรงเรียนในหลายโรงเรียน ยงัไม่ตอบโจทยก์บัการพฒันาองคก์าร ครูมีภาระงานดา้นเอกสารมากเพ่ือ

ตอบสนองนโยบายหน่วยงานตน้สังกดั ทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงของสุขภาพองคก์าร การให้ความสําคญักบั

สุขภาพองคก์ารจึงมีความสําคญัท่ีจะตอ้งสร้างให้เกิดในโรงเรียน จากความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา              

การวิจยัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ี

ส่งผลต่อสุขภาพองคก์ารของโรงเรียน สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เพ่ือจะไดน้าํ

ขอ้มูลไปใช้เป็นแนวทางในการพฒันาการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารให้สุขภาพองค์การของ

โรงเรียนดีข้ึน ครูมีความสุขในการทาํงานร่วมกนั และมีเวลาในการจดัการเรียนการสอนอยา่งเตม็ท่ี ซ่ึงจะส่งผลให้

ผูเ้รียนท่ีเป็นผลผลิตของโรงเรียนมีศกัยภาพดีข้ึน โรงเรียนเกิดการพฒันาและดาํรงอยูไ่ดอ้ยา่งมัน่คง   

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษาระดบัการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

(2) เพ่ือศึกษาระดับสุขภาพองค์การของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สมุทรสาคร 

(3) เพ่ือศึกษาการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อสุขภาพองคก์ารของ

โรงเรียน สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 
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3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง  

 3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

3.1.1 แนวคดิเกีย่วกบัการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาล 

สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (2555) ไดอ้ธิบายถึงความสําคญัของหลกัธรรมาภิบาล 

และเช่ือมโยงสู่การนาํไปปฏิบติั โดยผ่านมติเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี คือหลกัธรรมาภิบาลของการบริหาร

กิจการบา้นเมืองท่ีดี ประกอบดว้ย 4 หลกัการสาํคญั และ 10 หลกัการยอ่ย ไดแ้ก่ 1) การบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ 

ประกอบดว้ย หลกัประสิทธิภาพ หลกัประสิทธิผล หลกัการตอบสนอง 2) ค่านิยมประชาธิปไตย ประกอบดว้ย  

หลกัภาระรับผิดชอบและสามารถตรวจสอบได ้หลกัความเปิดเผย โปร่งใส หลกันิติธรรม หลกัความเสมอภาค               

3) ประชารัฐ ประกอบด้วย หลักการมีส่วนร่วมและการพยายามแสวงหาฉันทามติ หลักการกระจายอาํนาจ                       

4) ความรับผิดชอบทางการบริหาร ประกอบดว้ยหลกัคุณธรรม จริยธรรม  

3.1.2 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้องเกีย่วกบัการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาล 

ภทัรวดี อุทัยกรณ์ (2559) ได้ศึกษาวิจยัเร่ือง การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาในกลุ่มอาํเภอเขาคิชฌกูฏ สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรีเขต 2 ผลการวจิยั

พบว่า การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และมยุรี                 

แสนสุข (2559) ไดศึ้กษาวจิยัเร่ือง ความสมัพนัธ์ระหวา่งการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา

กบัสุขภาพองคก์ารของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 

ผลการวจิยัพบวา่ การบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก 

3.1.3 แนวคดิเกีย่วกบัสุขภาพองค์การ 

Hoy & Sabo (1997) มีองค์ประกอบเก่ียวกับสุขภาพองค์การท่ีครอบคลุมบริบทของสถานศึกษา 

เน่ืองดว้ยการบริหารงานภายในองคก์ารจาํเป็นตอ้งอาศยัความร่วมมือร่วมใจปฏิบติังานเพ่ือให้องคก์ารบรรลุผล

สําเร็จตามเป้าหมาย ตอ้งอาศยัความเขม้แข็งขององค์การท่ีตอ้งมีการปรับตวัอยู่เสมอ ประกอบดว้ยมิติสุขภาพ

องคก์าร 6 มิติ ไดแ้ก่ 1) เกียรติศกัด์ิศรีของโรงเรียน 2) ความเป็นผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียน 3) อาํนาจอิทธิพลของ

ผูบ้ริหารโรงเรียน 4) การสนบัสนุนทรัพยากร 5) การอยูร่่วมกนัของครู 6) การมุ่งเนน้วชิาการ  

3.1.4 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้องเกีย่วกบัสุขภาพองค์การ 

อานนท์ ต่อมกระโทก (2559) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง สุขภาพองค์การของโรงเรียนในอาํเภอเมือง

สระแกว้ สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแกว้ เขต 1 ผลการวจิยัพบวา่ สุขภาพองคก์ารของ

โรงเรียน โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัดี และสายใจ ศรีนวลนดั (2561) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง สุขภาพองคก์ารท่ี

ส่งผลต่อการบริหารงานวชิาการในโรงเรียน สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 จงัหวดันนทบุรี 

ผลการวจิยัพบวา่  สุขภาพองคก์ารของโรงเรียน โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น 

3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 

 

 

แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

ตวัแปรอสิระ 

การบริหารตามหลกัธรรมาภิบาล 

 

ตวัแปรตาม 

สุขภาพองคก์าร 
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3.3 สมมตฐิานการวจิยั 

การบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งผลต่อสุขภาพองคก์ารของโรงเรียน สังกดั

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี .01 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย  

4.1 แบบแผนการวจิยั  

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงสหสัมพนัธ์ (Correlational Study) และการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยทดสอบ

ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรดว้ยวธีิของเพียร์สนั วเิคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนโดยวธีิ Stepwise  

4.2 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากร ได้แก่ ครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จาํนวน 2,183 คน 

โรงเรียนในสงักดัทั้งส้ิน 102 โรงเรียน โดยกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของ Yamane (1973) ประชากรทั้งหมด

เทียบสดัส่วนแต่ละโรงเรียน ใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling) โดยใชร้ะดบัอาํเภอของ

สถานศึกษาเป็นชั้นภูมิ แลว้กาํหนดกลุ่มตวัอยา่งโดยเทียบสดัส่วนของครู จากกลุ่มประชากรในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสาคร ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 338 คน   

4.3 เคร่ืองมือวจิยั 

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี  

ตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถามในด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา 

ประสบการณ์การทาํงาน ตาํแหน่งและวทิยฐานะ  

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดั

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามระดับสุขภาพองค์การของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสาคร  

การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจยั ผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 3 ท่าน ตรวจสอบแบบสอบถามเพ่ือพิจารณา

ความเท่ียงตรง (Validity) ความถูกตอ้งของเน้ือหา (Content) ความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถามกบัวตัถุประสงค์

เพ่ือหาค่า IOC ไดค้่าดชันีความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 1.00 ทุกขอ้ และวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของ

แบบสอบถาม ได้ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α - Coefficient) ของ Cronbach 

(1990) ซ่ึงจากการวเิคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบัมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั α = .958 

4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูว้ิจยัจดัทาํหนังสือจากสํานักงานบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัธนบุรี เพ่ือขอความอนุเคราะห์ไปยงั

ผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนในจงัหวดัสมุทรสาคร ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลการวิจยั โดยนาํแบบสอบถามไป

ให้กบัสถานศึกษาในจงัหวดัสมุทรสาครแต่ละแห่งและดาํเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถามดว้ยตนเอง เม่ือได้

แบบสอบถามกลบัคืน จึงตรวจสอบความครบถว้นสมบูรณ์และจดัลาํดบัขอ้มูล เพ่ือนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปวเิคราะห์และ

ประมวลผล 

4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  

ในการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย (x�) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation = S.D.) วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษากบั
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สุขภาพองคก์ารของโรงเรียน สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยใชส้ัมประสิทธ์ิ

สหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั (Pearson's Product Moment Correlation) สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐานในการวเิคราะห์

หาว่าการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งผลต่อสุขภาพองค์การของโรงเรียน สังกัด

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ใชก้ารวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise 

Multiple Regression Analysis) 

 

5. ผลการวจัิย 

ผลการวิเคราะห์ระดบัการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวมวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ดงัตารางท่ี 1 

 

ตารางที ่1  ผลการวิเคราะห์ระดบัการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัสํานักงาน

 เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  

 การบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา 𝐱𝐱� S.D. ระดบั ลาํดบัท่ี 

1. หลกัประสิทธิภาพ 4.34 0.654 มาก 10 

2. หลกัประสิทธิผล 4.37 0.638 มาก 7 

3. หลกัการตอบสนอง 4.36 0.638 มาก 8 

4. หลกัภาระรับผดิชอบและสามารถตรวจสอบได ้ 4.35 0.635 มาก 9 

5. หลกัความเปิดเผย โปร่งใส 4.38 0.652 มาก 4 

6. หลกันิติธรรม 4.38 0.663 มาก 5 

7. หลกัความเสมอภาค 4.41 0.654 มาก 2 

8. หลกัการมีส่วนร่วมและการพยายามแสวงหาฉนัทามติ 4.37 0.630 มาก 6 

9. หลกัการกระจายอาํนาจ 4.38 0.630 มาก 3 

10. หลกัคุณธรรมและจริยธรรม 4.43 0.618 มาก 1 

 รวม 4.37 0.640 มาก  

             
จากตารางท่ี 1 พบวา่ ระดบัการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสาํนกังาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก (x� = 4.37, S.D. = 0.640)                   

เม่ือพิจารณาตามตารางเป็นรายดา้น พบว่า หลกัคุณธรรมและจริยธรรม มีค่าเฉล่ียสูงสุด (x� = 4.43, S.D. = 0.618) 

รองลงมาไดแ้ก่ หลกัความเสมอภาค (x� = 4.41, S.D. = 0.654) ส่วนหลกัประสิทธิภาพ มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด (x� = 4.34, 

S.D. = 0.654) 

ผลการวิเคราะห์ระดบัสุขภาพองคก์ารของโรงเรียน สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สมุทรสาคร โดยภาพรวมวเิคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ดงัตารางท่ี 2 
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ตารางที ่2   ผลการวเิคราะห์ระดบัสุขภาพองคก์ารของโรงเรียน สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สมุทรสาคร   

 สุขภาพองค์การของโรงเรียน 𝐱𝐱� S.D. ระดบั ลาํดบัท่ี 

1. เกียรติศกัด์ิศรีของโรงเรียน 4.41 0.616 มาก 2 

2. ความเป็นผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียน 4.39 0.633 มาก 6 

3. อาํนาจอิทธิพลของผูบ้ริหารโรงเรียน 4.39 0.630 มาก 5 

4. การสนบัสนุนทรัพยากร 4.41 0.622 มาก 4 

5. การอยูร่่วมกนัของครู 4.41 0.617 มาก 3 

6. การมุ่งเนน้วชิาการ 4.47 0.601 มาก 1 

 รวม  4.42 0.619 มาก  

             

จากตารางท่ี 2  พบวา่ ระดบัสุขภาพองคก์ารของโรงเรียน สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

สมุทรสาคร  โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (Χ  = 4.42, S.D. = 0.619)     

เม่ือพิจารณาตามตารางเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นการมุ่งเนน้วชิาการ มีค่าเฉล่ียสูงสุด (x� = 4.47, S.D. = 0.601) 

รองลงมาไดแ้ก่ เกียรติศกัด์ิศรีของโรงเรียน (x �= 4.41, S.D. = 0.616) ส่วนดา้นความเป็นผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียน

มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด (x� = 4.39, S.D. = 0.633) 

ผลการวเิคราะห์อาํนาจทาํนายของการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งผลต่อ

สุขภาพองคก์ารของโรงเรียน สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประถมศึกษาสมุทรสาคร ดงัตารางท่ี 3 

 

ตารางที ่3  ผลการวเิคราะห์อาํนาจทาํนายของการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งผลต่อ

สุขภาพองคก์ารของโรงเรียน สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประถมศึกษาสมุทรสาคร  

ตัวแปรทํานาย b β t p 

1. ดา้นหลกัคุณธรรมและจริยธรรม (X10) 2.472 .431 8.325 .000 

2. ดา้นหลกัการตอบสนอง (X3) .782 .191 3.684 .000 

3. ค่าคงท่ี (Constant) 110.195  13.891 .000 

R  = .546   R2 = .299  R2
adj = .294,  F = 13.571**, 

df1 = 1 ,    df2 = 335,    Sig. < 0.01,      SE est. = 11.86146,    a = 110.195 

  

จากตารางท่ี 3 พบวา่ ตวัแปรอิสระทั้งหมดของงานวิจยั ดา้นหลกัคุณธรรมและจริยธรรม (X10) และดา้น

หลกัการตอบสนอง (X3) สามารถร่วมกนัทาํนายตวั สุขภาพองค์การของโรงเรียน ไดร้้อยละ 29.90 (R2 = .299) 

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เม่ือปรับค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการพยากรณ์ท่ีมีค่าเท่ากับ 

11.86146 (SEest = 11.86146) พบว่า ปัจจยัทั้งหมดสามารถร่วมกนัทาํนายตวัสุขภาพองค์การของโรงเรียน ไดถึ้ง

ร้อยละ 29.40 (R2
adj = .294) ส่วนอีกร้อยละ 70.60 เกิดจากอิทธิพลของตวัแปรอ่ืนท่ีไม่นาํมาเป็นตวัแปรอิสระใน

การศึกษาคร้ังน้ี ตวัแปรท่ีมีอิทธิพลในการทาํนายสูงสุด  คือ ดา้นหลกัคุณธรรมและจริยธรรม (β =.431) รองลงมา 

ไดแ้ก่ ดา้นหลกัการตอบสนอง (β = .191)      

สมการวเิคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนดิบ คือ Y′ = 110.195 + 2.472 (X10) + .782 (X3) 

สมการวเิคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ .431 Zx10 +  .191 Zx3 
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6. อภิปรายผล  

ในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวจิยัเร่ืองการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อ

สุขภาพองค์การของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ผลการวิจัยคร้ังน้ี

สามารถอภิปรายตอบตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัตามลาํดบั ดงัต่อไปน้ี 

 1. จากผลการวิจัยพบว่า ระดับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเน่ืองมาจาก 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร มีนโยบายให้ผูบ้ริหารสถานศึกษาบริหารงานตามหลกั             

ธรรมาภิบาล เพ่ือใหผู้บ้ริหาร ครู และบุคคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถในการปฏิบติังาน มีคุณธรรม

จริยธรรม และเสริมสร้างความรู้ให้กบัผูเ้รียน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จุฑากาญจน์ เก่งกสิกิจ (2564) ไดท้าํ                

การวจิยั เร่ือง การใชห้ลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษาในสหวทิยาเขตธรรมจกัรสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามธัยมศึกษาเขต 5 ผลการวจิยั ซ่ึงพบวา่ การใชห้ลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษาในสหวทิยาเขต

ธรรมจกัรสังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 5 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็น              

รายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาํดับค่ามชัฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย คือ หลกัคุณธรรมและ

จริยธรรม หลกัความเสมอภาค หลกัความเปิดเผยและโปร่งใส หลกัการกระจายอาํนาจ หลกันิติธรรม หลกัภาระ

รับผิดชอบและสามารถตรวจสอบไดห้ลกัการมีส่วนร่วมและการมุ่งเน้นฉันทามติ หลกัประสิทธิผล หลกัการ

ตอบสนอง หลกัประสิทธิภาพ ตามลาํดบั 

              2. จากผลการวิจัย พบว่า ระดับสุขภาพองค์การของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสาคร ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเน่ืองมาจาก สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสาครมีวิสัยทศัน์ เนน้ให้การศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีคุณภาพและมาตรฐานระดบัสากลบนพ้ืนฐาน

ความเป็นไทยขบัเคล่ือนดว้ยนวตักรรมสร้างสรรคภ์ายใตว้ถีิใหม่ วิถีสมุทรสาคร ซ่ึงเนน้ใหศ้กัยภาพนกัเรียนเป็น

พลโลก การจัดการเรียน การสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล และการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ                               

ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สายใจ ศรีนวลนดั (2561) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง สุขภาพองคก์ารท่ีส่งผลต่อการบริหาร 

งานวิชาการในโรงเรียน สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 จงัหวดันนทบุรี ผลการวจิยัพบวา่ 

สุขภาพองคก์ารของโรงเรียน สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 จงัหวดันนทบุรี โดยภาพรวม

อยู่ในระดบัมาก และหากพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดบัมากทุกดา้น ลาํดับแรก คือด้านการมุ่งเน้นวิชาการ 

รองลงมา คือ ดา้นความเขม้แขง็ และดา้นอิทธิพลของผูบ้ริหาร ตามลาํดบั 

               3. จากผลการวิจยั พบว่า การบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อสุขภาพ

องคก์ารของโรงเรียน สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เรียงตามลาํดบัอิทธิพลจากมาก

ไปหานอ้ยดงัน้ี หลกัคุณธรรมและจริยธรรม (X10) หลกัการตอบสนอง (X3) เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อสุขภาพองคก์าร

ของโรงเรียน สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

โดยสามารถร่วมทาํนายสุขภาพองคก์ารของโรงเรียน สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

ได้ร้อยละ 29.40 ท่ีเป็นเช่นน้ีเน่ืองจาก การบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลเป็นแนวทางในการดําเนินงานของ

โรงเรียน ซ่ึงผูบ้ริหารมีคุณธรรม จริยธรรม สอดคลอ้งกับเป้าประสงคห์ลกัของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสาคร ท่ีเนน้ใหผู้บ้ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้ และ

จรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพอนัครอบคลุมไปถึงคุณธรรม จริยธรรมท่ีผูบ้ริหารและครูพึงมีและพึงปฏิบติั 

และสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร มียทุธศาสตร์ท่ีเนน้การจดัการศึกษาเพ่ือความมัน่คง 
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พฒันาคุณภาพนกัเรียนและส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขนั พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา พฒันา

ระบบบริหารจดัการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา และพฒันารูปแบบการกาํกบั ติดตาม นิเทศ 

ประเมิน ส่งเสริมและให้กาํลงัใจท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงทาํให้สถานศึกษาปฏิบติังานโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิทาง

วชิาการใหเ้กิดกบัผูเ้รียนส่งผลทาํใหโ้รงเรียนมีสุขภาพองคก์ารท่ีดี ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุดาวลัย ์ศรีเพชร 

(2562) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง การบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อสุขภาพองค์การ

ของโรงเรียน สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ผลการวจิยัพบวา่ การบริหารตาม

หลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อสุขภาพองค์การของโรงเรียน สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 เรียงตามลาํดบัอิทธิพลจากมากไปหาน้อยดงัน้ี ดา้นความรับผิดชอบ

ทางการบริหาร ค่านิยมประชาธิปไตย การบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ และประชารัฐ ส่งผลต่อระดบัสุขภาพ

องคก์ารของโรงเรียน สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั .05  

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

 (1) ผูบ้ริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากร รวมถึง

สนบัสนุนทรัพยากรต่างๆ ใหก้บับุคลากรในแต่ละดา้น เพ่ือใหบุ้คลากรมีความพร้อมในการพฒันาสถานศึกษาให้

มีประสิทธิภาพ 

 (2) ผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งเสริมภาวะผูน้าํ ผูต้ามให้กบับุคลากรในสถานศึกษา รวมถึงใหมี้ความรู้

ความเขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ีของตนเองและผูอ่ื้น และปฏิบติังานแบบกลัยาณมิตรกนั 

               7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

(1)  ควรศึกษาเก่ียวกบัการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสาํนกังาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครหรือหน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการนาํหลกัธรรมาภิบาลมาใช้

ในการบริหารสถานศึกษาใหเ้กิดประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

(2) ควรศึกษาเ ก่ียวกับสุขภาพองค์การของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสาครหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ เน่ืองจากสุขภาพองคก์ารเป็นตวัช้ีวดัอยา่งหน่ึงของความสาํเร็จหรือ

ประสิทธิผลของโรงเรียน  

(3) ควรศึกษาเก่ียวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษาและสุขภาพ

องค์การของโรงเรียนในหน่วยงานอ่ืนๆ เน่ืองจากหลกัธรรมาภิบาลเป็นหลกัท่ีใชใ้นการบริหารสถานศึกษาซ่ึง

ส่งผลต่อครูท่ีปฏิบติังานใสถานศึกษาโดยตรง 

 

8. กติติกรรมประกาศ 

 บทความวจิยัฉบบัน้ีสาํเร็จลงไดด้ว้ยความร่วมมือของท่านผูท้รงคุณวฒิุ ไดแ้ก่ ดร.ปฐมพรณ์ อินทรางกูร 

ณ อยธุยา คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัธนบุรี ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กฤษฎ์ิ กิตติฐานสั อาจารยท่ี์ปรึกษา  

ผูท้รงคุณวฒิุอีก 2 ท่าน ไดแ้ก่ รองศาสตราจารย ์ดร.ชูชาติ พ่วงสมจิตร์ และรองศาสตราจารย ์ดร.นงเยาว ์อุทุมพร 

ท่ีไดก้รุณาให้คาํแนะนาํและขอ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ ทาํให้ผูว้ิจยัสามารถดาํเนินการจดัทาํบทความวิจยั 

สาํเร็จลงไดด้ว้ยดี 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองคาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทยของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 โดยจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิเร่ืองคาํ

ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีจดัการเรียนรู้

แบบ 4 MAT 2) พฒันาทกัษะการจาํแนกคาํและความหมาย เร่ืองคาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทยของนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีจัดการเรียนการสอนแบบ 4 MAT กลุ่มตวัอย่างในการวิจัยได้แก่ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษา                   

ปีท่ี 2/6 จาํนวน 40 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย 1) แผนการจดัการเรียนรู้เร่ืองคาํภาษาต่างประเทศ

ในภาษาไทย  2) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน  และสูตรท่ีใชท้ดสอบคือค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกนั ผลการวิจยัพบวา่ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิจาก

การเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/6 มีผลการเรียนรู้

แบบ 4MAT หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 2) มีทักษะการจําแนกคาํและ

ความหมาย เร่ืองคาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทยของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/6 ท่ีจดัการเรียนการสอนแบบ 

4 MAT อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
  

คาํสําคญั: คาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย, ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน, การจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT 
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ABSTRACT 

 This research aims to this research The objectives were 1) to compare the achievement of foreign 

language words in Thai language. Between before and after school of Secondary School students who took the 4 

MAT learning method 2) To develop word classification and meaning skills About foreign language words in 

Thai language of the 2nd year middle school students who organized the 4 MAT teaching method. The research 

sample consisted of 40 students in Mathayomsuksa 2/6. The research instruments consisted of 1) a learning 

management plan on foreign language words in Thai 2) An achievement test. Data were analyzed using mean 

(x�) standard deviation (S.D.) and t-test (dependent t-test ).  

 The results showed that 1) The learning achievement of foreign language words in Thai of Mathayom 

Suksa 2/6 students who took the 4 MAT learning method after school was significantly higher than before at the 

.05 level. 2) The results of the word classification and meaning skills about foreign language words in Thai 

language of Mathayomsuksa 2/6 students who took the 4 MAT teaching method with a statistical significance at 

the .05 level. 

 

Keywords: Foreign Languages in Thai, Learning Achievement Using 4 Mat Techique. 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 ภาษาไทยเป็นภาษาประจาํชาติไทยมีเอกลกัษณ์ความเป็นไทย นอกจากน้ีภาษายงัเป็นเคร่ืองมือส่ือสาร

ของคนในชาติทาํให้เกิดความเขา้ใจและสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งกนั การนาํคาํภาษาต่างประเทศมาใชใ้นภาษาของ 

ตนนั้นเกิดข้ึนไดจ้ากการติดต่อส่ือสารระหวา่งประเทศท่ีเขา้มามีบทบาทต่อกนั  อาจมาจากการส่ือสารดา้นการคา้

หรือการรับเอาวฒันธรรมของชนชาติอ่ืนมา ทั้งน้ีการนาํคาํภาษาต่างประเทศมาใชไ้ม่ไดจ้าํกดัเฉพาะภาษาไทย

เท่านั้น ในโลกน้ียงัมีภาษาต่างๆ อีกมากมายและท่ีมีการยมืคาํภาษาอ่ืนมาปะปนอยูเ่สมอ ลกัษณะของการปะปนน้ี

ยอ่มทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางภาษาไปตามอิทธิพลของภาษาท่ียืมคาํนาํมาใช ้ฉะนั้นจึงควรท่ีจะศึกษาภาษา

เหล่าน้ีเพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจและนาํมาใชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 การเปล่ียนแปลงภาษาไทยในสังคมไทยในปัจจุบันมีหลายประการ ประการแรกคือ การเขา้มาของ

วฒันธรรมตะวนัตกหรือวฒันธรรมสมยัใหม่ ส่งผลให้เกิดคาํใหม่ในลกัษณะการทบัศพัท์ภาษาต่างประเทศใน

ภาษาไทย ประการท่ีสอง เด็กยคุใหม่หลงลืมภาษาไทยท่ีถูกตอ้ง เน่ืองจากเด็กรุ่นใหม่มองวา่วฒันธรรมดั้งเดิมเป็น

ส่ิงซับซ้อนเขา้ใจยาก จึงเป็นการละเลยไม่เห็นความสําคญัภาษาของตนเอง และไม่ระมดัระวงัการใช้ภาษาท่ี

ถูกตอ้ง ประการท่ีสาม คือ ความเจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ีทาํใหมี้การนาํเสนอการใชภ้าษาไทยท่ีไม่สอดคลอ้ง

กับบริบทของภาษา อาจส่งผลให้เกิดการตีความผิด หรือส่ือสารไม่สัมฤทธ์ิผล และประการท่ีส่ี คือ การจงใจ

ดดัแปลงภาษาไทยโดยการเขียนสะกดไม่ตรงตามอกัขรวิธีมาตรฐาน โดยเฉพาะภาษาเฉพาะกลุ่มทาํให้กลายเป็น

ภาษาวบิติัได ้(วรัิลพชัร ศรีจนัทร์และจอมขวญั สุทธินนท,์ 2561: 56-57) จากความเปล่ียนแปลงขา้งตน้สะทอ้นให้

เห็นวา่ภาษามีการเปล่ียนแปลงจากปัจจยัหลากหลายดา้น ซ่ึงคาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทยเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีเกิด

จากการเปล่ียนแปลงภาษาในสังคมท่ีมีความสาํคญั สอดคลอ้งกบั จิรวฒัน์ เพชรรัตน์ และอมัพร ทองใบ (2556 : 

295) กล่าวถึงอิทธิพลของภาษาต่างประเทศต่อภาษาไทย ว่าเกิดจากแลกเปล่ียนถ่ายทอดระหว่างกนัได ้เรียกว่า 

“การยืม” ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการเปล่ียนแปลงภาษา จากเดิมท่ีคาํไทยเป็นคาํโดด เม่ือมีการยืมทาํให้คาํใน
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ภาษาไทยเพ่ิมจาํนวนมากข้ึน คาํศัพท์ท่ีเพ่ิมข้ึนในภาษา อนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงคาํศัพท์เดิมในภาษาไทย 

รวมถึงการเปล่ียนแปลงดา้นการเรียงคาํในภาษาไทย และทาํให้สาํนวนในภาษาไทยเปล่ียนแปลงไปดว้ย ซ่ึงการ

เปล่ียนแปลงเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีผูว้ิจยัเล็งเห็นความสําคญัท่ีจะให้นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ทาํความเขา้ใจและ

ตระหนกัถึงการเปล่ียนแปลงของภาษาโดยเฉพาะการยืมคาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทยเพ่ือท่ีจะใชภ้าษาไทยได้

อยา่งถูกตอ้ง 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเห็น

ความสาํคญัของเร่ืองดงักล่าวจึงไดก้าํหนด สาระท่ี 4 หลกัการใชภ้าษาไทย มาตรฐาน ท. 4.1 เขา้ใจธรรมชาติของ

ภาษาและหลกัภาษาไทย การเปล่ียนแปลงของภาษาและพลงัของภาษาภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้

เป็นสมบัติของชาติ และได้กาํหนดคุณภาพผูเ้รียนของผูเ้รียนช่วงชั้นท่ี 3 (ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-3) ท่ีเก่ียวกับ                           

คาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย คือ เขา้ใจและใช้คาํบาลีสันสกฤต คาํภาษาต่างประเทศ คาํทับศัพท์และ                                               

ศัพท์บัญญัติในภาษาไทย และได้กําหนดตัวช้ีว ัดชั้ นปีของนักเ รียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี  2 ในเ ร่ืองของ                                                              

คาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย สาระท่ี 4 หลกัการใชภ้าษาไทย ในตวัช้ีวดัมาตรฐานท่ี ท 4.1 ม.2/5 รวบรวมและ

อธิบายความหมายของคาํภาษาต่างประเทศท่ีใช้ในภาษาไทย และได้กาํหนดวิสัยทัศน์การจัดการเรียนรู้วิชา

ภาษาไทยไวใ้นสาระการเรียนรู้แกนกลางของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

แมว้า่หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พทุธศกัราช 2551 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจะให้

ความสําคัญกับหลักภาษาไทยมากในระดับหน่ึงแต่กลับพบว่านักเรียนส่วนใหญ่ขาดความเข้าใจในเร่ือง                         

หลกัภาษาไทย ปัญหาน้ีจึงเป็นปัญหาท่ีครูผูส้อนตอ้งแกไ้ข เพ่ือพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนใหดี้ข้ึน 

ซ่ึงเม่ือพิจารณาแลว้พบวา่อาจมีสาเหตุมาจากการท่ีนกัเรียนมีความเบ่ือหน่ายและรู้สึกวา่หลกัภาษาเป็นเร่ืองท่ียาก

จึงไม่ชอบเรียนหลกัภาษา ดงัท่ี อจัฉรา ชีวพนัธ์ (2552: 90) กล่าวว่า ในการสอนหลกัภาษาไทยถา้ครูมุ่งสอนแต่

เน้ือหาภาษาไทยเพียงอยา่งเดียว ก็จะสร้างความเบ่ือหน่ายใหแ้ก่ผูเ้รียน เพราะผูเ้รียนไม่เห็นคุณค่าวา่จะเรียนไปเพ่ือ

อะไร และคิดวา่ไม่มีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งเรียนหลกัภาษา อนัเน่ืองมาจากวธีิสอนของครูไม่น่าสนใจ” 

การจดัการเรียนการสอนดว้ยวิธีการสอนแบบ 4 MAT ตามการคน้ควา้วิจยัของ แมคคาร์รี (Mccarthy)  

จึงเหมาะสมท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้วิจยัคร้ังน้ี โดยใชว้งกลมเป็นสัญลกัษณ์แทนการเคล่ือนไหวของกิจกรรม                       

การเรียนรู้และเส้นแบ่งกระบวนการจดัขอ้มูลรับรู้ 4 ส่วน โดยให้แต่ละส่วนใชแ้ทนกิจกรรมการเรียนการสอน                           

4 ลกัษณะ ไดแ้ก่ ส่วนท่ี 1 บูรณาการใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของตน ใชค้าํถามท่ีเป็นคาํถามนาํกิจกรรม คือ ทาํไม (why?) 

ส่วนท่ี 2 สร้างความคิดรวบยอดใชค้าํถามท่ีเป็นคาํถามนาํกิจกรรม คือ อะไร ( what ?) ส่วนท่ี 3 ปฏิบติัและเรียนรู้ตาม

ลกัษณะเฉพาะตวั ใชค้าํถามท่ีเป็นคาํถามนาํกิจกรรม คือ ทาํอยา่งไร (how ?) และส่วนท่ี 4 บูรณาการการประยุกต์ใช้

กับประสบการณ์ของตน ใช้คาํถามท่ีเป็นคาํถามนํากิจกรรม คือ ถา้ (if ?) มีผูน้ําการสอน แบบ 4 MAT ไปใช้                   

(ศิริสุดา คณะศิริวงษ,์ 2556 : 19) และทิศนา แขมมณี (2557:262) กล่าววา่การจดัการเรียนการเรียนรู้แบบ 4 MAT 

เป็นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั ตามความของผูเ้รียนแลว้ทาํใหเ้กิดการเรียนรู้ไดอ้ยา่ง

เตม็ท่ีมีประสิทธิภาพ  

 จากงานวิจยัดงักล่าวเห็นไดว้่า การจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT มีประโยชน์มาก กบัการสอนเร่ืองภาษา 

ต่างประเทศในภาษาไทยใหมี้ประสิทธิภาพ ทาํให้นกัเรียนเขา้ใจและเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ให้กบัผูเ้รียนใหเ้ขา้ใจ

ว่าคาํท่ีใชส่ื้อสารทุกวนัน้ีมีคาํภาษาต่างประเทศเขา้มาปะปนอยู่มากมาย นักเรียนจะไดรู้้หลกัการในการสังเกตคาํ              

และความหมายคาํท่ีมาจากภาษาอ่ืนๆ ดว้ย ทั้งยงัสามารถพฒันาผูเ้รียนใหมี้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ความสามารถ

ในการคิดความรับผิดชอบต่อสังคม และการคิดอยา่งมีวิจารณญาณสูงข้ึน ดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยัจึงมีความสนใจ และนาํ
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การจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT มาใชใ้นการจดักิจกรรมการสอนภาษาไทย เร่ือง คาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 

เพ่ือพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนใหสู้งข้ึน และทาํใหน้กัเรียนสนใจเรียนมากข้ึน 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิเร่ืองคาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียน 

ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT 

2. เพ่ือพฒันาทกัษะการจาํแนกคาํและความหมาย เร่ืองคาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ของนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีจดัการเรียนการสอนแบบ 4 MAT 

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง  

1) ความรู้เก่ียวกบัภาษาต่างประเทศในภาษาไทย  

วลัยา ชา้งขวญัยนื และคณะ (2555: 100) ใหค้วามหมายของ คาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย หรือ 

การยืมภาษา (linguistic borrowing) ว่าเป็นปรากฏการณ์ท่ีภาษาหน่ึงยืมตวัอกัษร เสียง ความหมาย หน่วยคาํ คาํ 

สาํนวน กฎเกณฑท์างไวยากรณ์โครงสร้างประโยค วจันลีลา ฯลฯ จากภาษาอ่ืนมาใช ้ ในท่ีน้ีจะกล่าวถึง คาํภาษา

บาลี สนัสกฤต คาํเขมร  และคาํภาษาองักฤษ โดยมีหลกัสงัเกตคาํ ดงัท่ี  

วิเชียร เกษประทุม (2564: 81) กล่าวถึงการรับคาํภาษาองักฤษมาใชใ้นภาษาไทย มีหลายวิธีการ                 

1. เปล่ียนรูปคาํและเสียงใหม่ เพ่ือให้สะดวกปากแก่คนไทย แต่ไม่เปล่ียนควาหมาย เช่น jug (เหยือก) stew (สตู)            

2. เปล่ียนรูปคาํและเสียงใหม่ เพ่ือให้สะดวกปากแก่คนไทย และเปล่ียนความหมายดว้ย เช่น pipe (แป๊บ) sign 

(เซ็น) 3. บญัญติัศพัทข้ึ์นใหม่ ตามความหมายภาษาองักฤษ โดยใชรู้ปคาํภาษาบาลี สนัสกฤต บางคาํมีเสียงคลา้ยคาํ

เดิมดว้ย เช่น seminar (สัมมนา) telephone (โทรศพัท์) 4. สร้างคาํข้ึนใหม่ โดยการแปลความหมายมาสร้างเป็นคาํ

ใหม่ เช่น map (แผนท่ี)  air condition (เคร่ืองปรับอากาศ) 5. นําคาํภาษาองักฤษมาทบัศพัท์ โดยคาํนึงถึงความ

สะดวกแก่การออกเสียงของคนไทย เช่น corruption (คอร์รัปชนั)  film (ฟิลม์)   

2) การจดัการเรียนรู้โดยใชว้ธีิสอนแบบ 4 MAT     

ศิริพร ศรีจนัทะ และธีรศกัด์ิ  อุปรมยั อุปไมยอธิชยั (2564: 68) กล่าววา่ รูปแบบการเรียนการสอน

ตาม วฏัจกัรการเรียนรู้ 4 MAT  เป็นการเรียนรู้แบบหน่ึงท่ีช่วยให้ผูเ้รียนเรียนรู้โดยใชส้มองซีกซา้ยและขวาอยา่ง

สมดุล ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีตอบสนองรูปแบบการเรียนของผูเ้รียนท่ีแตกต่างกนั ทาํให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและมีความสุข  สอดคลอ้งกบั กลิุสรา จิตรชญาวณิช และเกศราพรรณ พนัธ์ุศรีเกตุ คงเจริญ 

(2564: 11-15) กล่าวถึง การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ว่า เป็นการส่งเสริมความถนัดของผูเ้รียนกบัการพฒันา

สมองซีกซา้ยและซีกขวาอยา่งสมดุล โดยให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ตามความตอ้งการของตนเองอยา่งเหมาะสม เพ่ือให้

เกิดพฒันาการและเป็นจดักิจกรรมท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ โดยขั้นตอน

การจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT ดงัน้ี  

ขั้นท่ี 1 เรียนรู้จากประสบการณ์  เป็นขั้นท่ีผูเ้รียนสร้างประสบการณ์การเรียนรู้จากการสังเกต เช่น 

ผูส้อนเล่านิทานแลว้ใหผู้เ้รียนฟังเพ่ือใหผู้เ้รียนเขา้ใจหลกัภาษาและไดข้อ้คิด 

ขั้นท่ี 2 วเิคราะห์ประสบการณ์ เป็นขั้นท่ีผูเ้รียนไดฝึ้กคิดวเิคราะห์หาเหตุผลหรือกิจกรรมกลุ่มต่างๆ 

เช่น ผูเ้รียนแบ่งกลุ่ม 4-6 คน ช่วยกนัคิดแกไ้ขปัญหา  
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ขั้นท่ี 3 ปรับประสบการณ์เป็นความคิดรวบยอด ผูส้อนฝึกใหผู้เ้รียนรู้จกัคิดวเิคราะห์อยา่งไตร่ตรอง

นาํความรู้มาเช่ือมโยงขอ้มูลอยา่งเป็นระเบียบ  

ขั้นท่ี 4 สรุปเป็นองคค์วามรู้ ผูเ้รียนสรุปขอ้มูลหรือความรู้ในเน้ือหาสาระท่ีเรียนออกมาในรูปแบบ

ต่างๆ ไดแ้ก่ ผงัความคิด แผนภูมิ  

ขั้นท่ี 5 ปฏิบติัตามกรอบแนวคิดท่ีกาํหนด ผูส้อนเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ย

ตนเอง โดยผูส้อนเป็นเพียงท่ีปรึกษาคอยใหค้าํแนะนาํ 

ขั้นท่ี 6 สร้างผลงานตามความสนใจ ผูส้อนเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดแ้สดงความสามารถของตนเอง

เพ่ือสร้างสรรคผ์ลงาน ช้ินงานในเน้ือหาสาระท่ีเรียนตามความสนใจ  

ขั้นท่ี 7 วิเคราะห์และประยกุตใ์ช ้ ผูส้อนควรให้ผูเ้รียนไดว้ิเคราะห์ผลงานหรือช้ินงานของตนเอง 

ไดแ้ก่ การทาํงาน อุปสรรคในการทาํงาน และวธีิการแกไ้ข  

ขั้นท่ี 8 แลกเปล่ียนประสบการณ์ เป็นขั้นท่ีผูเ้รียนนาํผลงานของตนมานาํเสนอในรูปแบบต่างๆ และ

เปิดโอกาสให้เพ่ือนไดแ้ลกเปล่ียนความรู้ประสบการณ์ เช่น ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มนาํเสนอโจทยปั์ญหาท่ีกลุ่มของตน

แต่งและแสดงวธีิทาํในการคาํตอบเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั  

3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 

 

 

แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

 3.3 สมมตฐิานการวจิยั  

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองคาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทยของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 

2/6 หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 

2. นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/6 ท่ีจดัการเรียนการสอนแบบ 4 MAT มีการพฒันาทกัษะการจาํแนกคาํ

และความหมายเร่ืองคาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทยโดยมีค่านยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย  

 4.1 แบบแผนการวจิยั  

 1. การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT เร่ืองคําภาษาต่างประเทศในภาษาไทย มีขั้นตอน

ดงัน้ี 

1.1 ศึกษารายละเอียดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551                      

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มาตรฐานการเรียนรู้สาระท่ี 4 หลกัการใชภ้าษาไทย ตวัช้ีวดัหลกัสูตรสถานศึกษา

สาระภาษาไทย ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 

1.2 วิเคราะห์หลกัสูตร คาํอธิบายรายวิชา จุดประสงค์เน้ือหาของคาํภาษาต่างประเทศใน

ภาษาไทย 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองคาํ

ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 
การจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT 
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1.3 ศึกษาวธีิสร้างแผนการจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT จากตาํรา เอกสาร และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

1.4 สร้างแผนการจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT เร่ืองคาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 4 แผน 8 

ชัว่โมง ซ่ึงในแผนการจดัการเรียนรู้แต่ละแผนน้ีขั้นตอนการสอนรวม 8 ขั้นตอน ใชเ้วลาแผนละ 2 ชัว่โมง รวมใช้

เวลาสอน 2 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 4 ชัว่โมง 

1.5 เสนอแผนการจดัการเรียนรู้ต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้ง ความสอดคลอ้ง

และความเหมาะสมของเน้ือหา จุดประสงคก์ารเรียนรู้กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือและการวดัการประเมินผล 

1.6 เสนอแผนการจดัการเรียนรู้ต่อผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหาภาษาไทย จาํนวน 1 คน ดา้นการวดั

และประเมินผล 1 คน และดา้นการจดัการเรียนรู้ จาํนวน 1 คน รวมทั้งหมด 3 คน การตรวจสอบความสอดคลอ้ง

ของจุดประสงค ์เน้ือหา กิจกรรมของแผนจดัการเรียนรู้ นาํผลท่ีไดม้าหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item 

Objective Congruence: 100) ทั้ งน้ี ผลการพิจารณาความเหมาะสมของแผนการจดัการเรียนรู้มีค่า IOC เท่ากบั 1       

ดงัภาพ 
 

 

ภาพท่ี 2  ผลการประเมินความเหมาะสมของแผนการจดัการเรียนรู้ 
 

1.7 นาํแผนการจดัการเรียนรู้ไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการจดัการเรียนรู้กบันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง 

2. การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองคําภาษาต่างประเทศในภาษาไทยเป็น

แบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตวัเลือก จาํนวน 30 ข้อ โดยมีขั้นตอนในการสร้างดงัน้ี 

2.1 ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พทุธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

มาตรฐานการเรียนรู้สาระท่ี 4 หลกัการใชภ้าษาไทย ตวัช้ีวดั ชั้นปี ขอ้5 รวบรวมคาํท่ีมาจากภาษาต่างประเทศใน

ภาษาไทย หลกัสูตรสถานศึกษา ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 
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2.2 สร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง คาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย โดยสร้าง

เป็นแบบทดสอบแบบปรนยั แบบ 4 ตวัเลือกให้ครอบคลุมเน้ือหาและจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมทั้งหมด 1 ฉบบั 

จาํนวน 30 ขอ้ 

2.3 เสนอแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้ง

ความยากง่ายของเน้ือหา การใชภ้าษาและความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 

2.4 นาํแบบทดสอบท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหาภาษาไทย ดา้นการวดัผล

และประเมินผล และ ด้านการจัดการเรียนรู้ อย่างละ 1 คน ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาแล้วนําผล                       

การประเมินมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างขอ้คาํถามกับวตัถุประสงค์ ทั้ งน้ีผลการพิจารณา                  

ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบทดสอบ IOC มีค่าเท่ากบั 0.67-1.00 

2.5 นําแบบทดสอบตรวจสอบค่าความเช่ือมั่น (reliability) คือ การตรวจสอบผลการวดัท่ี

สมํ่าเสมอและคงท่ี ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ เร่ืองคาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทยซ่ึงเป็นขอ้สอบชนิดปรนัย

โดยใชสู้ตร KR-20 ของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน (มาเรียม นิลพนัธ์, 2553: 182) ทั้งน้ีค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบมี

ค่าเท่ากบั 0.98 

2.6 นาํแบบทดสอบท่ีไดม้าเป็นแบบทดสอบก่อนเรียน 1 ชุด และจดัทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 

1 ชุด โดยนาํแบบทดสอบก่อนเรียนมาสลบัขอ้และสลบัตวัเลือก 

2.7 นาํแบบทดสอบท่ีไดไ้ปใชท้ดลองกบันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบ

วดัผลสมัฤทธ์ิ เร่ือง คาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 
 

 

ภาพท่ี 3  ผลการประเมินความเหมาะสมของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

 

4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 จาํนวน 

5 หอ้งเรียน ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 รวมนกัเรียนทั้งส้ิน 295 คน 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ได้แก่ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 

จาํนวน 1 หอ้งเรียน ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 คือ ม.2/6 มีนกัเรียนหอ้งละ 40 คน      
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4.3 เคร่ืองมือวจิยั 

 4.3.1 แผนการจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT เร่ืองคาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย   

 4.3.2 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองคาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 

4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

  1. ทดสอบก่อนเรียน (pretest) นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/6 โดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนเร่ือง คาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย เพ่ือวดัความรู้พ้ืนฐานคาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทยของนกัเรียน 

  2. ผูว้ิจยัจดัการเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ืองคาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทยชั้นมธัยมศึกษา 

ปีท่ี 2 ดว้ยวิธีการจดัการเรียนรู้ 4 MAT ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน จาํนวน 4 แผน แผนละ 2 ชัว่โมง รวม 8 ชัว่โมง ทดลอง

จดัการเรียนรู้ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 

  3. ทดสอบหลังเรียน (posttest) กับนักเรียน หลังเสร็จส้ินการจัดการเรียนรู้ท่ีกําหนดโดยใช้

แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน ซ่ึงเป็นขอ้สอบปรนยัเป็นชุดเดียวกนักบัท่ีใชท้ดสอบก่อนเรียน

แต่สลบัขอ้และตวัเลือก 

  4. นาํผลจากการทดสอบก่อน-หลงัการทดลอง มาวิเคราะห์โดยกระบวนการทางสถิติเพ่ือทดสอบ

สมมติฐาน 

4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  

1. การตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง คาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 

ใชส้ถิติดงัน้ี 

1.1 การวเิคราะห์ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (content validity) ของแบบทดสอบท่ีตรวจสอบโดย

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา ใชก้ารหาค่าดชันีความสอดคลอ้งการพิจารณาค่า IOC จะตอ้งมีค่ามากกวา่หรือเท่ากบั 0.5 

ข้ึนไป ซ่ึงแสดงวา่ ขอ้คาํถามนั้นมีความเหมาะสมหรือสอดคลอ้งกบัจุดประสงคห์รือลกัษณะพฤติกรรม 

1.2 การหาความยากง่าย เกณฑก์าํหนดค่าความยากง่ายคือ 0.20-0.80 ถา้ค่าความยากง่าย < 0.20                               

ถา้ขอ้คาํถามนั้นยากเกินไป และถา้ค่าความยากง่าย > 0.80 ถือวา่ ขอ้คาํถามนั้นง่ายเกินไป นัน่คือ ค่า p นอ้ย คือ ยาก 

ถา้ ค่า p มาก คือ ง่าย  

1.3 การหาค่าอาํนาจจาํแนก เลือกขอ้สอบท่ีมีค่าอาํนาจจาํแนกระหวา่ง 0.40 - 0.67  

1.4 หาค่าความเช่ือมัน่ (reliability) ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแบบปรนัย 

โดยใชสู้ตร KR-20 ของกเูดอร์ และริชาร์ดสนั (Kuder and Richarson) (มาเรียม นิลพนัธ์ุ, 2553: 182) ดงัน้ี 

1) ค่าเฉล่ียเลขคณิต 

ผูว้จิยัไดใ้ชสู้ตรหาค่าเฉล่ียมาใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

 

   

 

  µ  แทน ค่าเฉล่ีย 

  ∑χ แทน ผลรวมของขอ้มูลทุกตวัในชุดนั้น 

  Ν  แทน จาํนวนขอ้มูลทั้งหมด 

 

 

𝜇𝜇 =
∑𝑥𝑥
𝑁𝑁
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2) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

          ผูว้จิยัไดใ้ชสู้ตรหาค่าเฉล่ียมาใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
 

 
   σ คือ  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

             χ แทน  ขอ้มูล ( ตวัท่ี 1,2,3...,n) 

                       χ� แทน  ค่าเฉล่ียเลขคณิต 

                        𝑛𝑛 แทน จาํนวนขอ้มูลทั้งหมด 

 

5. ผลการวจัิย 

 การศึกษาวจิยัเร่ือง การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองคาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทยของนกัเรียน

ชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี  2 โรงเ รียนเทศบาลท่าโขลง 1 โดยจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT  มีว ัตถุประสงค์คือ                                                    

1) เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิเร่ืองคาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียน

ชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT 2) เพ่ือพัฒนาทักษะการจําแนกคําและความหมายเร่ือง                             

ค ําภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีจัดการเรียนการสอนแบบ 4 MAT                                     

ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

ตารางที ่1  การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองคาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทยของนกัเรียน 

 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 โดยจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT ก่อนและหลงัเรียน 

กลุ่มตัวอย่าง N 𝐱𝐱� S.D. t Sig. 

การทดสอบก่อนการจดัการเรียนรู้ 40 15.03 2.11 13.039** 000** 

การทดสอบหลงัการจดัการเรียนรู้ 40 22.18 2.36 

**มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี .05 
 

 จากตาราง พบวา่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองคาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทยของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษา              

ปีท่ี 2 หลงัเรียนมีค่าเฉล่ียผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เท่ากบั 22.18 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.36 ซ่ึงสูงกวา่ก่อน

เรียนท่ีมีค่าเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเท่ากบั 15.03 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.11 เม่ือตรวจสอบความแตกต่าง

ของค่าเฉล่ียโดยใชส้ถิติทดสอบค่าที แบบไม่เป็นอิสระต่อกนั (dependent t-test) พบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

วิชาภาษาไทย เร่ืองคาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทยหลงัเรียน สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสําคญัท่ีระดบั .05 ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 

6. อภิปรายผล  

 การวิจยัคร้ังน้ี การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองคาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทยของนักเรียน                    

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 โดยจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT ผลการวจิยัไดต้อบจุดประสงค์

ดงัน้ี 

𝜎𝜎 =
�𝑛𝑛∑𝑥𝑥2 − (∑𝑥𝑥)2

𝑛𝑛(𝑛𝑛 − 1)
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 การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง คาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทยของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 

2 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 ท่ีจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT พบวา่ นกัเรียนมีผลการเรียนรู้หลงัจากการจดัการเรียนรู้

แบบ 4 MAT สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้ทั้งน้ี 

เน่ืองจากการจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีมุ่งตอบสนองการเรียนรู้ของผูเ้รียน 4 แบบ จะเห็น

ไดว้า่การจดัการเรียนรู้ แบบ 4 MAT เป็นกิจกรรมท่ีหลากหลายตอบสนองต่อการเรียนรู้ของนกัเรียน ทั้ง 4 แบบ 

ตามความถนัดในการเรียนรู้ โดยคาํนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและใช้วิธีการพฒันาสมองทั้ ง 2 ซีก                               

ไปพร้อมๆ กบัการจดักิจกรรมท่ีหลากหลาย เช่น การร้องเพลง ฟังเพลง การชมวดีีทศัน์ การพดูโดต้อบแสดงความ

คิดเห็น การเรียนรูปแบบกลุ่ม มีการใชเ้กม การใชส่ื้อเร้าความสนใจของนกัเรียน นกัเรียนแต่ละคนไดท้าํกิจกรรม

ท่ีตนเองถนัดและสนใจ การจดักิจกรรมสวนอกัษร การทาํช้ินงานผลงาน แบบฝึกทกัษะ กิจกรรมการนาํเสนอ                      

ทาํให้นกัเรียนไม่เบ่ือหน่ายในการเรียนรู้ จึงทาํใหมี้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองคาํภาษาต่างประเทศในภาษาไทย

สูงข้ึน นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกับงานวิจยัของ นพมณี  มีทอง (2562: 67) ได้ศึกษาผลการใช้วิธีการสอนแบบ                   

4 MAT เพ่ือพฒันาการอ่านคิดวิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยสาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 พบวา่ 

ผลการอ่านคิดวิเคราะห์หลกัเรียนวรรณคดีและวรรณกรรมไทยโดยใชว้ิธีการสอนแบบ 4 MAT สาํหรับนกัเรียน

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เน่ืองจากการจดัการเรียนการสอนแบบ 

4 MAT สามารถนาํมาจดักิจกรรมการเยนกาสอนไดห้ลายหลาย ยืดหยุน่ และเป็นระบบ บนพ้ืนฐานความแตกต่าง

ระหว่างการเรียนรู้ของผูเ้รียน เป็นการเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญัจึงทาํให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจในการเรียน การทาํ

กิจกรรม จนทาํใหผ้ลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนสูงข้ึน 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

ควรมีการศึกษาวิจยัเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาภาษาไทย จัดการจดัการเรียนรู้ดว้ย

วิธีการสอนแบบ 4MAT กบัวิธีสอนแบบอ่ืน  อีกทั้งควรใชว้ิธีการสอนแบบ 4MAT กบัสาระการอ่าน สาระการเขียน 

สาระการฟัง การดูและการพดู และ สาระวรรณคดีและวรรณกรรมเพ่ือศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน 
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บทคัดย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคคื์อ 1) เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดฝึกทกัษะการใชค้าํราชาศพัท์

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองคาํราชาศพัท์ก่อนและหลงั             

การใชชุ้ดฝึกทกัษะการใชค้าํราชาศพัท ์ประชากร คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบุญคุม้ราษฎร์บาํรุง 

จงัหวดัปทุมธานี กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/1 จาํนวน 30 คน ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 

โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู้ ชุดฝึกทักษะ 

ประกอบดว้ย แบบฝึก และแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ร้อยละ (%) ค่าเฉล่ีย 

(x�) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบที (T-Test) ในการวเิคราะห์เปรียบเทียบ 

ผลการวจิยัพบวา่ 1) ชุดฝึกทกัษะการใชค้าํราชาศพัทส์าํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีสร้างข้ึนมี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์88.22 / 81.00 2) คะแนนสอบหลงัเรียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใชชุ้ดฝึก

ทกัษะการใชค้าํราชาศพัทสู์งกวา่คะแนนทดสอบก่อนเรียน โดยมีนยัสาํคญัทางสถิติ .05 

 

คาํสําคญั: นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6, ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจ, การพฒันาชุดฝึกทกัษะ 

 

ABSTRACT 

 The objectives of this research were:  1)  To establish and determine the effectiveness of the Royal 

Vocabulary Skills Practice Set of grade 6 students; 2) To compare the learning achievement on Royal Vocabulary 
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before and after using the Royal Vocabulary Skills Practice Kit.  use royal words The population is Grade 6 

students at Boonkum Ratbumroong School.  Pathum Thani Province, the sample was 30 students in grade 6/1 in 

the second semester of the academic year 2021, by using a specific sampling method.  The research instruments 

were a learning management plan, a skill set consisting of a practice form, and an achievement test. The statistics 

used in the data analysis were percentage ( % ) , mean (x�) , standard deviation ( S. D) , and t- test ( Dependent 

Samples). 

The results showed that 1)  the Rajasthani Vocabulary Skills Practice Kits for grade 6 students were 

created with efficiency according to the criteria of 88.22 /  81.00.  2)  Post- test scores of Grades 6 students using 

Royal Vocabulary Skills Practice Kit. higher than pre-test scores with a statistical significance of .05 

 

Keywords: Grade 6 Students, Collaborative Learning Theory, Skill Set Development 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 ธรรมชาติของภาษาไทยเป็นเร่ืองทกัษะจะแยกเน้ือหาสาระของทกัษะแต่ละชั้นปีโดยเด็ดขาดไม่ได้ 

จาํเป็นจะตอ้งมีกระบวนการฝึกทกัษะต่างๆ ใหต้่อเน่ืองกนัไปเน้ือหา เช่น การอ่านและการเขียนสะกดคาํ การอ่าน

จบัใจความ การเลือกใชค้าํใหต้รงตามความหมาย การเขียนแสดงความรู้สึก ความคิด ประสบการณ์ ความตอ้งการ

จินตนาการ การนาํความรู้จากการอ่านไปใชใ้นการตดัสินใจการแกปั้ญหาและการดาํเนินชีวติ จาํเป็นตอ้งสอนทุก

ชั้นในเร่ืองของทกัษะภาษาและแต่ละชั้นจะมีเน้ือหาในการฝึกทกัษะท่ีเพ่ิมความซับซ้อนและยากมากข้ึน เช่น 

จาํนวนคาํเพ่ิมมากข้ึนประโยคท่ีใชย้าวและซบัซอ้นข้ึนเร่ืองท่ีนาํมาอ่านยาวข้ึน (กรมวชิาการ, 2554) 

ปัจจุบนัคาํราชาศพัท์ไดเ้ขา้มามีบทบาทอยา่งแพร่หลายกบัชีวิตประจาํวนั มีหลากหลายปรากฏการณ์ท่ี

แสดงถึงการหวนคิดคาํนึงถึงชีวิต ความเป็นอยู่ อาหารการกิน ขา้วของเคร่ืองใช ้รวมไปถึงสถานท่ีในอดีต เช่น 

รายการโทรทศัน์ ละครโทรทศัน์เร่ืองบุพเพสันนิวาส นางทาส การนาํบทละครท่ีนาํมาผลิตซํ้ าความทรงจาํทาง

ประวติัศาสตร์  เป็นตน้ อีกทั้งคาํราชาศพัท์ยงัคงปรากฏในบทเพลงปลุกใจ บทเพลงพระราชนิพนธ์ โขน ลิเก 

วรรณกรรม และวรรณคดี เช0น กาพยเ์ห่เรือ เสภาเร่ืองขุนชา้งขุนแผน ตอนขุนชา้งถวายฎีกา สามคัคีเภทคาํฉนัท์

ซ่ึงเป็นวรรณคดีท่ีกระทรวงศึกษากาํหนดให้นักเรียนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ไดศึ้กษา หากผูเ้รียนยงัไม่

ตระหนกัและให้ความสาํคญักบัการเรียนรู้เร่ืองคาํราชาศพัท์ ยอ่มส่งผลให้ผูเ้รียนขาดทกัษะในการพูด ฟัง ดู อ่าน 

และเขียนต่อไป (อานนท ์นามลาด และคณะ, 2564) 

จากการศึกษาผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยของโรงเรียนบุญคุม้ราษฎร์

บาํรุง ท่ีผูศึ้กษาสังเกตการสอนอยูพ่บวา่ นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองคาํราชาศพัทอ์ยูใ่นเกณฑค์่อนขา้งตํ่า 

ซ่ึงเป็นปัญหาสาํคญัมากของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จาํเป็นตอ้งไดรั้บการปรับปรุงหรือหาวิธีแกไ้ขพฒันา

ให้ดียิ่งข้ึน กาญจนา จตัุพนัธ์ และคณะ (2560) แนวทางการแกปั้ญหาในการพฒันากิจกรรมการเรียนการสอนให้

ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ท่ีดีมีประสิทธิภาพ มีเทคนิคการสอนท่ีน่าสนใจหลายเทคนิคท่ีสามารถนาํมาประยกุตส์อนใน

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยโดยเฉพาะในสาระหลกัการใชภ้าษาไทยเร่ือง คาํราชาศพัท ์มีเทคนิคหน่ึงท่ีเปิด

โอกาสให้ผูเ้รียนไดคิ้ดและเกิดทกัษะในการปฏิบติัแบบเป็นกลุ่ม ซ่ึงจะนาํไปสู่การส่ือสารในชีวิตประจาํวนัได้

อย่างถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ สมศกัด์ิ ภู่วิภาดาวรรธน์ (2554) การเรียนรู้แบบร่วมมือว่าเป็นวิธีการเรียนท่ีมี              

การจดักลุ่มการทาํงาน เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้และเพ่ิมพนูแรงจูงใจทางการเรียน การเรียนแบบร่ามมือไม่ใช่วธีิการ
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จดันกัเรียนเขา้กลุ่มรวมกนัแบบธรรมดา แต่เป็นการร่วมกลุ่มอยา่งมีโครงสร้างอยา่งชดัเจน จากการท่ีสมาชิกแต่ละ

คนในทีมมีปฏิสัมพนัธ์ต่อกันในการเรียนรู้ และสมาชิกทุกคนจะได้รับการกระตุ ้นให้เกิดแรงจูงใจเพ่ือท่ีจะ

ช่วยเหลือและเพ่ิมพนูการเรียนรู้ของสมาชิกในทีม  

จากแนวคิดดงักล่าวผูว้ิจยัจึงสนใจพฒันาชุดฝึกทกัษะการใชค้าํราชาศพัท์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา            

ปีท่ี 6 โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจ เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา

ภาษาไทยของผูเ้รียนใหเ้กิดการพฒันากระบวนการคิดและการใชค้าํราชาศพัทท่ี์ไม่บรรลุตามจุดมุ่งหมายทางการ

เรียน ซ่ึงจะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วชิาภาษาไทยและ

สามารถนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ในวชิาอ่ืนๆ ได ้

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดฝึกทกัษะการใชค้าํราชาศพัทข์องนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

(2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองคาํราชาศพัทก่์อนและหลงัการใชชุ้ดฝึกทกัษะการใชค้าํ

ราชาศพัท ์ 

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 แนวคดิทฤษฎกีารเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจ 

การเรียนแบบร่วมมือ คือ การเรียนรู้ท่ีมุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้และทาํงานร่วมกนัในกลุ่มสมาชิกท่ีมี

ความสามารถแตกต่างกนั คือ เก่ง ปานกลาง และอ่อน ซ่ึงสมาชิกในกลุ่มแต่ละคนมีส่วนรับผิดชอบร่วมกนัในการ

ทาํกิจกรรมการเรียน และช่วยเหลือซ่ึงกนั และกนัในการเรียนรู้ทั้งของตนเองและของกลุ่ม ซ่ึงความสาํเร็จของทุก

คนคือความสําเร็จของกลุ่ม สเปนเซอร์ คาเกน (1994) นักการศึกษาชาวสหรัฐอเมริกา ไดท้าํการวิจยัและพฒันา

รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจ (Cooperative Learning) อย่างจริงจงัมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1985 และไดเ้ผยแพร่

ผลงานอยา่งกวา้งขวางในสหรัฐอเมริกาและหลายประเทศในแถบเอเชีย โดยมีการนาํมาใชใ้นการเรียนการสอน

วิชาต่าง ๆโดยเฉพาะอยา่งยิ่งวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และไดน้าํเสนอแนวคิดหลกัท่ีจะนาํไปสู่การเรียนรู้

แบบร่วมมือร่วมใจกนัอยา่งมีประสิทธิผล และพรรณจิตร์ เข่ือนเพชร (2556) กล่าวถึงการเรียนร่วมมือไวว้า่ เป็น

การเรียนรู้วิธีการทํางานเป็นกลุ่มในลักษณะต่างๆ คือสมาชิกแต่ละคนมีบทบาทในกลุ่ม และต้องร่วมกัน

รับผิดชอบในการดาํเนินกิจการของกลุ่ม ทุกคนไดรั้บผลท่ีเกิดข้ึนจากความร่วมมือกนันั้นอยา่งยติุธรรม ความรู้สึก

ท่ีเป็นกลุ่มตอ้งช่วยเหลือสมาชิกในกลุ่มใหด้าํเนินการใหดี้ท่ีสุด เพ่ือประโยชน์ของกลุ่มและตนเอง 6 ประการดงัน้ี 

1. การจัดกล่มุ (Teams) หมายถึง การจัดกลุ่มเด็กท่ีจะเข้าร่วมทํากิจกรรมด้วยกันเพ่ือให้เกิด

ประสิทธิผลมากท่ีสุด 

2. ความมุ่งมัน่ (Will) หมายถึง ความมุ่งมัน่และอุดมการณ์ของเด็กท่ีจะทาํงานร่วมกนั ซ่ึงจะตอ้งมี

ความมุ่งมัน่ท่ีจะเรียนรู้และมีความกระตือรือร้นในการทาํกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกนั เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลร่วมกนั

สามารถสร้างความมุ่งมัน่ร่วมกนัใหเ้กิดข้ึนไดโ้ดยใชกิ้จกรรมอ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่กิจกรรมทางวชิาการ 

3. การจดัการ (Management) หมายถึง การจดัการกลุ่มให้สามารถทาํกิจกรรม ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

และ รวมถึงการจัดการของครูการจดัการภายในกลุ่มเพ่ือให้การทาํกิจกรรมของกลุ่มประสบผลสําเร็จอย่างมี

ประสิทธิภาพ  
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4. ทกัษะทางสังคม (Social Skills) หมายถึง การพฒันาให้เด็กมีทกัษะในการทาํงาน ทาํกิจกรรม

ร่วมกนัให้มีร่วมมือช่วยเหลือกนัอยา่งจริงใจ ให้กาลงัใจกนั มีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัและท่ีสาํคญัท่ีสุดคือตอ้งรับ

ฟังความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั 

5. กฎพ้ืนฐาน 4 ขอ้ (4 Basics Principles : PIES) หมายถึง หลกัการพ้ืนฐานของการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

ร่วมใจกนัซ่ึงจะตอ้งประกอบดว้ยองคป์ระกอบท่ีสาํคญั 4 ประการ จะขาดอยา่งหน่ึงอยา่งใดไม่ไดอ้งคป์ระกอบ 

1) การช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั  (P: Positive Interdependence) 

2) การยอมรับความสามารถซ่ึงกนัและกนั (I: Individual Accountability) 

3) ความเสมอภาค (E: Equal Participation ) 

4) การมีปฏิสมัพนัธ์อยา่งต่อเน่ือง (S: Simultaneous Interaction) 

6. รูปแบบของกิจกรรม (Structures) หมายถึงรูปแบบของกิจกรรมในการทาํงานกลุ่มซ่ึงมีหลากหลาย

ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัปัญหาหรือสถานการณ์ท่ีจะศึกษา 

 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 จีรนุช ภูทองเงิน (2563) ไดศึ้กษาการพฒันาการเขียนสะกดคาํของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้

การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC ผลการวิจยัพบวา่ 1) การพฒันาการจดัการเรียนรู้เขียนสะกดคาํของนกัเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยใชก้ารเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC มีประสิทธิภาพเท่ากบั 82.45/85.87 เป็นไปตาม

เกณฑท่ี์ตั้งไว ้2) ค่าดชันีประสิทธิผลการเขียนสะกดคาํของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยใชก้ารเรียนรู้แบบ

ร่วมมือเทคนิค CIRC เท่ากบั 0.5655 คิดเป็นร้อยละ 56.55 

ศุภนิจ ครองยุทธ (2563) ได้ศึกษาการพฒันาทักษะการใช้คาํราชาศัพท์ วิชาภาษาไทยของนักเรียน

มธัยมศึกษาปีท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 ผลการวจิยัพบวา่ 1) การทาํแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน ของนกัเรียน

มธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 2 หอ้ง 2/7 และ 2/8 เร่ือง การใชค้าํราชาศพัท์วิชาภาษาไทยมีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ี์กาํหนด

ไวเ้พราะคู่มือฝึกท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนมีขั้นตอนการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบโดยเร่ิมจากการศึกษาพ้ืนฐานของความหมาย

ของคาํราชาศพัทร์วมถึงประเภทของคาํราชาศพัทแ์ละการนาํไปใชอ้ยา่งถูกตอ้งตามหลกัภาษาไทยในขณะเดียวกนั

ครูผูส้อนมีจิตวิทยาในการสอน เพ่ือเสริมสร้างและผลกัดนัการเรียนรู้ให้กบันกัเรียนและมีการกาํหนดเน้ือหาให้

เหมาะสมกบัผูเ้รียน โดยแบ่งเน้ือหาจากง่ายไปหายากผูเ้รียนไดใ้ชค้วามคิดไดรู้้ถึงความหมายและวิธีการนาํไปใช้

ของคาํราชาศพัท์ประเภทต่าง ๆ โดยการทาํแบบทดสอบหลงัเรียนมีผลคะแนนสูงกวา่แบบทดสอบก่อนเรียน จึง

แสดงใหเ้ห็นวา่นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจมากข้ึนตามเกณฑท่ี์ไดก้าํหนดไว ้

3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนชุดฝึกทกัษะ

การใชค้าํราชาศพัท ์ของนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 6 

แผนการจดัการเรียนรู้ ชุดฝึกทกัษะการใชค้าํ

ราชาศพัท ์โดยทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ

ร่วมใจของสเปนเซอร์ คาเกน 

     แผนท่ี 1 ความหมายของคาํราชาศพัท ์

     แผนท่ี 2 ประเภทและชนิดของคาํราชาศพัท ์

     แผนท่ี 3 การใชแ้ละคุณค่าของคาํราชาศพัท ์
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3.3 สมมตฐิานการวจิยั 

 ชุดฝึกทกัษะการใชค้าํราชาศพัท์สําหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพตาม

เกณฑ ์80/80 และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชชุ้ดฝึกทกัษะการใชค้าํราชาศพัทห์ลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย  

 4.1 แบบแผนการวจิยั  

 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงทดลอง (Experimental Research) แบบหน่ึงกลุ่ม สอบก่อนและหลงัเรียน 

(One - group Pretest - Posttest Design) โดยมีรูปแบบการวจิยัดงัภาพ 

 

กลุ่ม (Group) ก่อนเรียน (Pretest) วธีิการสอน หลงัเรียน (Posttest) 

E O1 X O2 

             E      หมายถึง กลุ่มทดลอง 

           O1    หมายถึง การทดสอบก่อนเรียน 

             X      หมายถึง การเขียนสะกดคาํดว้ยส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

           O2    หมายถึง การทดสอบหลงัเรียน 
 

แผนภาพท่ี 2 รูปแบบการวจิยั  

 

4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

  ประชากรในการวิจยั คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบุญคุม้ราษฎร์บาํรุง ตาํบลคลองหน่ึง

อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี จาํนวน 4 หอ้งเรียน รวม 126 คน 

  กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีกาํลงัศึกษาอยูใ่นภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 

2564 โรงเรียนบุญคุม้ราษฎร์บาํรุง จาํนวน 1 หอ้งเรียน คือหอ้ง ป.6/1 จาํนวนนกัเรียนทั้งหมด 30 คน ซ่ึงไดม้าโดย

การเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

4.3 เคร่ืองมือวจิยั 

  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัสร้างข้ึนจากการศึกษาเอกสาร ทฤษฎีแนวคิดต่างๆ รวมถึงงานวิจยั 

ท่ีเก่ียวขอ้ง และสอดคลอ้งตามวตัถุประสงค์รวมทั้งกรอบแนวคิดท่ีกาํหนดข้ึน ซ่ึงมีผูเ้ช่ียวชาญ 3 คน ประเมิน

ความเหมาะสมในองคป์ระกอบต่างๆ ประกอบดว้ยเคร่ืองมือ ดงัต่อไปน้ี 

  4.3.1  แผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง คาํราชาศพัท ์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จาํนวน 3 แผน 3 ชัว่โมง ดงัน้ี 

   แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 ความหมายของคาํราชาศพัท ์จาํนวน 60 นาที 

   แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 ประเภทและชนิดของคาํราชาศพัท ์จาํนวน 60 นาที 

   แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3 การใชแ้ละคุณค่าของคาํราชาศพัท ์จาํนวน 60 นาที 

  4.3.2 ชุดฝึกทกัษะการใชค้าํราชาศพัทข์องนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จาํนวน 3 ชุด 1 ชุด/1 คาบ

เรียน โดยใชด้งัน้ี 
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   1) ชุดกิจกรรมท่ี 1 ความหมายของคาํราชาศพัท ์แบ่งออกเป็น 3 ตอน ไดแ้ก่ 

      ตอนท่ี 1 การทดสอบก่อนเรียน เร่ืองคาํราชาศพัท ์

       ตอนท่ี 2 เน้ือหาเป็นการบอกความหมายคาํราชาศพัท ์

        ตอนท่ี 3 กิจกรรม ประกอบดว้ย 2 กิจกรรม ดงัน้ี 

     กิจกรรมท่ี 1 : ใหน้กัเรียนรับชม VDO เร่ืองคาํราชาศพัท ์

     กิจกรรมท่ี 2 : ทาํใบงานท่ี 1 สรุปเร่ืองความหมายของคาํราชาศพัท ์

   2) ชุดกิจกรรมท่ี 2 ประเภทและชนิดของคาํราชาศพัท ์แบ่งออกเป็น 2 ตอน ไดแ้ก่ 

        ตอนท่ี 1 เน้ือหาประเภทและชนิดของคาํราชาศพัท ์       

        ตอนท่ี 2 กิจกรรม ประกอบดว้ย 2 กิจกรรม ดงัน้ี 

    กิจกรรมท่ี 1 : เกมกิจกรรมการตอบคาํถามเป็นกลุ่ม โดยใชท้ฤษฎีการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือร่วมใจของสเปนเซอร์ คาเกน คือ เป็นวิธีการเรียนท่ีมีการจดักลุ่มการทาํงาน โดยให้นกัเรียนแบ่งออกเป็น  

6 กลุ่มเท่าๆ กนั ให้สมาชิกวางแผนร่วมกนัภายในกลุ่มเพ่ือส่งตวัแทนออกมาร่วมกิจกรรมตอบคาํถาม เม่ือสมาชิก

ในกลุ่มตอบคาํถามครบทุกคน สมาชิกตอ้งร่วมมือร่วมใจกนัสรุปคาํราชาศพัทแ์ละจดัประเภทจากคาํท่ีได ้

    กิจกรรมท่ี 2 : ทาํใบงานท่ี 2 สรุปเร่ืองประเภทและชนิดของคาํราชาศพัท ์

   3) ชุดกิจกรรมท่ี 3 การใชแ้ละคุณค่าของคาํราชาศพัท ์แบ่งออกเป็น 2 ตอน ไดแ้ก่ 

        ตอนท่ี 1 เน้ือหาการใชแ้ละคุณค่าของคาํราชาศพัท ์ 

        ตอนท่ี 2 กิจกรรม ประกอบดว้ย 2 กิจกรรม ดงัน้ี 

    กิจกรรมท่ี 1 : การทาํกิจกรรมกลุ่ม โดยให้นกัเรียนในกลุ่มร่วมกนัสรุปเร่ืองคาํราชา

ศพัทท่ี์เรียนตลอด 3 ชม. โดยใชท้ฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจของสเปนเซอร์ คาเกน คือ เป็นวธีิการเรียนท่ีมี

การจดักลุ่มการทาํงาน เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้และเพ่ิมพนูแรงจูงใจทางการเรียน การเรียนแบบร่ามมือไม่ใช่วธีิการ

จดันกัเรียนเขา้กลุ่มรวมกนัแบบธรรมดา แต่เป็นการร่วมกลุ่มอยา่งมี โครงสร้างอยา่งชดัเจน จากการท่ีสมาชิกแต่

ละคนในทีมมีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนัในการเรียนรู้ และสมาชิกทุกคนจะไดรั้บการกระตุน้ให้เกิดแรงจูงใจเพ่ือท่ีจะ

ช่วยเหลือและเพ่ิมพนูการเรียนรู้ของสมาชิกในทีม 

    กิจกรรมท่ี 2 : ใหแ้ต่ละกลุ่มออกมานาํเสนอเน้ือหาท่ีสรุป 

  4.3.3 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิเร่ือง คาํราชาศพัท์ ซ่ึงใชท้ั้งก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยการสอน

โดยใชชุ้ดกิจกรรมฝึกทกัษะเร่ืองคาํราชาศพัท์ ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน จาํนวน 1 ฉบบั คือแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน แบบปรนยั ชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จาํนวน 20 ขอ้ โดยมีผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน ทาํการประเมินเพ่ือหา

ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ระหวา่งแบบทดสอบกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ตามหลกัการใชค้าํราชาศพัท ์

      4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

       ผูว้จิยัดาํเนินการทดลองสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีไดพ้ฒันาข้ึนและเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง

ในกลุ่มทดลอง ตามขั้นตอนดงัน้ี 

 1) ดาํเนินการทดลองกลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบุญคุม้ราษฎร์บาํรุง 

จาํนวน 30 คน ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 โดยจดัการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาไทย โดยชุดฝึกทกัษะการใช้              

คาํราชาศพัท ์และทาํแบบทดสอบวดัความสามารถในการใชค้าํราชาศพัทก่์อนเรียนและก่อนใชชุ้ดฝึกทกัษะการใช้

คาํราชาศพัท ์ 
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 2) ดาํเนินการสอนนักเรียนดว้ยแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง คาํราชาศพัท์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 ความหมายของคาํราชาศพัท์จาํนวน 60 นาที, แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 ประเภทและ

ชนิดของคาํราชาศพัท์ จาํนวน 60 นาที และแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3 การใชแ้ละคุณค่าของคาํราชาศพัท์ จาํนวน 

60 นาที ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จาํนวน 3 แผน และดาํเนินการทดสอบหลงัเรียนกบันักเรียนกลุ่ม

ทดลอง โดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิเร่ืองคาํราชาศพัท ์จาํนวน 20 ขอ้ เวลาในการทาํแบบทดสอบ 20 นาที 

 3) นาํคะแนนท่ีไดจ้ากแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรายวชิาภาษาไทย เร่ือง คาํราชาศพัท์ 

มาวเิคราะห์เพ่ือทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียท่ีไดจ้ากแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง

คาํราชาศัพท์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ก่อนได้รับการสอนโดยใช้ชุดฝึกทักษะเร่ือง คาํราชาศัพท์ 

เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียท่ีไดจ้ากแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองคาํราชาศัพท์ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 6 หลงัไดรั้บการสอนโดยใชชุ้ดฝึกทกัษะการใชค้าํราชาศพัท ์

4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย                

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที (T-Test) ในการวเิคราะห์เปรียบเทียบ 

 

5. ผลการวจัิย 

 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมฝึกทักษะภาษาไทยท่ีส่งเสริม

ความสามารถในการใชค้าํราชาศพัท ์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีประสิทธิภาพตามเกณฑม์าตรฐาน 88.22/81.00 

ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ผลสัมฤทธ์ิในการใชค้าํราชาศพัท ์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีใชชุ้ด

กิจกรรมฝึกทกัษะภาษาไทยท่ีส่งเสริมความสามารถในการใช้คาํราชาศพัท์หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

ตารางที ่1 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 

รายการ จํานวนผู้เรียน คะแนนเต็ม รวมคะแนนท่ีได้ ประสิทธิภาพ 

คะแนนจากการทาํชุดกิจกรรม 

หลงัเรียนแต่ละบทเรียน (E1) 
30 30 794 88.22 

คะแนนจากการทาํแบบทดสอบ 

หลงัเรียน (E2) 
30 20 486 81.00 

 

ตารางที ่2 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง คําราชาศัพท์ ก่อนเรียนและหลงัเรียน 

แบบทดสอบ คะแนนเต็ม N 𝑥𝑥𝑥 S.D. t Sig. 

ก่อนเรียน    20 30 8.17 1.37 
-15.591* 0.001 

หลงัเรียน    20 30 16.20 2.16 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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6. อภิปรายผล  

 ผลการศึกษาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมฝึกทักษะภาษาไทยเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการใช ้                 

คาํราชาศพัท ์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีสร้างข้ึนพบวา่ มีประสิทธิภาพเท่ากบั 88.22/81.00 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑม์าตรฐาน 

80/80 ท่ีตั้งไวท้ั้งน้ีเน่ืองมาจาก ผูว้ิจยัไดส้ร้างชุดกิจกรรมฝึกทกัษะภาษาไทยเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการใช ้

คาํราชาศัพท์ ท่ีมีประสิทธิภาพซ่ึงช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของการวิจัย อีกทั้ ง                 

ชุดกิจกรรมฝึกทกัษะท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนนั้นเป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการท่ีเหมาะสมมีความหลากหลาย เหมาะสม

กบัวยัและความสนใจของผูเ้รียน มีการจดักิจกรรมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ รูปภาพประกอบ สีสันทาํให้นกัเรียนเกิด

ความสนใจ มีความกระตือรือร้นในการทาํกิจกรรมต่าง ๆ รูปแบบของการจดักิจกรรมในชุดกิจกรรมฝึกทกัษะ                

มีการเรียงลาํดบัเน้ือหาจากง่ายไปยาก มีการกระตุน้ให้นักเรียนไดพ้ฒันาความคิดและทาํความเขา้ใจในเร่ืองท่ี 

เรียนดว้ยตนเอง ซ่ึงกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั ส่งเสริมให้ผูเ้รียนให้มีทกัษะการใช ้             

คาํราชาศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ จีรนุช ภูทองเงิน (2563) ได้ศึกษา                      

การพฒันาการเขียนสะกดคาํของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC                    

ผลการศึกษาพบวา่ การพฒันาการจดัการเรียนรู้เขียนสะกดคาํของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยใชก้ารเรียนรู้

แบบร่วมมือเทคนิค CIRC มีประสิทธิภาพเท่ากบั 82.45/85.87 ซ่ึงมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 

และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ขวญัฤทยั จาํปาศกัด์ิ (2560) ไดพ้ฒันาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ืองคาํราชาศพัท์ 

(หมวดร่างกาย) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 มีประสิทธิภาพอยูใ่นระดบั 

81.67 / 84.31 ซ่ึงมีประสิทธิภาพสูงกวา่เกณฑม์าตรฐาน 80/80 ท่ีกาํหนดไว ้

ผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ระหวา่งก่อนและหลงัท่ีไดรั้บ

การสอนโดยใชชุ้ดกิจกรรมฝึกทกัษะภาษาไทยเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการใชค้าํราชาศพัท ์ของกลุ่มตวัอยา่ง

พบว่า คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทั้งน้ี                

โดยคะแนนเฉล่ียก่อนเรียนเท่ากบั 8.17 คะแนนเฉล่ียหลงัเรียนเท่ากบั 16.20 แสดงให้เห็นวา่ หลงัการสอนโดยใช้

หลงัการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะภาษาไทยเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการใช้คาํราชาศัพท์ ทาํให้

นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ทั้งน้ีเน่ืองจากเน้ือหาและกิจกรรมในชุดกิจกรรมฝึกทกัษะมี

ความเก่ียวขอ้งกบัตวันกัเรียนในการใชชี้วิตประจาํวนัทาํใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้และทาํกิจกรรมการใชค้าํราชาศพัท์ 

จนเกิดความรู้ความเขา้ใจมากข้ึนหลงัจากท่ีเรียน จึงทาํให้มีคะแนนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ  จิณฐภศัฌ ์เดชกุบ (2558) ไดศึ้กษาผลการใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองคาํราชาศพัท์ของ

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านคลองสงค์ ผลการศึกษาพบว่า แบบฝึกทักษะการอ่านจับ

ใจความภาษาไทย สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 มีผลสัมฤทธ์ิหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติท่ีระดบั .05 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จีรนุช ภูทองเงิน (2563) ไดศึ้กษาการพฒันาการเขียนสะกดคาํ

ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยใชก้ารเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC ผลการวจิยัพบวา่ การเปรียบเทียบ

ความสามารถการเขียนสะกดคาํโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือเทคนิค CIRC โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  
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7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

(1) ครูควรศึกษารายละเอียดของชุดกิจกรรมฝึกทกัษะใหเ้ขา้ใจ และจดัเตรียมส่ือประกอบการเรียน

การสอนด้วยเพ่ือให้น่าสนใจ หรืออาจมีการดดัแปลงให้เหมาะสม เพ่ือให้การทาํกิจกรรมในแต่ละชุดฝึกของ

นกัเรียนดาํเนินไปใชอ้ยา่งมีลาํดบัขั้นตอน และบรรลุวตัถุประสงค ์

(2) ผูบ้ริหารสถานศึกษา หรือผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการพฒันาคุณภาพการศึกษา ควรส่งเสริม 

สนบัสนุนให้มีการผลิตและใชชุ้ดกิจกรรมฝึกทกัษะมากข้ึน เพ่ือช่วยพฒันากระบวนการจดัการเรียนการสอนให้

ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ แกปั้ญหา และพฒันาทกัษะการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณในทุกวชิา แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้

ใหมี้ประสิทธิภาพ เพ่ือส่งเสริมและพฒันาต่อยอดจากผลการวจิยั 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

  (1) ควรศึกษาการพัฒนาทักษะการใช้ค ําราชาศัพท์ สําหรับนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 6                          

ในรูปแบบอ่ืนๆ เช่น บทเรียนสาํเร็จรูป บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รูปแบบการจดัการเรียนการสอน เป็นตน้ 

เพ่ือใหเ้กิดความแปลกใหม่ น่าสนใจ และส่งเสริมทกัษะการใชค้าํราชาศพัทข์องนกัเรียน 

  (3) ควรทาํการศึกษาวจิยัการจดัการเรียนการสอนโดยใชชุ้ดกิจกรรมฝึกทกัษะภาษาไทยเปรียบเทียบ

การการจัดการเรียนการสอนวิธีอ่ืนๆ เพ่ือเป็นการสร้างและพัฒนานวตักรรมด้านการเรียนการสอนท่ีมี                      

ความหลากหลาย สามารถนาํไปแกปั้ญหาใหก้บันกัเรียน ทาํใหเ้กิดประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ของการวิจยัเพ่ือ 1) ศึกษาระดบัการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 2) ศึกษาระดบัความผูกพนัต่อ

องค์กรของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 3) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง                  

การบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัความผูกพนัต่อองคก์รของครู สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ ผูบ้ริหารและครูในโรงเรียนสังกดั

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ปีการศึกษา 2564 จาํนวน 342 คน เคร่ืองมือท่ีใช้เก็บ

รวบรวมขอ้มูลคือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ดว้ยการหาค่าความถ่ี                

ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรดว้ยวธีิของเพียร์สนั  

 ผลการวจิยัพบวา่ 1) การบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบวา่ ดา้นท่ี

มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ หลกัคุณธรรมและจริยธรรม รองลงมา คือ หลกัประสิทธิผล ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ 

หลกัการตอบสนอง 2) ความผกูพนัต่อองคก์รของครู สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประถมศึกษาสมุทรสาคร 

ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มีความเช่ือมัน่

และยอมรับเป้าหมายและคุณค่าขององคก์ร รองลงมา คือ มีความตั้งใจและมีความพร้อมท่ีจะใชค้วามพยายามท่ีมี

อยูเ่พ่ือองคก์ร ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ มีความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะคงความเป็นสมาชิกขององคก์ร  
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3) การบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัความผกูพนัต่อองคก์รของครู สงักดัสาํนกังานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร มีความสมัพนัธ์กนัเชิงบวกในระดบัสูง อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 

.01 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ท่ี 0.848 
 

คาํสําคญั : การบริหารตามหลกัธรรมาภิบาล, ความผกูพนัต่อองคก์รของครู, สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 ประถมศึกษาสมุทรสาคร 

 

ABSTRACT 

 This study aims to 1) study the level of good governance administration of school principals under 

Samut Sakhon Primary Educational Service Office, 2) the level of the healthiness of schools under Samut Sakhon 

Primary Educational Service Office, and 3) the relationship between good governance administration of school 

principals and organizational commitment of teachers under Samut Sakhon Primary Educational Service Office. 

A sample group was 342 school principals and teachers under Samut Sakhon Primary Educational Service Office 

in the 2021 academic year. A questionnaire was used as a research instrument. Data were analyzed by using 

frequency, percentage, mean, standard deviation, and Pearson's product of moment correlation. 

 The findings revealed that 1) overall good governance administration of the school principals under 

Samut Sakhon Primary Educational Service Office was at a high level. When inspecting at individual aspects, it 

was found that the highest averaged aspect was the moral and ethical principle, followed by the effectiveness 

principle. The lowest average was the responsive principle. 2) Overall level of organizational commitment of 

teachers under Samut Sakhon Primary Educational Service Office was at a high level. When inspecting at 

individual aspects, the highest average aspect was confidence and acceptance of the organization's goals and 

values, followed by determination and readiness to put effort into the organization, while the lowest aspect was a 

strong desire to maintain organizational membership. 3) Good governance administration of the school principals 

had a highly positive relationship with the organization commitment of teachers under Samut Sakhon Primary 

Educational Service Office, significantly at .01 level with a coefficient of 0.848. 

 

Keywords: Good governance administration, Teachers’ organizational commitment, Samut Sakhon Primary  

 Educational Service Office 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

ประเทศไทยตอ้งเผชิญกบักระแสการเปล่ียนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศ ซ่ึงเป็นโอกาสและ

ความเส่ียงต่อการพฒันาประเทศ จึงจาํเป็นตอ้งเร่งสร้างภูมิคุม้กนัในประเทศใหเ้ขม้แขง็ข้ึนเพ่ือมาใชใ้นการเตรียม

ความพร้อมแก่คน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยนาํกรอบแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบบัท่ี 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) ไดก้าํหนดให้รัฐพึงจดัให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพฒันาประเทศอยา่ง

ย ัง่ยืนตามหลกัธรรมาภิบาล ผูบ้ริหารจะตอ้งมีทกัษะในการบริหาร รวมทั้งมีภาวะผูน้าํท่ีชาญฉลาด แนวคิดสาํคญั

ในการดาํเนินการตามแนวปฏิรูปการศึกษาพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติจะประสบผลสาํเร็จ จาํเป็นตอ้งอาศยั

องคก์รปฏิบติั คือ โรงเรียนซ่ึงหมายถึง การปฏิบติัหนา้ท่ีของผูบ้ริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนท่ีมีความรู้
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ความเขา้ใจและสามารถดาํเนินการตามแนวทางจดัการศึกษาไดเ้ป็นอย่างดีและผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งเป็น

ผูน้าํการปฏิรูปท่ีมีประสิทธิภาพ การบริหารจดัการในโรงเรียนโดยนาํหลกัธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ

บ้านเมืองท่ีดีของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2555) ประกอบด้วย หลักประสิทธิภาพ                

หลกัประสิทธิผล หลกัการตอบสนอง หลกัภาระรับผิดชอบสามารถตรวจสอบได ้หลกัความเปิดเผยโปร่งใส                

หลกันิติธรรม หลกัความเสมอภาค หลกัการมีส่วนร่วมการพยายามแสวงหาฉันทามติ หลกัการกระจายอาํนาจ 

หลกัคุณธรรม จริยธรรม โดยนาํหลกัธรรมาภิบาลดงักล่าวมาบูรณาการเขา้กบัการจดัการศึกษา คือ ทาํให้ผูเ้รียนเป็น             

คนดี เก่ง และมีความสุข ดงันั้นผูบ้ริหารสถานศึกษาจึงเป็นบุคคลสาํคญั ท่ีจะทาํใหก้ารจดัการศึกษามีประสิทธิผลสูง  

จากการท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาไดน้าํหลกัธรรมาภิบาลมาใชใ้นการบริหารสถานศึกษาทาํใหก้ารบริหาร

ดาํเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพบุคลากรมีความผูกพนัต่อองคก์ร เกิดความรัก มีความพึงพอใจ มีทศันคติท่ีดีต่อ

องคก์าร ร่วมแรงร่วมใจ ให้ความช่วยเหลือ เอาใจใส่รับผิดชอบต่อหนา้ท่ี ปฏิบติังานให้องคก์รบรรลุจุดมุ่งหมาย 

เพ่ือสร้างความเจริญเติบโตกา้วหนา้ใหแ้ก่องคก์ร ผูบ้ริหารจึงตอ้งสร้างกลยทุธ์ท่ีจะทาํให้บุคลากรในองคก์ารเกิด

ความผูกพนัต่อองค์การ ใช้หลกัภาวะผูน้ําท่ีดี การสร้างขวญัให้แก่บุคลากรในองค์การ การสร้างแรงจูงใจใน                   

การปฏิบติังานให้แก่บุคคลากร เพ่ือให้เห็นถึงความสําคญัของความผูกพนัในองค์กร ส่งผลให้บุคลากรมีความ

ผูกพนั จงรักภกัดี และมุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติังาน เพ่ือสร้างความสําเร็จให้องค์กรมากยิ่งข้ึน ดงัท่ี มาวเดย ์และคณะ 

(Mowday et al, 1982) กล่าววา่ความผูกพนัต่อองคก์ร หมายถึง ความสัมพนัธ์อนัเขม้แขง็ของบุคคลท่ีเป็นอนัหน่ึง

อนัเดียวกบัองคก์ร ประกอบดว้ย 1) มีความเช่ือมัน่และยอมรับเป้าหมายและคุณค่าขององคก์ร 2) มีความตั้งใจและ

มีความพร้อมท่ีจะใชค้วามพยายามท่ีมีอยูเ่พ่ือองคก์ร 3) มีความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะคงความเป็นสมาชิกของ

องค์กร ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการทาํงานร่วมกนั โดยปัจจยัท่ีจะทาํให้ครูเกิดความผูกพนัในองค์กร คือ 

ผูบ้ริหารสถานศึกษาจะต้องมีการบริหารจัดการท่ีเป็นการแสดงออกท่ีมากกว่าความจงรักภักดีเพราะเป็น

ความสมัพนัธ์ท่ีแน่นหนา และผลกัดนัใหบุ้คลากรเตม็ใจอุทิศตนเอง  เพ่ือสร้างสรรคใ์หส้ถานศึกษาอยูใ่นสภาพท่ีดี

ข้ึน ผูบ้ริหารจึงมีบทบาทสาํคญัในการสร้างความผูกพนัต่อสถานศึกษาจะสามารถรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพให้อยู่

กบัสถานศึกษาจาํเป็นท่ีจะตอ้งสร้างแรงจูงใจรวมถึงการสร้างความผูกพนัในสถานศึกษา ซ่ึงผลดงักล่าวจะส่งผล

ใหค้นและงานจะเอ้ือประโยชน์ต่อกนัเพราะคนเป็นผูส้ร้างงานในขณะท่ีงานเป็นส่ิงท่ีใชค้วบคุมพฤติกรรมของคน

ใหส้อดคลอ้งกนัในการทาํงานร่วมกนั  

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครไดก้าํหนดนโยบายสร้างความผูกพนัในองค์กร 

เน่ืองจากความผกูพนัเป็นอีกหน่ึงปัจจยัท่ีช่วยรักษาบุคลากรใหค้งอยูก่บัองคก์รไปอยา่งยาวนาน รวมทั้งสร้างสรรค์

ผลงานท่ีเป็นประโยชน์และมีประสิทธิภาพให้กบัองคก์ร เพ่ือสร้างความผูกพนัต่อองคก์รและลดปัญหาการบริหารงาน

ภายในองคก์ร เช่น การขาดความต่อเน่ืองในการปฏิบติังาน การสรรหาบุคลากรทดแทนบุคลากรท่ีโอน ยา้ย หรือ

ลาออกไป นอกจากน้ียงัดาํเนินกิจกรรม Organization development การพฒันาบุคลากร ตามแนวทาง SAMART 

ซ่ึงจะช่วยส่งเสริมให้บุคลากรมีความผกูพนัต่อองคก์ร และสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังานในรูปแบบต่างๆ เพ่ือ

สร้างความสุขให้กบับุคลากรในองคก์รอีกดว้ย (ประกาศสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร, 

2564) จากรายงานการวิเคระห์ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดผลประโยชน์ทบัซ้อน พบวา่มีปัจจยัเส่ียง 4 ลาํดบัโดยเรียง

จากมากไปน้อยได้ดังน้ี 1) กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ 2) การอํานาจหน้าท่ีเรียกรับ

ผลประโยชน์ 3) การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีไม่ถูกตอ้งตามระเบียบ และ 4) การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพอ้งใน                  

การจดัซ้ือจดัจา้ง จึงทาํให้เกิดขอ้บกพร่องในเร่ืองนิติธรรม คุณธรรม ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการบริหารท่ีผิดพลาด 

หากยงัไม่ได้ดําเนินการแก้ไขอาจส่งผลเสียต่อองค์กร ผูว้ิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง                     
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การบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษากับความผูกพนัต่อองค์กรของครู สังกัดสํานักงาน                 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เพ่ือท่ีจะไดข้อ้มูลใหผู้บ้ริหารสถานศึกษาวางแผนการบริหารโดยนาํ

หลกัธรรมาภิบาลมาใช้บริหารให้มีประสิทธิภาพและเป็นแนวทางให้ขา้ราชการครูในสถานศึกษาเสริมสร้าง             

ความผกูพนัต่อสถานศึกษาไดม้ากข้ึน ส่งผลต่อการพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษามีประสิทธิภาพต่อไป   

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษาระดบัการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

(2) เพ่ือศึกษาระดับความผูกพนัต่อองค์กรของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สมุทรสาคร 

(3) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษากับ              

ความผกูพนัต่อองคก์รของครู สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง  

 3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

แนวคดิ เกีย่วกบัการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 

สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (2555) ไดอ้ธิบายถึงความสําคญัของหลกัธรรมาภิบาล 

และเช่ือมโยงสู่การนาํไปปฏิบติั โดยผ่านมติเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี คือหลกัธรรมาภิบาลของการบริหาร

กิจการบา้นเมืองท่ีดี ประกอบดว้ย 4 หลกัการสาํคญั และ 10 หลกัการยอ่ย ไดแ้ก่ 1) การบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ 

ประกอบดว้ย หลกัประสิทธิภาพ หลกัประสิทธิผล หลกัการตอบสนอง 2) ค่านิยมประชาธิปไตย ประกอบดว้ย  

หลักภาระรับผิดชอบและสามารถตรวจสอบได้ หลักความเปิดเผย โปร่งใส นิติธรรม หลักความเสมอภาค                        

3) ประชารัฐ ประกอบด้วย หลักการมีส่วนร่วมและการพยายามแสวงหาฉันทามติ หลักการกระจายอาํนาจ                       

4) ความรับผิดชอบทางการบริหาร ประกอบดว้ยหลกัคุณธรรม จริยธรรม 

งานวจิยัทีเ่กีย่วข้องเกีย่วกบัการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 

ดารินทร์ สงมะเริง (2559) ไดศึ้กษาวจิยัเร่ือง การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารโรงเรียน

เอกชนในเขตอาํเภอเมือง จังหวดัจันทบุรี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 

ผลการวจิยัพบวา่ การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชน โดยรวมและรายดา้นอยูใ่น

ระดบัมาก และวณัฐสนนัท ์กมลบูรณ์ (2561) ไดศึ้กษาวจิยัเร่ือง ความสมัพนัธ์ระหวา่งการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาล

ของผูบ้ริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา                     

สุราษฎร์ธานี เขต 3 ผลการศึกษาพบว่าการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา โดยรวมและ 

รายดา้นอยูใ่นระดบัมาก 

แนวคดิ เกีย่วกบัความผูกพนัต่อองค์กรของครู 

มาวเดย์ และคณะ (Mowday et al, 1982) กล่าวว่าความผูกพันต่อองค์กร หมายถึง ความสัมพันธ์                       

อนัเขม้แข็งของบุคคลท่ีเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกบัองคก์ร ประกอบดว้ย 1) มีความเช่ือมัน่และยอมรับเป้าหมายและ

คุณค่าขององคก์ร 2) มีความตั้งใจและมีความพร้อมท่ีจะใชค้วามพยายามท่ีมีอยูเ่พ่ือองค์กร 3) มีความปรารถนา

อยา่งแรงกลา้ท่ีจะคงความเป็นสมาชิกขององคก์ร 
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งานวจิยัทีเ่กีย่วข้องเกีย่วกบัการความผูกพนัต่อองค์กรของครู 

วรารัตน์ แสนทาํพล (2560) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้าํแบบเปล่ียนแปลงของ

ผูบ้ริหารกบัความผูกพนัต่อองคก์รของครูโรงเรียนวดัมโนรม สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ชลบุรี เขต 3 ผลการวิจยัพบว่า ความผูกพนัต่อองค์กรของครู โดยรวมและรายขอ้อยู่ในระดบัมาก และสรัลยา                

ผลสุกบริสุทธ์ิ (2562) ไดศึ้กษาวจิยัเร่ือง การใชแ้รงจูงใจของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร

ของครูและบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี ผลการวิจัยพบว่า                       

ความผกูพนัต่อองคก์ารของครูและบุคลากรทางการศึกษา อยูใ่นระดบัมากทั้งในภาพรวมและรายดา้นทุกดา้น  

3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

                                        ตวัแปรอสิระ                                                        ตวัแปรตาม 

 

 

แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

3.3 สมมตฐิานการวจิยั 

 การบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษามีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองคก์รของ

ครู สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย  

4.1 แบบแผนการวจิยั  

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงสหสัมพนัธ์ (Correlational Study) และการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยทดสอบ

ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรดว้ยวธีิของเพียร์สนั 

4.2 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากร ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครู สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

จํานวน 2,350 คน โรงเรียนในสังกัดทั้ งส้ิน 102 โรงเรียน โดยกําหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของยามาเน่ 

(Yamane, 1973) ประชากรทั้งหมดเทียบสดัส่วนแต่ละโรงเรียน ใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้น (Stratified random 

sampling) โดยใชร้ะดบัอาํเภอของสถานศึกษาเป็นชั้นภูมิ แลว้กาํหนดกลุ่มตวัอยา่งโดยเทียบสัดส่วนของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาและครู จากกลุ่มประชากรในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 342 คน 

4.3 เคร่ืองมือวจิยั 

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี  

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัสถานภาพส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามในดา้นเพศ อายุ ระดบั

การศึกษา ประสบการณ์การทาํงาน ตาํแหน่งและวทิยฐานะ  

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดั

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

  ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัความผกูพนัต่อองคก์รของครู สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสาคร 

การบริหารตามหลกัธรรมาภิบาล ความผูกพนัต่อองค์กรของครู 
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  โดยตอนท่ี 2 และ3 มีลกัษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดบั ตามแบบของลิเคอร์ท (Likert Scale) 

การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวจิยั ผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 3 ท่านตรวจสอบแบบสอบถามเพ่ือพิจารณาความเท่ียงตรง 

(Validity) ความถูกตอ้งของเน้ือหา (Content) ความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามกบัวตัถุประสงคเ์พ่ือหาค่า IOC 

ผลการวิเคราะห์หาค่าดัชนีความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหากับนิยามศัพท์เฉพาะของแบบสอบถาม ได้ค่าดัชนีความ

เท่ียงตรงเชิงเน้ือหา ระหว่าง 0.67-1.00 และวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม ไดค้่า

ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามดว้ยค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α - Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 1990) 

โดยใชเ้กณฑย์อมรับท่ีค่ามากกวา่ 0.70 ข้ึนไป ซ่ึงจากการวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบัมี

ค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั α = .831 

4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูว้ิจยัทาํหนงัสือจากสํานกังานบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัธนบุรี เพ่ือขอความร่วมมือไปยงัผูบ้ริหาร

สถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ในการขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวม

ข้อมูลการวิจัย โดยนําแบบสอบถามไปให้กับสถานศึกษาแต่ละแห่งด้วยตนเอง ดําเนินการเก็บรวบรวม

แบบสอบถามคืนดว้ยตนเอง เม่ือไดแ้บบสอบถามกลบัคืน จึงตรวจสอบความครบถว้นสมบูรณ์และจดัลาํดบัขอ้มูล 

เพ่ือนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปวเิคราะห์และประมวลผล 

4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  

ในการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใชส้ถิติ ค่าร้อยละ (Percentage = %) ค่าเฉล่ีย (x�) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation = S.D.) วเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา

กบัความผกูพนัต่อองคก์รของครู สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยใชส้มัประสิทธ์ิ

สหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั (Pearson's Product Moment Correlation)  
 

5. ผลการวจัิย 

ผลการวิเคราะห์ระดบัการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวมวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ดงัตารางท่ี 1 
 

ตารางที ่1 ระดบัการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 ประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวม 

 การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา 𝐱𝐱� S.D. ระดบั ลาํดบัท่ี 

1. หลกัประสิทธิภาพ 4.37 0.68 มาก 7 

2. หลกัประสิทธิผล 4.43 0.60 มาก 2 

3. หลกัการตอบสนอง 4.32 0.68 มาก 10 

4. หลกัภาระรับผดิชอบและสามารถตรวจสอบได ้ 4.40 0.59 มาก 4 

5. หลกัความเปิดเผย โปร่งใส 4.38 0.61 มาก 6 

6. หลกันิติธรรม 4.41 0.67 มาก 3 

7. หลกัความเสมอภาค 4.39 0.59 มาก 5 

8. หลกัการมีส่วนร่วมและการพยายามแสวงหาฉนัทามติ 4.36 0.70 มาก 8 

9. หลกัการกระจายอาํนาจ 4.34 0.71 มาก 9 

10. หลกัคุณธรรมและจริยธรรม 4.44 0.58 มาก 1 

  รวม         4.39   0.64     มาก  
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            จากตารางท่ี 1 พบวา่ ระดบัการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก (x� = 4.39, S.D. = 0.64)                         

เม่ือพิจารณาตามตารางเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นหลกัคุณธรรมและจริยธรรม มีค่าเฉล่ียสูงสุด (x� = 4.44, S.D. = 0.58) 

รองลงมาได้แก่ ด้านหลักประสิทธิผล (x� = 4.43, S.D. = 0.60) ส่วนด้านหลักการตอบสนอง มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด                   

(x� = 4.34, S.D. = 0.654) 

ผลการวิเคราะห์ระดบัความผูกพนัต่อองคก์รของครู สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สมุทรสาคร โดยภาพรวม วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ดงัตารางท่ี 2 

 

ตารางที ่2  ระดบัความผกูพนัต่อองคก์รของครู สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร                  

 โดยภาพรวม 

 ความผูกพนัต่อองค์กรของครู x� S.D. ระดบั ลาํดบัท่ี 

1. มีความเช่ือมัน่และยอมรับเป้าหมายและคุณค่าขององคก์ร 4.40 0.62 มาก 1 

2. มีความตั้งใจและมีความพร้อมท่ีจะใชค้วามพยายามท่ีมีอยูเ่พ่ือองคก์ร 4.39 0.64 มาก 2 

3. มีความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะคงความเป็นสมาชิกขององคก์ร 4.36 0.62 มาก 3 

 รวม  4.39 0.63 มาก  

                 

จากตารางท่ี 2  พบว่า ระดบัความผูกพนัต่อองคก์รของครู สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม 

ศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (x�= 4.39, S.D. = 0.63)     

 เม่ือพิจารณาตามตารางเป็นรายด้าน พบว่า ดา้นมีความเช่ือมัน่และยอมรับเป้าหมายและคุณค่าขององค์กร               

มีค่าเฉล่ียสูงสุด  (x�= 4.40 ,S.D. = 0.62) รองลงมาไดแ้ก่ านมีความตั้งใจและมีความพร้อมท่ีจะใชค้วามพยายามท่ีมี

อยูเ่พ่ือองคก์ร (x�= 4.39,S.D. = 0.64)  ส่วนดา้นมีความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะคงความเป็นสมาชิกขององค์กร 

มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด (x� = 4.36,S.D. = 0.62) 

ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์การบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัความผูกพนั

ต่อองคก์รของครู สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ดงัตารางท่ี 3 

 

ตารางที ่3  ความสมัพนัธ์ระหวา่งการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัความผกูพนัต่อ 

 องคก์รของครู สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

ตัวแปร (Y1) (Y2) (Y3) (Ytot) r 

(X1) 
(X2) 
(X3) 
(X4) 
(X5) 
(X6) 
(X7) 
(X8) 
(X9) 
(X10) 

.703** 

.882** 

.662** 

.711** 

.728** 

.663** 

.716** 

.689** 

.660** 

.701** 

.563** 

.518** 

.563** 

.530** 

.563** 

.557** 

.542** 

.543** 

.542** 

.538** 

.657** 

.629** 

.624** 

.656** 

.663** 

.600** 

.635** 

.603** 

.624** 

.631** 

.774** 

.824** 

.743** 

.765** 

.788** 

.732** 

.763** 

.739** 

.735** 

.754** 

สูง 
สูง 
สูง 
สูง 
สูง 
สูง 
สูง 
สูง 
สูง 
สูง 

(Xtot) .792** .607** .704** .848** สูง 

**มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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 จากตารางท่ี 3 พบวา่ ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา (X) กบัความผกูพนัต่อองคก์รของครู (Y) มีความสมัพนัธ์กนัเชิงบวกในระดบัสูง อยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติท่ีระดบั .01 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ท่ี .848 

 

6. อภิปรายผล  

ในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเร่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่งการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหาร

สถานศึกษากับความผูกพนัต่อองค์กรของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

ผลการวจิยัคร้ังน้ีสามารถอภิปรายตอบตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัตามลาํดบั ดงัต่อไปน้ี 

 1. จากผลการวิจัยพบว่า ระดับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้ งน้ีเป็นเพราะผูบ้ริหาร

สถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เป็นผูป้ระพฤติตนดว้ยความมีจิตสาํนึกท่ี

ดีและคาํนึงถึงประโยชน์สุขของครูและผูเ้รียน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ดารินทร์ สงมะเริง (2559) ไดศึ้กษาวจิยั

เร่ือง การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี สังกดั

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 ผลการวจิยัพบวา่ โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก 

เรียงลาํดบัจากมากไปน้อย 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ หลกัประสิทธิผล หลกัประสิทธิภาพ และหลกัความรับผิดชอบ 

ตามลาํดบั               

2. จากผลการวิจัย พบว่า ระดับความผูกพนัต่อองค์กรของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสาคร ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีเป็นเพราะครูผูส้อนในสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร มีความเช่ือถือ และศรัทธา สร้างความรู้สึกร่วมกนั สร้างความสามคัคีใน

หมู่คณะ ช่ืนชมในผลการปฏิบติังาน และมีความภาคภูมิใจท่ีสถานศึกษาสร้างประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม   

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ วรารัตน์ แสนทาํพล (2560) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้าํ

แบบเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารกบัความผูกพนัต่อองค์กรของครูโรงเรียนวดัมโนรม สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ผลการวิจยัพบวา่โดยรวมและรายขอ้อยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ีย

จากมากไปนอ้ย ดงัน้ี มีความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพ่ือพฒันาประโยชน์ให้แก่องคก์ร มีความ

ปรารถนาอย่างแรงกลา้ท่ีธาํรงรักษาการเป็นสมาชิกภาพขององคก์ร มีความเช่ือมัน่อยา่งแรงกลา้ในการยอมรับ

เป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร ตามลาํดบั 

               3. จากผลการวิจยั พบว่า การบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัความผูกพนัต่อ

องค์กรของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร มีความสัมพนัธ์กันเชิงบวกใน

ระดบัสูงอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า การบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครทุกดา้น มีความสัมพนัธ์กัน                

เชิงบวกในระดับสูงทุกคู่กับความผูกพนัต่อองค์กรของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สมุทรสาครทุกดา้น สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเน่ืองมาจาก ผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัด

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร มีทกัษะในการบริหารมีภาวะผูน้าํท่ีชาญฉลาด และนาํหลกั

ธรรมาภิบาลมาประยกุตใ์ชใ้นการบริหารงานของสถานศึกษา ให้เกิดความยติุธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได ้ทาํให้

ครูเกิดความผกูพนัต่อองคก์ร รวมทั้งสร้างสรรคผ์ลงานท่ีเป็นประโยชน์และมีประสิทธิภาพใหก้บัองคก์ร จึงทาํให้

ครูมีความเช่ือมั่นอย่างแรงกล้าในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร มีความเต็มใจท่ีจะทุ่มเท                        
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ความพยายามอย่างมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ จันทรา อ่ิมในบุญ (2559) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง การศึกษา

ความสมัพนัธ์ระหวา่งการบริหารงานโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัความผูกพนัต่อองคก์รของ

ครูผูส้อน สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 17 ผลการวจิยัพบวา่ ความสมัพนัธ์ระหวา่งการบริหารงาน

โดยใชห้ลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัความผูกพนัต่อองคก์รของครูผูส้อน สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 17 โดยรวม มีความสมัพนัธ์ทางบวกในระดบัสูง อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  
 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

(1) สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ควรส่งเสริมใหผู้บ้ริหารสถานศึกษานาํ

เทคโนโลยท่ีีทนัสมยัมาใชใ้นการช่วยลดภาระค่าใชจ่้ายของสถานศึกษา 

(2) สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ควรส่งเสริมใหผู้บ้ริหารไดมี้การส่งเสริม

ใหทุ้กฝ่ายพฒันาตนเองตามหลกัสูตรทางการศึกษาและองคป์ระกอบอ่ืนๆ 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

(1) ควรศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ี

ส่งผลต่อความผกูพนัองคก์รของครู สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

(2) ควรศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร ดา้นการมีความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะคง

ความเป็นสมาชิกขององคก์รของครู สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  
 

8. กติติกรรมประกาศ 

 บทความวิจัยฉบับน้ีสําเร็จลงได้ด้วยความร่วมมือของท่าน ดร.ปฐมพรณ์ อินทรางกูร ณ อยุธยา คณบดี    

บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัธนบุรี อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั รศ.ดร.วิเชียร อินทรสมพนัธ์ อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมอีกทั้ง

ผูท้รงคุณวฒิุ 2 ท่าน ไดแ้ก่ รศ.ดร.ประเสริฐ อินทร์รักษ ์และ รศ.ดร.สุทธิพงษ ์ศรีวิชยั ท่ีไดก้รุณาให้คาํแนะนาํรวมทั้ง

ขอ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ ทาํใหผู้ว้จิยัสามารถดาํเนินการจดัทาํบทความวจิยั สาํเร็จลงไดด้ว้ยดี 
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บทคัดย่อ 

 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) ศึกษาระดบัการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 2) ศึกษาระดบัการสร้างองค์กรแห่งความสุขใน

สถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร และ3) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง               

การปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการสร้างองคก์รแห่งความสุขในสถานศึกษา สังกดั

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ปีการศึกษา 2564 จาํนวน 342 คน เคร่ืองมือท่ีใช้เก็บ

รวบรวมขอ้มูลคือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ดว้ยการหาค่าความถ่ี      

ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรดว้ยวธีิของเพียร์สนั     

 ผลการวจิยัพบวา่ 1) การปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบวา่ ดา้นท่ี

มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ รองลงมา คือ ดา้นจรรยาบรรณต่อสังคมส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ีย

ตํ่าสุด คือ ดา้นจรรยาบรรณต่อตนเอง  2) การสร้างองคก์รแห่งความสุขในสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบวา่ ดา้นท่ี

มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นครอบครัวดี รองลงมา คือ ดา้นนํ้ าใจงาม ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ ดา้นหาความรู้     

mailto:iba2534@gmail.com
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และ 3) ความสัมพนัธ์ระหว่างการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการสร้างองคก์รแห่ง

ความสุขในสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร มีความสัมพนัธ์กนัเชิงบวก

ในระดบัสูง อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ท่ี 0.850 
 

คาํสําคญั :  จรรยาบรรณวชิาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษา องคก์รแห่งความสุข สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 ประถมศึกษาสมุทรสาคร 

 

ABSTRACT 

 The current study aims to 1) study levels of performance following the professional ethics of school 

principals under the Samut Sakhon Primary Educational Service Office and 2) study the level of development of 

a happy organization in schools under the Samut Sakhon Primary Educational Service Office, and 3) studying 

levels of relationship between performance following professional ethics of school principals and development 

of a happy organization in schools under Samut Sakhon Primary Educational Service Office. A sample group 

consisted of 342 principals and teachers under Samut Sakhon Primary Educational Service Office.                               

A questionnaire was used as a research instrument. Data were analyzed by using frequency, percentage, mean, 

standard deviation, and Pearson's product of moment correlation.  

 The findings revealed that 1) overall performance following professional ethics of school principals 

under Samut Sakhon Primary Educational Service Office was at a high level. When inspecting at individual 

aspects, it was found that the highest average aspect was professional ethics, followed by social ethics, while 

personal ethics was the lowest. 2) Overall level of happy organization development in schools under Samut 

Sakhon Primary Educational Service Office was at a high level. When inspecting at individual aspects, the highest 

averaged aspect was good family, followed by generosity, while knowledge inquiry was the lowest.                            

3) Performance following professional ethics of school principals had a highly positive relationship with the 

development of a happy organization in schools under Samut Sakhon Primary Educational Service Office, 

significantly at .01, with a coefficient of .850. 
 

Keywords: School principals’ professional ethics, Happy organization, Samut Sakhon Primary Educational  

 Service Office 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 ตามบทบัญญติัของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 (ฉบับปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. 

2545) ท่ีกาํหนดจุดมุ่งหมายในมาตรา 6 วา่ “การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพ่ือพฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์

ทั้งร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการดาํรงชีวิตสามารถอยูร่่วมกบั

ผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข” พระราชบญัญติับริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ไดแ้บ่งการ บริหารงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา พร้อมทั้งกระจายอาํนาจการบริหารงานไปยงัสถานศึกษานั้น เพ่ือให้การบริหารมีความคล่องตวั         

จึงทาํให้ผูบ้ริหารสถานศึกษามีอาํนาจในการบริหารมากข้ึน คุรุสภาในฐานะองคก์รวิชาชีพแห่งชาติ ไดก้าํหนด

แบบแผนพฤติกรรมและขอ้บงัคบัคุรุสภาวา่ดว้ยจรรยาบรรณของวชิาชีพ พ.ศ. 2556 ประกอบดว้ย จรรยาบรรณต่อ
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ตนเอง จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ จรรยาบรรณต่อผู ้รับบริการ จรรยาบรรณต่อผู ้ร่วมประกอบวิชาชีพ และ

จรรยาบรรณต่อสังคม เพ่ือใชค้วบคุมความประพฤติท่ีไม่เหมาะสมกบัการเป็นผูบ้ริหารและครู และใชเ้ป็นกรอบ

แนวทางในการปฏิบติัตนสาํหรับผูท่ี้ประกอบอาชีพผูบ้ริหารและครู ทุกคนตอ้งถือปฏิบติัโดยเคร่งครัด เพ่ือใหเ้กิด

เอกลกัษณ์ อุดมการณ์ วนิยั คุณธรรมแห่งชีวติ การสร้างศรัทธา และความเช่ือถือใหเ้กิดแก่วชิาชีพผูบ้ริหารและครู  

 นอกเหนือจากการท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาจะใชแ้นวทางในการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพผูบ้ริหาร

ดงักล่าวขา้งตน้ ผูบ้ริหารยงัจาํเป็นท่ีจะตอ้งจดัการศึกษาบนพ้ืนฐานของการสร้างความสุขใหบุ้คลากรในองค์กร

โดยเฉพาะใน พ.ศ 2563 ท่ีสถานการณ์ทัว่โลกตกอยูใ่นภาวะวิกฤติดา้นสุขภาพจากโรคระบาดโควิด-19 ท่ีกระทบ

รุนแรงและลึกซ้ึงต่อระบบสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม การมือง เป็นความทา้ทายท่ีตอ้งปรับตวัให้เขา้กบับริบทใหม่  

ซ่ึง สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ไดมี้แนวคิดความสุข 8 ประการหรือองคก์รแห่ง

ความสุข ประกอบดว้ย สุขภาพดี นํ้ าใจงาม ผ่อนคลาย หาความรู้ ทางสงบ ปลอดหน้ี  ครอบครัวดี และสังคมดี 

เล็งเห็นถึงความสําคญัในการทุ่มเทแรงกาย แรงใจในการทาํงาน มีความห่วงใยสมาชิก ให้การสนับสนุนใน                

การทาํงานทางดา้นต่างๆ ทาํให้รับรู้ไดว้า่องคก์รใหค้วามห่วงใย ใส่ใจในคุณภาพชีวิตท่ีดีของสมาชิก จึงส่งผลให้

เกิดความสุขในท่ีทาํงาน ซ่ึงเป็นอีกปัจจยัสาํคญัท่ีนาํเขาเหล่านั้นกา้วไปสู่ความสาํเร็จได ้ 

 ในการจดัการศึกษาของสถานศึกษาในสังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

จาํเป็นตอ้งมีการพฒันาผูบ้ริหารสถานศึกษาให้เป็นผูท่ี้มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี เขา้ใจ เขา้ถึงและพฒันาบุคลากรครู        

ด้วยการสร้างขวญักาํลงัใจ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากร และบริหารโรงเรียนโดยใช้หลกัองค์กรแห่ง

ความสุข เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ให้ไดรั้บการยกยอ่ง มีเกียรติในสังคม 

รวมทั้งพฒันาคนในสถานศึกษาดว้ยรูปแบบองค์กรแห่งความสุข ถา้คนในสถานศึกษามีความสุข ยอ่มส่งผลต่อ

การปฏิบติังานอยา่งมีเป้าหมาย  มีภาพลกัษณ์ท่ีดี  เป็นไปตามยทุธศาสตร์ สอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ และมีความพร้อม

รับการเปล่ียนแปลงนาํพาสถานศึกษาไปสู่การเติบโตอยา่งย ัง่ยนื 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษาระดบัการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

(2) เพ่ือศึกษาระดบัการสร้างองค์กรแห่งความสุขในสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสาคร 

(3) เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการสร้าง

องคก์รแห่งความสุขในสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง  

3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

แนวคดิ ทฤษฎเีกีย่วกบัการปฏิบัตติามจรรยาบรรณวชิาชีพผู้บริหารสถานศึกษา 

ตามขอ้บงัคบัคุรุสภาวา่ดว้ยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 (คุรุสภา, 2556) ไดก้าํหนดจรรยาบรรณวิชาชีพ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา ประกอบดว้ย 5 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นจรรยาบรรณต่อตนเอง 2) ดา้นจรรยาบรรณต่อวิซาชีพ     

3) ดา้นจรรยาบรรณต่อผูรั้บบริการ 4) ดา้นจรรยาบรรณต่อผูร่้วมประกอบวชิาชีพ และ 5) ดา้นจรรยาบรรณต่อสงัคม    
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งานวจิยัทีเ่กีย่วข้องเกีย่วกบัการปฏิบัตติามจรรยาบรรณวชิาชีพผู้บริหารสถานศึกษา  

เสาวนีย ์ศรีบรรพต (2562) ไดศึ้กษาวจิยัเร่ือง จรรยาบรรณวชิาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น

ของครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจงัหวดัเพชรบุรี สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 10 ผลการวจิยั

พบวา่ จรรยาบรรณวิชาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจงัหวดัเพชรบุรี 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โดยรวมอยู่ในระดับมาก และสุธิศา เกตุแก้ว (2564)                    

ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อความสุขใน                       

การทาํงานของครู สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ผลการวิจยัพบวา่  การปฏิบติัตน

ตามจรรยาบรรณวชิาชีพของผูบ้ริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

แนวคดิ ทฤษฎเีกีย่วกบัการสร้างองค์กรแห่งความสุขในสถานศึกษา 

สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส., 2559) ไดเ้สนอแนวคิดการสร้างองคก์รแห่ง

ความสุขประกอบดว้ย 8 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นสุขภาพดี 2) ดา้นนํ้ าใจงาม 3) ดา้นผอ่นคลาย 4) ดา้นหาความรู้ 5) ดา้น

ทางสงบ 6) ดา้นปลอดหน้ี 7) ดา้นครอบครัวดี และ 8) ดา้นสงัคมดี  

งานวจิยัทีเ่กีย่วข้องเกีย่วกบัการสร้างองค์กรแห่งความสุขในสถานศึกษา 

อนุพงศ์ รอดบุญปาน (2561) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง องคก์รแห่งความสุขของโรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วดัวงัยาว) 

ผลการวจิยัพบวา่ องคก์รแห่งความสุขของโรงเรียนอนุบาลกุยบุรี (วดัวงัยาว) โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และวรรณวฏั 

ณ พทัลุง (2564) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง องค์กรแห่งความสุขของโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามธัยมศึกษาสงขลา สตูล ผลการวิจัยพบว่า  ครูมีความคิดเห็นต่อการเป็นองค์กรแห่งความสุขของ

โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาสงขลา สตูล ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

                     ตวัแปรอสิระ                                              ตวัแปรตาม 

 

 

 

แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

3.3 สมมตฐิานการวจิยั 

การปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษามีความสมัพนัธ์กบัการสร้างองคก์รแห่งความสุข

ในสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี .01 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย  

4.1 แบบแผนการวจิยั  

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงสหสัมพนัธ์ (Correlational Study) วิเคราะห์ขอ้มูลโดยทดสอบความสัมพนัธ์

ระหวา่งตวัแปรดว้ยวธีิของเพียร์สนั     

4.2 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

             ประชากร ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครู สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

ปีการศึกษา 2564  จาํนวน 2,350 คน โรงเรียนในสงักดัทั้งส้ิน 102 โรงเรียน  

การปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพ 

ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

การสร้างองคก์รแห่งความสุข 

ในสถานศึกษา 
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กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สมุทรสาคร ปีการศึกษา 2564  จาํนวน 102 โรงเรียน  ซ่ึงจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งไดจ้ากการคาํนวณโดยใชสู้ตรของ Taro 

Yamane ได้กลุ่มตัวอย่างจาํนวน 342 คน ดําเนินการสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling)               

โดยใชร้ะดบัอาํเภอของสถานศึกษาเป็นชั้นภูมิ แลว้กาํหนดกลุ่มตวัอย่างโดยเทียบสัดส่วนของตาํแหน่งผูบ้ริหาร

สถานศึกษาและครู จากกลุ่มประชากรในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

4.3 เคร่ืองมือวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน มีรายละเอียด ดงัน้ี  

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัสถานภาพส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามในดา้นเพศ อายุ ระดบั

การศึกษา ประสบการณ์การทาํงาน ตาํแหน่งและวทิยฐานะ มีลกัษณะเป็นแบบปลายปิดใหเ้ลือกตอบ    

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดั

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร มีลกัษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดบั ตามแบบของ

ลิเคอร์ท (Likert Scale) 

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัการสร้างองคก์รแห่งความสุขในสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร มีลกัษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดบั ตามแบบของลิเคอร์ท (Likert Scale) 

โดยแบบสอบถามพฒันาข้ึนจากแนวคิดทฤษฎีและการศึกษาผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผ่านการตรวจสอบ

คุณภาพเคร่ืองมือวิจัยจากผูเ้ช่ียวชาญ จํานวน 3 ท่าน ตรวจสอบแบบสอบถามเพ่ือพิจารณาความเท่ียงตรง 

(Validity) ความถูกตอ้งของเน้ือหา (Content) ความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามกบัวตัถุประสงคเ์พ่ือหาค่า IOC 

ผลการวิเคราะห์หาค่าดัชนีความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหากับนิยามศัพท์เฉพาะของแบบสอบถาม ได้ค่าดัชนีความ

เท่ียงตรงเชิงเน้ือหา ระหว่าง 0.67-1.00 และวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบบั

โดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดค้่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา เท่ากบั 

.962 ซ่ึงถือวา่มีความน่าเช่ือถือ  

4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูว้ิจยัทาํหนงัสือจากสํานกังานบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัธนบุรี เพ่ือขอความร่วมมือไปยงัผูบ้ริหาร

สถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ในการขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวม

ข้อมูลการวิจัย โดยนําแบบสอบถามไปให้กับสถานศึกษาแต่ละแห่งด้วยตนเอง ดําเนินการเก็บรวบรวม

แบบสอบถามคืน นาํมาตรวจสอบความครบถว้นสมบูรณ์และจดัลาํดบัขอ้มูล เพ่ือนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปวิเคราะห์และ

ประมวลผล 

4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  

ในการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใชส้ถิติ ค่าร้อยละ (Percentage = %) ค่าเฉล่ีย (x�) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation = S.D.) วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษา

กบัการสร้างองค์กรแห่งความสุขในสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร                                      

โดยใชส้มัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั (Pearson's Product Moment Correlation)  
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5. ผลการวจัิย 

ผลการวเิคราะห์ระดบัการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวม

วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดงัตารางท่ี 1 

 

ตารางที ่1  ระดบัการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 ประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวม           

 การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ผู้บริหารสถานศึกษา (X) 
𝐱𝐱� S.D. ระดบั ลาํดบั 

1. ดา้นจรรยาบรรณต่อตนเอง (X1) 4.35 0.82 มาก 5 

2. ดา้นจรรยาบรรณต่อวชิาชีพ (X2) 4.51 0.65 มากท่ีสุด 1 

3. ดา้นจรรยาบรรณต่อผูรั้บบริการ (X3) 4.47 0.65 มาก 3 

4. ดา้นจรรยาบรรณต่อผูร่้วมประกอบวชิาชีพ (X4) 4.44 0.61 มาก 4 

5. ดา้นจรรยาบรรณต่อสังคม (X5) 4.48 0.55 มาก 2 

 รวม 4.45 0.66 มาก  
  

  

จากตารางท่ี 1 พบว่า ระดบัการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสํานักงาน              

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวม มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก (x� = 4.45, S.D. = 0.66)                        

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ มีค่าเฉล่ียสูงสุด  (x� = 4.51, S.D. = 0.65) รองลงมา

ไดแ้ก่ ดา้นจรรยาบรรณต่อสังคม (x� = 4.48, S.D. = 0.55) ส่วนดา้นจรรยาบรรณต่อตนเอง มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด (x� = 4.35, 

S.D. = 0.82) 

ผลการวเิคราะห์ระดบัการสร้างองคก์รแห่งความสุขในสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวม วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ดงัตารางท่ี 2 

 

ตารางที ่2  ระดบัการสร้างองคก์รแห่งความสุขในสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

 สมุทรสาคร โดยภาพรวม 

 การสร้างองค์กรแห่งความสุขในสถานศึกษา (Y)  𝐱𝐱� S.D. ระดบั ลาํดบั 

1. ดา้นสุขภาพดี (Y1) 4.41 0.68 มาก 3 

2. ดา้นนํ้าใจงาม (Y2) 4.44 0.65 มาก 2 

3. ดา้นผอ่นคลาย (Y3) 4.39 0.65 มาก 5 

4. ดา้นหาความรู้ (Y4) 4.36 0.69 มาก 8 

5. ดา้นทางสงบ (Y5) 4.40 0.59 มาก 4 

6. ดา้นปลอดหน้ี (Y6) 4.38 0.68 มาก 6 

7. ดา้นครอบครัวดี (Y7) 4.50 0.61 มากท่ีสุด 1 

8. ดา้นสังคมดี (Y8) 4.37 0.64 มาก 7 

 รวม  4.40 0.65 มาก  
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 จากตารางท่ี 2 พบว่า ระดับการสร้างองค์กรแห่งความสุขในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (x� = 4.40, S.D. = 0.65) เม่ือพิจารณา

เป็นรายด้าน พบว่า ด้านครอบครัวดี มีค่าเฉล่ียสูงสุด (x� = 4.50, S.D. = 0.61) รองลงมาได้แก่ ด้านนํ้ าใจงาม             

(x� = 4.44, S.D. = 0.65) ส่วนดา้นหาความรู้ มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด (x� = 4.36, S.D. = 0.69) 

 ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการ

สร้างองคก์รแห่งความสุขในสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ดงัตารางท่ี 3 

 

ตารางที ่3  ความสมัพนัธ์ระหวา่งการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการสร้างองคก์ร 

 แห่งความสุขในสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

ตัวแปร (Y1) (Y2) (Y3) (Y4) (Y5) (Y6) (Y7) (Y8) (Ytot) r 

(X1) .398** .314** .270** .507** .583** .482** .502** .487** .571** ปานกลาง 

(X2) .396** .399** .264** .585** .590** .482** .522** .515** .605** ปานกลาง 

(X3) .529** .480** .409** .751** .759** .692** .733** .804** .832** สูง 

(X4) .401** .382** .373** .575** .627** .506** .575** .620** .655** ปานกลาง 

(X5) .470** .392** .358** .615** .688** .569** .631** .654** .706** สูง 

(Xtot) .553** .497** .422** .767** .816** .691** .748** .781** .850** สูง 

**มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
  

 จากตารางท่ี 3 พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพผูบ้ริหาร

สถานศึกษา (X) กบัการสร้างองคก์รแห่งความสุขในสถานศึกษา (Y) มีความสมัพนัธ์กนัเชิงบวกในระดบัสูง อยา่ง

มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ท่ี .850 

 

6. อภิปรายผล  

ในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพผูบ้ริหาร

สถานศึกษากบัการสร้างองค์กรแห่งความสุขในสถานศึกษา  สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สมุทรสาคร ผลการวจิยัคร้ังน้ีสามารถอภิปรายตอบตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัตามลาํดบั ดงัต่อไปน้ี 

 1. จากผลการวิจยัพบวา่ ระดบัการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสาํนกังาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ทั้งน้ีเป็นเพราะผูบ้ริหารสถานศึกษา              

ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร มีการประพฤติตนตามมาตรฐานท่ีกาํหนด                        

มีความมุ่งมัน่ตั้งใจในการพฒันาครูและบุคลากรฝ่ายต่างๆ สร้างความรัก ความสามคัคีในสถานศึกษา มีการประสาน

ความร่วมมือกบัชุมชนและภาคีเครือข่าย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุธิศา เกตุแกว้ (2564) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง 

การปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อความสุขในการทาํงานของครู สังกดั

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ผลการวิจยัพบวา่ การปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

ของผูบ้ริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 2 

ดา้น คือ จรรยาบรรณต่อวชิาชีพ จรรยาบรรณต่อตนเอง ตามลาํดบั และอยูใ่นระดบัมาก 3 ดา้น คือ จรรยาบรรณต่อ

ผูรั้บบริการ จรรยาบรรณต่อผูร่้วมประกอบวชิาชีพ จรรยาบรรณต่อสงัคม ตามลาํดบั   
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 2. จากผลการวิจยั พบวา่ ระดบัการสร้างองคก์รแห่งความสุขในสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ทั้งน้ีเป็นเพราะผูบ้ริหารสถานศึกษาในสังกดั

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร มีการบริหารสถานศึกษาโดยมุ่งเนน้ให้บุคลากรทุกคนมี

ความสุขในการทาํงาน ปรับรูปแบบการทาํงานใหมี้ความยดืหยุน่มากข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ อนุพงศ์ 

รอดบุญปาน (2561) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง องค์กรแห่งความสุขของโรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วดัวงัยาว) ผลการวิจัย

พบวา่ องคก์รแห่งความสุขของโรงเรียนอนุบาลกุยบุรี (วดัวงัยาว) โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณา

เป็นรายดา้น พบว่า อยู่ในระดบัมากท่ีสุด 1 ดา้น คือ คุณธรรม และอยู่ในระดบัมาก 7 ดา้น คือ มีสังคมดี การหา

ความรู้ นํ้ าใจงาม ครอบครัวท่ีดี การผอ่นคลาย สุขภาพดีและใชเ้งินเป็น ตามลาํดบั   

               3. จากผลการวิจยั พบวา่ ความสัมพนัธ์ระหวา่งการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษา

กบัการสร้างองค์กรแห่งความสุขในสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร         

มีความสัมพันธ์กันเชิงบวกในระดับสูง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า                        

การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สมุทรสาครทุกดา้น มีความสมัพนัธ์ทางบวกทุกคู่กบัการสร้างองคก์รแห่งความสุขในสถานศึกษา สงักดัสาํนกังาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร สอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวจิยัท่ีกาํหนดไว ้ทั้งน้ีเป็นเพราะผูบ้ริหาร

สถานศึกษาในสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร มีการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด ซ่ึงเป็นไปตามขอ้บงัคบัคุรุสภาว่าดว้ยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 รวมถึง

ผูบ้ริหารสถานศึกษาไดป้ฏิบติัตนในการพฒันาบุคลากรในสถานศึกษาให้ทาํงานอย่างมีความสุข ส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมของบุคลากรและบริหารโรงเรียนโดยใช้หลกัองค์กรแห่งความสุข ตามนโยบายสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ทาํให้เกิดการสร้างองคก์รแห่งความสุขในสถานศึกษา มีผลดีต่อองคก์รอยา่ง

แท้จริงและเกิดภาพลักษณ์ท่ีดีต่อสังคมภายนอกด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของ เสาวนีย์ ศรีบรรพต (2562)                      

ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง จรรยาบรรณของวิชาชีพกบัความสุขในการทาํงานในสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 8 ผลการวิจัยพบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างจรรยาบรรณของวิชาชีพกับความสุขใน               

การทาํงานในสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 8 โดยภาพรวมมีความสมัพนัธ์อยูใ่น

ระดบัสูง มีความสมัพนัธ์เชิงบวก อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

(1) ผูบ้ริหารสถานศึกษา หมัน่ศึกษาหาความรู้ดา้นศาสตร์ของการบริหาร เพ่ือนาํมาพฒันาวชิาชีพอยูเ่สมอ 

(2) ผูบ้ริหารสถานศึกษา ส่งเสริมใหบุ้คลากรในสถานศึกษามีการพฒันาตนเองโดยการศึกษาต่อใน

ระดบัท่ีสูงข้ึนเพ่ือเพ่ิมคุณวฒิุ 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

(1) ควรศึกษาปัจจยัการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษา ดา้นจรรยาบรรณต่อ

ตนเอง สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

(2) ควรศึกษาปัจจัยการสร้างองค์กรแห่งความสุขในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ดา้นหาความรู้ 
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8. กติติกรรมประกาศ 

บทความวิจยัฉบบัน้ีสาํเร็จลงไดด้ว้ยความร่วมมือของท่าน ดร.ปฐมพรณ์  อินทรางกูร ณ อยธุยา คณบดี

บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัธนบุรี อาจารยท่ี์ปรึกษา รศ.ดร.วิเชียร อินทรสมพนัธ์ อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม อีกทั้ง

ผูท้รงคุณวฒิุอีก 2 ท่าน ไดแ้ก่ รศ.ดร.ประเสริฐ อินทร์รักษ ์และ รศ.ดร.สุทธิพงษ ์ศรีวิชยั ท่ีไดก้รุณาให้คาํแนะนาํ

รวมทั้งขอ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ ทาํใหผู้ว้จิยัสามารถดาํเนินการจดัทาํบทความวจิยั สาํเร็จลงไดด้ว้ยดี 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ของการวิจยัเพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาระดบัวฒันธรรมองค์กร โรงเรียนสังกัด

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 2) เพ่ือศึกษาระดบัความสุขในการทาํงานของครู โรงเรียน

สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 3) เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งวฒันธรรมองคก์ร

กับความสุขในการทํางานของครู โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร              

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีได้แก่ ครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สมุทรสาคร ปีการศึกษา 2564 จาํนวน 338 คน เคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลคือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์

ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ด้วยการหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน         

การทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรดว้ยวธีิของเพียร์สนั (Pearson’s correlation) 

 ผลการวจิยัพบวา่ 1) ระดบัวฒันธรรมองคก์ร โรงเรียนสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สมุทรสาคร โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 

ความซ่ือสัตยสุ์จริต รองลงมา คือ ความหลากหลาย ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ กระบวนการในการตดัสินใจ   

2) ความสุขในการทาํงานของครู สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวมมี

ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ หาความรู้ รองลงมา คือ 

ทางสงบ ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ สุขภาพดี 3) วฒันธรรมองคก์รกบัความสุขในการทาํงานของครู สังกดั

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร มีความสัมพนัธ์กนัเชิงบวกในระดบัสูง อย่างมีนัยสาํคญั

ทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ท่ี .791 

 

คาํสําคญั: วฒันธรรมองคก์ร ความสุขในการทาํงานของครู สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 
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ABSTRACT 

 The current study aims to ( 1)  study the level of organizational culture of schools under the Samut 

Sakhon Primary Educational Services Office, ( 2)  the level of happiness at work of school teachers under the 

Samut Sakhon Primary Educational Service Office, and ( 3)  the relationship between organizational culture and 

happiness at work of school teachers under the Samut Sakhon Primary Educational Services Office.  A sample 

group consisted of 338 schoolteachers in the academic year 2020.  Data were collected by a questionnaire and 

analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation, and Pearson’s correlation coefficient. 

 The findings revealed that ( 1)  the overall organizational culture of schools under the Samut Sakhon 

Primary Educational Services Office was at a high level.  When inspecting individual aspects, it was found that 

the highest average aspect was integrity, followed by diversity, while the decision-making process was the lowest. 

( 2)  Overall happiness at work of schoolteachers under the Samut Sakhon Primary Educational Services Office 

was at the highest level.  When inspecting individual aspects, it was found that the highest average aspect was 

knowledge inquiry, followed by peacefulness, while the lowest was healthiness.  ( 3)  Organizational culture 

significantly related to happiness at work of schoolteachers under the Samut Sakhon Primary Educational 

Services Office at a high level (p<.01) and a correlational coefficient of .791. 

 

Keywords:  Organizational culture, happiness at work of schoolteachers, the Samut Sakhon Primary     

Educational Services Office 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 โรงเรียนเปรียบเสมือนองคก์รหน่ึงท่ีมีความสาํคญัและจาํเป็นอยา่งมากในสังคมไทย เพราะองคก์รน้ีทาํ

หนา้ท่ีหล่อหลอมและสร้างคนท่ีจะมาพฒันาประเทศชาติบา้นเมืองในอนาคต ซ่ึงในโรงเรียนก็ประกอบดว้ยบุคคล

ท่ีหลากหลายมาอยูร่วมกนั ทั้งเช้ือชาติ ความคิด ความเช่ือ ค่านิยม ศาสนา วฒันธรรม ฯลฯ ความแตกต่างเหล่าน้ี

ก่อให้เกิดส่ิงท่ีเรียกว่า “วฒันธรรมองค์กร” ข้ึน ดงัท่ีทฤษฎีของแพตเตอร์สัน เพอร์ก้ี และพาร์เกอร์ (Patterson, 

Purkey and Parker, 1986) กล่าวว่า “องค์กรตอ้งมีวฒันธรรม เพ่ือเป็นแบบแผนพฤติกรรมท่ีบุคลากรในองค์กร

ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบติั มีพ้ืนฐานมาจากความเช่ือ ค่านิยม ซ่ึงแตกต่างกนัไปในแต่ละองคก์ร ทาํให้เป็น

เอกลกัษณ์ท่ีจะถ่ายทอด” ดงันั้นวฒันธรรมองคก์รท่ีดี จะส่งผลให้บุคลากรมีความสุขในการทาํงาน ซ่ึงจะช่วยลด

ปัญหาความขดัแยง้ท่ีอาจจะเกิดข้ึนต่อไปได้ ก่อให้เกิดความร่วมมือในการทาํงาน และการทาํงานบรรลุตาม

เป้าหมาย มีจาํนวน 10 ด้าน ได้แก่ ด้านวตัถุประสงค์ ด้านการมอบอาํนาจ ด้านการตดัสินใจ ด้านความรู้สึก                   

เป็นส่วนหน่ึงของสถานศึกษา ด้านความไวว้างใจ ด้านความมีคุณภาพ ด้านการยอมรับ ด้านความเอ้ืออาทร                  

ดา้นความซ่ือสตัยสุ์จริต และดา้นความหลากหลายของบุคลากร 

 สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2551) ไดเ้สนอแนวความคิดความสุขในการทาํงาน 

8 ประการ หรือ Happy 8 ประกอบดว้ย เป็นผูท่ี้มีสุขภาพดี ดูแลตนเองไม่ให้เป็นภาระของผูอ่ื้น (Happy Body)  

เป็นผูท่ี้มีนํ้ าใจช่วยเหลือผูอ่ื้น (Happy Heart) เป็นผูท่ี้สามารถจดัการกบัอารมณ์ของตนเอง (Happy Relax) เป็นผูรั้ก

การเรียนรู้และเป็นมืออาชีพในงานของตนเอง (Happy Brain) เป็นผูมี้คุณธรรมและความกตญั�ู (Happy Soul) 

เป็นผูใ้ชเ้งินเป็น (Happy Money) เป็นผูท่ี้รักและดูแลครอบครัวตนเองได ้(Happy Family) เป็นผูท่ี้รักและดูแล
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องค์กร/สังคมของตนเองได้ (Happy Society) หากโรงเรียนมีการปฏิบัติดังแนวคิดดังกล่าวก็จะส่งผลให้เกิด

ความสุขในการทาํงาน ดงัท่ี วลัลภ บุตรเกตุ (2562) ไดศึ้กษาวฒันธรรมองคก์ารกบัความสุขในการทาํงานของครู

ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 9 พบว่า วฒันธรรมองค์กรโดยภาพรวมและ                 

รายด้านอยู่ในระดับมาก ส่วนความสุขในการทาํงานของครู โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และ

วฒันธรรมองคก์ารมีความสมัพนัธ์กบัความสุขในการทาํงานของครูในโรงเรียน อยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูง  

 วฒันธรรมองคก์รท่ีดีจึงมีความเก่ียวขอ้งและสําคญัต่อความสุขในการทาํงานของครูในโรงเรียนอยา่ง

ชดัเจน ซ่ึงหากโรงเรียนมีวฒันธรรมองคก์รท่ีดีแลว้ ยอ่มทาํให้ครูมีความสุขในการทาํงาน ส่งผลให้ครูมีคุณธรรม

และความโปร่งใสในการดาํเนินงาน ทาํใหค้รูมีศกัยภาพในการพฒันาผูเ้รียนไดอ้ยา่งเตม็ท่ี คุณภาพทางการศึกษาก็

จะสูงข้ึนตามไปดว้ย ผูว้ิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมองค์กรกับความสุขใน                

การทาํงานของครู โรงเรียนสังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เพ่ือทราบวฒันธรรม

องคก์ร เพ่ือทราบความสุขในการทาํงานของครู และเพ่ือทราบความสมัพนัธ์ระหวา่งวฒันธรรมองคก์รกบัความสุข

ในการทาํงานของครู โรงเรียนสังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ซ่ึงจะนาํผลท่ีไดม้า

เป็นแนวทางในการพฒันาโรงเรียนให้มีวฒันธรรมองคก์รท่ีเขม้แข็ง และครูมีความสุขในการทาํงานไปพร้อมๆ 

กนั อนัจะส่งผลใหเ้กิดการสร้างผูเ้รียนท่ีมีศกัยภาพ และโรงเรียนเกิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื  

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 (1) เพ่ือศึกษาระดับวฒันธรรมองค์กร โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สมุทรสาคร 

 (2) เพ่ือศึกษาระดับความสุขในการทํางานของครู โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสาคร 

 (3) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งวฒันธรรมองคก์รกบัความสุขในการทาํงานของครู โรงเรียนสังกดั

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง  

 3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 แนวคดิ ทฤษฎเีกีย่วกบัวฒันธรรมองค์กร 

 Patterson Purkey and Parker (1986) กล่าวว่า วฒันธรรมโรงเรียน หมายถึง กลุ่มของแนวความเช่ือ

ร่วมกนัของบุคลากรในโรงเรียน ซ่ึงแสดงออกทางพฤติกรรมในการทาํงานของบุคลากร แพทเทอร์สัน เพอร์ก้ี 

และพาร์คเกอร์ (Patterson, Purkey and Parker, 1986 อา้งถึงใน ภคัพร เจริญลกัษณ์, 2561) ไดก้ล่าวถึงวฒันธรรม

สถานศึกษาว่ามีองค์ประกอบ 10 ประการ ไดแ้ก่ 1) เป้าหมายของสถานศึกษา (purpose) 2) การเสริมสร้างพลงั

อาํนาจ (Empowerment) 3) กระบวนการในการตดัสินใจ (Decision making) 4) ความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของ

สถานศึกษา (Belonging) 5) ความไวว้างใจและความเช่ือมัน่ (Trust and confidence) 6) ความเป็นเลิศ (Excellent) 

7) การยอมรับและให้รางวลั (Recognition and reward) 8) ความเอ้ืออาทร (Caring) 9) ความซ่ือสัตย์สุจริต 

(Integrity) และ 10) ความหลากหลาย (Diversity) 
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 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้องกบัวฒันธรรมองค์กร 

 ภคัพร เจริญลกัษณ์ (2561) ไดศึ้กษาวฒันธรรมองคก์ารกบัการปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของ

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 9 ผลการวิจัยพบว่า วฒันธรรมองค์การของ

สถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 9 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณา

เป็นรายดา้น พบว่า อยู่ในระดบัมากท่ีสุดจาํนวน 9 ดา้น โดยเรียงลาํดบัมชัฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี

ความซ่ือสัตยสุ์จริต การยอมรับและการให้รางวลั ความเป็นเลิศ ความเอ้ืออาทร ความหลากหลาย เป้าหมายของ

สถานศึกษา ความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของสถานศึกษา ความไวว้างใจ ความเช่ือมัน่ และการเสริมสร้างพลงัอาํนาจ 

อยูใ่นระดบัมาก จาํนวน 1 ดา้น คือ กระบวนการในการตดัสินใจ  

 แนวคดิ ทฤษฎเีกีย่วกบัความสุขในการทาํงาน 

 สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2551) ไดเ้สนอแนวความคิดความสุขในการทาํงาน 

8 ประการ หรือ Happy 8 ประกอบด้วย เป็นผูท่ี้มีสุขภาพดีดูแลตนเองไม่ให้เป็นภาระของผูอ่ื้น (Happy Body)                

เป็นผูท่ี้มีนํ้ าใจช่วยเหลือผูอ่ื้น (Happy Heart) เป็นผูท่ี้สามารถจดัการกบัอารมณ์ของตนเอง (Happy Relax) เป็นผูรั้ก

การเรียนรู้และเป็นมืออาชีพในงานของตนเอง (Happy Brain) เป็นผูมี้คุณธรรมและความกตญั�ู (Happy Soul) 

เป็นผูใ้ชเ้งินเป็น (Happy Money) เป็นผูท่ี้รักและดูแลครอบครัวตนเองได ้(Happy Family) เป็นผูท่ี้รักและดูแล

องคก์ร/สงัคมของตนเองได ้(Happy Society) 

 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้องกบัความสุขในการทาํงาน 

 อนุพงศ์ รอดบุญปาน (2561) ได้ศึกษาองค์กรแห่งความสุขของโรงเรียนอนุบาลกุยบุรี (วดัวงัยาว) 

ผลการวจิยัพบวา่ 1) องคก์รแห่งความสุขของโรงเรียนอนุบาลกยุบุรี (วดัวงัยาว) โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และ

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า มี 1 ด้าน อยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ คุณธรรม และอีก 7 ด้าน อยู่ในระดบัมาก                

เรียงลาํตามค่ามชัฌิมเลขคณิตจากมากไปนอ้ย คือ มีสังคมดี การหาความรู้ นํ้ าใจงาม ครอบครัวท่ีดี การผ่อนคลาย 

สุขภาพดี และใชเ้งินเป็น 

3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

                                        ตวัแปรอสิระ                              ตวัแปรตาม 

 
 

แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 3.3 สมมตฐิานการวจิยั 

 วฒันธรรมองคก์รสมัพนัธ์กบัความสุขในการทาํงานของครู โรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสาคร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.01 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย 

 4.1 แบบแผนการวจิยั 

 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงพรรณนา (Descriptive research) ผูว้จิยัไดด้าํเนินการวจิยัตามลาํดบัขั้นตอน

ดงัต่อไปน้ี 

 

วฒันธรรมองค์กร ความสุขในการทาํงาน 
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 4.2 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 ประชากร ไดแ้ก่ ครูในโรงเรียนสังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จาํนวน 

2,183 คน โรงเรียนในสงักดัทั้งส้ิน 102 โรงเรียน โดยกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของยามาเน่ (Yamane, 1973) 

ประชากรทั้ งหมดเทียบสัดส่วนแต่ละโรงเรียน ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling)                

โดยใชร้ะดบัอาํเภอของสถานศึกษาเป็นชั้นภูมิ แลว้กาํหนดกลุ่มตวัอยา่งโดยเทียบสัดส่วนของครู จากกลุ่มประชากร

ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 338 คน 

 4.3 เคร่ืองมือวจิยั 

 แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี  

 ตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกับขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

ตาํแหน่งหนา้ท่ี และประสบการณ์ในตาํแหน่ง 

 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัวฒันธรรมองค์กร โรงเรียนสังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสาคร มีลกัษณะเป็นแบบสอบถามชนิดจดัอนัดับคุณภาพ (Rating Scale) ตามแนวคิดของ        

ลิเคิร์ท (Likert, 1961) โดยกาํหนดระดบัและค่านํ้ าหนกั ดงัน้ี 

  5 หมายถึง วฒันธรรมองคก์ร มีการปฏิบติั อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  

  4 หมายถึง วฒันธรรมองคก์ร มีการปฏิบติั อยูใ่นระดบัมาก  

  3 หมายถึง วฒันธรรมองคก์ร มีการปฏิบติั อยูใ่นระดบัปานกลาง  

  2 หมายถึง วฒันธรรมองคก์ร มีการปฏิบติั อยูใ่นระดบันอ้ย  

  1 หมายถึง วฒันธรรมองคก์ร มีการปฏิบติั อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัความสุขในการทาํงานของครู โรงเรียนสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร มีลกัษณะเป็นแบบสอบถามชนิดจดัอนัดบัคุณภาพ (Rating Scale) ตามแนวคิด

ของลิเคิร์ท (Likert, 1961) โดยกาํหนดระดบัและค่านํ้ าหนกั ดงัน้ี    

       5 หมายถึง ความสุขในการทาํงานของครูในโรงเรียน มีการปฏิบติั อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  

  4 หมายถึง ความสุขในการทาํงานของครูในโรงเรียน มีการปฏิบติั อยูใ่นระดบัมาก  

  3 หมายถึง ความสุขในการทาํงานของครูในโรงเรียน มีการปฏิบติั อยูใ่นระดบัปานกลาง  

  2 หมายถึง ความสุขในการทาํงานของครูในโรงเรียน มีการปฏิบติั อยูใ่นระดบันอ้ย  

  1 หมายถึง ความสุขในการทาํงานของครูในโรงเรียน มีการปฏิบติั อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

 4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผูว้ิจยัทาํหนงัสือจากสํานกังานบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัธนบุรี เพ่ือขอความร่วมมือไปยงัผูบ้ริหาร

สถานศึกษาโรงเรียนในจงัหวดัสมุทรสาคร เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยั โดยนาํ

แบบสอบถามไปให้กับสถานศึกษาในจังหวดัสมุทรสาครแต่ละแห่งด้วยตนเอง ดําเนินการเก็บรวบรวม

แบบสอบถามคืนดว้ยตนเอง เม่ือไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืน จึงตรวจสอบความครบถว้นสมบูรณ์และจดัลาํดบั

ขอ้มูล เพ่ือนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปวเิคราะห์และประมวลผล 

 4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ (Percentage = %) ค่าเฉล่ีย  (x�) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation = S.D.) วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมองคก์รกบัความสุขในการทาํงานของครู 

โรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยใชส้มัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั 

(Pearson's Product Moment Correlation) 
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5. ผลการวจัิย 

ผลการศึกษาระดับวฒันธรรมองค์กร โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สมุทรสาคร โดยภาพรวม วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดงัตารางท่ี 1 

 

ตารางที ่1  ค่าเฉล่ีย (x�) และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดบัวฒันธรรมองคก์ร โรงเรียนสังกดัสาํนกังาน

 เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวม 

ข้อ วัฒนธรรมองค์กร 𝐱𝐱� S.D. ระดบั ลาํดบั 

1. เป้าหมายของสถานศึกษา 4.38 0.66 มาก 9 

2. การเสริมสร้างพลงัอาํนาจ 4.44 0.65 มาก 6 

3. กระบวนการในการตดัสินใจ 4.37 0.74 มาก 10 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

ความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของสถานศึกษา 

ความไวว้างใจและความเช่ือมัน่     

ความเป็นเลิศ  

การยอมรับและใหร้างวลั  

ความเอ้ืออาทร  

ความซ่ือสัตยสุ์จริต  

ความหลากหลาย 

4.40 

4.47 

4.48 

4.49 

4.43 

4.55 

4.53 

0.72 

0.64 

0.61 

0.63 

0.67 

0.58   

0.62 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

8 

5 

4 

3 

7 

1 

2 

 รวม 4.46 0.65 มาก  

 

จากตารางท่ี 1 พบวา่ ระดบัวฒันธรรมองคก์ร โรงเรียนสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สมุทรสาคร โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (x� = 4.46, S.D. = 0.65)     

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นความซ่ือสตัยสุ์จริต มีค่าเฉล่ียสูงสุด (x� = 4.55, S.D. = 0.58) รองลงมา 

ได้แก่ ด้านความหลากหลาย (x� = 4.53, S.D. = 0.62) ส่วนด้านกระบวนการในการตดัสินใจ มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด                      

(x� = 4.37, S.D. = 0.74) 

 

ตารางที ่2  ค่าเฉล่ีย (x�) และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดบัความสุขในการทาํงานของครู  

 โรงเรียนสงักดั สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวม 

ข้อ ความสุขในการทํางานของครู 𝐱𝐱� S.D. ระดบั ลาํดบั 

1. สุขภาพดี 4.37 0.65 มาก 8 

2. นํ้ าใจงาม 4.55 0.61 มากท่ีสุด 3 

3.  สังคมดี 4.52 0.60 มากท่ีสุด 4 

4.  ผอ่นคลาย 4.41 0.65 มาก 7 

5.  หาความรู้ 4.57 0.57 มากท่ีสุด 1 

6.  ทางสงบ 4.56 0.55 มากท่ีสุด 2 

7.  ปลอดหน้ี 4.49 0.61 มาก 6 

8.  ครอบครัวดี 4.50 0.63 มากท่ีสุด 5 

 รวม 4.50 0.62 มากท่ีสุด  
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 จากตารางท่ี 2 พบวา่ ผลการศึกษาระดบัความสุขในการทาํงานของครู โรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (x� = 4.50, S.D. = 0.62)  

    เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นหาความรู้ มีค่าเฉล่ียสูงสุด (x�= 4.57, S.D. = 0.57) รองลงมา ไดแ้ก่ 

ดา้นหาทางสงบ (x�= 4.56, S.D. = 0.55) ส่วนดา้นสุขภาพดี มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด (x� = 4.37, S.D. = 0.65) 

 

ตารางที ่3  ความสมัพนัธ์ระหวา่งวฒันธรรมองคก์รกบัความสุขในการทาํงานของครู โรงเรียนสงักดัสาํนกังาน 

 เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  

วฒันธรรมองค์กร 

ความสุขในการทาํงานของครู 

สุ
ขภ

าพ
ดี 

(Y
1) 

น
ํ ้าใ

จง
าม

 (Y
2) 

ส
ังค

มดี
 (Y

3) 

ผอ่
น

คล
าย

 (Y
4) 

ห
าค

วา
มรู้

 (Y
5) 

ท
าง

ส
งบ

  (
Y

6) 

ป
ลอ

ดห
นี้

 (Y
7) 

คร
อบ

ครั
วดี

 (Y
8) 

คว
าม

สุ
ขใ

นก
าร

ท
าํง

าน

ขอ
งค

รูโ
ดย

รว
ม 

(Y
tt) 

เป้าหมายของสถานศึกษา (X1) .553** .642** .673** .573** .685** .661** .662** .557** .707** 

การเสริมสร้างพลงัอาํนาจ (X2) .552** .625** .608** .498** .597** .602** .489** .516** .637** 

กระบวนการในการตดัสินใจ (X3) .545** .508** .488** .449** .426** .475** .484** .458** .543** 

ความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของสถานศึกษา (X4) .505** .545** .530** .456** .467** .508** .488** .518** .570** 

ความไวว้างใจและความเช่ือมัน่ (X5) .535** .686** .703** .537** .688** .672** .593** .602** .714** 

ความเป็นเลิศ (X6) .537** .672** .691** .636** .749** .660** .667** .649** .745** 

การยอมรับและใหร้างวลั (X7) .652** .669** .681** .636** .641** .666** .671** .655** .747** 

ความเอ้ืออาทร (X8) .588** .567** .573** .621** .523** .608** .655** .666** .681** 

ความซ่ือสตัยสุ์จริต (X9) .611** .714** .747** .583** .682** .771** .704** .616** .768** 

ความหลากหลาย (X10) .546** .742** .692** .513** .684** .701** .664** .714** .745** 

วฒันธรรมองคก์รโดยรวม (Xtt) .650** .735** .736** .635** .707** .729** .701** .691** .791** 

**มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 

จากตารางท่ี 3 พบวา่ ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมองคก์ร (X) กบัความสุขในการทาํงาน

ของครู (Y) มีความสัมพนัธ์กนัเชิงบวกในระดบัสูง อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสมัพนัธ์ท่ี  .791** 

 

6. อภิปรายผล   

 ในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นการคน้ควา้อิสระเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมองคก์รกบัความสุขใน              

การทาํงานของครู โรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ผลการวจิยัคร้ังน้ีสามารถ

อภิปรายตอบตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัตามลาํดบั ดงัต่อไปน้ี  

 1. จากผลการวิจยัพบวา่ ระดบัวฒันธรรมองคก์ร โรงเรียนสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

สมุทรสาคร โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ในดา้นความซ่ือสัตยสุ์จริต โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุด                   

ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเน่ืองมาจาก ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการจดักิจกรรมและอบรมเก่ียวกบัคุณธรรม จริยธรรม และ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้ครูปฏิบติัตนตามหลกัจรรยาบรรณวิชาชีพ ดา้นจรรยาบรรณต่อตนเอง จรรยาบรรณ

ต่อวิชาวิชาชีพ จรรยาบรรณต่อผูรั้บบริการ จรรยาบรรณต่อผูร่้วมประกอบวิชาชีพ และจรรยาบรรณต่อสังคม 

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ฟารียะ สะอุ (2562) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมองคก์ารกบั
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ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 จากผลการวิจยัพบว่า 

วฒันธรรมองคก์ารของโรงเรียน สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ตามความคิดเห็น

ของผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผูส้อน รายขอ้ ในความซ่ือสัตยสุ์จริต โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ ภคัพร เจริญลกัษณ์ (2561) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง วฒันธรรมองคก์ารกบัการปฏิบติังานตามมาตรฐาน

วชิาชีพครูของสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 9 จากผลการวจิยัพบวา่ วฒันธรรม

องค์การของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 9 ความซ่ือสัตยสุ์จริต (Integrity               

โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วลัลภ บุตรเกตุ (2562) ไดท้าํการวจิยัเร่ือง วฒันธรรม

องคก์ารกบัความสุขในการทาํงานของครูในโรงเรียน สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 9 จาก

ผลการวิจยัพบว่า วฒันธรรมองคก์าร สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 9 ความซ่ือสัตยสุ์จริต 

โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

 2. จากผลการวิจยัพบว่า ระดบัความสุขในการทาํงานของครู โรงเรียนสังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ในดา้นหาความรู้ โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่น

ระดบัมากท่ีสุด ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเน่ืองมาจาก ผูบ้ริหารสถานศึกษาสนบัสนุนใหค้รูมีการศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน 

และผูบ้ริหารสถานศึกษาจัดหานวตักรรมท่ีทันสมยัในการพฒันาทกัษะความรู้ความสามารถของครูอยู่เสมอ 

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จนัทร์ทร ปานคลํ้า (2557) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง การปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษากบัองคก์รแห่งความสุขในสถานศึกษา สังกดักรุงเทพมหานคร จากผลการวิจยัพบวา่ ระดบั

องคก์รแห่งความสุขในสถานศึกษา สังกดักรุงเทพมหานคร ดา้นการหาความรู้ (Happy brain) โดยภาพรวมอยูใ่น

ระดบัมากท่ีสุด สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อนุพงศ์ รอดบุญปาน (2561) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง องคก์รแห่งความสุข

ของโรงเรียนอนุบาลกุยบุรี (วดัวงัยาว) จากผลการวิจยัพบว่า องค์กรแห่งความสุขของโรงเรียนอนุบาลกุยบุรี      

(วดัวงัยาว) ด้านการหาความรู้ (happy brain) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ วรรณวฏั                      

ณ พทัลุง (2564) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง องคก์รแห่งความสุขของโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามธัยมศึกษาสงขลา สตูล จากผลการวิจยัพบว่า การเป็นองค์กรแห่งความสุขของโรงเรียนขนาดใหญ่

พิเศษ สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาสงขลา สตูล ดา้นการหาความรู้ (Happy Brain) ในภาพรวม

อยูใ่นระดบัมาก 

 3. จากผลการวจิยัพบวา่ วฒันธรรมองคก์รกบัความสุขในการทาํงานของครู โรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร มีความสมัพนัธ์กนัในระดบัค่อนขา้งสูง อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 

.01 ซ่ึงมีความสําคญักนัทางบวกหรือมีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะท่ีคลอ้ยตามกนั เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า 

วฒันธรรมองคก์ร โรงเรียนสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครทุกดา้น มีความสัมพนัธ์

กันทางบวกทุกคู่กับความสุขในการทาํงานของครู โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สมุทรสาครทุกดา้น มีความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทุกดา้น สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้ง

ไว ้ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเน่ืองมาจากวฒันธรรมองค์กร โรงเรียนในสังกดัสํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สมุทรสาคร มีอิทธิพลต่อโครงสร้างและพฤติกรรมการปฏิบติังานของครู เป็นผลใหทุ้กคนทาํงานร่วมกนั จนบรรลุ

เป้าหมายของโรงเรียนท่ีกาํหนดไว ้โดยวฒันธรรมองค์กรทาํให้ครูมีการรับรู้ถึงอารมณ์ ความรู้สึกท่ีช่ืนชอบ         

พึงพอใจ เป็นสุข ซ่ึงมีผลมาจากการทาํงาน มีสภาพแวดลอ้มท่ีดีในการทาํงาน อีกทั้งงานท่ีทาํมีความมัน่คงกา้วหนา้ 

มีความปลอดภยัในการทาํงาน มีสวสัดิการท่ีเพียงพอ มีเพ่ือนร่วมงานท่ีดี มีคนมองเห็นคุณค่าในตวับุคคล ใหก้ารยอมรับ

นบัถือ มีความภาคภูมิใจ พึงพอใจท่ีไดป้ฏิบติังาน รู้สึกรักและมีความสุขในการทาํงาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
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ของ วลัลภ บุตรเกตุ (2562) ท่ีไดท้าํการวิจยัเร่ือง วฒันธรรมองคก์ารกบัความสุขในการทาํงานของครูในโรงเรียน 

สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 9 จากผลการวจิยัพบวา่ วฒันธรรมองคก์าร มีความสมัพนัธ์กบั

ความสุขในการทาํงานของครูในโรงเรียน สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 9 ระดบัค่อนขา้งสูง 

(rxy= 0.791) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ในลกัษณะท่ีคลอ้ยตามไปในทิศทางเดียวกนั 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

      (1) ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรสนบัสนุนให้ใชห้ลกัประชาธิปไตยในการทาํงานร่วมกนั โดยการเปิด

โอกาสใหค้รูไดแ้สดงความคิดเห็น ยอมรับในมติของเสียงส่วนใหญ่ 

      (2) ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรจดักิจกรรมส่งเสริมใหค้รูออกกาํลงักายอยา่งสมํ่าเสมอ 

 7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

 (1) ควรศึกษาวฒันธรรมองคก์รท่ีส่งผลต่อความสุขในการทาํงานของครู โรงเรียนสังกดัสาํนกังาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

 (2) ควรศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อวฒันธรรมองค์กร ดา้นกระบวนการในการตดัสินใจ โรงเรียนสังกดั

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

 

8. กติติกรรมประกาศ 

 บทความวิจยัฉบบัน้ีสาํเร็จลงไดด้ว้ยความร่วมมือของท่าน ดร.ปฐมพรณ์  อินทรางกูร ณ อยธุยา คณบดี

บณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัธนบุรี ดร.สมชยั  ชวลิตธาดา อาจารยท่ี์ปรึกษา อีกทั้งผูท้รงคุณวฒิุอีก 2 ท่าน ไดแ้ก่ 

รองศาสตราจารย ์ดร.ชูชาติ พ่วงสมจิตร์ และรองศาสตราจารย ์ดร.นงเยาว ์อุทุมพร ท่ีได้กรุณาให้คาํแนะนาํ                 

รวม ทั้งขอ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ ทาํใหผู้ว้จิยัสามารถดาํเนินการจดัทาํบทความวจิยั สาํเร็จลงไดด้ว้ยดี 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือ 1) ศึกษาการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจงัหวดัชุมพร 2) ศึกษาธรรมาภิบาลของ

สถานศึกษาสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจงัหวดัชุมพร 3) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่ง

การบริหารแบบมีส่วนร่วมกับธรรมาภิบาลของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา

เอกชนจงัหวดัชุมพร กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ ครูในสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา

เอกชนจงัหวดัชุมพร ปีการศึกษา 2564 จาํนวน 242 คน เคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถามแบบซ่ึง

มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.980 การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการใชค้่า ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ทดสอบความสมัพนัธ์ระวา่งตวัแปรดว้ยการวเิคราะห์ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัแ์บบเพียร์สนั  

ผลการวิจยัพบวา่ 1) การบริการแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารในสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชนจงัหวดัชุมพร โดยภาพรวมและรายดา้นมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 

คือ การไวว้างใจกนัและความมีอิสระในการปฏิบติังาน รองลงมาคือ ความยดึมัน่ผกูพนั ส่วนการตั้งเป้าหมายและ

วตัถุประสงคร่์วมกนั มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด 2) ธรรมาภิบาลของสถานศึกษาในสังกดัสํานกังานคณะกรรมการส่งเสริม

การศึกษาเอกชนจังหวดัชุมพร  โดยภาพรวมและรายด้านมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ                  

ดา้นหลกัคุณธรรมและจริยธรรม รองลงมาคือ ดา้นหลกัความเสมอภาค ส่วนดา้นหลกันิติธรรม มีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุด 

3) การบริหารแบบมีส่วนร่วมมีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดับสูงกับธรรมาภิบาลของสถานศึกษาในสังกัด

สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจงัหวดัชุมพร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 

คาํสําคญั:  การบริหารแบบมีส่วนร่วม ธรรมาภิบาลของสถานศึกษา 
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ABSTRACT 

 The objectives of the current research were to study (1) the participatory administration of school principals 

under the Chumphon Private Education Commission Office, ( 2)  the level of governance in schools under the 

Chumphon Private Education Commission Office, and (3) relationship between participatory administration and 

governance in schools under Chumphon Private Education Commission Office. A sample group consisted of 242 

teachers in schools under Chumphon Private Education Commission Office in the 2021 academic year. A research 

instrument was a questionnaire with substantial data content of 0. 980 confidence.  Data were analyzed utilizing 

frequency, percentage, mean, standard deviation, and Pearson's product of moment correlation.  

The findings revealed that (1) the overall and as an individual aspect of participatory administration of 

principals in schools under the Chumphon Private Education Commission Office were at a high level. The highest 

averaged aspect were trust and freedom of work, followed by commitment, while shared goals and objectives 

were the lowest.  ( 2)  Overall and as individual aspect of governance in schools under the Chumphon Private 

Education Commission Office were at a high level.  The highest average aspect was the moral and ethical 

principle, followed by equality, while legal justice was the lowest. (3) Participatory administration had a highly 

positive relationship with the governance of schools under the Chumphon Private Education Commission Office, 

significantly at .01 level. 

 

Keywords:  Participatory Administration, Governance in Schools 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

การบริหารโรงเรียนใหมี้ประสิทธิภาพไดน้ั้น ปัจจยัหรือตวัแปรท่ีจะบูรณาการแสดงถึงความสาํเร็จของ

องคก์รไดอ้ยา่งมีความน่าเช่ือถือและความพึงพอใจในการบริหารก็คือ การนาํระบบบริหารกิจการบา้นเมืองและ

สังคมท่ีดี (good governance) มาเป็นแนวทางในการดาํเนินงาน เน่ืองจากเป็นหลกัท่ีให้ความสําคญัในเร่ืองของ 

คุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส ในการปฏิบติังาน ตลอดจนการเนน้การมีส่วนร่วมของประชาชน ซ่ึงสาํนกังาน

คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (2555) ได้ทบทวนและวิเคราะห์หลกัธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ

บา้นเมืองท่ีดีและผ่านมติเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี คือ หลกัธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี               

อนัไดแ้ก่ หลกัประสิทธิภาพ หลกัประสิทธิผล หลกัการตอบสนอง หลกัภาระรับผิดชอบและสามารถตรวจสอบ

ได ้หลกัการเปิดเผย โปร่งใส หลกันิติธรรม หลกัความเสมอภาค หลกัการมีส่วนร่วมและการพยายามแสวงหา

ฉนัทามติ หลกัการกระจายอาํนาจ หลกัคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือให้ผูบ้ริหารสถานศึกษานาํหลกัธรรมาภิบาล

มาใช้ในการบริหารสถานศึกษา 

นอกจากการท่ีผูบ้ริหารใช้หลักธรรมาภิบาลเพ่ือให้เกิดการพฒันาควบคู่กันระหว่างการใช้ความรู้

ความสามารถและคุณงามความดีในการปฏิบติังาน หากแต่การบริหารงานจะกา้วไปสู่ทิศทางท่ีพึงประสงค ์รวมทั้ง

สามารถปรับตวัเพ่ือรองรับต่อการเปล่ียนแปลงไดอ้ย่างเหมาะสมอาจมีสาเหตุมาจากหลายประการและท่ีสําคญั

ประการหน่ึงคือ การบริหารแบบมีส่วนร่วม ซ่ึงสวอนสเบิร์ก (Swansburg,1996) ได้ศึกษาการบริหารแบบมี                

ส่วนร่วมของผูบ้ริหาร ซ่ึงประกอบดว้ย การไวว้างใจกนั ความยึดมัน่ผูกพนั การตั้งเป้าหมายและวตัถุประสงค์

ร่วมกนั และความมีอิสระในการปฏิบติังาน  ซ่ึงการบริหารแบบมีส่วนร่วมช่วยให้เกิดการตดัสินใจท่ีดีข้ึน ส่งผล
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ให้ประสิทธิภาพการทาํงานสูงข้ึน เน่ืองจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีส่วนเก่ียวขอ้งในกระบวนการตดัสินใจทาํให้เกิด

ความผูกพนัต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย ความผูกพนัจึงนาํไปสู่ประสิทธิภาพในการทาํงานท่ีสูงข้ึน ในส่วนของ

กาํลงัใจและความพอใจในงานท่ีทาํเป็นส่ิงท่ีเกิดจากการท่ีผูป้ฏิบติัมีความรู้สึกวา่ป็นส่วนหน่ึงขององคก์าร  

ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ในส่วนของการพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการของสํานักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจงัหวดัชุมพร (สํานักงานศึกษาธิการจงัหวดัชุมพร, 2564: ออนไลน์)                  

ไดร้ะบุเป้าหมายไวว้า่ ระบบบริหารงานบุคคล มีความเป็นธรรม สร้างขวญักาํลงัใจและส่งเสริมใหป้ฏิบติังานอยา่ง

เต็มความสามารถ ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ หลกัธรรมาภิบาลมีส่วนสําคญัในการพฒันาระบบบริหารจดัการของสถานศึกษา 

โดยเฉพาะในส่วนของความเป็นธรรม ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบของหลกัธรรมาภิบาล และในส่วนของแนวทางพฒันา

ได้มีการระบุไวว้่า ส่งเสริมและพฒันาผูมี้ส่วนได้เสียทุกภาคส่วนให้มีความรู้ความสามารถและเขา้มาร่วม

รับผิดชอบในการจดัการศึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ จากขอ้ความดงักล่าวจะเห็นไดว้า่ ไดใ้หค้วามสาํคญักบัการ

บริหารแบบมีส่วนร่วม  โดยเฉพาะในส่วนของการเขา้ร่วมรับผิดชอบในการจดัการศึกษา ภายใตย้ทุธศาสตร์ท่ีได้

กล่าวมา เป็นความสาํคญัอยา่งยิ่งท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาจะนาํเป้าหมายและแนวทางในการพฒันาทั้งในส่วนของ

หลกัธรรมาภิบาลและการบริหารแบบมีส่วนร่วมมาผสมผสานในการบริหารสถานศึกษา เพ่ือให้เกิดการพฒันา

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสถานศึกษาใหดี้ยิง่ข้ึน  

จากเหตุผลดงักล่าวจึงทาํให้ผูว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการบริหารแบบมีส่วนร่วมกบั

ธรรมาภิบาลของสถานศึกษาในสังกดัสํานกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจงัหวดัชุมพร เพ่ือเป็น

ขอ้มูลในการพฒันาและบริหารงานในสถานศึกษาสาํหรับผูบ้ริหารใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน และ

เป็นประโยชน์ในการนาํขอ้มูลไปพฒันา ปรับปรุง ส่งเสริม สนับสนุนในการบริหารงานในสถานศึกษาให้มี

ประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมายและวตัถุประสงคข์องสถานศึกษาต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษาการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชนจงัหวดัชุมพร  

   (2) เพ่ือศึกษาธรรมาภิบาลของสถานศึกษาสังกดัสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

จงัหวดัชุมพร 

   (3) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการบริหารแบบมีส่วนร่วมกบัธรรมาภิบาลของสถานศึกษาสังกดั

สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจงัหวดัชุมพร 

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

แนวคดิ ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัการบริหารแบบมส่ีวนร่วมของผู้บริหาร 

การบริหารแบบมีส่วนร่วม ตามแนวคิดของสวอนสเบิร์ก (Swansburg, 1996) ไดแ้บ่งองคป์ระกอบการ

บริหารแบบมีส่วนร่วม ไวด้งัน้ี  1) การไวว้างใจกนั 2)ความยึดมัน่ผูกพนั 3) การตั้งเป้าหมายและวตัถุประสงค์

ร่วมกนั 4) ความมีอิสระในการปฏิบติังาน  
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แนวคดิ ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัหลกัธรรมาภิบาล 

หลกัธรรมาภิบาล ตามแนวคิดของสาํนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (2555) ประกอบดว้ย           

4 หลกัการสาํคญั และ 10 หลกัการยอ่ย โดยสรุปดงัน้ี 1) หลกัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ ซ่ึงประกอบดว้ย 

หลักประสิทธิภาพ หลักประสิทธิผล หลักการตอบสนอง 2) หลักค่านิยมประชาธิปไตย ซ่ึงประกอบด้วย                      

หลกัภาระรับผิดชอบและสามารถตรวจสอบได ้หลกัการเปิดเผย โปร่งใส หลกันิติธรรม หลกัความเสมอภาค                  

3) หลกัประชารัฐ ซ่ึงประกอบดว้ย หลกัการมีส่วนร่วมและการพยายามแสวงหาฉนัทามติ หลกัการกระจายอาํนาจ 

4) หลกัการรับผิดชอบทางการบริหารไดแ้ก่ หลกัคุณธรรมและจริยธรรม  

งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารไดแ้ก่ การบริหารแบบมีส่วนร่วมของ

โรงเรียนรวมสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม อมรภัค ป่ินกําลัง (2562)                           

ส่วนงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับหลักธรรมาภิบาล ได้แก่ การบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลของ

สถานศึกษาสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร กมลพรรณ พ่ึงดว้ง (2560) 

3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 

ตวัแปรกลุ่มทีห่นึ่ง  ตวัแปรกลุ่มทีส่อง 

การบริหารแบบมส่ีวนร่วม  ธรรมาภบิาลของสถานศึกษา 

1. การไวว้างใจกนั   1. หลกัประสิทธิภาพ 

2.    ความยดึมัน่ผกูพนั   2. หลกัประสิทธิผล 

3.    การตั้งเป้าหมายและ   3. หลกัการตอบสนอง 

        วตัถุประสงคร่์วมกนั   4. หลกัภาระรับผิดชอบและสามารถตรวจสอบได ้

   4.   ความมีอิสระในการปฏิบติังาน   5. หลกัความเปิดเผย โปร่งใส 

    6. หลกันิติธรรม 

      7. หลกัความเสมอภาค 

    8. หลกัการมีส่วนร่วมและการพยายามแสวงหาฉนัทามติ 

   9. หลกัการกระจายอาํนาจ 

   10. หลกัคุณธรรมและจริยธรรม 

   

แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

3.3 สมมตฐิานการวจิยั 

 การบริหารแบบมีส่วนร่วมมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัธรรมาภิบาลของสถานศึกษาในสงักดัสาํนกังาน

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจงัหวดัชุมพร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 

4. วธีิดําเนินการวจิัย  

4.1 แบบแผนการวจิยั  

การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงสหสัมพนัธ์ (Correlational Study) ผูว้ิจัยได้ดาํเนินการวิจัยตามลาํดับ

ขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
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4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ครูในสถานศึกษาสังกดัสาํนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา

เอกชนจังหวดัชุมพร จาํนวนทั้ งส้ิน 611 คน จาํนวนสถานศึกษาทั้ งส้ิน 24 แห่ง จาํนวนอาํเภอทั้ งส้ิน 7 อาํเภอ  

(สํานักงานศึกษาธิการจงัหวดัชุมพร, 2564) โดยกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยการเปิดตารางสําเร็จรูปของ 

Krejcie and Morgan (1970) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 242 คน จากนั้นผูว้จิยัสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้นภูมิตามสัดส่วน

ของระดบัอาํเภอและระดบัโรงเรียนตามลาํดบั 

4.3 เคร่ืองมือวจิยั 

ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยแบ่งเป็น 

 ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นแบบชนิดเลือกตอบ

(Check List)ไดเ้พียงคาํตอบเดียว จาํนวน 5 ขอ้ 

ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารในสถานศึกษาสังกดัสาํนักงาน 

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจงัหวดัชุมพร จาํนวน 22 ขอ้  

 ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการบริหารสถานศึกษาโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาลของสถานศึกษาใน

สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจงัหวดัชุมพร จาํนวน 53 ขอ้  

การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจยั ผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 3 ท่านตรวจสอบแบบสอบถามเพ่ือพิจารณา

ความเท่ียงตรง (Validity) ความถูกตอ้งของเน้ือหา (Content) ความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถามกบัวตัถุประสงค์

เพ่ือหาค่า IOC ผลการวเิคราะห์หาค่าดชันีความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหากบันิยามศพัทเ์ฉพาะ ของแบบสอบถามทั้งฉบบั 

ไดค้่าดชันีความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาอยู่ระหว่าง 0.67 - 1.00 ทุกขอ้ และวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) 

ของแบบสอบถาม ไดค้่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามดว้ยค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α - Coefficient) ของครอ

นบาค (Cronbach, 1990) โดยใชเ้กณฑย์อมรับท่ีค่ามากกวา่ 0.50 ข้ึนไป ซ่ึงจากการวเิคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ของ

แบบสอบถาม  1) การบริหารแบบมีส่วนร่วม มีความเช่ือมัน่เท่ากบั α = .939  2) หลกัธรรมาภิบาลของสถานศึกษา 

มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั α = .974  ทั้งฉบบัมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั α = .980 

4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูว้ิจยัทาํหนงัสือแนะนาํตวัจากบณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยัธนบุรี ถึงผูอ้าํนวยการสถานศึกษาเพ่ือขอ

อนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามและดาํเนินการแจกและเก็บดว้ยตนเอง ดว้ยการส่งไปรษณีย ์จาํนวน 242 

ฉบบั พบวา่แบบสอบถามท่ีมีการตอบไม่สมบูรณ์ ผูว้ิจยัจะติดต่อและขอ้มูลเพ่ิมเติม โดยการแจกแบบสอบถามอีก

คร้ังในสถานศึกษาท่ีแบบสอบถามสูญหายหรือไม่สมบูรณ์ ไดแ้บบสอบถามฉบบัสมบูรณ์กลบัคืนทั้งหมด 242 

ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100 

4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  

ผูว้ิจัยได้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม ลงบันทึกขอ้มูลและนําขอ้มูลท่ีได้ไป

วิเคราะห์ขอ้มูลตามวิธีการ โดยสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 

ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation = S.D.) และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของ 

(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 
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5. ผลการวจัิย 

5.1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลระดบัการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารในสถานศึกษาสังกดัสาํนกังาน

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจงัหวดัชุมพร โดยภาพรวมและรายดา้นดงัรายละเอียดตามตารางท่ี 1 

 

ตารางที ่1  ค่าเฉล่ีย (x�) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหาร  

สถานศึกษาในสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจงัหวดัชุมพร  

โดยภาพรวมและรายดา้น 

  การบริหารแบบมีส่วนร่วมของ 

ผู้บริหารสถานศึกษา 
   𝐱𝐱� S.D.  ระดบั ลาํดบัท่ี 

1. การไวว้างใจกนั 4.19 0.77 มาก 1 

2. ความยดึมัน่ผกูพนั 4.19 0.80 มาก 2 

3. การตั้งเป้าหมายและวตัถุประสงคร่์วมกนั 4.16 0.79 มาก 3 

4. ความมีอิสระในการปฏิบติังาน 4.19 0.77 มาก 1 

 รวม 4.18 0.78 มาก  

 

จากตารางท่ี 1  พบวา่ ระดบัการบริการแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารในสถานศึกษาสังกดัสาํนกันกังาน

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจงัหวดัชุมพร โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั มาก (x� = 4.18, S.D. = 0.78) 

เม่ือพิจารณาตามตารางเป็นรายดา้น พบวา่ การไวว้างใจกนั (x� = 4.19, S.D. = 0.77) ความมีอิสระในการปฏิบติังาน 

(x� = 4.19, S.D. = 0.77) มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาไดแ้ก่ ความยดึมัน่ผกูพนั (x� = 4.19, S.D. = 0.80) ส่วนการตั้งเป้าหมาย

และวตัถุประสงคร่์วมกนั มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด (x� = 4.16, S.D. = 0.79) 

5.2 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลระดบัธรรมาภิบาลของสถานศึกษาในสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริม

การศึกษาเอกชนจงัหวดัชุมพร โดยภาพรวมและรายดา้น ดงัรายละเอียดตามตารางท่ี 2 

 

ตารางที ่2  ค่าเฉล่ีย (x�) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ธรรมาภิบาลของสถานศึกษาในสงักดัสาํนกังาน   

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจงัหวดัชุมพร  โดยภาพรวมและรายดา้น 

 ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 𝐱𝐱� S.D. ระดบั ลาํดบัท่ี 

1. หลกัประสิทธิภาพ 4.26 0.79 มาก 3 

2. หลกัประสิทธิผล 4.24 0.75 มาก 5 

3. หลกัการตอบสนอง 4.23 0.75 มาก 6 

4. หลกัภาระรับผดิชอบและสามารถตรวจสอบได ้ 4.26 0.80 มาก 4 

5. หลกัความเปิดเผย โปร่งใส 4.21 0.79 มาก 9 

6. หลกันิติธรรม 4.18 0.80 มาก 10 

7. หลกัความเสมอภาค 4.26 0.75 มาก 2 

8. หลกัการมีส่วนร่วมและการพยายามแสวงหาฉนัทามติ 4.23 0.76 มาก 7 

9. หลกัการกระจายอาํนาจ 4.22 0.77 มาก 8 

10. หลกัคุณธรรมและจริยธรรม 4.27 0.77 มาก 1 

 รวม 4.24 0.77 มาก  
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จากตารางท่ี 2  พบว่า  ระดบัธรรมาภิบาลของสถานศึกษาในสังกดัสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม

การศึกษาเอกชนจงัหวดัชุมพร โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบั มาก (x� = 4.24,S.D. = 0.77) เม่ือพิจารณาตาม

ตารางเป็นรายด้าน พบว่า หลกัคุณธรรมและจริยธรรม มีค่าเฉล่ียสูงสุด  (x� = 4.27,S.D. = 0.77) รองลงมาได้แก่                 

หลกัความเสมอภาค (x� = 4.26,S.D. = 0.75) ส่วนหลกันิติธรรม มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด (x� = 4.18,S.D. = 0.80) 

5.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับธรรมาภิบาลของ

สถานศึกษาในสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจงัหวดัชุมพร ดงัรายละเอียดตามตารางท่ี 3   

    

ตารางที ่3  ค่าความสมัพนัธ์ระหวา่งการบริหารแบบมีส่วนร่วมกบัธรรมาภิบาลของสถานศึกษาใน  

 สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจงัหวดัชุมพร  

 ธรรมาภิบาลของสถานศึกษา 

การบริหารแบบ 

มส่ีวนร่วม 
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ดา้นการไวว้างใจกนั (X1) .702** .505** .630** .571** .637** .564** .519** .630** .476** .624** .697** 

ดา้นความยึดมัน่ผูกพนั (X2) .641** .687** .593** .647** .558** .549** .598** .556** .562** .618** .721** 

ดา้นการตั้งเป้าหมายและ

วตัถุประสงคร่์วมกนั (X3) 

.746** .590** .712** .679** .739** .612** .658** .679** .583** .705** .799** 

ดา้นความมีอิสระใน                

การปฏิบติังาน (X4) 

.707** .681** .574** .608** .577** .567** .599** .570** .630** .620** .734** 

การบริหารแบบมี 

ส่วนร่วมโดยรวม (Xtt) 

.820** .720** .738** .736** .740** .672** .699** .715** .660** .754** .867** 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 

จากตารางท่ี 3 พบวา่ ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งการบริหารแบบมีส่วนร่วม (X)  กบัธรรมาภิบาล

ของสถานศึกษา (Y) มีความสัมพนัธ์กันเชิงบวกในระดับสูงอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมีค่า

สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ท่ี  0.87 

 

6. อภิปรายผล  

 จากการผลการวเิคราะห์ข้อมูลการวจิยัข้างต้น สามารถนําไปสู่การอภิปรายผลดงัต่อไปนี ้

 6.1 จากผลการวิจยั พบวา่ ระดบัการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารในสถานศึกษาสังกดัสาํนกังาน

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจงัหวดัชุมพร ในภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก เม่ือมีการพิจารณา

ในรายละเอียด พบว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การไวว้างใจกนัและความมีอิสระในการปฏิบติังาน มีค่าเฉล่ีย

สูงสุด รองลงมาคือ ความยดึมัน่ผกูพนั ส่วนการตั้งเป้าหมายและวตัถุประสงคร่์วมกนั มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด ท่ีเป็นเช่นน้ี 

อาจเน่ืองมาจากผูบ้ริหารสถานศึกษาไดเ้ล็งเห็นถึงความสําคญัในการบริหารแบบมีส่วนร่วมซ่ึงการปรับเปล่ียน

กระบวนทัศน์ในการบริหารโดยเน้นการมีส่วนร่วมเป็นหลักก่อให้เกิดการพฒันาแนวคิดสร้างสรรค์และ
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วฒันธรรมอนัดีงามอนัจะนาํไปสู่การบริหารท่ีมีประสิทธิภาพสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของทุกฝ่ายทั้งน้ีแรง

บนัดาลใจในการปฏิบติังานส่วนหน่ึงอาจมาจากการใหค้วามสาํคญัในการมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานซ่ึงทาํให้

การปฏิบติังานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงผลการวิจยัสอดคลอ้งกบังานวิจัยของอมรภคั ป่ินกาํลงั 

(2562) ซ่ึงพบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนเรียนรวม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสงคราม โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  

 6.2 จากผลการวิจัยพบว่า ธรรมาภิบาลของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม

การศึกษาเอกชนจงัหวดัชุมพร โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก เม่ือมีการพิจารณาในรายละเอียด พบวา่ อยูใ่น

ระดบัมากทุกดา้น ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นหลกัคุณธรรมและจริยธรรม รองลงมาคือ ดา้นประสิทธิภาพ ดา้น

ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ ดา้นนิติธรรม ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเน่ืองมาจาก ธรรมาภิบาลเป็นแนวทางการบริหารงานท่ีผูบ้ริหาร             

ท่ีดีนาํมาเป็นแนวทางในการปฏิบติัหน้าท่ี ประกอบกบัแนวทางในการปฏิบติัในส่วนต่างๆ ลว้นสอดคลอ้งกบั             

การปฏิบติัหนา้ท่ีของผูบ้ริหารและครูผูป้ฏิบติังานในสังกดัสาํนกังานคณะกรรมส่งเสริมการศึกษาเอกชนจงัหวดั

ชุมพร จึงทาํใหธ้รรมาภิบาลของในสงักดัสาํนกังานคณะกรรมส่งเสริมการศึกษาเอกชนจงัหวดัชุมพรโดยภาพรวม 

อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงผลการวจิยัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของกมลพรรณ พ่ึงดวง (2560) ซ่ึงพบวา่ การบริหารตามหลกั

ธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร                                

โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  

 6.3 จากผลการวจิยั พบวา่ การบริหารแบบมีส่วนร่วมกบัธรรมาภิบาลของสถานศึกษาในสงักดัสาํนกังาน

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจงัหวดัชุมพร มีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01    

โดยมีค่าความสัมพนัธ์กันในทางบวกหรือมีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะท่ีคลอ้ยตามกนั เม่ือพิจารณารายด้าน 

พบวา่ การบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจงัหวดั

ชุมพรทุกดา้น มีความสัมพนัธ์กนัทางบวกสูงทุกคู่กบัธรรมาภิบาลของสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชนจงัหวดัชุมพร มีความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทุกดา้นสอดคลอ้ง

กบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ท่ีเป็นเช่นน้ีเน่ืองจากการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมเป็นขอ้ปฏิบติัส่วนหน่ึงของธรรมาภิบาล

จึงทาํใหก้ารบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษากบัธรรมาภิบาลของสถานศึกษาสังกดัสํานักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชนจงัหวดัชุมพรมีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ ซ่ึงหมายความวา่หากระดบั 

การปฏิบติัการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษามีมากก็จะทาํใหก้ารปฏิบติัตามหลกัธรรมาภิบาลมากข้ึนใน

ลักษณะท่ีคล้อยตามกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ นิษฐ์วดี จิรโรจน์ภิญโญ (2559) ได้ทําการวิจัยเร่ือง 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งการบริหารแบบมีส่วนร่วมกบัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารในสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ราชบุรี เขต 2 ผลการวจิยัพบวา่ การบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษากบัธรรมาภิบาล

ของสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 มีความสัมพนัธ์กนัในทางบวก

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

(1) ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรสร้างความเขา้ใจท่ีตรงกนักบัครูและบุคลากรในสถานศึกษาก่อน

ปฏิบติังานเสมอ เพ่ือใหล้ดความขดัแยง้ รวมถึงเพ่ือใหก้ารปฏิบติังานสอดคลอ้งและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
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(2) ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรมีความสามารถในการมอบอาํนาจแก่บุคลากรทุกฝ่าย เพ่ือความสะดวก

และคล่องตวัในการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเหมาะสม 

(3) ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรบริหารสถานศึกษาด้วยความโปร่งใส เพ่ือเป็นท่ีน่าเช่ือถือของ

คณะกรรมการ สถานศึกษา ชุมชนและสงัคม  

(4) ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรคาํนึงถึงสิทธิ เสรีภาพของครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเ้รียน ชุมชนและ

ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอยา่งสมํ่าเสมอ เพ่ือใหเ้กิดความเป็นธรรมและเสมอภาคกบัทุกฝ่าย 

 7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

(1) ควรมีการวจิยัวา่ปัจจยัใดท่ีส่งผลต่อธรรมาภิบาลของสถานศึกษาสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชนหรือหน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ือการปรับปรุงและการพฒันาการบริหารให้สอดคล้องกับ

หลกัธรรมภิบาล 

(2) ควรมีวิจยัว่าปัจจยัใดท่ีส่งผลต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษาสังกดัสํานักงาน 

คณะกรรมส่งเสริมการศึกษาเอกชนจงัหวดัชุมพร เน่ืองจากมีระดบัท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยกวา่ประเด็นอ่ืน 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงเทพเหนือ 2)  ศึกษาระดับการบริหารงบประมาณของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาสังกดั กรุงเทพมหานครกลุ่มกรุงเทพเหนือ และ 3)  ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการบริหารตามหลกั

ธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารกบัการบริหารงบประมาณ ในสถานศึกษาสังกดักรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงเทพเหนือ  

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ ครูในสถานศึกษาสังกดักรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงเทพเหนือ ปีการศึกษา 

2564 จาํนวน 331 คน เคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลคือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรม

สําเร็จรูปทางสถิติ ดว้ยการหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบความสัมพนัธ์

ระหวา่งตวัแปรดว้ยวธีิของเพียร์สนั 

 ผลการวิจยัพบวา่ 1)  การบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดักรุงเทพมหานคร 

กลุ่มกรุงเทพเหนือ ภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ีย

สูงสุด คือ หลกัความเปิดเผย โปร่งใส รองลงมา คือ หลกัความเสมอภาคและหลกัภาระรับผิดชอบและสามารถ

ตรวจสอบได้ ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ หลักประสิทธิภาพ 2)  การบริหารงบประมาณของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา สังกดักรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงเทพเหนือ ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณา  

ในรายละเอียด พบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด  คือ ดา้นการตรวจสอบภายใน รองลงมา คือ ดา้นการจดัทาํบญัชีพึงรับ

และพึงจ่ายหรือรายงานทางการเงินและผลดาํเนินงาน ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ ดา้นการคาํนวณตน้ทุนของกิจกรรม 

3)  การบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษามีความสัมพนัธ์กนัเชิงบวก ในระดบัสูงกบัการบริหาร

งบประมาณของผูบ้ริหาร สงักดักรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงเทพเหนือ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 (r=.84)  
 

คาํสําคญั: การบริหารตามหลกัธรรมาภิบาล การบริหารงบประมาณของผูบ้ริหาร 
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ABSTRACT 

The purposes of the current study were to (1)  to study the level of good governance administration of 

school principals under the Bangkok Metropolitan Administration (BMA), North Bangkok Group,  (2)  to  study 

the levels of budget administration of school principals under the BMA, North Bangkok Group, and   (3)  to study 

the  relationship between good governance administration and budget administration of school principals under 

the BMA, North Bangkok Group. A sample group comprised 331 schoolteachers under the BMA in the 2020 

academic year. Data were collected by a questionnaire and analyzed by frequency, percentage, mean, standard 

deviation, and Pearson’s product-moment correlation.  

 The findings revealed that (1) overall levels of good governance administration of school principals 

under the BMA, North Bangkok group were at the highest level. When inspecting individual aspects, the highest 

average aspect was transparency, followed by equity, responsibility, and verifiability, while the lowest was 

efficiency. (2) Overall levels of budget administration were at the highest level. When inspecting individual 

aspects, the highest average aspect was internal auditing, followed by bookkeeping on expected incomes and 

expenses, or financial report and performance, while the lowest was cost calculation on activities. (3) Good 

governance administration had a positive relationship with budget administration of school principals under the 

BMA, North Bangkok Group, significantly at .01 (r=.84). 

 

Keywords: Good Governance Administration, Budget Administration of School Principals 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

               กรุงเทพมหานคร มีการบริหารงานอย่างมีคุณภาพ ไดรั้บผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส                

ในการดาํเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในระดบั A โดยได ้91.48 คะแนน สูงกวา่

ผลการประเมินปี 2562 เป็นผลจากท่ีผ่านมา กรุงเทพมหานคร มีนโยบายการบริหารราชการโดยยึดหลัก                     

ธรรมาภิบาล เป็นหลกัการสาํคญัในการบริหารงานองคก์ร (ผูจ้ดัการออนไลน์, 2563)  จะเห็นไดว้า่ธรรมาภิบาล                

มีความน่าสนใจและสามารถนาํมาใช้ในการบริหารองค์กรได้จริง เพ่ือลดปัญหาความเหล่ือมลํ้ าความขดัแยง้                 

เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได ้และป้องกนัการทุจริต หลกัธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบา้นเมือง   

ท่ีดี ประกอบดว้ย 10 หลกัการ ดงัน้ี 1) หลกัประสิทธิภาพ 2) หลกัประสิทธิผล  3) หลกัการตอบสนอง 4) หลกั

ภาระรับผิดชอบและสามารถตรวจสอบได ้5) หลกัความเปิดเผย โปร่งใส 6) หลกันิติธรรม 7) หลกัความเสมอภาค 

8) หลกัการมีส่วนร่วมและพยายามแสวงหาฉนัทามติ 9)  หลกัการกระจายอาํนาจ 10)  หลกัคุณธรรมและจริยธรรม 

ผ่านมติเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี คือหลกัธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี ตามท่ีสํานักงาน

คณะกรรมการพฒันาระบบราชการเสนอ (สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 2555) ดว้ยเหตุผลดงักล่าว

สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร  ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีดูแลดา้นการจดัการศึกษาของสถานศึกษา ทั้ ง 50 เขต                  

ในกรุงเทพมหานคร ไดส่้งเสริมใหผู้บ้ริหาร ใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษา เพ่ือเป็นการวิเคราะห์

ติดตาม และประเมินผลการดาํเนินการใชจ่้ายงบประมาณของสถานศึกษา ให้เกิดความโปร่งใส ไม่เกิดการทุจริต

คอร์รัปชั่น และสามารถตรวจสอบได้ ซ่ึงส่งผลต่อความเช่ือมั่นของประชาชนท่ีมีต่อผูบ้ริหารสถานศึกษา                   

(สาํนกัยทุธศาสาตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร, 2560) 
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               การบริหารงานงบประมาณถือวา่เป็นส่วนสาํคญั หากการบริหารงบประมาณเกิดความทุจริตก็จะส่งผล

กระทบต่อการจดัการศึกษาในทุกดา้น สอดคลอ้งกับหลกัธรรมาภิบาลและการบริหารการเงินให้เป็นไปตาม

มาตรฐานทางการเงิน 7 Hurdles (กรุงเทพมหานคร สาํนกัการศึกษา, 2554) มีการบริหารจดัการระบบงบประมาณ

ให้มีความโปร่งใส มีความเป็นธรรม มีประสิทธิผล เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สถานศึกษา ประชาชนและ

ทาํให้ประเทศชาติมัน่คง ผูบ้ริหารจาํเป็นตอ้งนาํหลกัธรรมาภิบาลมาใชใ้นการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้น

ผลงานในสถานศึกษา ประกอบด้วย 7 ด้าน ดังน้ี 1) ด้านการวางแผนงบประมาณ 2) ด้านการคาํนวณตน้ทุน                       

ของกิจกรรม 3) ดา้นจดัระบบการจดัซ้ือจดัจา้ง 4) ดา้นการบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ 5) ดา้น

การจดัทาํบญัชีพึงรับและพึงจ่ายหรือรายงานผลการดาํเนินงาน 6)  ดา้นการบริหารสินทรัพย ์7)  ดา้นการตรวจสอบ

ภายใน แนวทางการบริหารจดัการคุณภาพโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร การบริหารงบประมาณ หน่วยศึกษา 

นิเทศก ์สาํนกัการศึกษา กรุงเทพมหานคร (กรุงเทพมหานคร สาํนกัการศึกษา 2554)  

               ผูว้จิยัจึงตอ้งการศึกษา เพ่ือใหท้ราบถึงปัญหาการวจิยัดงักล่าว เพ่ือสามารถนาํผลการวจิยัไปเป็นแนวทาง

ในการบริหารงบประมาณในสถานศึกษาใหมี้ธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อสถานศึกษาต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษาระดบัการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารในสถานศึกษาสงักดักรุงเทพมหานคร   

กลุ่มกรุงเทพเหนือ  

(2) เพ่ือศึกษาระดับการบริหารงบประมาณของผูบ้ริหารในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครกลุ่ม

กรุงเทพเหนือ 

(3) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลกับการบริหารงบประมาณ               

ของผูบ้ริหารในสถานศึกษาสงักดักรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงเทพเหนือ 

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง  

 3.1 แนวคดิ เอกสารทีเ่กีย่วข้อง 

แนวคดิและเอกสารทีเ่กีย่วข้องกบัการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 

สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (2555) ไดอ้ธิบายถึงความสําคญัของหลกัธรรมาภิบาล 

และเช่ือมโยงสู่การนาํไปปฏิบติั โดยผ่านมติเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี คือหลกัธรรมาภิบาลของการบริหาร

กิจการบา้นเมืองท่ีดี ประกอบดว้ย 4 หลกัการสาํคญั และ 10 หลกัการยอ่ย ไดแ้ก่ 1) การบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ 

ประกอบดว้ย หลกัประสิทธิภาพ หลกัประสิทธิผล หลกัการตอบสนอง 2) ค่านิยมประชาธิปไตย ประกอบดว้ย  

หลักภาระรับผิดชอบและสามารถตรวจสอบได้ หลักความเปิดเผย โปร่งใส นิติธรรม หลักความเสมอภาค                        

3) ประชารัฐ ประกอบด้วย หลักการมีส่วนร่วมและการพยายามแสวงหาฉันทามติ หลักการกระจายอาํนาจ                      

4) ความรับผิดชอบทางการบริหาร ประกอบดว้ยหลกัคุณธรรม จริยธรรม  

 แนวคดิและเอกสารทีเ่กีย่วข้องกบัการบริหารงบประมาณของผู้บริหาร 

กรุงเทพมหานคร สาํนกัการศึกษา (2554) ไดอ้ธิบายถึงแนวทางการบริหารจดัการคุณภาพสถานศึกษา

สังกดักรุงเทพมหานคร โดยมีการออกแนวทางการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาในสังกดักรุงเทพมหานคร   

การบริหารงบประมาณ 7 ดา้น ไดแ้ก่ 1)  ดา้นการวางแผนงบประมาณ 2)  ดา้นการคาํนวณตน้ทุนของกิจกรรม       
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3)  ดา้นจดัระบบการจดัซ้ือจดัจา้ง 4) ดา้นการบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ 5) ดา้นการจดัทาํ

บญัชีพึงรับและพึงจ่ายหรือรายงานผลการดาํเนินงาน 6) ดา้นการบริหารสินทรัพย ์7) ดา้นการตรวจสอบภายใน 

3.2 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

ชุติมา พวงทอง (2563) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง แนวทางการบริหารงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาลของ

สถานศึกษาในสงักดั สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 5 ผลวจิยัพบวา่ แนวทางการบริหารงบประมาณ

ตามหลกัธรรมาภิบาลของสถานศึกษา ในสงักดั สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 5รายการปฏิบติัรวม 

40 รายการ มีความเหมาะสมและความเป็นไปไดใ้นการนาํไปปฏิบติัไดจ้ริงค่าเฉล่ียอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี .05  

ปราโมทย ์แสนกลา้ (2562) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง หลกัธรรมาภิบาลท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา 

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ในจงัหวดันครราชสีมาซ่ึงพบวา่ หลกัธรรมาภิบาลท่ีส่งผลต่อประสิทธิผล

ของสถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประถมศึกษาในจงัหวดันครราชสีมา โดยภาพรวมอยู่ในระดับ              

มากท่ีสุด 

วราภรณ์ ธนากลูจีรวฒัน ์(2560) ไดศึ้กษาวจิยัเร่ือง ประสิทธิภาพการบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษา

สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 9  ผลการวจิยั พบวา่ประสิทธิภาพการบริหารงานงบประมาณ

ของสถานศึกษามธัยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

  3.3 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

3.4 สมมตฐิานการวจิยั 

การบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหาร มีความสัมพนัธ์ทางบวกกับการบริหารงบประมาณ              

ของสถานศึกษา สงักดักรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงเทพเหนือ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

การบริหารตามหลกัธรรมาภิบาล 

10 หลกัการ 

1. หลกัประสิทธิภาพ 

2. หลกัประสิทธิผล 

3. หลกัการตอบสนอง 

4. หลกัภาระรับผิดชอบและสามารถตรวจสอบได ้

5. หลกัความเปิดเผย โปร่งใส 

6. หลกันิติธรรม 

7. หลกัความเสมอภาค 

8. หลกัการมีส่วนร่วมและการพยายามแสวงหา

ฉนัทามติ 

9. หลกัการกระจายอาํนาจ 

10. หลกัคุณธรรมและจริยธรรม 

ท่ีมา: (สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบ

ราชการ, 2555) 

 

 

 

 

 

การบริหารงบประมาณ 

7 ด้าน 

1. ดา้นการวางแผนงบประมาณ 

2. ดา้นการคาํนวณตน้ทุนของ

กิจกรรม 

3. ดา้นจดัระบบการจดัซ้ือจดัจา้ง 

4. ดา้นการบริหารทางการเงินและ

การควบคุมงบประมาณ 

5. ดา้นการจดัทาํบญัชีพึงรับและพึง

จ่ายหรือรายงานผลการดาํเนินงาน 

6. ดา้นการบริหารสินทรัพย ์

7. ดา้นการตรวจสอบภายใน 

ท่ีมา: (กรุงเทพมหานคร สาํนกั

การศึกษา, 2554) 
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4. วธีิดําเนินการวจัิย  

4.1 แบบแผนการวจิยั  

การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงสหสัมพนัธ์ (Correlational Study) ผูว้ิจัยได้ดําเนินการวิจัยตามลาํดับ

ขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

4.2 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากร ได้แก่ ครูในสถานศึกษากลุ่มกรุงเทพเหนือ สังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงเทพเหนือ                         

ปีการศึกษา 2564 จาํนวน 2,288 คน สถานศึกษาในกลุ่มกรุงเทพเหนือทั้งส้ิน 46 แห่งโดยกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งโดย

ใชสู้ตรของ Krejcie and Morgan (1970)  ประชากรทั้งหมดเทียบสดัส่วนแต่ละสถานศึกษา ใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบ

แบ่งชั้น (Stratified random sampling) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 331 คน ตามขนาดของสถานศึกษากรุงเทพมหานคร 

(สาํนกัการศึกษา 2564) ไดแ้ก่ สถานศึกษาขนาดเล็ก 25 คน สถานศึกษาขนาดกลาง 63 คน และสถานศึกษาขนาด

ใหญ่ 243 คน 

4.3 เคร่ืองมือวจิยั 

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยแบ่งออกเป็น  

ตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถามในด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา 

ประสบการณ์การในการทาํงาน ตาํแหน่งและวทิยฐานะ  

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารในสถานศึกษาสงักดั

กรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงเทพเหนือ 

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับระดับการบริหารงบประมาณของผูบ้ริหารในสถานศึกษาสังกัด

กรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงเทพเหนือ  

การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจยั ผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 3 ท่านตรวจสอบแบบสอบถามเพ่ือพิจารณา

ความเท่ียงตรง (Validity) ความถูกตอ้งของเน้ือหา (Content) ความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถามกบัวตัถุประสงค์

เพ่ือหาค่า IOC ผลการวเิคราะห์หาค่าดชันีความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหากบันิยามศพัท์เฉพาะของแบบสอบถาม ไดค้่า

ดชันีความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา ระหวา่ง 0.67-1.00 และวเิคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม 

ได้ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามดว้ยค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α - Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 

1990) โดยใชเ้กณฑ์ยอมรับท่ีค่ามากกว่า 0.70 ข้ึนไป ซ่ึงจากการวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม        

1) การบริหารตามหลกัธรรมาภิบาล มีความเช่ือมัน่เท่ากบั α = .967  2) การบริหารงบประมาณ มีค่าความเช่ือมัน่

เท่ากบั α = .969  ทั้งฉบบัมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั α = .979 

4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูว้ิจยัทาํหนงัสือจากสํานกังานบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัธนบุรี เพ่ือขอความร่วมมือไปยงัผูบ้ริหาร

สถานศึกษาจาํนวน 46 แห่ง เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยั โดยนาํแบบสอบถาม            

ใหก้บัสถานศึกษาในสงักดักรุงเทพ กลุ่มกรุงเทพเหนือ ดาํเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนดว้ยตนเอง เม่ือได้

แบบสอบถามกลบัคืน จึงตรวจสอบความครบถว้นสมบูรณ์และจดัลาํดบัขอ้มูล เพ่ือนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปวเิคราะห์และ

ประมวลผล 

4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  

ในการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใชส้ถิติ ค่าร้อยละ (Percentage = %) ค่าเฉล่ีย  (x�) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation = S.D.) วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลกับการบริหาร
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งบประมาณของผู ้บริหารในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงเทพเหนือ โดยใช้สัมประสิทธ์ิ

สหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั (Pearson's Product Moment Correlation)  
 

5. ผลการวจัิย 

 ผลการวิเคราะห์ระดบัการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารในสถานศึกษาสังกดักรุงเทพมหานคร 

กลุ่มกรุงเทพเหนือ โดยภาพรวมวเิคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดงัตารางท่ี 1 
 

ตารางที ่1  ระดบัการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารในสถานศึกษาสงักดักรุงเทพมหานคร  

 กลุ่มกรุงเทพเหนือ โดยภาพรวม 

 การบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 𝐱𝐱� S.D. ระดบั ลาํดบั 

1. หลกัประสิทธิภาพ 4.40 0.44 มาก 10 

2. หลกัประสิทธิผล 4.52 0.38 มากท่ีสุด 6 

3. หลกัการตอบสนอง  4.53 0.38 มากท่ีสุด 5 

4. หลกัภาระรับผดิชอบและสามารถตรวจสอบได ้ 4.57 0.38 มากท่ีสุด 2 

5. หลกัความเปิดเผย โปร่งใส  4.59 0.40 มากท่ีสุด 1 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

หลกันิติธรรม  

หลกัความเสมอภาค   

หลกัการมีส่วนร่วมและการพยายามแสวงหาฉนัทามติ 

หลกัการกระจายอาํนาจ 

หลกัคุณธรรมและจริยธรรม   

4.49 

4.57 

4.48 

4.42 

4.54 

0.51 

0.48 

0.55 

0.57 

0.56 

มาก 

มากท่ีสุด 

มาก 

มาก 

มากท่ีสุด 

7 

2 

8 

9 

4 

 รวม 4.51 0.39 มากท่ีสุด  

 

จากตารางท่ี 1 พบวา่ ระดบัการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารในสถานศึกษาสงักดักรุงเทพมหานคร 

กลุ่มกรุงเทพเหนือ โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (x� = 4.51, S.D. = 0.39) เม่ือพิจารณาตามตารางเป็น

รายดา้น พบวา่ (x� = 4.57, S.D. = 0.48) และดา้นภาระรับผิดชอบและสามารถตรวจสอบได ้(x� = 4.57, S.D. = 0.38)  

ส่วนดา้นประสิทธิภาพ มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด (x� = 4.40, S.D. = 0.44) 

ผลการวเิคราะห์ระดบัการบริหารงบประมาณในสถานศึกษาสังกดักรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงเทพเหนือ 

โดยภาพรวมวเิคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดงัตารางท่ี 2 

 

ตารางที ่2  ระดบัการบริหารงบประมาณของผูบ้ริหารในสถานศึกษาสงักดักรุงเทพมหานคร  

                 กลุ่มกรุงเทพเหนือ โดยภาพรวม 

 การบริหารงบประมาณของผู้บริหาร 𝐱𝐱� S.D. ระดบั ลาํดบั 

1. ดา้นการวางแผนงบประมาณ 4.51 0.53 มากท่ีสุด 5 

2. ดา้นการคาํนวณตน้ทุนของกิจกรรม 4.44 0.54 มาก 7 

3. ดา้นการจดัระบบการจดัซ้ือจดัจา้ง 4.54 0.52 มากท่ีสุด 3 

4. ดา้นการบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ 4.53 0.54 มากท่ีสุด 4 

5. ดา้นการจดัทาํบญัชีพึงรับและพึงจ่ายหรือรายงานผลการ

ดาํเนินงาน           

4.55 0.52 มากท่ีสุด 2 

6. ดา้นการบริหารสินทรัพย ์ 4.50 0.53 มาก 6 

7. ดา้นการตรวจสอบภายใน 4.56 0.51 มากท่ีสุด 1 

 รวม 4.52 0.49 มากท่ีสุด  
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 จากตารางท่ี 2 พบวา่ ระดบัการบริหารงบประมาณของผูบ้ริหารในสถานศึกษาสังกดักรุงเทพมหานคร 

กลุ่มกรุงเทพเหนือ โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  (x� = 4.52, S.D. = 0.49) เม่ือพิจารณาตามตารางเป็น

รายดา้น พบวา่ ดา้นการตรวจสอบภายใน มีค่าเฉล่ียสูงสุด  (x� = 4.56, S.D. = 0.51) รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นการจดัทาํ

บัญชีพึงรับและพึงจ่ายหรือรายงานผลการดาํเนินงาน (x� = 4.55, S.D. = .52) ส่วนด้านการคาํนวณตน้ทุนของ

กิจกรรมมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด  (x� = 4.44, S.D. = 0.54) 

ผลการความสมัพนัธ์ระหวา่งการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลกบัการบริหารงบประมาณของผูบ้ริหาร

ในสถานศึกษาสงักดักรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงเทพเหนือ 

 

ตารางที ่3  ความสมัพนัธ์ระหวา่งการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลกบัการบริหารงบประมาณของผูบ้ริหาร 

 ในสถานศึกษาสงักดักรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงเทพเหนือ 

 

 

 

 

การบริหารตามหลกัธรรมาภิบาล 

ของผู้บริหาร 

การบริหารงบประมาณของผู้บริหาร 
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หลกัประสิทธิภาพ (X1) .576** .660** .547** .587** .454** .495** .488** .592** 

หลกัประสิทธิผล (X2) .616** .600** .574** .568** .529** .525** .562** .618** 

หลกัการตอบสนอง (X3) .575** .596** .488** .543** .483** .515** .490** .574** 

หลกัภาระรับผิดชอบและสามารถ                                

ตรวจสอบได ้(X4) 
.577** .586** .573** .544** .488** .508** .585** 

.600** 

หลกัเปิดเผยและโปร่งใส (X5) .592** .589** .543** .596** .536** .626** .589** .633** 

หลกันิติธรรม (X6) .731** .685** .685** .713** .639** .667** .712** .751** 

หลกัความเสมอภาค (X7) .762** .610** .649** .659** .622** .615** .698** .717** 

หลกัการมีส่วนร่วมและการพยายาม 

แสวงหาฉนัทามติ (X8) 

.813** .796** .735** .780** .687** .724** .744** .821** 

หลกัการกระจายอาํนาจ (X9) .811** .762** .674** .712** .621** .665** .648** .762** 

หลกัคุณธรรมและจริยธรรม (X10) .860** .789** .770** .809** .743** .737** .765** .851** 

การบริหารตามหลกัธรรมาภิบาล 

ของผูบ้ริหารโดยรวม (Xtt) 
.842** .808** .757** .792** .705** .738** .762** 

.841** 

**มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 

จากตารางท่ี 3 พบวา่ ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหาร 

(X) กบัการบริหารงบประมาณ (Y) มีความสัมพนัธ์กนัเชิงบวกในระดบัสูง อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ท่ี .84 
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6. อภิปรายผล  

การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเร่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่งการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลกบัการบริหาร

งบประมาณของผูบ้ริหารในสถานศึกษาสังกดักรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงเทพเหนือ ผลการวิจยัคร้ังน้ีสามารถ

อภิปรายตอบตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัตามลาํดบั ดงัต่อไปน้ี 

 1. จากผลการวิจัยพบว่า การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู ้บริหารในสถานศึกษาสังกัด

กรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงเทพเหนือ ในภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือมีการพิจารณาในรายละเอียดพบวา่  

ดา้นท่ีสูงสุด คือ หลกัความเปิดเผย โปร่งใส รองลงมาหลกัความเสมอภาค และหลกัภาระรับผิดชอบและสามารถ

ตรวจสอบได ้ส่วนหลกัประสิทธิภาพ มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด ท่ีเป็นเช่นน้ี อาจเป็นเพราะผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดั

กรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงเทพเหนือ ไดเ้ห็นความสําคญัของการบริหารโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบริหาร

จดัการแลว้ย่อมส่งผลดีต่อหน่วยงาน ทาํให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได ้เป็นท่ียอมรับในสังคม             

ทาํให้บุคลากรในสถานศึกษาสามารถอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งมีความสุข  ซ่ึงผลการวิจยัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ของ

ปราโมทย ์ แสนกลา้ (2562)  ซ่ึงพบวา่ หลกัธรรมาภิบาล ท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สาํนกังานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ในจงัหวดันครราชสีมา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น

พบว่าอยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยเรียงค่ามชัฌิมเลขคณิต จากมากไปหาน้อย ดังน้ี หลกัคุณธรรมและจริยธรรม               

มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด  รองลงมาได้แก่ หลกัความเสมอภาค ส่วนหลกัภาระรับผิดชอบและสามารถตรวจสอบ                  

ไดมี้ค่าเฉล่ียตํ่าสุด 

               2. จากผลการวิจัยพบว่าการบริหารงบประมาณของผูบ้ริหารในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร              

กลุ่มกรุงเทพเหนือ  โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เม่ือมีการพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ด้านท่ีสูงสุด คือ                   

การตรวจสอบภายใน รองลงมาคือ การจดัทาํบญัชีพึงรับและพึงจ่ายหรือรายงานทางการเงินและ ผลดาํเนินงาน  

ส่วนระดบัตํ่าสุดการกาํหนดผลผลิตและการคาํนวณตน้ทุน ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเน่ืองมาจาก  ผูบ้ริหารสถานศึกษามี

การวางแผนจดัสรรเงินให้แก่ฝ่ายต่าง ๆ ตามความเหมาะสมอยา่งเพียงพอ และบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ

รับผิดชอบการขบัเคล่ือนงานนั้น ๆ ให้ไปสู่เป้าหมายตามท่ีกาํหนด โดยมีการจดัทาํบญัชีงบประมาณต่างๆ ไวเ้ป็น

หลักฐาน การจัดทํางบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพทําให้การบริหารงบประมาณในสานศึกษาสังกัด

กรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงเทพเหนือโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงผลการวิจยัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 

วราภรณ์ ธนากูลจีรวฒัน์ (2560)  ไดท้าํวิจยั เร่ืองประสิทธิภาพการบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษา สังกดั

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 9 ผลการวิจยัพบว่าประสิทธิภาพการบริหารงานงบประมาณของ

สถานศึกษา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 2 ดา้น โดยเรียงลาํดบั             

ค่ามชัฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอ้ย  ดงัน้ี การบริหารการเงิน และการบริหารบญัชี ส่วนท่ีคงเหลือ 5 ดา้น อยูใ่น

ระดบัมาก โดยเรียงลาํดบัค่ามชัฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล รายงานผล

การใชเ้งินและผลการดาํเนินงาน การจดัทาํและเสนอของบประมาณ การจดัสรรงบประมาณ การบริหารพสัดุและ

สินทรัพย ์การระดมทุนทรัพยากร และการลงทุนเพ่ือการศึกษา 

                3. จากผลการวิจัยพบว่า การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลกับการบริหารงบประมาณของผูบ้ริหาร             

ในสถานศึกษาสังกดักรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงเทพเหนือ มีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 

0.01 โดยมีค่าความสมัพนัธ์กนัในทางบวกหรือมีความสมัพนัธ์กนัในลกัษณะท่ีคลอ้ยตามกนั เม่ือพิจารณารายดา้น 

พบวา่มีความสัมพนัธ์กนัทางบวกสูงทุกคู่กบัการบริหารงบประมาณ โดยมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.01 ทุกดา้นสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ท่ีเป็นเช่นน้ีเน่ืองจากการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล



การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 17 และการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ คร้ังท่ี 7 มหาวิทยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ ประจาํปี 2565 

2279 

เป็นหลกัในการบริหารงบประมาณ ให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได ้ของสถานศึกษาสังกดักรุงเทพมหานคร 

กลุ่มกรุงเทพเหนือ มีความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ซ่ึงหมายความวา่หากระดบัการปฏิบติัการบริหาร

ตามหลกัธรรมาภิบาลของสถานศึกษามีมากก็จะทาํใหก้ารบริหารงบประมาณ มีความโปร่งใสมากข้ึนในลกัษณะท่ี

คล้อยตามกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของชุติมา พวงทอง (2563) ได้ทําการวิจัยเร่ือง แนวทางการบริหาร

งบประมาณตามหลกัธรรมาภิบาลของสถานศึกษา ในสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 5                 

ผลวิจยัพบวา่ปฏิบติัรวม 40 รายการ ไดแ้ก่ดา้นการวางแผนงบประมาณตามหลกั ธรรมาภิบาลจาํนวน 10 รายการ 

ดา้นการใชง้บประมาณตามหลกัธรรมาภิบาล จาํนวน 10 รายการ ดา้นการควบคุมงบประมาณตามหลกัธรรมาภิบาล 

จาํนวน 10 รายการ และด้านการรายงานงบประมาณตามหลกัธรรมาภิบาลจาํนวน 10 รายการ และแนวทาง                  

การบริหารงบประมาณตามหลกัธรรมาภิบาลของสถานศึกษาทั้ ง 4 ด้าน ซ่ึงมีรายการปฏิบัติรวม 40 รายการ                      

มีความเหมาะสมและความเป็นไปไดใ้นการนาํไปปฏิบติัไดจ้ริงค่าเฉล่ียอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี .05 

  

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

(1)  ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งคาํนึงถึงการวางแผนดา้นการใชท้รัพยากรไดอ้ยา่งคุม้ค่าและมีคุณภาพ

เพ่ือใหเ้กิดความคุม้ค่าและประโยชน์สูงสุดต่อส่วนร่วมนาํมาซ่ึงประสิทธิภาพของสถานศึกษา 

(2)  ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรมีการมอบอาํนาจหนา้ท่ี และกระจายความรับผดิชอบในการตดัสินใจ              

การดาํเนินการใหแ้ก่ผูรั้กษาการในหนา้ท่ีต่างๆ อยา่งเหมาะสม รวมถึงเปิดโอกาสใหผู้ป้กครอง นกัเรียน ครู ชุมชน 

คณะกรรมการสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทาํความเขา้ใจ ร่วมแสดงความคิดเห็นเสนอปัญหา เพ่ือ

แสดงออกถึงการส่วนร่วมและการพยายามแสวงหาฉนัทามติ 

(3)  ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งยึดถือกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัของทางราชการมาเป็นส่วนหน่ึง

ของการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยเฉพาะการบริหารงบประมาณ แสดงออกถึงการปฏิบัติราชการด้วย                 

ความยติุธรรม เป็นธรรม 

(4)  ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งคาํนึงถึงตน้ทุนของกิจกรรมในแต่ละโครงการ กิจกรรมของสถานศึกษา 

ทั้ งด้านปริมาณคุณภาพเพ่ือประโยชน์ของผูเ้รียนนําไปสู่การคิดค่าใช้จ่ายการวางแผนงบประมาณ และให้

ความสําคญัดา้นการบริหารสินทรัพย ์จดัการพสัดุ วสัดุ ครุภณัฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างของสถานศึกษา ให้เกิด

ประโยชน์คุม้ค่าสูงสุดต่อการจดัการศึกษาอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

               7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

 (1)  ควรมีการวิจัยว่าปัจจัยใดท่ีส่งผลต่อธรรมาภิบาลของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร               

กลุ่มกรุงเทพเหนือ หรือหน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ือการปรับปรุงและการพฒันาการบริหารให้สอดคลอ้งกบัหลกัธรรมภิบาล 

  (2)  ควรมีวิจยัวา่ปัจจยัใดท่ีส่งผลต่อการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาในสังกดักรุงเทพมหานคร 

กลุ่มกรุงเทพเหนือ เน่ืองจากมีระดบัท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยกวา่ประเด็นอ่ืน 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคข์องการวิจยัเพ่ือศึกษา 1) ระดบัทกัษะภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษา

ในศตวรรษท่ี 21 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 2) ระดับกระบวนการประกนั

คุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 3) ความสัมพนัธ์

ระหวา่งทกัษะทกัษะภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษากบักระบวนการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีไดแ้ก่ ครูใน

โรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ปีการศึกษา 2564 จาํนวน 338 คน เคร่ืองมือ

ท่ีใช้เก็บรวบรวมขอ้มูลคือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ด้วยการหา

ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรด้วยวิธีของ                  

เพียร์สนั (Pearson’s product moment correlation) 

 ผลการวิจยัพบว่า 1) ระดบัทกัษะภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สังกดัสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาในรายละเอียด 

พบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ทกัษะดา้นการทาํงานเป็นทีม รองลงมาคือ ทกัษะดา้นการพฒันาผูอ่ื้น ส่วนทกัษะ

ด้านการรู้จักจุดอ่อนจุดแข็งของตนเอง มีค่าเฉล่ียตํ่ าสุด 2) ระดับกระบวนการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก 

เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นการจดัส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่

หน่วยงานตน้สงักดั รองลงมาคือ การจดัทาํแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษา ส่วนดา้นการกาํหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด 3) ความสัมพนัธ์ระหว่าง
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ทกัษะภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 กบักระบวนการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร มีความสมัพนัธ์กนัเชิงบวกในระดบัปานกลาง อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ท่ี 0.628  

 

คาํสําคญั :  ทกัษะภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21  กระบวนการประกนัคุณภาพ ภายในของ 

 สถานศึกษา  สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

 

ABSTRACT 

 The objectives of the current study were to  study: 1) the level of leadership skills of school principals 

in the 21st century under the Samut Sakhon Primary Educational Services Office, 2) the level of internal quality 

assurance process of schools under the Samut Sakhon Primary Educational Services Office, and 3) the 

relationship between leadership skills for school principals in the 21st century and internal quality assurance 

process of schools under the Samut Sakhon Primary Educational Services Office. A sample group was 338 

schoolteachers under the Samut Sakhon Primary Educational Services Office in the 2020 academic year. Data 

were collected by a questionnaire and analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation, and Pearson's 

product of moment correlation).  

 The findings revealed that 1) the overall leadership skills of school principals in the 21st century was at 

a high level. When inspecting individual aspects, the highest average aspect was teamworking, followed by 

developing others, while acknowledging own's strengths and weaknesses was the lowest. 2) The overall internal 

quality assurance process of schools under the Samut Sakhon Primary Educational Services Office was at a high 

level. When inspecting individual aspects, the highest average aspect was preparing the self-report assessment to 

the governing offices, followed by preparing a developmental plan for the school's educational management 

focusing on education quality as designated by educational standards, while determining the school's quality 

standards was the lowest  level. 3) Moderately positive relationship between leadership skills of school principals 

in the 21st century and the internal quality assurance process was found, significantly at a level of .01 , with a 

coefficient of .628. 

 

Keywords: Leadership skills for school administrators in the 21st century, Internal quality assurance process,  

    Samut Sakhon Primary Educational Services Office 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

ในศตวรรษท่ี 21 เป็นโลกแห่งการเปล่ียนแปลง การเปล่ียนแปลง คือ ความเป็นจริงของสังคม แมแ้ต่

การศึกษาไทยในยุคปัจจุบันก็มีการเปล่ียนแปลงท่ามกลางกระแสแห่งความเป็นโลกาภิวฒัน์ (Globalization)                  

ซ่ึงส่งผลกระทบต่อวงการวิชาชีพทางการศึกษา จากการปรับเปล่ียนบริบท และโครงสร้างการบริหารการศึกษา 

ภายใตส้าระแห่งบทบัญญติัของกฎหมายการศึกษา เป็นการจัดโครงสร้างการบริหาร โดยยึดหลกัของการมี

เอกภาพเชิงนโยบายท่ีหลากหลายในการปฏิบติั (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2553, หน้า 3)  
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การประกนัคุณภาพการศึกษาเป็นเคร่ืองมืออย่างหน่ึงในการการพฒันาคุณภาพการศึกษา สร้างความเช่ือมัน่ให้

สังคมและกบัทุกฝ่ายใหย้อมรับในคุณภาพของสถานศึกษาวา่ผูเ้รียนทุกคนจะไดเ้รียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ิมโอกาสทาง

การศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพตามมาตรฐาน ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 

สถานศึกษาสามารถจดัการศึกษาใหเ้หมาะสมกบัอตัลกัษณ์และบริบทของตนได ้โดยมุ่งใหน้กัเรียนมีคุณภาพตาม

มาตรฐานท่ีกาํหนดไว ้การดาํเนินงานประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาปีการศึกษา 2561 ยึดตามประกาศ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ีนฐาน โดยให้สถานศึกษาดาํเนินการใหมี้ระบบประกนัคุณภาพภายใน                

6 ประการ คือ 1) กาํหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2) จดัทาํแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา

ท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 3) การดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา                           

4) การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 5) ติดตามผลการดาํเนินการเพ่ือพฒันา

สถานศึกษาใหมี้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 6) จดัส่งรายงานผลการประเมินตนเองใหแ้ก่หน่วยงานตน้สังกดั

หรือหน่วยงานท่ีกาํกบัดูแลสถานศึกษาเป็นประจาํทุกปี    

 ดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ จึงมีความจาํเป็นอยา่งยิ่งท่ีผูบ้ริหารจะตอ้งมีศกัยภาพ มีทกัษะภาวะผูน้าํท่ี

จาํเป็นสาํหรับผูบ้ริหารสถานศึกษานั้น พบวา่ ผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีมีประสิทธิภาพจะตอ้งมีทกัษะในการปฏิบติังาน 

และมีความสามารถในการแกปั้ญหาท่ีซับซ้อน ถา้ผูบ้ริหารโรงเรียนขาดทกัษะภาวะผูน้าํก็จะไม่สามารถแกไ้ข

ปัญหาของโรงเรียนได ้ซ่ึงทักษะภาวะผูน้ําตอ้งอยู่บนพ้ืนฐานของความเขา้ใจเก่ียวกับภาระงานและบุคลากร 

ผูบ้ริหารโรงเรียนจึงตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนให้ไดรั้บการพฒันาทกัษะ ความรู้ และประสบการณ์ในการปฏิบติังาน

เพ่ือเตรียมความพร้อมสาํหรับการแข่งขนัในบริบทของโลกยคุใหม่ จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัทกัษะยุคใหม่

ของผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีในศตวรรษท่ี 21 พบว่า สมาคมครูใหญ่ระดับมัธยมศึกษาแห่งชาติ (NASSP, 2014)                     

ไดก้ล่าวถึงทกัษะภาวะผูน้าํโรงเรียนท่ีจะประสบผลสาํเร็จในการดาํเนินงานสาํหรับศตวรรษท่ี 21 ไวใ้นหนงัสือ 10 

Skills for Successful School Leaders ประกอบดว้ยทกัษะดงัน้ีคือ ทกัษะดา้นการกาํหนดทิศทางในการจดัการเรียน

การสอน ทกัษะดา้นการทาํงานเป็นทีม  ทกัษะดา้นความไวต่อความรู้สึก ทกัษะดา้นการตดัสิน ทกัษะดา้นการมุ่ง

ผลสมัฤทธ์ิของงาน  ทกัษะดา้นการจดัการองคก์ร ทกัษะดา้นการส่ือสารดว้ยวาจา ทกัษะดา้นการส่ือสารดว้ยภาษา

เขียน ทกัษะดา้นการพฒันาผูอ่ื้น และทกัษะดา้นการรู้จกัจุดอ่อนจุดแขง็ของตนเอง  

 การประกันคุณภาพการศึกษานั้ น เป็นเคร่ืองมือท่ีสําคัญอย่างยิ่ง ในการกระตุ ้นให้สถานศึกษาจัด

การศึกษาท่ีพฒันาคนและสังคมไปสู่ความมัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยืนใหมี้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของสงัคมท่ี

กาํลงักา้วเขา้สู่ศตวรรษท่ี 21  จึงเป็นเร่ืองทา้ทายสําหรับผูบ้ริหารในฐานะผูน้าํองค์กร และเป็นบุคคลสาํคญัใน

สถานศึกษาซ่ึงเป็นผูมี้อาํนาจในการตดัสินใจ วางแผน อาํนวยการ มอบหมายงาน และกาํกับให้เป็นไปตาม

วตัถุประสงคท่ี์กาํหนด จึงจาํเป็นตอ้งปฏิรูปตนเอง และเปล่ียนแปลงองคก์รคร้ังใหญ่ เพ่ือนาํไปสู่ความสาํเร็จตาม

เป้าหมายท่ีตอ้งการ ดงันั้นภาวะผูน้าํจึงเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีสุดของผูบ้ริหารสถานศึกษา ซ่ึงส่งผลต่อความสาํเร็จใน

การดาํเนินงานของสถานศึกษา 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพ่ือศึกษาระดบัทกัษะภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

2. เพ่ือศึกษาระดับกระบวนการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 
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3. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างทักษะทักษะภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษากับกระบวนการ

ประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง  

 3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

แนวคดิ ทฤษฎเีกีย่วกบัทกัษะภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที ่21 

ทกัษะภาวะผูน้าํโรงเรียนท่ีประสบความสาํเร็จในการดาํเนินงานสาํหรับศตวรรษท่ี 21 ของ National 

Association of secondary School Principles (NASSP, 2014) ซ่ึงประกอบดว้ยทกัษะ 10 ดา้น ดงัน้ีคือ 1. ทกัษะดา้น

การกาํหนดทิศทางในการจดัการเรียนการสอน 2. ทกัษะดา้นการทาํงานเป็นทีม 3. ทกัษะดา้นความไวต่อความรู้สึก 

4. ทกัษะดา้นการตดัสิน 5. ทกัษะดา้นการมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน 6. ทกัษะดา้นการจดัการองค์กร 7. ทกัษะดา้น                   

การส่ือสารดว้ยวาจา 8. ทกัษะดา้นการส่ือสารดว้ยภาษาเขียน 9. ทกัษะดา้นการพฒันาผูอ่ื้น และ 10. ทกัษะดา้น 

การรู้จกัจุดอ่อนจุดแขง็ของตนเอง  

งานวจิยัทีเ่กีย่วข้องเกีย่วกบัทกัษะภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที ่21 

อนิรุทธ์ิ อมรแกว้ (2559) ไดศึ้กษาวจิยัเร่ือง ทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งเสริมการจดัการศึกษาใน

ศตวรรษท่ี 21 ผลการวจิยัพบวา่ ทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งเสริมการจดัการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ดา้น

การทาํงานเป็นทีม อยูใ่นระดบัมาก และ จริญญาภรณ์ ศรีจนัดารี (2564) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง บทบาทของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ผลการวิจยัพบวา่ บทบาทผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ในดา้นการทาํงาน

เป็นทีม อยูใ่นระดบัมาก         

แนวคดิ กระบวนการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2561) ประกอบดว้ย 1. กาํหนดมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  2. การจดัทาํแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 3. การดาํเนินงานตามแผนพฒันาการจดั

การศึกษาของสถานศึกษา  4. การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  5. การติดตาม

ผลการดาํเนินการเพ่ือพฒันาสถานศึกษาใหมี้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  6. การจดัส่งรายงานผลการประเมิน

ตนเองใหแ้ก่หน่วยงานตน้สงักดั  

งานวจิยัทีเ่กีย่วข้องเกีย่วกบัการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ลดาวลัย ์ตั้ งมัน่ (2561) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง การดาํเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จังหวดัปทุมธานี ผลการวิจัยพบว่า การจัดส่งรายงานผล                         

การประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานตน้สังกดั ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และวรรณภา นันทะแสง (2564) ได้

ศึกษาวิจยัเร่ือง การดาํเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกดัสาํนกังานเขต พ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาหนองบวัลาํภู เขต 1 ผลการวจิยัพบวา่ การกาํหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา อยูใ่นระดบัมาก 

 3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

                                        ตวัแปรอสิระ                                             ตวัแปรตาม 

 

 

แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

ทกัษะภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที ่21 กระบวนการประกนัคุณภาพภายใน
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3.3 สมมตฐิานการวจิยั 

 ทักษะภาวะผูน้ําของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 มีความสัมพนัธ์กับกระบวนการประกัน

คุณภาพภายในของสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร อยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติท่ีระดบั .01 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย  

4.1 แบบแผนการวจิยั  

การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงพรรณนา (Descriptive research) ผูว้จิยัไดด้าํเนินการวจิยัตามลาํดบัขั้นตอน

ดงัต่อไปน้ี 

4.2 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากร ได้แก่ ครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จาํนวน 2,183 คน 

โรงเรียนในสังกดัทั้งส้ิน 102 โรงเรียน โดยกาํหนดกลุ่มตวัอย่างโดยใชสู้ตรของยามาเน่ (Yamane, 1973 p.583) 

ประชากรทั้งหมดเทียบสัดส่วนแต่ละโรงเรียน ใชก้ารสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling) ได้

กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 338 คน   

4.3 เคร่ืองมือวจิยั 

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี  

ตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกับขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

ตาํแหน่งหนา้ท่ี และประสบการณ์ในตาํแหน่ง 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัทกัษะภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สังกดั

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัระดบักระบวนการการประกนัคุณภาพภายในสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูว้ิจยัทาํหนงัสือจากสํานกังานบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัธนบุรี เพ่ือขอความร่วมมือไปยงัผูบ้ริหาร

สถานศึกษาโรงเรียนในจงัหวดัสมุทรสาคร เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยั โดยนาํ

แบบสอบถามไปให้กบัสถานศึกษาในจงัหวดัสมุทรสาครแต่ละแห่งดว้ยตนเอง จาํนวน 338 ชุด  ดาํเนินการเก็บ

รวบรวมแบบสอบถามคืนดว้ยตนเอง เม่ือไดแ้บบสอบถามกลบัคืนจาํนวน 338 ชุด คิดเป็นร้อยละ100 จึงตรวจสอบ

ความครบถว้นสมบูรณ์และจดัลาํดบัขอ้มูล เพ่ือนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปวเิคราะห์และประมวลผล 

      4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  

            ในการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใชส้ถิติ ค่าร้อยละ (Percentage = %) ค่าเฉล่ีย (x�) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation = S.D.) วเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา

กบัสุขภาพองคก์ารของโรงเรียน สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยใชส้มัประสิทธ์ิ

สหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั (Pearson's Product Moment Correlation)  
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5. ผลการวจัิย 

 ผลการวิเคราะห์ระดบัทกัษะภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21  สังกดัสาํนกังานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวมวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ดงัตารางท่ี 1 

 

ตารางที ่1  ค่าเฉล่ีย (x�) และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดบัทกัษะภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษาใน 

   ศตวรรษท่ี 21 สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครโดยภาพรวม 

 ทักษะภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 𝐱𝐱� S.D. ระดบั ลาํดบั 

1. ทกัษะดา้นการกาํหนดทิศทางในการจดัการเรียนการสอน 4.43 0.64 มาก 5 

2. ทกัษะดา้นการทาํงานเป็นทีม 4.51 0.61 มากท่ีสุด 1 

3. ทกัษะดา้นความไวต่อความรู้สึก 4.44 0.63 มาก 4 

4. ทกัษะดา้นการตดัสิน 4.40 0.65 มาก 8 

5. ทกัษะดา้นการมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน  4.42 0.66 มาก 6 

6. ทกัษะดา้นการจดัการองคก์ร                                                                     4.41 0.68 มาก 7 

7. ทกัษะดา้นการส่ือสารดว้ยวาจา 4.45 0.63 มาก 3 

8. ทกัษะดา้นการส่ือสารดว้ยภาษาเขียน 4.39 0.66 มาก 9 

9. ทกัษะดา้นการพฒันาผูอ่ื้น 4.46 0.64 มาก 2 

10. ทกัษะดา้นการรู้จกัจุดอ่อนจุดแขง็ของตนเอง 4.37 0.66 มาก 10 

 รวม 4.43 0.65 มาก  

 

จากตารางท่ี 1 พบวา่ ระดบัทกัษะภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สังกดัสาํนกังาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (x� = 4.43, S.D. = 0.65)  

 เม่ือพิจารณาตามตารางเป็นรายด้าน พบว่า ทักษะด้านการทํางานเป็นทีม มีค่าเฉล่ียสูงสุด  (x� = 4.51,                    

S.D. = 0.61) รองลงมาไดแ้ก่ ทกัษะดา้นการพฒันาผูอ่ื้น (x� = 4.46, S.D. = 0.64) ส่วนทกัษะดา้นการรู้จกัจุดอ่อนจุด

แขง็ของตนเอง มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด (x� = 4.37,S.D. = 0.66) 

 

ตารางที ่2  ค่าเฉล่ีย (x�) และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดบักระบวนการประกนัคุณภาพภายในของ 

 สถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  โดยภาพรวม 

ข้อ   กระบวนการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา 𝐱𝐱� S.D. ระดบั ลาํดบั 

1. การกาํหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 4.41 0.73 มาก 6 

2. การจดัทาํแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพ

ตามมาตรฐานการศึกษา 

4.44 0.70 มาก 2 

3. การดาํเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 4.42 0.73 มาก 5 

4. การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 4.43 0.69 มาก 3 

5. การติดตามผลการดาํเนินการเพ่ือพฒันาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษา 

4.43 0.73 มาก 4 

6. การจดัส่งรายงานผลการประเมินตนเองใหแ้ก่หน่วยงานตน้สังกดั   4.48 0.82 มาก 1 

 รวม 4.44 0.73 มาก  
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จากตารางท่ี 2  พบว่า ระดบักระบวนการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (x� = 4.44 ,S.D. = 0.73)     

 เม่ือพิจารณาตามตารางเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นการจดัส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานตน้

สังกัด มีค่าเฉล่ียสูงสุด (x� = 4.48, S.D. = 0.82) รองลงมาได้แก่ ด้านการจัดทาํแผนพฒันาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา (x� = 4.44, S.D. = 0.70) ส่วนดา้นกาํหนดมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด (x�= 4.41, S.D. = 0.73) 

 

ตารางที ่3  ความสมัพนัธ์ระหวา่งทกัษะภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 กบั  กระบวนการ 

 ประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

**มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  

 

จากตารางท่ี 3 พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างทกัษะภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษาใน

ศตวรรษท่ี 21 (X) กบักระบวนการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา (Y) มีความสมัพนัธ์กนัเชิงบวกในระดบั

ปานกลาง อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ท่ี  .628**               

 

6. อภิปรายผล  

ในการวิจัยคร้ังน้ี เป็นการค้นควา้อิสระเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างทักษะภาวะผูน้ําของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 กบักระบวนการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาสังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ผลการวจิยัคร้ังน้ีสามารถอภิปรายตอบตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัตามลาํดบั 

ดงัต่อไปน้ี  

 1. จากผลการวิจยัพบวา่ ระดบัทกัษะภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21โรงเรียนสงักดั

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้ งน้ีเป็นเพราะผูบ้ริหาร

สถานศึกษามีความสามารถในการส่ือสารเพ่ือโนม้นา้ว จูงใจ ใหค้รูสามารถปฏิบติังานใหบ้รรลุเป้าหมายไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ มีการสนบัสนุนการปฏิบติังานมีทิศทางและเป้าหมายตามท่ีกาํหนดไวภ้ายในองคก์ร ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบังานวิจยัของ อนิรุทธ์ิ อมรแกว้ (2559)  ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง ทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งเสริมการจัด

กระบวนการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ตัวแปร (Y1) (Y2) (Y3) (Y4) (Y5) (Y6) (Ytot) 

(X1) .347** .352** .377** .297** .383** .228** .410** 

(X2) .195** .286** .246** .168** .155** .117** .243** 

(X3) .291** .407** .397** .284** .313** .102** .372** 

(X4) .340** .402** .411** .375** .364** .209** .436** 

(X5) .304** .336** .348** .309** .282** .307** .393** 

(X6) .300** .258** .396** .361** .298** .212** .379** 

(X7) .437** .406** .553** .439** .472** .389** .559** 

(X8) .446** .366** .491** .409** .361** .321** .498** 

(X9) .449** .431** .579** .445** .385** .299** .539** 

(X10) .439** .395** .561** .489** .428** .342** .551** 

(Xtot) .508** .520** .625** .514** .495** .362** .628** 
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การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ผลการวจิยัพบวา่ ทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งเสริมการจดัการศึกษาในศตวรรษ

ท่ี 21 ดา้นการทาํงานเป็นทีม อยูใ่นระดบัมาก  

 2. จากผลการวจิยัพบวา่ ระดบักระบวนการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีเป็นเพราะผูบ้ริหารและครูใน

สถานศึกษามีการนาํเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบและรับรองผลการประกนัคุณภาพภายใน

ของสถานศึกษามีการรายงานประจาํปีต่อผูเ้ก่ียวขอ้ง หน่วยงานตน้สังกดั และเตรียมความพร้อมรับการประเมิน

ภายนอกมีการจดัทาํขอ้มูลไดอ้ยา่งเหมาะสม เขา้ใจง่าย ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 

ดวงแข สุขประเสริฐ (2563) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง ภาวะผูน้ําของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ผลการวจิยัพบวา่ การจดัส่งรายงาน

ผลการประเมินตนเองใหแ้ก่หน่วยงานตน้สงักดั อยูใ่นระดบัมากทั้งในภาพรวมและรายดา้น 

 3. จากผลการวิจยัพบว่า ทกัษะภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 กบักระบวนการ

ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร                                   

มีความสัมพนัธ์กนัเชิงบวกในระดบัปานกลางอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  ซ่ึงมีความสาํคญักนัทางบวก

หรือมีความสัมพนัธ์กันในลกัษณะท่ีคลอ้ยตามกัน เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ทักษะภาวะผูน้ําของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครทุกดา้น มีความสมัพนัธ์

ทางบวกทุกคู่กับกระบวนการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสาครทุกดา้น สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ีเป็นเพราะผูบ้ริหารสถานศึกษาในสังกดั

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร มีกระบวนการใชค้วามสามารถ ความคล่องแคล่ว ความ

ชาํนาญ ในการกระตุน้จูงใจใหผู้อ่ื้นปฏิบติังานในองคก์รไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพในสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลง

ในศตวรรษที 21  ซ่ึงจาํเป็นต่อการจดัการศึกษา โดยในการจดัการศึกษานั้นจะตอ้งมีการประกนัคุณภาพภายใน

เพ่ือให้โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน จะตอ้งมีกลไกควบคุมตรวจสอบระบบการบริหารเพ่ือสร้างความเช่ือมัน่

ในการจดัการศึกษาไดอ้ยา่งมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและบรรลุเป้าประสงคข์องหน่วยงานตน้สังกดัหรือ

หน่วยงานท่ีกํากับดูแล สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ ฐะปะนีย์ สระทองพรม (2556) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง ทักษะ                       

การบริหารของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ผลการวจิยัพบวา่ โดยรวมมีความสมัพนัธ์ทางบวกในระดบัมาก อยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติท่ีระดบั .01  

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

 (1) ทักษะด้านการรู้จกัจุดอ่อนจุดแข็งของตนเอง พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการยอมรับท่ีจะ

พฒันาและปรับปรุง การดาํเนินงานท่ีผิดพลาด มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด  ผูบ้ริหารสถานศึกษาจึงควรพฒันาตนเองอย่าง

ต่อเน่ือง สนบัสนุนการยอมรับท่ีจะพฒันาและปรับปรุง การดาํเนินงานท่ีผิดพลาด เพ่ือนาํมาพฒันาวชิาชีพอยูเ่สมอ 

 (2) การกาํหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พบวา่กระบวนการมีส่วนร่วมของผูบ้ริหาร ครู 

บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการการศึกษา ผูป้กครอง ผูน้าํชุมชนและผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสีย มีค่าเฉล่ียนอ้ย

ท่ีสุด  จึงควรส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของผูบ้ริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการการศึกษา 
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ผูป้กครอง ผูน้าํชุมชนและผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสีย ควรร่วมแสดงความคิดเห็นเพ่ือกาํหนดมาตรฐานการศึกษาได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ  

               7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

(1)  ควรศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างทกัษะภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ท่ี

ส่งผลต่อกระบวนการประกนัคุณภาพภายใน สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร หรือ

หน่วยงานอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารสถานศึกษาใหเ้กิดประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

(2) ควรศึกษาเก่ียวกับกระบวนการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ด้านการกําหนด

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

 

8. กติติกรรมประกาศ 

 บทความวจิยัฉบบัน้ีสาํเร็จลงไดด้ว้ยความร่วมมือของท่านผูท้รงคุณวฒิุ ไดแ้ก่ ดร.ปฐมพรณ์  อินทรางกรู 

ณ อยธุยา คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัธนบุรี ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กฤษฎ์ิ กิตติฐานสั อาจารยท่ี์ปรึกษา 

ผูท้รงคุณวฒิุอีก 2 ท่าน ไดแ้ก่ รองศาสตราจารย ์ดร.ชูชาติ พ่วงสมจิต และรองศาสตราจารย ์ดร.นงเยาว ์อุทุมพร             

ท่ีไดก้รุณาให้คาํแนะนาํและขอ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ ทาํให้ผูว้ิจยัสามารถดาํเนินการจดัทาํบทความวิจยั

สาํเร็จลงไดด้ว้ยดี 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคข์องการวิจยัเพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาระดบัสมรรถนะหลกัของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 2) เพ่ือศึกษาระดบัประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดั

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 3) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างสมรรถนะหลักของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษากบัประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ ครูในโรงเรียนสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

ปีการศึกษา 2564 จาํนวน 338 คน เคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลคือ แบบสอบถาม ซ่ึงมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .844

การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ด้วยการหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน การทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรด้วยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน

(Pearson’s product moment correlation coefficient) 

 ผลการวจิยัพบวา่ 1) ระดบัสมรรถนะหลกัของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุก

ดา้น ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นการพฒันาตนเอง รองลงมาคือ ดา้นการมุ่งผลสมัฤทธ์ิ ส่วนดา้นการทาํงานเป็น

ทีม มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด 2) ระดับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สมุทรสาคร โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น ดา้นท่ีมี

ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รองลงมาคือ ดา้นคุณภาพโดยทัว่ไป ส่วนดา้นการขาดงานของครู 

มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด 3) สมรรถนะหลกัของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร มีความสมัพนัธ์กนัเชิงบวกในระดบัสูง อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 

.01 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ท่ี 0.817  
 

คาํสําคญั : สมรรถนะหลกัของผูบ้ริหารสถานศึกษา, ประสิทธิผลของสถานศึกษา, สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี 

 การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 
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ABSTRACT 

The current study aims to study (1)  the level of core competencies of school principals under Samut 

Sakhon Primary Educational Service Office, (2) the effectiveness level of schools under Samut Sakhon Primary 

Educational Service Office, and ( 3)  the relationship between core competencies of school principals’ and 

effectiveness of schools under Samut Sakhon Primary Educational Service Office.  A sample group consisted of 

338 teachers in schools under Samut Sakhon Primary Educational Service Office in the 2021 academic year.                 

A questionnaire was used as a research instrument.  Data were analyzed utilizing frequency, percentage, mean, 

standard deviation, and Pearson’s product of moment correlation coefficient. 

The findings revealed that (1)  the overall level of core competencies of school principals under Samut 

Sakhon Primary Educational Service Office was at a high level. It was found that the highest averaged aspect was 

self-development, followed by achievement orientation, while team working was the lowest. (2) Overall level of 

effectiveness of schools under Samut Sakhon Primary Educational Service Office was at a high level.  It was 

found that the highest average aspect was an academic achievement, followed by general quality, while work 

absence was the lowest.  ( 3)  Core competencies of school principals had a highly positive relationship with the 

effectiveness of schools under Samut Sakhon Primary Educational Service Office, significantly at .01 level, with 

a coefficient of .817. 

 

Keywords:  Core Competencies of School Principals, Effectiveness of Schools Under Samut Sakhon Primary  

 Educational Service Office. 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 การศึกษาเป็นเคร่ืองมือสําคญัในการสร้างคน สร้างสังคม และสร้างชาติ เป็นกลไกหลกัในการพฒันา

กาํลงัคนให้มีคุณภาพ สามารถดาํรงชีวิตอยูร่่วมกบับุคคลอ่ืนในสังคมไดอ้ยา่งเป็นสุข ในกระแสการเปล่ียนแปลง

อยา่งรวดเร็วของโลกศตวรรษท่ี 21 เน่ืองจากการศึกษามีบทบาทสาํคญัในการสร้างความไดเ้ปรียบของประเทศ

เพ่ือการแข่งขนัและยืนหยดัในเวทีโลกภายใตร้ะบบเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นพลวตั ประเทศต่าง ๆ ทัว่โลกจึงให้

ความสําคัญและทุ่มเทกับการพัฒนาการศึกษาเ พ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของตนให้สามารถก้าวทัน                                 

การเปล่ียนแปลงของระบบเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ ภูมิภาค และของโลก ควบคู่กับการธํารงรักษา                  

อตัลกัษณ์ของประเทศ ในส่วนของประเทศไทยไดใ้หค้วามสําคญักบัการจดัการศึกษา การพฒันาศกัยภาพและ               

ขีดความสามารถของคนไทยให้มีทกัษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ

ตลาดงานและการพฒันาประเทศ การพฒันาการศึกษาของชาติจึงเป็นภารกิจหลกัในการพฒันาคน อนัเป็นรากฐาน

ของการพฒันาประเทศในทุกระบบ โดยมีกรอบทิศทางการพฒันาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี                 

(พ.ศ. 2560 - 2579) และแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) เป็นกรอบใน                

การดาํเนินการ เพ่ือให้การพฒันาประเทศในทุกระบบ มีความสอดคลอ้งกนั และนาํไปสู่การบรรลุเป้าหมายของ

การพฒันาประเทศให ้“มัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยืน” (สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560) ผูบ้ริหารสถานศึกษา

ถือเป็นผูมี้บทบาทสําคญัในการขบัเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษา และกาํหนดทิศทางความสําเร็จของสถานศึกษา                              

ดังท่ีพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ได้กําหนดให้ผูบ้ริหาร
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สถานศึกษาเป็นตาํแหน่งท่ีมีวิทยฐานะ ดงันั้นการบริหารจดัการศึกษาในสถานศึกษาจะประสบผลสําเร็จหรือ

บรรลุตามวตัถุประสงคไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดหรือไม่นั้น ตอ้งอาศยับุคคลท่ีมีความรู้ 

ความสามารถ รวมทั้ งคุณลกัษณะท่ีเหมาะสมในการนาํพาองค์กรพฒันาไปในทิศทางท่ีเหมาะสม และทนัต่อ

ภาวการณ์เปล่ียนแปลงของสงัคมและโลกได ้(สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2552)  

สมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นเคร่ืองมือท่ีสามารถนาํมาเป็นแนวทางในการวางแผนการพฒันา

ทรัพยากรมนุษยข์ององคก์รให้สอดคลอ้งกบักลยทุธ์และเป้าหมายในการดาํเนินงานขององคก์ร และนาํมาใชก้บั

การบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือให้มีประสิทธิภาพ สมรรถนะจึงมีบทบาทสาํคญัต่อการปฏิบติังานของบุคลากร

และองคก์รทุกประเภท ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีศกัยภาพ นอกจากจะตอ้งมีสมรรถนะในการปฏิบติังานใหสู้งข้ึน

ตามระดบัวิทยฐานะท่ีคาดหวงัแลว้ ยงัตอ้งสามารถพฒันาครูให้มีสมรรถนะเต็มตามศกัยภาพ เพ่ือร่วมขบัเคล่ือน

การพฒันาคุณภาพการศึกษาด้วย (สํานักงานคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, 2547)                   

ซ่ึงสมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามเกณฑ์ประเมินของคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทาง 

การศึกษา ประกอบดว้ย 1) การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 2) การบริการท่ีดี 3) การพฒันาตนเอง และ 4) การทาํงานเป็นทีม 

และสมรรถนะประจาํสายงาน 4 ดา้น ประกอบดว้ย 1) การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ 2) การส่ือสารการจูงใจ                

3) การพฒันาศักยภาพบุคลากร และ 4) การมีวิสัยทัศน์ (สํานักงานคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา, 2562) 

ด้วยเหตุผลข้างต้น ผูบ้ริหารสถานศึกษาจําเป็นต้องมีสมรรถนะหลักเป็นองค์ประกอบสําคัญของ

คุณสมบติัเฉพาะตวั เพ่ือส่งผลให้การบริหารดา้นประสิทธิผลของสถานศึกษาเกิดประสิทธิผลสูงสุด ซ่ึงเป็นส่ิงท่ี

บ่งช้ีถึงความสาํเร็จของสถานศึกษา ท่ีสามารถดาํเนินงานดา้นต่าง ๆ บรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีวางไว ้

โดยการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรท่ีมีอยูใ่หเ้กิดประโยชน์สูงสุด ทาํให้ผูรั้บบริการเกิดความพึงพอใจและยอมรับ 

ทั้ งน้ีเกิดจากประสิทธิภาพของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีสามารถใช้ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ใน                    

การบริหาร เพ่ือโนม้นา้วให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติังานให้เกิดผลตามเป้าหมายท่ีวางไว ้(บุญตา ชาญชาํนิ, 2552) 

ประสิทธิผลของสถานศึกษาประกอบดว้ย 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 2) ความพึงพอใจในการทาํงาน 3) การขาด

งานของครู 4) อตัราการออกกลางคนั และ 5) คุณภาพโดยทัว่ไป (Hoy & Miskel, 2001) จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 

สถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลควรเป็นสถานศึกษาท่ีมีผลสําเร็จของสถานศึกษาท่ีสามารถปฏิบติังานให้สาํเร็จและ

บรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไว ้ใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรท่ีมีอยูใ่ห้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพฒันา และ

ส่งผลใหผู้รั้บบริการเกิดความพึงพอใจ 

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครเป็นหน่วยงานกาํกบั ดูแล สนบัสนุนส่งเสริมและ

ประสานการจดัการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายและไดม้าตรฐานการศึกษา โดยไดใ้ห้ความสาํคญัต่อการพฒันา

คุณภาพของการจัดการศึกษาและมีนโยบายในการพฒันาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนอย่าง

ต่อเน่ือง มีการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรวยัเรียนทุกคนให้รับการศึกษาอย่างทัว่ถึง มุ่งพฒันา                  

การบริหารจดัการให้มีประสิทธิภาพ เน้นการมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา จากขอ้มูล                

การทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในปีการศึกษา 2564 ของสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสาคร พบว่า ในชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 มีคะแนนเฉล่ียตํ่ากว่าระดบัสพฐ.และระดบัประเทศ              

ทุกวชิา ในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีคะแนนเฉล่ียตํ่ากวา่ระดบัประเทศในบางวิชา และนกัเรียนในชั้นประถมศึกษา

ปีท่ี 3 มีคะแนนเฉล่ีย NT ยงัไม่เป็นไปตามเกณฑท่ี์กาํหนด รวมถึงอตัราการออกกลางคนัของนกัเรียนยงัไม่เป็นไป

ตามเป้าหมาย และบุคลากรบางส่วนยงัขาดขวญัและกาํลงัใจในการพฒันางาน (สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
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ประถมศึกษาสมุทรสาคร, 2564) จากสภาพปัญหาดังกล่าวสะทอ้นให้เห็นว่าคุณภาพในการจดัการศึกษาของ

โรงเรียนในสังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ยงัตอ้งปรับปรุงและพฒันาให้ดียิ่งข้ึน 

โดยการขบัเคล่ือนของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีจะตอ้งมีสมรรถนะในการปรับปรุงและพฒันาประสิทธิผลของ

โรงเรียน จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกบั สมรรถนะหลกัของผูบ้ริหารสถานศึกษา และ 

ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เพ่ือจะไดน้าํขอ้มูลไป

ใชใ้นการพฒันาระดบัสมรรถนะหลกัของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สมุทรสาคร และใชใ้นการกาํหนดนโยบาย ตลอดจนวางแผนการดาํเนินงานในสถานศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายและ

เกิดประสิทธิผลมากยิง่ข้ึน 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษาระดับสมรรถนะหลักของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสาคร  

(2) เพ่ือศึกษาระดับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สมุทรสาคร 

(3) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างสมรรถนะหลักของผูบ้ริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของ

สถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

แนวคดิ ทฤษฎเีกีย่วกบัสมรรถนะหลกัของผู้บริหารสถานศึกษา 

สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (2562) กาํหนดวา่ สมรรถนะหลกัของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา มี 4 สมรรถนะ ประกอบดว้ย 1) การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 2) การบริการท่ีดี 3) การพฒันาตนเอง              

4) การทาํงานเป็นทีม  

งานวจิยัทีเ่กีย่วกบัสมรรถนะหลกัของผู้บริหารสถานศึกษา 

วรรณยุพา ต้นมณี (2559) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักของผูบ้ริหาร

สถานศึกษากับการบริหารงานบุคคลในเครือข่ายโรงเรียนท่ี 20 สังกัดกรุงเทพมหานคร จากผลการวิจยัพบว่า 

สมรรถนะหลกัของผูบ้ริหารสถานศึกษาเครือข่ายโรงเรียนท่ี 20 สังกดักรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมผูบ้ริหาร

สถานศึกษามีสมรรถนะหลกัอยูใ่นดบัมาก และอุบลรัตน์ ชรารัตน์ (2560) ไดศึ้กษาวจิยัเร่ือง ความสมัพนัธ์ระหวา่ง

สมรรถนะของผู ้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 จากผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของ

สถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มีความสัมพนัธ์กนัทางบวก โดยรวม

อยูใ่นระดบั .25 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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แนวคดิ ทฤษฎเีกีย่วกบัประสิทธิผลของสถานศึกษา 

ฮอยและมิสเกล (Hoy & Miskel, 2001) ไดเ้สนอวา่ เม่ือองคก์ารมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา สถานศึกษา

ท่ีมีประสิทธิผลจึงควรวดัจาก 5 ประการ ประกอบดว้ย 1) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 2) ความพึงพอใจในการทาํงาน 

3) การขาดงานของครู 4) อตัราการออกกลางคนัของนกัเรียน และ 5) คุณภาพโดยทัว่ไป 

งานวจิยัทีเ่กีย่วกบัประสิทธิผลของสถานศึกษา 

ฐรินภา ใจสุภาพ (2563) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างบทบาทของผูบ้ริหารกับ

ประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน ตามทรรศนะของครู สังกดัสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

จังหวดัพะเยา จากผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน ตามทรรศนะของครู สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จงัหวดัพะเยา รายดา้นประสิทธิผลโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

 3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

  ตวัแปรอสิระ           ตวัแปรตาม 

 

  

 

 

 
 

แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

3.3 สมมตฐิานของการวจิยั 

สมรรถนะหลกัของผูบ้ริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร มีความสมัพนัธ์กนัทางบวก อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี .01 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย   

4.1 แบบแผนการวจิยั 

การวจิยัในคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงพรรณนา (Descriptive research) 

4.2 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากร ได้แก่ ครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จาํนวน 2,183 คน 

โรงเรียนในสงักดัทั้งส้ิน 102 โรงเรียน โดยกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของยามาเน่ (Yamane, 1973) ประชากร

ทั้งหมดเทียบสดัส่วนแต่ละโรงเรียน ใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling) ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง

จาํนวน 338 คน 

4.3 เคร่ืองมือวจิยั 

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

ประสบการณ์ในการทาํงาน และตาํแหน่ง/วทิยฐานะ 

สมรรถนะหลกัของผู้บริหารสถานศึกษา 

1. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ  

2. การบริการท่ีดี  

3. การพฒันาตนเอง 

4. การทาํงานเป็นทีม 

 

ประสิทธิผลของสถานศึกษา 

 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

2. ความพึงพอใจในการทาํงาน 

3. การขาดงานของครู 

4. อตัราการออกกลางคนัของนกัเรียน 

5. คุณภาพโดยทัว่ไป  
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ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับระดับสมรรถนะหลักของผู ้บริหารสถานศึกษา 

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัระดบัประสิทธิผลของสถานศึกษา สาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจยั ผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 3 ท่านตรวจสอบแบบสอบถามเพ่ือพิจารณา

ความเท่ียงตรง (Validity) ความถูกตอ้งของเน้ือหา (Content) ความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถามกบัวตัถุประสงค์

เพ่ือหาค่า IOC ผลการวเิคราะห์หาค่าดชันีความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหากบันิยามศพัทเ์ฉพาะ ของแบบสอบถามทั้งฉบบั 

ไดค้่าดชันีความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาเท่ากบั 1.00 และวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม 

ได้ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามดว้ยค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α - Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 

1990) โดยใชเ้กณฑย์อมรับท่ีค่ามากกวา่ 0.70 ข้ึนไป ซ่ึงจากการวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้ง

ฉบบัมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั α = .844  

4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการทาํหนงัสือจากสาํนกังานบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัธนบุรี ขอความร่วมมือไปยงั

ผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนในจงัหวดัสมุทรสาคร เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวจิยั 

โดยแบบสอบถามไปให้กับสถานศึกษาในจงัหวดัสมุทรสาครแต่ละแห่งด้วยตนเอง จากนั้ นดาํเนินการเก็บ

รวบรวมแบบสอบถามคืนดว้ยตนเอง เม่ือได้แบบสอบถามกลบัคืน จึงตรวจสอบความครบถว้นสมบูรณ์และ

จดัลาํดบัขอ้มูล เพ่ือนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปวเิคราะห์และประมวลผล    

 4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  

 ในการวิเคราะห์ โดยการคาํนวณหาค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉล่ีย (x�)  

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักของผู ้บริหารสถานศึกษากับ

ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร วิเคราะห์ดว้ยการหาค่า

สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient)  

 

5. ผลการวจัิย 

  5.1 ผลการศึกษาระดับสมรรถนะหลักของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสาคร วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดงัตารางท่ี 1 

 

ตารางที ่1  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของสมรรถนะหลกัของผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขต 

 พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ในภาพรวม และรายดา้น 

ข้อ สมรรถนะหลกัของผู้บริหารสถานศึกษา 𝐱𝐱� S.D. ระดบั ลาํดบั 

1. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ (X1) 4.46 0.77 มาก 2 

2. การบริการท่ีดี (X2) 4.45 0.79 มาก 3 

3. การพฒันาตนเอง (X3) 4.48 0.78 มาก 1 

4. การทาํงานเป็นทีม (X4) 4.44 0.79 มาก 4 

 รวม 4.45 0.78 มาก  
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จากตารางท่ี 1 พบวา่ ระดบัสมรรถนะหลกัของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (x� = 4.45, S.D. = 0.78) เม่ือพิจารณาตามตาราง

เป็นรายดา้น พบว่า ดา้นการพฒันาตนเอง มีค่าเฉล่ียสูงสุด (x�= 4.48, S.D. = 0.78) รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นการมุ่ง

ผลสมัฤทธ์ิ (x �= 4.46, S.D. = 0.77) ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ ดา้นการทาํงานเป็นทีม (x� = 4.44, S.D. = 0.79) 

5.2 ผลการศึกษาระดบัประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประถมศึกษา

สมุทรสาคร วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดงัตารางท่ี 2 

 

ตารางที ่2 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของประสิทธิผลของสถานศึกษาสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี 

 การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ในภาพรวม และรายดา้น  

ข้อ ประสิทธิผลของสถานศึกษา 𝐱𝐱� S.D. ระดบั ลาํดบั 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (Y1) 4.49 0.70 มาก 1 

2. ความพึงพอใจในการทาํงาน (Y2) 4.33 0.80 มาก 4 

3. การขาดงานของครู (Y3) 4.32 0.82 มาก 5 

4. อตัราการออกกลางคนัของนกัเรียน (Y4) 4.43 0.68 มาก 3 

5. คุณภาพโดยทัว่ไป (Y5) 4.44 0.73 มาก 2 

 รวม 4.39 0.76 มาก  

 

จากตารางท่ี 2 พบวา่ ผลการศึกษาระดบัประสิทธิผลของสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (x� = 4.39, S.D. = 0.76) เม่ือพิจารณาตามตาราง

เป็นรายด้าน พบว่า ด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีค่าเฉล่ียสูงสุด (x �= 4.49, S.D. = 0.70) รองลงมา ได้แก่                      

ดา้นคุณภาพโดยทัว่ไป (x� = 4.44, S.D. = 0.73) ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ ดา้นการขาดงานของครู (x� = 4.32, 

S.D. = 0.82) 

5.3 ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างสมรรถนะหลกัของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัประสิทธิผลของ

สถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ดงัตารางท่ี 3 

 

ตารางที ่3 ความสมัพนัธ์ระหวา่งสมรรถนะหลกัของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัประสิทธิผลของสถานศึกษา  

 สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  

ตัวแปร (Y1) (Y2) (Y3) (Y4) (Y5) (Ytot) r 

(X1) .527** .718** .759** .549** .814** .778** สูง 

(X2) .444** .673** .758** .499** .787** .734** สูง 

(X3) .535** .712** .768** .546** .830** .783** สูง 

(X4) .578** .739** .806** .644** .859** .828** สูง 

(Xtot) .547** .744** .808** .585** .860** .817** สูง 

** มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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จากตารางท่ี 3 พบวา่ ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหวา่งสมรรถนะหลกัของผูบ้ริหารสถานศึกษา (X) 

กบัประสิทธิผลของสถานศึกษา (Y) มีความสมัพนัธ์กนัเชิงบวกในระดบัสูง อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ท่ี .817 

 

6. อภิปรายผล  

 ในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างสมรรถนะหลกัของผูบ้ริหารสถานศึกษากบั

ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ผลการวิจยัสามารถ

อภิปรายตอบตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัตามลาํดบั ดงัต่อไปน้ี 

1. จากผลการวิจัย พบว่า ระดับสมรรถนะหลกัของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีเป็นเพราะผูบ้ริหารสถานศึกษามีความสามารถในการใช้

เทคโนโลยีติดตามความเคล่ือนไหวทางวิชาการ ใฝ่ศึกษาคน้ควา้หาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ดว้ยตนเอง และ 

มีความมุ่งมัน่ กระตือรือร้นในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมาย สอดคลอ้งกับนโยบายของสถานศึกษา                

เพราะเม่ือผูบ้ริหารสถานศึกษามีสมรรถนะหลกัท่ีดีแลว้ ทาํให้ผูบ้ริหารมีความรู้ความสามารถและศกัยภาพใน             

การบริหารงานให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดได้ ซ่ึงสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ วรรณยุพา ตน้มณี (2559) ท่ีได้ทาํ                  

การวิจยัเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งสมรรถนะหลกัของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการบริหารงานบุคคลในเครือข่าย

โรงเรียนท่ี 20 สังกดักรุงเทพมหานคร จากผลการวิจยัพบว่า สมรรถนะหลกัของผูบ้ริหารสถานศึกษาเครือข่าย

โรงเรียนท่ี 20 สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมผู ้บริหารสถานศึกษามีสมรรถนะหลักอยู่ในดับมาก                         

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ทั้ง 4 ดา้นอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงลาํดบัไดด้งัน้ี ดา้นการมุ่งผลสมัฤทธ์ิ การพฒันา

ตนเอง การทาํงานเป็นทีม และการบริการท่ีดี 

2. จากผลการวิจัย พบว่า ระดับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสาครอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีเป็นเพราะครูมีความรู้ความสามารถในการพฒันานกัเรียนใหมี้ผล

การเรียนตามเกณฑม์าตรฐานของหลกัสูตรท่ีโรงเรียนกาํหนด พฒันานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถ

สอบแข่งขนัเขา้ศึกษาต่อในระดบัสูงข้ึนได ้อีกทั้งผูบ้ริหารสถานศึกษามีทกัษะในการจดัสรรงบประมาณท่ีไดรั้บ

อย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพราะเม่ือผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูมีความทุ่มเทในการปฏิบติัหน้าท่ี ร่วมดว้ย

ช่วยกนัผลกัดนัให้นกัเรียนมีทกัษะความรู้และมีศกัยภาพ ทาํให้สถานศึกษามีประสิทธิผลตรงตามเป้าหมายท่ีวาง

ไว ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ฐรินภา ใจสุภาพ (2563) ท่ีไดท้าํการวิจยัเร่ือง การศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่ง

บทบาทของผูบ้ริหารกบัประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน ตามทรรศนะของครู สังกดัสํานักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชนจงัหวดัพะเยา จากผลการวิจยัพบวา่ ประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน ตามทรรศนะของ

ครู สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จงัหวดัพะเยา ประสิทธิผลโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ คุณภาพโดยทัว่ไป และ

ประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ ผลสมัฤทธ์ิ  

3. จากผลการวจิยั พบวา่ สมรรถนะหลกัของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัประสิทธิผลของสถานศึกษา สงักดั

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร มีความสัมพนัธ์กนัเชิงบวกในระดบัสูง อย่างมีนัยสาํคญั

ทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยมีค่าความสัมพนัธ์กนัในทางบวกหรือมีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะท่ีคลอ้ยตามกนั เม่ือ

พิจารณารายดา้น พบวา่ สมรรถนะหลกัของผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สมุทรสาครทุกดา้น มีความสัมพนัธ์กนัทางบวกทุกคู่กบัประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
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การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยมีความสัมพนัธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ทุกด้าน

สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้ทั้ งน้ีเป็นเพราะผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสาคร มีสมรรถนะหลกัตามมาตรฐานวิชาชีพท่ีกาํหนดไว ้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบติังาน 

ให้ขวญัและกําลังครูอย่างสมํ่าเสมอ มีการบริหารงานอย่างเป็นระบบครบวงจรจนบรรลุเป้าหมาย และเกิด

ประสิทธิผลของสถานศึกษา ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ อุบลรัตน์ ชรารัตน์ (2560) ท่ีได้ทําการวิจัยเร่ือง 

ความสัมพนัธ์ระหว่างสมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 จากผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษากับ

ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มีความสัมพนัธ์กนั

ทางบวก โดยรวมอยูใ่นระดบั .25 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจิยัไปใช้ 

 (1) ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรมีทกัษะการทาํงานเป็นทีม สามารถปรับตวัให้เขา้กบัผูอ่ื้นหรือแสดง

บทบาทผูน้ําผูต้ามไดอ้ย่างเหมาะสม เพ่ือให้เกิดความไวว้างใจจากเพ่ือนร่วมงาน ส่งผลให้การปฏิบัติงานใน

สถานศึกษาเป็นไปดว้ยความราบร่ืน มีประสิทธิภาพ บรรลุวตัถุประสงคต์ามเกณฑ ์

 (2) ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรมีการสร้างขวญัและกาํลงัใจใหค้รูมีความพึงพอใจในค่าตอบแทน และ

เกิดความรักความผูกพนัธ์ในการปฏิบติังาน เพ่ือให้ครูไม่ขาดงานและมาปฏิบติังานในสถานศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

โดยไม่มีแนวคิดจะเปล่ียนหรือโอนยา้ย และเสียสละเพ่ือหน่วยงาน 

 7.2 ข้อเสนอแนะในการทาํวจิยัคร้ังต่อไป 

        (1) ควรมีการศึกษาสมรรถนะหลกัของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา 

สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

        (2) ควรมีการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งสมรรถนะหลกัของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัประสิทธิผล

ของสถานศึกษา โรงเรียนเอกชน เพ่ือใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีครอบคลุมมากข้ึน 

        (3) ควรมีการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสาคร ดา้นการขาดงานของครู เน่ืองจากมีค่าเฉล่ียนอ้ยกวา่ดา้นอ่ืน 

 

8. กติติกรรมประกาศ 

บทความวิจยัฉบบัน้ีสําเร็จลงไดด้ว้ยความร่วมมือของท่าน ดร.ปฐมพรณ์  อินทรางกูร ณ อยุธยา คณบดี

บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัธนบุรี อาจารยท่ี์ปรึกษา ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กฤษฎ์ิ กิตติฐานสั อีกทั้งผูท้รงคุณวฒิุ         

2 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย ์ดร.ชูชาติ พ่วงสมจิต และรองศาสตราจารย ์ดร.นงเยาว ์อุทุมพร ท่ีได้กรุณาให้

คาํแนะนาํรวมทั้งขอ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ ทาํให้ผูว้ิจยัสามารถดาํเนินการจดัทาํบทความวิจยั สําเร็จลงได้

ดว้ยดี 
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